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RESUMO 

 

O estudo teve os objetivos de refletir sobre a ética profissional na formação profissional do 

Serviço Social, tendo como pano de fundo o estágio supervisionado, e discutir a importância 

da ética na sua realização. A pesquisa foi de caráter qualitativo e utilizou como fontes artigos 

publicados em periódicos da área sobre os temas ética profissional e estágio supervisionado 

em Serviço Social, no período de 1990 a 2012. O texto que se apresenta traz inicialmente uma 

reflexão sobre Serviço Social e o projeto ético-político e faz uma discussão a respeito do 

estágio supervisionado na área. Em seguida, discute sobre a ética e sua particularidade no 

âmbito profissional, apresentando as diferentes perspectivas teórico-filosóficas presentes na 

reflexão ética no Serviço Social. Por fim, apresenta uma análise sobre os artigos selecionados 

nas revistas Serviço Social e Sociedade (SP), Katálysis (SC) e Textos e Contextos (RS). A 

escolha desses periódicos deveu-se por serem periódicos nacionais e em razão da sua 

classificação como estrato “A” no Sistema Qualis/Capes. Compreende-se a importância da 

reflexão ética na realização do estágio supervisionado, uma vez que se configura como 

mediação na relação formação profissional/mercado de trabalho. Destaca-se a ausência da 

discussão específica sobre a relação entre ética e estágio na produção em periódicos na 

amostra selecionada, embora se constatem importantes considerações nos artigos, essenciais 

para o amadurecimento dessa reflexão no interior da categoria profissional. Faz-se necessária 

essa reflexão frente às determinações sociais, sobretudo à precarização do ensino superior e 

do mercado de trabalho no Brasil. 

Palavras-chave: Serviço Social, Estágio Supervisionado, Ética Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

This study goals was to reflect about the professional ethic in social service professional 

training having as background  the supervised internship and discuss and ethics importance on 

its realization.  The research was mostly qualitative and utilized as sources papers, about 

professional ethic in social service vocational training, published in thematic journals between 

1990-2012. This paper starts with a reflection about social service and the ethical-political 

project, making a discussion about the supervised internship in this theme. Then this paper 

discuss about ethic and its particularity in the professional environment presenting its 

different theoretical-philosophical perspectives that are inside the ethics in social service. On 

the last part this paper presents an analysis about the selected articles on the journals: “Serviço 

Social e Sociedade” (SP), “Katálysis” (SC) e “Textos e Contextos” (RS). These journals were 

chosen because they were Brazilian and “A” classified in Qualis/Capes system. It’s 

understandable that the ethical reflection in the supervised internship realization is very 

important once it is a mediator in the relation: professional formation/labor market. The 

absence of a specific discussion about the relation between ethic and the internship in the 

production of papers, in the selected sample, can be highlighted. Therefore important 

considerations were found in the papers that are essentials in the growth of this reflection 

inside this category of professionals. This reflection is necessary facing the social 

determinations especially due the universities precariousness and the Brazilian’s labor market. 

Keywords: Social Service, Phase Supervised, Professional Ethics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo tem o propósito de refletir sobre a relação entre ética e estágio 

supervisionado em Serviço Social, a fim de discutir sobre a importância da ética na realização 

do estágio supervisionado e sua relação com a realidade social, sobretudo identificar e discutir 

sobre o lugar que ocupa essa discussão na categoria profissional por meio da análise de 

artigos publicados em periódicos, a partir de uma determinada amostra. 

Nessa perspectiva, este trabalho possui como objeto a relação entre o estágio 

supervisionado em Serviço Social e a ética profissional. Assim, tem-se o propósito de 

contribuir para ampliação do estudo desse momento da formação profissional, ao reconhecer 

sua relevância nesse processo, no qual se situa como uma mediação entre formação 

profissional e mercado de trabalho, refletindo os desafios dessas duas esferas na sua 

realização.  

A escolha do tema justifica-se pela experiência enquanto discente, pois foi a partir da 

disciplina de ética profissional que surgiu a vontade de aprofundar o conhecimento sobre ética 

e compreender o seu significado na atualidade; de pensar sobre os reflexos dessa dimensão no 

exercício profissional, sobretudo o seu significado na formação profissional, o que 

impulsionou o estudo dessa temática no trabalho de conclusão de curso. Essa inquietação 

também refletiu na realização do estágio supervisionado, na qual se identificou desafios e 

lacunas atreladas tanto ao âmbito da formação quanto ao exercício profissional. A partir daí 

passou-se a questionar o papel da ética no desenvolvimento do estágio supervisionado e se 

havia por parte dos cursos de Serviço Social a discussão a respeito dessa relação. Essas 

inquietações motivaram o desenvolvimento da pesquisa que resultou neste estudo, no qual se 

buscou amadurecer o conhecimento sobre ética e estágio. 

A ética possui a finalidade de refletir sobre a vida social, seus valores e relações em 

uma perspectiva de totalidade social, por meio da qual se desenvolve a capacidade de realizar 

escolhas conscientes. O que é importante para compreensão da realidade social, em que se 

depara com diversos desafios em face da sociedade contemporânea, na qual se vivencia um 

contexto marcado por relações de desigualdade, dominação, exploração e alienação sociais, 

que se expressam em um conjunto de problemáticas que afligem o gênero humano. Nesse 

cenário, o sistema capitalista por meio da sua influência sobre a vida social busca garantir a 

sua reprodução, com o intuito de adquirir poder econômico, político e ideológico, assim, 
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interferindo no modo de viver e nas relações entre os sujeitos, incentivando o individualismo 

exacerbado.  

Nessas circunstâncias, a vida social submete-se aos preceitos capitalistas, que provocam 

a mercantilização das suas dimensões, agravando a disparidade social entre os povos, que 

impede a conquista de uma sociedade justa e igualitária. Por conseguinte, torna-se necessário 

cada vez mais o desenvolvimento da capacidade ética pelos sujeitos frente à dinâmica social, 

de maneira a objetivar-se nas escolhas e atitudes dos indivíduos, tendo como parâmetro a 

liberdade e a igualdade social. É importante destacar que, “[a] ética é parte integrante da 

prática social dos homens, objetivando-se tanto em atividades cotidianas como nas formas de 

práxis que permitem a ampliação de sua consciência moral e seu enriquecimento como 

indivíduos” (BARROCO, 2010, p. 11). 

Dessa forma, este estudo não se refere à ética apenas como uma teoria, mas como “uma 

práxis humana em seu conjunto” (LUKÁCS, 2007, p. 72 apud BARROCO, 2010, p. 16), 

capaz de objetivar-se nas ações humanas a partir da sua realização consciente frente às 

determinações sociais, ponderando o gênero humano. Compartilha-se da concepção de 

Barroco (2010, p. 84) ao afirmar que, 

 

Uma ética configurada como reflexão crítica e sistematização teórica orientada por 
pressupostos sócio-históricos e dirigida a valores emancipatórios é consciente de 

seus limites objetivos na sociedade burguesa, mas pode contribuir para ampliação 

de uma consciência social crítica (Grifos no original). 

 

A ética tem o papel de orientar as escolhas e o comportamento dos indivíduos diante das 

diversas circunstâncias sociais, por meio da reflexão crítica sobre a moral dominante e suas 

determinações, contribuindo para o sujeito ultrapassar a sua singularidade, no sentido de ter 

consciência da sua ligação com a coletividade social. Ao contrário da moral, a ética não está 

atrelada a uma comunidade ou grupos específicos, mas considera outra dimensão: a totalidade 

humana. Para a ética se efetivar, é preciso a sua interiorização através da liberdade e da 

consciência, o que permite uma reflexão crítica sobre a realidade social. Portanto, a ética não 

se realiza por meio da coerção, mas através do discernimento e da reflexão sobre os atos 

morais. 

A ética possui como espaço de reflexão o cotidiano, categoria que não pode ser 

ignorada, pois é onde se concretizam as ações e escolhas dos indivíduos. “A vida cotidiana é a 

vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos 

de sua individualidade, de sua personalidade” (HELLER, 2008, p. 31). Na vida cotidiana os 
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sujeitos objetivam suas necessidades, buscam supri-las, se relacionam, exercendo importante 

papel na reflexão sobre a moral, sendo notória a influência da moral sobre situações 

concretas. 

No que concerne ao âmbito profissional, à ética desempenha um importante papel, pois, 

os sujeitos de diferentes áreas se deparam com diversas situações no seu exercício 

profissional, que dependem de suas decisões e influenciam o bem coletivo, que não pode ser 

ignorado. Para tanto, a ética é fundamental, pois é através da mesma que o sujeito adquire a 

consciência sobre a dimensão do gênero humano, ou seja, consegue transcender da sua 

singularidade para a um nível de apreensão da realidade social em que percebe a ligação entre 

o ser singular e a totalidade humana.  

A ética profissional configura-se como uma particularidade da ética, cuja finalidade é de 

nortear e regulamentar o exercício profissional, o que implica compromisso e 

responsabilidade com a sociedade, outras profissões e a própria categoria profissional.  

A ética é elemento constituinte de um projeto profissional. Para Netto (2009a), os 

projetos profissionais expressam a autoimagem de uma profissão, formada por princípios, 

valores, escolhas teóricas, propostas, funções e normas para o seu exercício, ou seja, a sua 

direção social. Esses elementos são constituídos coletivamente, através da organização de 

uma categoria profissional composta por uma diversidade de sujeitos, ideias e 

posicionamentos. 

Considerando o Serviço Social, trata-se de uma profissão engendrada na produção e 

reprodução das relações sociais, processo que diz respeito à reprodução da totalidade social, 

de determinado modo de vida. Essa reprodução é inerente ao sistema capitalista, que tem por 

objetivo a acumulação de riquezas por meio da exploração do trabalho, exercendo influência 

sobre a vida cotidiana (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008). Por conseguinte, o exercício do 

assistente social desenvolve-se em um contexto emaranhado de desigualdades e conflitos de 

interesses na sociedade, que desencadeiam demandas para a profissão, atuando nas diversas 

manifestações da questão social, que se tem agravado na atualidade frente às expressões da 

crise capitalista, como o neoliberalismo, reestruturação produtiva, mundialização do capital, 

entre outras características do capitalismo contemporâneo. O que exige profissionais dotados 

da capacidade de agir ética e politicamente para defesa do projeto profissional, que possui 

como valor central a liberdade, sendo que esta direção da profissão define-se a partir dos 1980 

por meio do processo de renovação da profissão.  

Compreende-se que o projeto profissional do Serviço Social, associa-se ao propósito de 

uma sociedade desprovida de desigualdades, exploração, discriminação, preconceito, entre 
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outros aspectos que oprimem os diversos povos. Circunstâncias que se traduzem em diversos 

entraves para o exercício profissional, uma vez que o projeto profissional do Serviço Social é 

oposto à ordem social vigente, dotada de desigualdade e injustiça sociais. 

Com base na ética, a ética profissional subsidia uma atuação reflexiva, crítica e 

comprometida com o gênero humano, exercendo papel central no exercício profissional do 

assistente social.  Assim sendo, são indispensáveis debates referentes à temática na categoria 

em suas diversas esferas buscando fortalecer o seu projeto profissional. 

Considerando o papel da ética profissional no Serviço Social, a importância no seu 

processo formativo, no qual o estágio supervisionado exerce importante função, fazem-se os 

seguintes questionamentos: Qual a importância da dimensão ética no estágio curricular 

supervisionado em Serviço Social? Na formação profissional há uma relação entre estágio e 

as outras disciplinas que compõem o curso, especialmente entre ética e estágio? Como se 

apresenta a discussão sobre ética na produção teórica sobre estágio publicada em periódicos?  

Foi a partir desses questionamentos, que a presente pesquisa teve o propósito de refletir 

sobre tal dimensão, com uma discussão sobre a formação do Serviço Social, tendo como 

objeto de estudo o estágio supervisionado, com a pretensão de compreender o lugar que a 

reflexão ética ocupa na sua realização. 

A partir do processo de formação profissional, especialmente da graduação, o sujeito 

possui base para constituir um perfil profissional crítico e propositivo frente à realidade 

social. Para tanto, esse processo deve ser realizado de maneira qualificada, pois tem a função 

de subsidiar o indivíduo para apropriação do conhecimento teórico e prático. Nesse sentido, 

 

[...] uma qualidade de formação que, sendo culta e atenta ao nosso tempo, seja 

capaz de antecipar problemáticas concernentes à prática profissional e de fomentar 

a formulação de propostas profissionais, que vislumbrem alternativas de políticas 
calcadas no protagonismo dos sujeitos sociais, porque atenta à vida presente e a 

seus desdobramentos. Um projeto de formação que aposte nas lutas sociais, na 

capacidade dos agentes históricos de construírem novos padrões de sociabilidade 

para a vida social [...] (IAMAMOTO, 2007a, p. 195, grifos no original). 

 

No âmbito da formação, o estágio supervisionado possui importante papel, por se tratar 

de um espaço de amadurecimento da compreensão acerca da relação intrínseca entre teoria e 

prática. Além disso, permite ao aluno presenciar oportunidades, estratégias e dificuldades do 

exercício da profissão, o que possibilita uma visão crítica das relações existentes no âmbito 

institucional e das influencias providas da dinâmica capitalista, sendo a reflexão ética 

fundamental na realização do estágio. 
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O estudo coloca em questão duas hipóteses: há uma tendência na discussão sobre 

estágio supervisionado em Serviço Social, de não destacar a sua relação com as demais 

disciplinas do curso de Serviço Social, o que dificulta a reflexão acerca da relação entre a 

ética e o estágio; na produção teórica sobre o estágio supervisionado, observa-se que é 

incipiente a discussão a respeito da relação entre ética e estágio, o que pode fragilizar o 

estágio, uma vez que essa produção é de suma importância por incidir sobre a competência 

profissional. 

O estágio supervisionado é um período da formação do Serviço Social, no qual o 

discente se aproxima diretamente do exercício profissional. Assim, o estagiário começa a 

definir o seu posicionamento frente às diversas circunstâncias nos espaços sócio ocupacionais 

do assistente social. O estágio supervisionado é uma fase que possibilita ao aluno, o 

desenvolvimento/amadurecimento da capacidade de agir eticamente frente aos desafios 

presentes na realidade social. É a partir da vivência do estágio que o discente se depara de fato 

com os entraves postos a profissão, podendo fazer uma reflexão crítica sobre os mesmos, 

sobre o projeto profissional e a relação destes com a realidade social.  

O estágio supervisionado é terreno fértil para se reforçar e aprofundar na formação, a 

matriz ética do Serviço Social, com a realização de debates que não devem se limitar a uma 

realidade particular, se restringindo a discursos superficiais e fragmentados, sobre o que é ou 

não é ético. Esses episódios podem em alguns casos, vulgarizar o termo ética, 

descaracterizando o seu propósito social.  

Ao contrário disso, deve-se desenvolver debates voltados para a compreensão da 

dimensão e relevância social da ética profissional, especialmente sua influência na produção e 

reprodução das relações sociais no sistema capitalista. Esses debates devem ser realizados 

como meio de despertar o interesse por parte dos discentes e supervisores, pelo seu estudo e 

reflexão.  

No que se refere à perspectiva metodológica, a pesquisa possuiu como norte o método 

crítico-dialético, veio da pesquisa social que parte da apreensão do objeto para além da 

aparência no real; busca a essência dos fenômenos diante do movimento histórico-concreto da 

realidade social. Assim, possibilita o entendimento do objeto a partir da totalidade social, 

permitindo uma análise abrangente sobre suas diversas dimensões, evitando análises 

superficiais e fragmentadas. 

Netto (2009b) explana, ao discutir o método em Marx, que o pesquisador parte da 

realidade empírica com a finalidade de apreender a essência do objeto, sendo que a sua 

existência objetiva é independente da consciência do pesquisador. O método de Marx não se 
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refere a um mero conjunto de regras para investigação de um determinado objeto, mas “como 

conhecer um objeto real e determinado” (NETTO, 2009b, p. 676). Conforme o autor, esse 

método possui como categorias teórico-metodológicas centrais a totalidade, a contradição e a 

mediação. 

Para compreensão da relação entre a ética profissional e o estágio supervisionado em 

Serviço Social, faz-se necessária uma reflexão crítica, buscando compreender essa relação a 

partir da perspectiva de totalidade social, bem como apreender as suas mediações e seus 

rebatimentos na formação profissional do Serviço Social. A pesquisa teve como premissa as 

categorias éticas/morais: cotidiano, valores, princípios, alteridade, responsabilidade, 

compromisso, que são tratadas no desenvolvimento do estudo, no qual se busca verificar a sua 

presença na publicação de artigos em periódicos sobre ética profissional no Serviço Social e 

sobre estágio supervisionado.  

No que se refere às técnicas ou instrumentos de pesquisa, foi realizado um estudo de 

abordagem qualitativa, utilizando-se, a princípio, da pesquisa exploratória. Segundo Gil 

(2006) a pesquisa exploratória tem por objetivo proporcionar familiaridade com o problema, 

possibilitando a construção de hipóteses, bem como contribuindo para o amadurecimento de 

ideias. 

Para realização do estudo sobre a relação entre ética profissional e estágio 

supervisionado em Serviço Social, optou-se pela pesquisa bibliográfica, considerando como 

fonte a literatura profissional e a legislação normativa da área, que se configuram uma 

conquista pela categoria profissional por uma formação profissional em Serviço Social 

fundamentada em uma perspectiva crítica. Neste sentido, foram utilizados livros e produções 

acadêmicas referentes à temática, leis, resoluções, entre outros que possibilitaram um 

aprofundamento do seu estudo, bem como a pesquisa bibliográfica que “é desenvolvida com 

base em material já elaborado, construído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 

2006, p. 44). 

Como etapa integrante dessa reflexão, tem-se o propósito de investigar a dimensão da 

ética profissional no processo de formação do Serviço Social, o estágio supervisionado em 

Serviço Social, bem como verificar como se apresenta a reflexão sobre ética na produção 

sobre estágio, publicada em periódicos específicos da área de Serviço Social. Foram utilizadas 

como fonte de pesquisa para coleta de dados, periódicos da área de Serviço Social, tendo 

como recorte temporal o período de 1990 a 2012, uma vez que é partir desse momento que se 

define o Projeto Ético-Político - especialmente as Diretrizes Curriculares, e anos depois a 

Política Nacional de Estágio.  
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Para desenvolvimento da pesquisa foram analisados os artigos sobre ética na formação 

profissional e estágio supervisionado em Serviço Social publicados nas revistas Katálysis, 

Serviço Social e Sociedade, e Textos e Contextos. Essa delimitação deveu-se ao fato de se 

serem revistas classificadas no Estrato A no Sistema Qualis Periódicos da CAPES/MEC1, 

com significativo número de publicações, sendo reconhecidas para produção do conhecimento 

em Serviço Social e para discussões de temáticas sobre a realidade social. Nessa perspectiva, 

realizou-se o levantamento bibliográfico que resultou na seleção do total de nove artigos, 

sendo: dois publicados na Katálysis; seis publicados na Serviço Social e Sociedade; e um 

artigo publicado na Textos e Contextos. O estudo da amostra selecionada teve por objetivo, 

analisar quais questões são levantadas pelos autores e suas contribuições para o estudo do 

tema.  

A dissertação trabalho estrutura-se em três capítulos. O primeiro capítulo “Reflexões 

sobre o Serviço Social brasileiro e o Estágio Supervisionado”, traz uma discussão sobre o 

Serviço Social brasileiro e a construção do Projeto Ético-Político e os seus reflexos na 

formação profissional, ou seja, uma reflexão sobre o desenvolvimento da profissão no Brasil, 

uma vez que as perspectivas teóricas presentes nesse processo possuem uma vinculação tanto 

com a reflexão ética na profissão quanto com o debate sobre a formação profissional. Trata-se 

de uma discussão que foi necessária para o desenvolvimento de reflexões posteriores atreladas 

a ética profissional e ao estágio supervisionado. Posteriormente, realiza-se uma discussão a 

respeito do estágio supervisionado em Serviço Social, na qual se explana sobre o seu papel na 

formação profissional, bem como a importância da supervisão direta no seu desenvolvimento. 

No segundo capítulo - “Transversalidade da ética na formação profissional e sua 

importância no estágio curricular” - reflete-se sobre o conceito de ética e moral, e sobre as 

diferentes perspectivas quanto à reflexão ética na profissão, por meio dos Códigos de Ética e a 

formação profissional. O desenvolvimento dessa discussão deu-se pela necessidade de 

                                                             
1 De acordo com a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Qualis refere-se a 

um conjunto de procedimentos - por ela utilizados - para avaliação da qualidade da produção intelectual dos 

programas de pós-graduação, realizada com base em informações adquiridas por meio do aplicativo Coleta de 

Dados. Assim, o Qualis afere a qualidade de artigos e outros tipos de produção por meio da avaliação da 

qualidade dos veículos de divulgação, isto é, os periódicos científicos, que são classificados por áreas de 
avaliação por meio da indicação de níveis da qualidade da produção, estes classificados em: A1(nível mais 

elevado), A2, B1, B2, B3, B4, B5, C (peso zero). Tal classificação é atualizada anualmente.  Ressalta–se que um 

mesmo periódico, classificado em duas ou mais áreas distintas, pode receber diferentes avaliações. Compreende-

se que para classificação de um periódico científico é preciso que atenda a um conjunto de critérios estabelecidos 

pela CAPES. Considerando que o presente estudo utilizou em sua coleta de dados às revistas Katálysis, Serviço 

Social e Sociedade e Textos e Contextos, cabe apontar, conforme o Comunicado da Capes nº 001/2012 – Área de 

Serviço Social Atualização do Webqualis da área - utilizado como referência para a essa delimitação - que as 

revistas Katálysis e Serviço Social e Sociedade estão classificadas no Estrato A1, e a revista Textos e Contextos 

no Estrato A2. Cf. http://www.capes.gov.br. 
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amadurecer o conhecimento sobre a ética, especificamente sobre a ética no Serviço Social e 

como se deu o amadurecimento da sua reflexão no interior da categoria profissional e sua 

relação com a formação profissional. Ressalta-se neste capítulo, a importância da reflexão 

ética na realização do estágio supervisionado uma vez que se configura como uma mediação 

entre formação e mercado de trabalho.  

O terceiro capítulo – “Produção teórica no Serviço Social sobre ética e estágio 

supervisionado: respostas a formação profissional” – apresenta os resultados quanto ao 

levantamento e análise dos artigos selecionados, demonstrando-se o processo de reflexão 

sobre ética profissional no Serviço Social e o estágio supervisionado, presentes no período 

1990-2012. Com base nesta pesquisa, esse capítulo reflete sobre a necessidade de aprofundar 

o debate sobre a importância da reflexão ética na realização do estágio supervisionado em 

Serviço Social. A partir deste estudo observou-se a ausência da discussão específica sobre a 

relação entre ética e estágio na produção em periódicos da área, embora sejam presentes 

importantes considerações nos artigos publicados, fundamentais para desenvolvimento dessa 

reflexão no interior da categoria profissional, visto que é necessária para enfrentamento dos 

desafios postos a formação profissional pelas determinações sociais, sobretudo à precarização 

do ensino superior no Brasil. 
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REFLEXÕES SOBRE O SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO E O ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

 

1. 1. O Serviço Social brasileiro e o Projeto Ético-Político 

 

 

O Serviço Social tem sua origem na dinâmica de produção e reprodução das relações 

sociais inerentes ao sistema capitalista, no qual se depara com os interesses antagônicos das 

classes sociais (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008). Esse sistema estabelece, com o trabalho, 

uma relação de dominação e exploração para produção de riquezas, em que a classe 

trabalhadora não usufrui de maneira justa dessa produção. Tais aspectos geram um conjunto 

de desigualdades que rebate de maneira opressora sobre os diversos povos. Para Iamamoto e 

Carvalho (2008, p. 65-66), 

 

A reprodução ampliada do capital supõe a recriação ampliada da classe trabalhadora 

e do poder da classe capitalista e, portanto, uma reprodução ampliada da pobreza e 

da riqueza e do antagonismo de interesses que permeia tais relações de classes, o 

qual se expressa na luta de classes (Grifos no original). 

 

Nesse cenário de desigualdade e intensa exploração sobre o trabalho, o Serviço Social 

emergiu, especificamente no capitalismo monopolista, que deve ser considerado para 

compreensão do significado social dessa profissão, com o objetivo de apreender o seu elo com 

a realidade social. Entende-se a importância de compreender o Serviço Social no movimento 

histórico-concreto do real, a partir da perspectiva de totalidade social. 

Para Yazbek (2009), é fundamental considerar as relações mais amplas da sociedade 

capitalista, especialmente as respostas elaboradas por essa sociedade e pelo Estado frente à 

questão social2, uma vez que o Serviço Social é participante tanto do processo de reprodução 

do sistema capitalista, quanto das respostas às necessidades sociais dos trabalhadores. Desse 

modo, o Serviço Social institucionalizou-se na sociedade capitalista, em um contexto 

contraditório, dotado de processos sociais, políticos e econômicos que expressavam as 

relações entre as classes sociais, que se afirmaram na consolidação do capitalismo 

                                                             
2 Iamamoto e Carvalho (2008, p.77) apontam que “[...] A questão social não é senão as expressões do processo 

de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo o 

seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida 

social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais 

além da caridade e da repressão [...]” (Grifos no original).    
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monopolista. Assim, sua institucionalização associou-se a progressiva intervenção do Estado 

na sociedade para regulação social. 

No capitalismo monopolista, que emergiu no final do século XIX, a contradição entre a 

socialização da produção e a apropriação privada atingiu o seu ápice, no qual as funções 

políticas do Estado se articularam as funções econômicas. Isto é, o capitalismo monopolista 

buscou se apropriar do Estado - tencionado tanto pelas exigências do capitalismo quanto pelos 

conflitos derivados de suas determinações sociais - para sua legitimação política. Foi nesse 

contexto que as expressões da questão social se tornaram objeto de intervenção do Estado, por 

meio de políticas sociais, com o objetivo de preservar e controlar a força de trabalho 

(NETTO, 2007). Por conseguinte, o Estado contribuiu para reprodução do capital, visto que 

sua intervenção se dá de maneira a frear a organização do proletariado, camuflando a 

realidade determinada pelos preceitos capitalistas.  

Nesse contexto, os assistentes sociais eram requisitados pelo Estado para atuar na 

execução de políticas sociais, por meio de ações individualizadas e moralizadoras, que tinham 

por objetivo manter a ordem vigente. Essas ações, ainda que determinadas pelo contexto 

social, contribuíram para o atendimento das necessidades de reprodução do capitalismo. 

Segundo Iamamoto e Carvalho (2008), o Serviço Social apresenta-se como elemento 

participante da reprodução de relações de classes e seus antagonismos, que tendem a se 

intensificar frente à expansão capitalista. O desenvolvimento das forças produtivas e as 

relações sociais estabelecidas determinaram um conjunto de necessidades sociais, que 

exigiram profissionais qualificados para operacionalizar o seu atendimento através de uma 

relação de compra e venda da força de trabalho, estando entre esses o assistente social.  

A reprodução das relações sociais configura a reprodução da totalidade do processo 

social, refletindo na vida cotidiana ao influenciar o modo de viver e trabalhar dos sujeitos, 

expressando-se nos diversos segmentos sociais. Nessa perspectiva, pode-se apreender o 

Serviço Social a partir de dois ângulos indissociáveis, que se referem à realidade vivida e 

representada pelos seus agentes profissionais e a atuação profissional como atividade 

socialmente determinada (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008). A relação entre esses ângulos 

constitui uma unidade contraditória, que condiciona e atribui novos significados ao exercício 

profissional, “podendo ocorrer um desencontro entre as intenções do profissional, o trabalho 

que realiza e os resultados que produz” (YAZBECK, 2009, p. 4) 

É no cotidiano que a reprodução das relações sociais se concretiza, no qual a influência 

da dinâmica capitalista sobre a vida social é presente, sendo que a exploração e a alienação do 

trabalho interferem de maneira severa na vida dos sujeitos, que nessas circunstâncias, não 
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percebem essa interferência com grande intensidade. Compreende-se conforme Carvalho 

(2012, p. 20), que “a vida cotidiana é, para o Estado e para as forças capitalistas, fonte de 

exploração e espaço a ser controlado, organizado e programado”, caracterizando o lugar em 

que o assistente social realiza sua práxis3.  

O Serviço Social - enquanto atividade socialmente determinada - teve o seu exercício 

voltado, a princípio, para contribuir com um processo de alienação social, com o objetivo de 

causar passividade da população frente à dominação e a exploração do trabalho, 

apresentando-se “como uma atividade auxiliar e subsidiária no exercício do controle social e 

na difusão da ideologia da classe dominante junto à classe trabalhadora” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2008, p. 93-94, grifos no original). Esses aspectos se afirmaram em um 

determinado momento histórico, no qual se expandiu o capitalismo monopolista, que se 

gestou a partir do final do século XIX.  

Trata-se de uma profissão que emergiu sob a influência da dinâmica capitalista, sendo 

percebida por esse sistema como um “instrumento” capaz de contribuir para alienação social 

dos sujeitos - sobretudo o proletariado – frente aos seus ditames, por meio da realização de 

ações assistencialistas e disseminação de ideologias a favor da classe burguesa. Assim, pode-

se afirmar que o Serviço Social surgiu em função dos interesses da burguesia com o propósito 

de controlar a classe trabalhadora, o que contribuiu para preservação da classe burguesa como 

detentora do poder econômico, político e ideológico.  

Percebe-se que o Serviço Social se desenvolveu em um contexto emaranhado de 

contradições e desigualdades que determinaram a vida social, no qual essa profissão se 

encontrava com a incumbência de adequar os indivíduos a realidade determinada pelos 

preceitos capitalistas. Nessa conjuntura, o Serviço Social brasileiro adquiriu um caráter 

conservador em sua gênese, que perdurou por décadas, sendo questionado pela categoria 

profissional a partir da segunda metade do século XX, ao iniciar um processo de reflexão 

sobre as dimensões teórica e prática da profissão, fundamental para ocorrência de discussões 

posteriores que buscassem romper com o conservadorismo profissional.   

No Brasil, o Serviço Social surgiu da iniciativa de grupos e fragmentos de classes 

dominantes vinculados à Igreja Católica, caracterizando-se como uma intervenção ideológica 

                                                             
3 No concerne à reflexão sobre práxis, Vázquez (2011, p. 227) explana que “[...] Marx enfatiza o caráter real, 

objetivo, da práxis, na medida em que transforma o mundo exterior que é independente de sua consciência e de 

sua existência. O objeto da atividade prática é a natureza, a sociedade ou os homens reais. O fim dessa atividade 

é a transformação real, objetiva, do mundo natural ou social para satisfazer determinada necessidade humana. E 

o resultado é uma nova realidade, que subsiste independentemente do sujeito ou dos sujeitos concretos que a 

engendraram com sua atividade subjetiva, mas que, sem dúvida, só existe pelo homem e para o homem, como 

ser social”. Cf. VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. São Paulo: Expressão Popular, 2011. 
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na vida da classe trabalhadora, com o objetivo de enquadrar os trabalhadores na ordem social 

vigente. Por conseguinte, originou-se com bases mais doutrinárias que científicas 

(IAMAMOTO, 2007b). 

O processo de secularização e ampliação das escolas de ensino de Serviço Social 

ocorreu sob influência das Ciências Sociais no relevo do pensamento conservador, sobretudo 

a vertente empiricista norte-americana. Com esta direção, o Serviço Social não rompeu com 

as tendências pragmatistas da profissão, pelo contrário, reforçou e atualizou as mesmas, 

mantendo seu caráter técnico-instrumental, com ações de cunho educativo e organizativo com 

o proletariado urbano, fazendo uso de um discurso humanista fundamentado na filosofia 

aristotélico-tomista. O Serviço Social desenvolveu-se em meio às ideias conservadoras, que 

obscureciam as desigualdades presentes na sociedade capitalista (IAMAMOTO, 2007b). 

Tais características influenciaram o desenvolvimento social e político do Serviço Social 

no Brasil, que por meio de uma fundamentação teórica conservadora desenvolveu ações 

moralizadoras e de “ajustamento” dos indivíduos ao contexto social, que contribuíram para 

mascarar as relações de dominação e exploração do capital sobre a força de trabalho, 

configurando-se como reflexo das determinações da dinâmica capitalista. Nesse período, em 

função dessas circunstâncias, os assistentes sociais trataram as desigualdades entre os sujeitos 

como naturais e desenvolveram ações interventivas que focalizavam o indivíduo ou grupos 

isolados como agentes responsáveis pelo alcance de melhorias em suas próprias vidas, ou 

seja, desconsiderando a totalidade social e contribuindo para preservação da supremacia 

burguesa. Essa perspectiva introduzida na profissão em sua emergência, que predominou 

durante algumas décadas, configura o denominado “Serviço Social Tradicional”. 

É importante esclarecer que conforme as profissões emergem e se legitimam 

socialmente, a partir de uma determinada necessidade social, tendem a definir um projeto 

profissional, que direta ou indiretamente associam-se a um projeto social macroscópico, 

podendo apresentar diferentes perspectivas de acordo com as determinações sociais, políticas 

e econômicas de um determinado período histórico. Considerando esses aspectos, destaca-se 

que o Serviço Social no decorrer de sua história, apresentou o desenvolvimento de diferentes 

projetos profissionais, determinados pelo contexto social de um dado momento histórico. 

Essas questões serão desenvolvidas ao longo do texto, com a finalidade de discutir o caminho 

percorrido pela profissão, seus desafios e conquistas, para explanar sobre o Serviço Social na 

atualidade e a afirmação do chamado Projeto Ético-Político.  

Os projetos profissionais são projetos coletivos, que representam os interesses 

particulares de determinados grupos sociais e estabelecem uma relação com os aspectos mais 
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abrangentes da sociedade. Assim sendo, esses projetos estão vinculados a uma dimensão que 

engloba interesses universais, isto é, os projetos coletivos estão associados aos projetos 

societários, pois na ausência dessa relação os mesmos são infundados (BRAZ, 2008). 

Os projetos societários podem ser definidos como um tipo de projeto coletivo de caráter 

macroscópico - característica peculiar - que se apresenta como proposta para construção de 

uma determinada sociedade. Na dinâmica social, esses projetos são também projetos de 

classe, uma vez que a sociedade de classes implica relações de poder, aspecto que representa a 

dimensão política dos projetos societários (NETTO, 2009). 

Nesse sentido, entende-se que em uma sociedade marcada pelas determinações 

capitalistas, em que se intensificam as formas de exploração da força de trabalho e provocam 

a disparidade entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores, é perceptível a 

constituição de classes antagônicas. Por conseguinte, os projetos societários se formam sob a 

influência desse contexto e tendem a expressar os interesses particulares dessas classes.  No 

entanto, “os projetos societários que respondem aos interesses das classes trabalhadoras e 

subalternas sempre dispõem de condições menos favoráveis para enfrentar os projetos das 

classes proprietárias e politicamente dominantes” (NETTO, 2009, p. 143, grifos no original). 

Os projetos societários podem ter uma perspectiva conservadora ou transformadora 

(BRAZ, 2008), que na conjuntura de desigualdades e contradições da realidade social, a 

primeira contribui para manutenção da ordem capitalista, enquanto que a segunda propõe uma 

sociedade desprovida do sistema de classes, sendo de caráter justo e igualitário. A escolha dos 

projetos profissionais entre uma e outra perspectiva se define a partir da afirmação de 

princípios, valores, objetivos, normas, entre outros elementos estabelecidos pelas distintas 

categorias profissionais para hegemonia de uma direção ética e política. 

Ao se considerar a vinculação entre os projetos profissionais e os projetos societários, 

percebe-se que essa vinculação representa a associação dos projetos profissionais a 

determinados valores e ideologias, bem como são condicionados pelas projeções mais 

abrangentes, conforme o lugar que ocupam na correlação de forças presente na sociedade 

(MONTAÑO, 2006).  

Tendo em vista essas considerações, percebe-se que um projeto profissional expressa o 

predomínio de uma perspectiva teórica e ético-política, em determinado momento histórico, 

dentre uma diversidade de ideias e posicionamentos de uma categoria profissional, cuja 

fundamentação é orientada pela eleição de valores e ideologias atreladas a um projeto 

societário. Assim, destaca-se que no Serviço Social foi predominante durante um largo 

período um projeto profissional de teor conservador, de base neotomista e positivista, que 
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preservou o chamado Serviço Social Tradicional frente à dinâmica social, ainda que as 

mudanças sociais - especialmente no que concerne à produção de bens e serviços - 

impulsionassem a categoria profissional a repensar o seu papel na sociedade. Esse propósito 

se realizou por meio da introdução de novos elementos teórico-metodológicos, com o objetivo 

de “modernizar” e “qualificar” a profissão, mas que preservaram a essência conservadora. 

Tais aspectos se afirmaram em determinadas condições sociais e políticas brasileiras que se 

estabeleceram sob a influência do sistema capitalista.  

Em meados do século XX, vivenciou-se a nível mundial um momento de vasto 

desenvolvimento capitalista, constituindo-se como um sistema de amplo alcance, com novas 

determinações para controle do mercado mundial com o intuito de ampliar os lucros 

capitalistas. Os grandes monopólios ditaram as regras no âmbito econômico, político e social, 

tendo como artifício a exploração das riquezas dos países “em desenvolvimento”. Dessa 

forma, no século XX o capitalismo atingiu o seu apogeu, no qual os grandes monopólios 

determinaram as “leis” do mercado, em que um pequeno grupo de países era detentor do 

poder, estabelecendo relações de dominação, exploração e alienação nos diversos segmentos 

sociais.  

Na fase contemporânea do capitalismo, que data do início do segundo pós-guerra, 

quando o imperialismo “clássico” cedeu lugar ao capitalismo “tardio”, houve uma grande 

penetração do capitalismo na esfera das matérias-primas, que impulsionou alterações no 

campo da tecnologia, organização do trabalho e relações de produção. Nesse período de 

transição se intensificou a disparidade entre os países metropolitanos e subdesenvolvidos, no 

qual se identifica diferentes níveis de acumulação capitalista (MANDEL, 1982). 

Ressalta-se que nesse estágio do capitalismo a exportação de capitais adquiriu destaque. 

Conforme explanam Netto e Braz (2008), essa exportação deu-se sob a forma de capital de 

empréstimo (concessão de crédito com cobrança de juros) e de capital produtivo (implantação 

de indústrias pelos capitalistas em outros países), os quais estabeleceram processos de 

monopolização e exploração que proporcionaram o controle de mercados pelos grandes 

monopólios. Através de acordos, esses monopólios realizaram uma divisão econômica e 

territorial do mundo, paralelo a isso, desenvolveu-se a indústria bélica, que assumiu papel 

decisivo na economia mundial.  

Diante desses acontecimentos, o Brasil na década de 1950 foi pressionado pela 

dinâmica capitalista a se adequar aos ditames estabelecidos pela economia internacional, o 

que provocou a expansão do desenvolvimento da indústria no país – a qual apresentava seus 
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primeiros indícios na década de 1930 - e o consequente favorecimento do desenvolvimento 

econômico. 

Para Ortiz (2007), a “industrialização massiva” no Brasil ocorreu na segunda metade da 

década de 1950, momento de expansão capitalista e de enfraquecimento político organizativo 

da classe operária (a nível mundial) diante da ascensão do fascismo. A autora aponta que 

concomitante à determinação de o Brasil se adequar aos ditames da economia internacional, 

estabeleceu-se também acordos financeiros e o desenvolvimento de programas e projetos 

voltados para as diversas áreas sociais. Episódios que impulsionaram a criação de instituições 

sociais e campo de trabalho para algumas categorias profissionais, situadas em um processo 

de modernização conservadora associado a um projeto reformista-conservador, no qual se 

destacaram ações atreladas à reprodução ideológica e a mudança comportamental dos 

trabalhadores e suas famílias.  

Nesse período, predominou na política econômica do país uma perspectiva que afirmava 

a necessidade de associação da economia brasileira ao capitalismo internacional para o 

desenvolvimento do Brasil. No governo de Juscelino Kubitschek consolidou-se essa 

perspectiva, uma vez que o objetivo desse governo foi o desenvolvimento econômico e a 

ampliação do capital privado, especialmente o norte-americano, que nessa época representava 

um centro imperialista mundial, que após a Segunda Guerra Mundial adentrou nos países 

latino-americanos com a finalidade de preservar e fortalecer sua hegemonia econômica, 

política e cultural sobre os demais países. A influência norte-americana no Brasil também 

refletiu no Serviço Social, por meio da oferta de programas de aprimoramento e qualificação 

profissional (ORTIZ, 2007). 

Por meio de acordos e convênios, do Brasil com os Estados Unidos, disseminou-se no 

país o Desenvolvimento de Comunidade (DC), que adquiriu importância no processo de 

desenvolvimento nacional. Isto ocorreu como um reflexo das determinações da conjuntura 

mundial, com a propagação de ideologias que buscavam fragilizar e frear movimentos sociais 

voltados para defesa da liberdade e da democracia social.  

As origens do DC, segundo Ammann (2013), estão atreladas às condições históricas 

mundiais, uma vez que foi institucionalizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) no 

período pós Segunda Guerra Mundial, momento no qual grandes potências mundiais 

disputaram a supremacia política, econômica e ideológica na chamada Guerra Fria. Nesse 

contexto, a consolidação do bloco socialista representava uma ameaça ao desenvolvimento 

capitalista, o que impulsionou a ONU a buscar estratégias que garantissem a ordem social e 

que fossem capazes de deturpar e fragilizar a ideologia socialista. O DC, cuja ideologia 



28 

 

  

atrelou-se ao ideal de harmonia e equilíbrio social, inseriu-se nessas estratégias e foi 

divulgado pela ONU, nos anos 1950, como uma medida capaz de resolver os entraves 

relativos à integração entre os esforços da população aos planos governamentais, a nível 

regional e nacional, para o desenvolvimento de um país. Foi também nesse momento, que a 

ONU teve sua atenção voltada para o Serviço Social, já que estava interessada na 

disseminação do DC. 

Dessa forma, os programas de DC adentraram no país sob a influência internacional, 

sobretudo dos Estados Unidos, como uma estratégia capaz de “combater” os ideais socialistas, 

já que apontavam a necessidade e a importância da cooperação entre o povo e os governantes 

para o desenvolvimento econômico e social do país.  Para Ammann (2013), a inserção dos 

programas de DC no Brasil possui uma vinculação com o Serviço Social, percebido como 

uma profissão importante para a integração do povo com as decisões da comunidade. A partir 

de 1960 alguns segmentos da profissão discutiram sobre o DC, em uma conjuntura nacional 

marcada pela proliferação de movimentos políticos, com destaque para as Ligas camponesas e 

os trabalhadores rurais, que lutavam por reformas nas diversas esferas sociais, tanto no campo 

quanto na cidade, frente à desigualdade social e a exploração do trabalho.  

A autora esclarece que as escolas de Serviço Social, impulsionadas pelo movimento 

estudantil, exigiram uma participação efetiva da profissão na luta por mudanças estruturais e 

pela participação popular, o que refletiu no discurso e nas práticas de DC. Assim, esse 

processo se apresentou especialmente em encontros regionais e nacionais como os I e II 

Encontros de Escolas de Serviço Social do Nordeste, realizados respectivamente em Aracaju 

(1963) e em Campina Grande (1964). Ammann (2013) afirma que a partir de 1960, houve 

entre os intelectuais diferentes discursos sobre o DC, o que configurou a coexistência entre 

traços conservadores do período anterior e a tentativa de adquirir um caráter “político, crítico 

e classista”. 

Nesse momento já se identifica um processo de reflexão da categoria profissional 

quanto ao papel do Serviço Social na realidade brasileira, sobre sua participação na efetivação 

do DC. Trata-se de um período em que segmentos da profissão se atentam para a necessidade 

de pensar a realidade brasileira, aproximar-se dos movimentos sociais e de refletir sobre o 

lugar que o DC ocupa na sociedade, sobretudo questionando sua ideologia. Esse momento é 

um marco na busca por um posicionamento crítico sobre a realidade social, sendo 

fundamental para avanços posteriores no Serviço Social. Assim, é importante ter clareza da 

relevância dos primeiros momentos da profissão em que se repensa o exercício profissional, 

visto que foi por meio desses episódios que surgiram novas perspectivas teóricas e ético-
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políticas, nas quais segmentos profissionais apontaram a necessidade de ruptura com o 

conservadorismo profissional, especialmente a partir da década de 1960. 

Até o final da década 1960 e início da década de 1970, segundo Netto (2010), 

identificava-se no discurso e na ação governamental uma “validação e reforço” do chamado 

Serviço Social “tradicional”. Porém, no período ditatorial, com a reorganização do Estado e as 

mudanças sociais sob a direção do grande capital, provocou-se uma reformulação da 

profissão, que reflete nos campos de atuação e formação profissionais do Serviço Social. 

Nessa perspectiva, o autor destaca que com a reformulação dos espaços organizacionais dos 

assistentes sociais e redefinição de suas atividades4, o mercado de trabalho estabeleceu um 

“novo padrão de exigências” para a sua atuação profissional. Essas exigências provocaram a 

mudança do perfil profissional, que provocou uma redefinição da formação profissional.  

Netto (2010) afirma que ao se redefinir as exigências do mercado de trabalho e da 

formação profissional para atendê-las, reconfigurou-se a base da legitimidade profissional, 

conjuntura que ao fornecer “as balizas histórico-culturais e ideoculturais”, impulsionou o 

processo de renovação do Serviço Social. Segundo o autor, esse processo se desenvolveu sob 

diferentes perspectivas: vertente modernizadora, que visava adequar a profissão às exigências 

determinadas pela conjuntura sócio-política no pós-1964, existindo uma vinculação com a 

ordem vigente, sendo importantes os textos provindos dos seminários de Araxá e Teresópolis; 

em meados da década de 1970 emergiu a perspectiva de reatualização do conservadorismo, 

que recuperou componentes conservadores do Serviço Social “tradicional”, conferindo-lhe 

uma “nova roupagem”; e a terceira vertente,  de intenção de ruptura com o Serviço Social 

“tradicional” que também emergiu em meados de 1970 e apresentou uma intensa vinculação à 

universidade, com fundamentos na crítica sobre as bases teóricas, metodológicas e ideológicas 

do Serviço Social, sendo de caráter opositor ao tradicionalismo da profissão e à autocracia 

burguesa.  

Essas vertentes configuram diferentes projetos profissionais, que inseridos em 

determinada conjuntura brasileira, ora se associam a uma direção social, política e econômica 

predominante no país, ora percebe-se uma clara oposição à ordem social vigente como pode 

ser observado na década de 1980, a partir da perspectiva de “intenção de ruptura” com o 

conservadorismo profissional. Vale salientar que o predomínio de uma perspectiva teórica em 

determinado período histórico, não implica na inexistência das demais. 

                                                             
4 Netto (2010) aponta que o mercado nacional de trabalho para os assistentes sociais no final dos anos sessenta, 

além de ser dinamizado pelo Estado é também pelas médias e grandes empresas, sendo que a inserção desses 

profissionais no âmbito empresarial não se dá apenas pelo crescimento industrial, mas também pela 

“necessidade” desses setores em vigiar e controlar a força de trabalho na produção. 
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Ressalta-se que essas vertentes refletem diretamente nos Códigos de Ética. O Código de 

1965 embora tenha preservado a base filosófica tomista, buscou apresentar uma nova direção 

ética inexistente em 1948 e extinta em 1975, que expressava não mais um compromisso 

religioso, mas uma obrigação estabelecida pela legislação profissional, porém sendo ausentes 

questionamentos sobre a base filosófica de uma ética humanista e abstrata. Esse 

direcionamento foi definido a partir das demandas emergentes do “mundo moderno”, no qual 

o Serviço Social passou a ser tratado como “profissão liberal”. Quanto ao Código de Ética de 

1975, reproduziu o tradicionalismo presentes nos códigos anteriores, mas excluiu a referência 

à democracia e ao pluralismo, explicitados no Código de 1965, bem como reafirmou o 

conservadorismo tradicional com o objetivo de se adequar ao contexto ditatorial, expressando 

a tendência de reatualização do conservadorismo. Somente com o Código de 1986 identifica-

se uma ruptura ética com o tradicionalismo profissional, ao incorporar uma orientação 

marxista, que se opôs ao neotomismo e determinou o compromisso com a classe trabalhadora, 

no entanto, restringiu a ética aos interesses de classe (BARROCO, 2008). No que se refere ao 

Código de 1993, representa a afirmação de uma perspectiva emancipadora no Serviço Social; 

insere-se em um projeto profissional comprometido com o projeto de uma sociedade 

desprovida das relações de desigualdade, exploração, opressão e discriminação.  

É a partir da conjuntura de exigências e redefinições provocadas pela dinâmica 

capitalista no período ditatorial, que o Serviço Social iniciou seu processo de renovação no 

Brasil, sendo que suas vertentes refletiram nos Códigos de Ética, que expressam a hegemonia 

de uma tendência em determinado período. No entanto, foi por meio da perspectiva de 

“intenção de ruptura”, que no interior da categoria profissional foram presentes momentos de 

reflexão crítica sobre as dimensões teórica e prática do Serviço Social.  

Esse direcionamento questionador, de alguns segmentos da profissão, demonstra um 

movimento gradativo de organização e luta pelo amadurecimento e legitimação do Serviço 

Social, que buscou desenvolver uma perspectiva crítica no interior da categoria profissional e 

romper com o conservadorismo. Conforme aponta Iamamoto (2007b, p. 37), 

 

A ruptura com a herança conservadora expressa-se como uma procura, uma luta por 

alcançar novas bases de legitimidade da ação profissional do Assistente Social, que, 

reconhecendo as contradições sociais presentes nas condições do exercício 

profissional, busca colocar-se, objetivamente, a serviço dos interesses dos usuários, 

isto é, dos setores dominados da sociedade. Não se reduz a um movimento “interno” 

da profissão. Faz parte de um movimento social mais geral, determinado pelo 

confronto e a correlação de forças entre as classes fundamentais da sociedade, o que 

não exclui a responsabilidade da categoria pelo rumo dado às suas atividades e pela 
forma de conduzi-las. (Grifos no original). 
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A ruptura com o conservadorismo no Serviço Social não se limita a reflexão sobre o 

direcionamento teórico e prático vigente na profissão, mas também para a busca de apreensão 

da realidade social em sua totalidade. Essa direção tem o propósito de entender a relação entre 

a profissão e a realidade social, sem se prender a um discurso “endógeno”5, no qual o Serviço 

Social se apresenta de maneira desconexa do contexto histórico, político, econômico e social.  

Mas, com a clareza de que o Serviço Social situa-se na divisão social do trabalho, 

participando da produção e reprodução das relações sociais no sistema capitalista. 

Esse avanço expressa uma maturidade teórica da profissão, que possui sua base na 

vertente de “intenção de ruptura” com o conservadorismo no Serviço Social no Brasil, bem 

como no papel de destaque que a universidade adquiriu, ao fornecer subsídios para o 

desenvolvimento intelectual e o exercício da pesquisa. Tal maturação foi conquistada 

especialmente por meio da aproximação de segmentos da categoria profissional com a 

teoria/obra marxiana e a tradição marxista. Esses aspectos desenvolveram-se em meados da 

década de 1970 e ganharam força na década de 1980, representando um avanço significativo 

para profissão, pois foi a partir dessa direção que o Serviço Social reformulou sua base 

teórica, metodológica, ética e política, por meio de revisões nos seus instrumentos legais para 

nortear sua atuação e formação profissionais. 

É importante ponderar o contexto social e político desse período, em que se destacaram 

os movimentos da classe trabalhadora, na luta por melhorias sociais e contra a repressão 

social, pois os avanços conquistados pelo Serviço Social forma influenciados pela 

efervescência desse momento histórico, ou seja, pelos progressos das lutas democráticas, de 

questionamento e oposição a ordem vigente. Assim sendo,  

 

[...] A passagem dos anos 1970 aos 1980, com a reativação do movimento operário-

sindical e o protagonismo dos chamados novos sujeitos sociais, abriu novas 

perspectivas para os assistentes sociais que pretendiam a ruptura com o 

tradicionalismo. E estes assistentes sociais investiram fortemente em dois planos: na 

organização da categoria profissional e na formação acadêmica. No primeiro deles, 

em pouco tempo fortaleceu-se uma articulação nacional que tornou os Congressos 
Brasileiros de Assistentes Sociais um fórum maciço e representativo da categoria 

profissional; quanto à formação acadêmica, instituiu-se um currículo de âmbito 

nacional e consolidou-se a pós-graduação (mestrado e doutorado) (NETTO, 2005, p. 

17, grifo no original). 

  

                                                             
5 Para Montaño (2011), a perspectiva endogenista de reflexão sobre o Serviço Social aponta a profissão como 

elemento resultante de um processo de profissionalização da filantropia, sendo que a profissão é percebida a 

partir dela mesma. Assim, com uma visão particularista, a perspectiva endogenista desconsidera o real e confere 

ao Serviço Social uma autonomia histórica referente à sociedade e a luta de classes, bem como desconsidera o 

papel que a profissão possui na ordem social. 
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Nessa perspectiva, ressalta-se a importância do III Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais (CBAS), realizado em São Paulo, em 1979, momento fundamental no processo de 

construção e afirmação do Projeto Ético-Político do Serviço Social, que se legitimou e 

conquistou hegemonia a partir dos anos 1990. Tal congresso representa um marco no que diz 

respeito à luta da categoria profissional vinculada aos movimentos sociais pela liberdade, a 

democracia e a garantia dos direitos humanos. Compromisso que se destacou no momento em 

que profissionais de vanguarda, marcaram a história do Serviço Social brasileiro ao decompor 

a mesa de abertura do congresso, composta por nomes oficiais da ditadura, e substituí-los por 

nomes do movimento dos trabalhadores (CFESS, 2012). 

O III CBAS ficou conhecido como o “Congresso da Virada”, por ser determinante na 

direção ético-política que o Serviço Social tomou a partir de então, ou seja, a busca pelo 

adensamento de uma reflexão crítica sobre a realidade social, posicionando-se a favor da luta 

contra a desigualdade e as formas de exploração e opressão na sociedade, bem como se 

afirmou o compromisso com a classe trabalhadora. Assim, o direcionamento que se 

apresentou nesse congresso marcou um amplo movimento no interior da profissão que se 

desenvolveu na década posterior.  

No processo de maturação do Serviço Social, destaca-se a relevância do trabalho de 

Iamamoto6 nos anos 1980, que se fundamentou no estudo de textos marxianos para 

desenvolver uma reflexão crítica sobre a sociedade capitalista, discutindo o significado social 

da profissão a partir da sua inserção nessa sociedade, situando-a na reprodução das relações 

sociais no sistema capitalista. Para Netto (2010, p. 300), a produção de Iamamoto é dotada de 

rigor teórico e coerência crítica, consiste em uma “[...] interpretação do Serviço Social a partir 

da sua inserção na dinâmica capitalista, à luz de uma inspiração teórico-metodológica haurida 

direta e legitimamente na fonte marxista [...]”. 

A discussão sobre o significado social da profissão, desenvolvida por Iamamoto, 

contribuiu para o reforço do projeto profissional de ruptura, exercendo um papel de destaque 

para a problematização da profissão frente à dinâmica capitalista, pois o referido trabalho 

desenvolveu uma reflexão sobre o Serviço Social como especialização do trabalho inserida na 

divisão social e técnica do trabalho. Portanto, trata-se de uma obra de referência, pois 

                                                             
6 Cf. primeira parte do livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. In: IAMAMOTO, Marilda Vilela; 

CARVALHO, Raul de. Relações sociais e serviço social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-

metodológica. 23ª ed. São Paulo, Cortez; [Lima, Peru]: CELATS, 2008.  
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inaugurou importantes debates na categoria profissional que colaboraram para o 

amadurecimento intelectual da profissão.  

Deste modo, percebe-se que a década 1980 configura-se como um período de 

importantes progressos para o Serviço Social. Trata-se de um momento social e político do 

país que proporcionou condições objetivas para expressão dos avanços conquistados, 

anteriormente, pela vertente de ruptura com o conservadorismo profissional, já que se 

vivenciava o processo de redemocratização do Brasil. Foi nesse momento que a militância 

político-profissional adquiriu maturidade com organização sindical nacional e articulação com 

a luta dos trabalhadores e a produção marxista superou os equívocos presentes nos primeiros 

estudos, bem como foram definidos novos direcionamentos para formação profissional 

(BARROCO, 2008).  

Esse contexto influenciou o redirecionamento do exercício e atuação profissionais, que 

a partir de amplo movimento de discussão no interior da categoria profissional, sobre a 

formação em Serviço Social e a necessidade de reformulá-la, buscou responder criticamente 

às demandas emergentes postas a profissão. Ademais, procurou revisar o Código de Ética de 

maneira a expressar o rompimento com o conservadorismo profissional. Esse processo 

resultou na instituição de um novo Currículo de Serviço Social, em 1982, e a constituição do 

Código de Ética de 1986, importantes elementos de um projeto profissional que possuía como 

eixo o compromisso ético-político com as classes populares e a ruptura com o tradicionalismo 

profissional (BARROCO, 2008).   

No âmbito econômico, o período em tela ficou conhecido como a década perdida, no 

qual houve um aprofundamento dos problemas relativos às políticas econômicas e a 

distribuição de renda. Com a crise econômica houve o empobrecimento generalizado da 

América Latina, especialmente do Brasil; fragilização dos serviços sociais públicos; 

favorecimento da produção para exportação, desconsiderando as necessidades internas; 

desemprego; entre outras questões que foram intensificadas nos anos 1980. Circunstâncias 

que deslegitimaram os governos militares e instigaram o movimento democrático 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2008). 

Foi nesse contexto de redemocratização do Brasil e crise econômica, que se fortaleceu 

no interior do Serviço Social um processo de luta de segmentos da categoria profissional para 

redimensionamento da direção ético-política, com o propósito de romper com o 

conservadorismo profissional. 

Somente na década de 1980, houve uma ruptura do Serviço Social com o 

conservadorismo profissional, isto é, tornou-se hegemônico o projeto de ruptura, mas isso não 
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significa a extinção da vertente conservadora. Nesse sentido, Netto (1996) explana que esse 

episódio não exprime a superação do conservadorismo no interior da categoria profissional, 

mas a legitimação de posicionamentos ideológicos e políticos de caráter crítico frente à ordem 

burguesa, que conquistaram espaço para expor suas reflexões sobre a realidade social. A 

hegemonia dessa perspectiva de ruptura favoreceu a renovação teórico-cultural do Serviço 

Social, que subsidiou a inserção da profissão na academia, voltando-se para à pesquisa e a 

produção teórica. O autor afirma que esse período representa a “maioridade” do Serviço 

Social brasileiro quanto à elaboração teórica, havendo um segmento voltado para a pesquisa e 

a produção de conhecimentos, bem como houve uma predominância da produção influenciada 

pela tradição marxista. 

Considerando esses aspectos, compreende-se que os anos 1980 foi um período fértil 

para o Serviço Social, uma vez que propiciou a definição de direções acadêmicas e políticas 

para profissão. Através de amplas discussões na categoria profissional, essa definição 

culminou nos anos posteriores na construção coletiva de um projeto profissional, 

expressando-se na década de 1990 com a Lei de Regulamentação da Profissão de Serviço 

Social (Lei 8662/1993), com o Código de Ética Profissional do Assistente Social e com as 

Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social, que objetivam orientar o exercício e a 

formação profissionais (IAMAMOTO, 2007a).  

Com base na discussão realizada, entende-se que o processo de redimensionamento do 

Serviço Social teve seu alicerce no final da década de 1970 e nos anos 1980, com a 

mobilização da categoria profissional para definição de uma nova direção social, 

comprometida com as camadas populares, que subsidiou uma reformulação das bases teórica, 

metodológica e ético-política da profissão nos anos 1990. Nesse período, tornou-se 

hegemônica a perspectiva de ruptura com o conservadorismo, que fundamentou um projeto 

profissional de explícita oposição à ordem capitalista.   

O projeto profissional hegemônico a partir década de 1990, chamado Projeto Ético-

Político, é fundamental para legitimação do Serviço Social e para nortear o exercício e 

formação profissional. É importante ter clareza que esse projeto não se restringe a um 

conjunto de instrumentos legais que instituem a profissão, mas expressa um amplo 

movimento de reflexão sobre a realidade social e as bases teóricas do Serviço Social no 

interior da categoria profissional, que se associa a luta por uma sociedade justa e igualitária. 

Compreende-se que o projeto profissional vincula-se a uma perspectiva de 

transformação societária, estando em constante confronto com a ordem vigente. Segundo 

Abramides (2006) tal projeto exprime um processo de ruptura com o conservadorismo da 
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profissão e de definição de uma nova direção sociopolítica, sendo denominado a partir da 

década de 1990 de Projeto Ético-Político Profissional (PEPP). 

 O PEPP possui na sua essência o reconhecimento da liberdade como valor central, 

associa-se a um projeto de sociedade que propõe uma nova ordem societária, desprovida de 

formas de exploração e dominação. Desse modo, o projeto profissional do Serviço Social 

direciona-se em favor da defesa intransigente dos direitos humanos e repúdio do livre arbítrio, 

compromisso que expressa a sua dimensão ética. Quanto a sua dimensão política, esse projeto 

posiciona-se a favor da equidade, da justiça social e da ampliação e consolidação da 

cidadania, elementos que estão atrelados à universalização de bens e serviços, com a garantia 

de direitos à sociedade brasileira, aspectos que caracterizam o seu caráter democrático 

(NETTO, 2009). 

Tais dimensões não devem ser percebidas de maneira desconexa, pois se articulam de 

maneira coerente, uma vez que “[...] adesão a um determinado projeto profissional – e suas 

dimensões éticas e políticas – supõe decisões de valor inscritas na totalidade dos papeis e 

atividades que legitimam a relação entre o indivíduo e a sociedade [...]” (BARROCO, 2009, 

p. 13).  A apreensão dessas dimensões é fundamental para defesa e materialização do PEPP, 

visto que estabelecem uma relação de complementariedade para uma consciência crítica e um 

posicionamento questionador sobre a realidade social, que visa contribuir para o alcance de 

melhorias sociais. 

O PEPP adquire materialidade especialmente por meio da legislação profissional, mas 

não se restringe a essa dimensão. Segundo Braz (2008) essa materialidade se constrói a partir 

de três dimensões articuladas: “a dimensão da produção de conhecimentos no interior do 

Serviço Social”, em que se apresenta o processo investigativo e reflexivo da profissão, o qual 

incorpora tendências teóricas e críticas do pensamento social e a recusa de posturas teóricas 

conservadoras; “a dimensão político-organizativa da categoria”, constituída pelas entidades 

representativas da profissão, em que se definem os aspectos gerais do projeto profissional, por 

meio de fóruns de consulta e deliberação, reafirmando ou não compromissos e princípios; e “a 

dimensão jurídico-política da profissão”, diz respeito a um conjunto de leis e resoluções, 

composto por elementos tanto de caráter estritamente profissional - como Lei de 

Regulamentação da Profissão, Código de Ética, entre outros - quanto de caráter mais 

abrangente, referentes às leis provindas da Ordem Social da Constituição Federal.  

Dessa forma, o Serviço Social brasileiro nas duas últimas décadas do século XX, 

conquistou grande avanço adquirindo visibilidade pública através de revisões na sua 

legislação profissional, com significativas mudanças no seu processo de formação. Além da 
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acumulação de produção acadêmica, amadurecimento da sua organização e representação 

profissional e adensamento do debate sobre a identidade profissional (IAMAMOTO, 2007a).  

Esse amadurecimento proporciona a afirmação de princípios, valores, direitos e deveres 

profissionais, entre estes o compromisso com o aperfeiçoamento intelectual. Nesse sentido, dá 

ênfase à formação acadêmica qualificada, isto é, a construção de um perfil profissional de 

caráter crítico-reflexivo que se aproprie do acúmulo teórico da profissão, capaz de agir ética e 

politicamente frente às demandas sociais determinadas pelo capitalismo e compreender a 

realidade brasileira nesse contexto. Nessa fase de maturação teórica, prática e ético-política do 

Serviço Social, observam-se importantes reflexos na sua formação profissional, fundamental 

para formação de profissionais capacitados para atuar de maneira comprometida com o seu 

projeto profissional. 

 

 

1.1.1. Projeto Ético-Político e a particularidade da Formação Profissional do Serviço Social 

   

  

As conquistas realizadas pelo Serviço Social no processo de consolidação do PEPP, no 

período de 1980-1990, tiveram importantes reflexos na formação profissional, pois 

fomentaram na categoria dos assistentes sociais um debate que permitiu repensá-la, com o 

objetivo de introduzir o amadurecimento teórico, metodológico e ético-político da profissão, a 

fim de orientar a realização dos cursos de graduação em Serviço Social a nível nacional.  

Houve o propósito de determinar uma formação profissional condizente com a direção social 

definida no PEPP, que exprime o compromisso com o projeto de uma sociedade desprovida 

de desigualdades, explorações e discriminações sociais e a oposição ao conservadorismo 

profissional. 

A formação profissional é um processo contínuo de capacitação, que deve fazer parte da 

carreira profissional do sujeito para uma atuação competente. Conforme Silva e Silva (1984, 

p. 73), 

 

[...] a formação profissional é entendida como um processo dialético, portanto, 

aberto, dinâmico e permanente, incorporando as contradições decorrentes da 

inserção da profissão e dos profissionais, na própria sociedade. Com esse 

entendimento, falar em formação profissional implica acompanhar a dinâmica da 

sociedade e a trajetória histórica do próprio Serviço Social, procurando entender os 

condicionamentos que a sociedade impõe sobre a prática profissional. 
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Trata-se de um processo que não permite sua redução a uma única etapa, visto que está 

intrinsecamente ligado ao próprio desenvolvimento da profissão e suas dimensões. Faz parte 

da vida profissional como um todo, pois subsidia um exercício voltado para o compromisso 

com o projeto profissional vigente em um determinando momento histórico, conforme a 

influência do contexto social e da posição do Serviço Social frente as suas determinações. 

Assim, para compreensão da formação profissional é necessário pensá-la a partir da 

perspectiva de totalidade social, considerando os aspectos econômicos, políticos e sociais, 

uma vez que a universidade é um espaço influenciado pela conjuntura social, na medida em 

que é atingida pelos ditames da ordem social vigente. 

Esse processo tem seu início com a inserção do sujeito na graduação, o qual tem o 

propósito de qualificar-se para o exercício profissional, momento em que adquire 

fundamentação teórica e prática. A graduação assume a função de nortear a qualificação 

profissional, que serve como uma “bússola” para o aprofundamento do conhecimento, 

especialmente a apreensão do significado do Serviço Social e sua relação com a realidade 

social, abrindo um campo de possibilidades e de novos conhecimentos que podem ser 

conquistados pelo sujeito na construção de sua carreira profissional. Por conseguinte, a 

graduação é determinante para a formação de um perfil profissional competente, sendo 

importante para o desenvolvimento de capacidades pelo discente no processo de ensino-

aprendizagem, estando entre estas a capacidade de agir ética e politicamente frente às 

demandas postas à profissão.   

Em meados da década de 1990, desenvolveu-se no interior do Serviço Social, 

coordenado pela ABESS/CEDEPSS7, um amplo debate sobre a formação profissional, que 

possuiu como fio condutor a necessidade de alterações no currículo de 1982, fato que 

representa um marco no processo de ruptura com o conservadorismo profissional, uma vez 

que apresentou algo novo resultante de um processo participativo, pois a ABESS convocou 

entidades profissionais e os cursos de Serviço Social para discutir a revisão curricular. Por 

meio do currículo de 1982, foram introduzidos no âmbito da formação profissional os avanços 

teóricos e políticos conquistados pelo Serviço Social a partir do Movimento de 

Reconceituação, pois embora fosse detentor de algumas fragilidades, apresentou alternativas 

de mudanças, visto que buscou romper com a ideologia dominante e vincular a atuação 

profissional aos interesses dos usuários (SILVA E SILVA, 2011). 

                                                             
7 Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social – ABESS/ Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas 

Sociais e Serviço Social – CEDEPSS. 



38 

 

  

Essa proposta curricular apresentou a crítica aos referenciais e valores tradicionais 

orientadores da atuação profissional, que destacou o marxismo como referencial teórico. No 

entanto, não apresentou uma discussão sobre a ética marxista, que somente se desenvolveu 

nos anos 1990 dificultando um debate aprofundado na formação profissional (BARROCO, 

2008). 

A partir da aprovação dessa proposta curricular, apresentada pela ABESS, em setembro 

de 1982, ao Conselho Federal de Educação, por meio do Parecer 412/82, tornou-se obrigatória 

à revisão curricular em todos os cursos de Serviço Social no Brasil (SILVA E SILVA, 1984, 

p. 51). Tal revisão se deu pela necessidade de redefinir a formação profissional de acordo com 

a direção social e política que a profissão assumiu nos anos 1980, a fim de subsidiar a 

formação de profissionais aptos para responder com competência as demandas emergentes da 

dinâmica social. Posicionamento que apreendeu o Serviço Social na produção e reprodução 

das relações sociais e reconhece o assistente social enquanto trabalhador assalariado. Nesse 

sentido, contribuiu para a reflexão sobre a realidade, fundamentada no legado marxista, porém 

“[...] o processo de implantação do currículo de 1982 expressa uma insuficiente apreensão do 

método crítico-dialético, cujas categorias não são apreendidas como modos de ser da 

realidade sócio-histórica” (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 148). 

O debate que se engendrou na década de 1990 no Serviço Social, teve por objetivo 

preservar os avanços e superar fragilidades do currículo em tela, ao buscar direcionar a 

formação profissional sob a perspectiva de uma teoria social crítica, e incorporar os avanços 

da profissão acumulados no decorrer dos anos 1980 e início dos anos 1990. Esse processo de 

discussão teve como orientação,  

 

[...] a preservação dos avanços do currículo/82, bem como do Código de Ética 

aprovado em 93, tomando como ponto de partida o patamar teórico-metodológico e 

ético-político construído pela categoria profissional, em sua trajetória; a convivência 

democrática entre as diferentes concepções ético-políticas e teórico-metodológicas 

que perpassam a formação e a prática profissional; a capacitação e desenvolvimento 

das unidades de ensino como parte do próprio processo de construção da nova 
proposta curricular (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 144). 

 

 Como fruto dessa articulação no Serviço Social, elaborou-se a Proposta Básica para o 

Projeto de Formação Profissional, em novembro de 1995, documento que se voltou para 

necessidade da formação profissional apropriar-se de elementos que proporcionassem a 

análise do Serviço Social e seu elo com a realidade social, apreendendo o movimento 

histórico-concreto do real. 
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O documento em questão, partiu da concepção de que o Serviço Social é uma 

especialização do trabalho coletivo, inserida na divisão social e técnica do trabalho, que para 

compreendê-lo é preciso considerá-lo no âmbito das relações de classes e destas com o 

Estado, no processo de produção e reprodução da vida social (IAMAMOTO, 2007a). 

Nesse debate, destacou-se que foi a partir da inserção do Serviço Social no processo de 

expansão do capitalismo monopolista e dos reflexos da questão social na sociedade brasileira, 

que o mesmo adquiriu concretude histórica, em que história, teoria e método são elementos 

que constituem pressupostos transversais ao processo de formação profissional 

(ABESS/CEDEPSS, 1996). Essas reflexões permitiram identificar os entraves postos ao 

exercício e formação profissionais, sendo fundamentais para criação de estratégias e propostas 

de enfrentamento desses desafios. 

O eixo da formação profissional define-se a partir do entendimento desses elementos, 

que dão concretude histórica ao Serviço Social e implicam na compreensão da vinculação 

entre a profissão e as expressões da questão social, que se situa na reprodução das relações 

sociais entre capital e trabalho. O trabalho configura-se como um elemento central na 

realidade social e decisivo na constituição da prática profissional, entendimento que abandona 

a concepção de prática social abstrata e passa a defini-la como trabalho profissional 

(ABESS/CEDEPSS, 1996). 

Nessa perspectiva, dar-se ênfase a importância de analisar e compreender a realidade do 

Brasil e a particularidade de sua formação social e histórica, a partir de uma perspectiva de 

totalidade social. Quanto às discussões dos anos 1980, houve certa priorização sobre o 

redimensionamento da profissão no Brasil, distanciando-se de reflexões sobre a realidade 

brasileira, pois,  

 

[...] a busca de qualificação teórica, o engajamento político e a construção de 

respostas imediatas para o trabalho profissional não foram acompanhados de um 

esforço equivalente de pesquisa sobre problemáticas com as quais se defronta o 

Serviço Social (ABESS/CEDEPSS, 1996, p 151). 

 

A proposta básica em questão se apresenta com a função de suprir as lacunas ainda 

existentes na formação profissional, que tem o papel de proporcionar o desenvolvimento da 

capacidade crítica sobre o Serviço Social e realidade social, na qual a pesquisa de 

circunstâncias concretas é fundamental “para identificação das mediações históricas 

necessárias à superação da defasagem entre o discurso genérico sobre a realidade e os 

fenômenos singulares” (ABESS/CEDEPSS, 1996, p 152). Assim, o redirecionamento da 
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formação profissional pressupõe o conhecimento crítico-reflexivo sobre a realidade social e o 

significado social e histórico da profissão. 

A Proposta Básica para o Projeto de Formação Social apresenta núcleos centrais para 

formação profissional, os quais são: “núcleo de fundamentação teórico-histórica das 

configurações socioeconômicas, culturais, políticas e teóricas do ser social”; “núcleo de 

fundamentos da particularidade da formação sócio histórica da sociedade brasileira inserida 

na divisão internacional do trabalho”; e “núcleo de fundamentação do trabalho profissional” 

(ABESS/CEDEPSS, 1996). Esses núcleos articulam um conjunto de conhecimentos com o 

objetivo de qualificar os assistentes sociais para atender as demandas emergentes da realidade 

social. 

O referido documento contribuiu para a instituição das Diretrizes Curriculares de 1996, 

que norteiam e determinam a realização de cursos de graduação em Serviço Social pelas 

instituições de ensino superior a nível nacional. É necessário destacar que essa proposta 

elaborada pela categoria foi enviada para Ministério da Educação - em atendimento as 

exigências da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9394/1996) - no qual sofreu 

grande descaracterização segundo Iamamoto (2012, p. 445),  

 

[...] A proposta original sofreu uma forte descaracterização no que se refere à 
direção social da formação profissional, aos conhecimentos e habilidades 

preconizados e considerados essenciais ao desempenho do assistente social. Esses 

elementos, exaustivamente debatidos pelo conjunto das unidades de ensino, 

sofreram cortes que comprometem o projeto original proposto ao Conselho Nacional 

de Educação (CNE) (Grifos no original). 

 

Essas circunstâncias foram resultantes da inserção da política neoliberal no Brasil, que 

se gestou no início dos anos 1990, tendo a “reforma” do Estado como um dos seus principais 

efeitos. Segundo Cislaghi (2001), foi no governo de Fernando Henrique Cardoso, que a 

contrarreforma do Estado teve como um dos seus elementos integrantes, a contrarreforma do 

ensino superior, sendo que se instauraram no país movimentos sociais vinculados à 

universidade e à educação, que se depararam com entraves postos por esse governo e lutaram 

em defesa da universidade pública. A autora ainda aponta que essa proposta de governo 

condizia com as determinações do Banco Mundial, que em documentos elaborados e 

divulgados em 2004, determinavam “um modelo ideal para o ensino superior” (CISLAGHI, 

2011, p. 246).  

Dessa forma, a proposta elaborada pela categoria profissional foi fragilizada pelos 

condicionantes desse contexto e descaracterizada pelo órgão governamental responsável pela 
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sua implantação. Assim, o documento intitulado “Proposta Básica para o Projeto de Formação 

Profissional”, não se materializou fielmente, o que representa perdas para a categoria no diz 

respeito aos esforços que foram realizados coletivamente sobre a qualificação teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa na formação do assistente social. 

É importante salientar que mesmo com as dificuldades geradas por essa 

descaracterização, a categoria profissional persiste na luta por uma formação qualificada, 

conforme seu PEPP. Nesse processo, são fundamentais as entidades representativas do 

Serviço Social, nas suas esferas de ensino e exercício profissional, que desencadeiam 

importantes debates para compreensão da realidade contemporânea e os desafios postos aos 

profissionais nas diversas esferas sociais. 

Esses debates são imprescindíveis para compreensão da conjuntura social dos anos 

1990, na qual o PEPP adquiriu hegemonia na categoria profissional, o que não significa a 

ausência de impasses para sua implementação, presentes tanto no âmbito da atuação quanto 

da formação profissional. Impasses que são resultantes das determinações do capitalismo 

sobre a sociedade como um todo, com fim de garantir as condições necessárias para sua 

reprodução, tendo como principais expressões: a reestruturação produtiva, a mundialização do 

capital, a acumulação flexível, a financeirização do capital e o neoliberalismo, que possuem 

efeitos devastadores e acentuam a disparidade entre povos e nações, por meio de relações de 

poder e dominação. 

 Considerando essas circunstâncias, Koike (2009) aponta que a relação entre as 

transformações sociais e a importância de atualização da formação profissional, por parecer 

tão óbvia, associa essas questões de imediato à globalização, à crise da modernidade, entre 

outros aspectos; concepções que não consideram o capitalismo enquanto elemento influente 

nesse contexto e não percebem o trabalho como elemento central. Consequentemente, há uma 

naturalização das mudanças sociais e camuflagem das suas contradições. 

A organização que tem sido realizada na universidade brasileira, segundo Silva (2010), 

tem desprezado o tripé ensino, pesquisa e extensão, indissociáveis e inerentes à formação 

profissional, que resulta em um conhecimento desprovido de criticidade. No que se refere ao 

Serviço Social, isso reflete em prejuízos para o seu “acúmulo teórico-prático crítico”, que tem 

sido alvo do “capitalismo universitário”, o qual investe na descaracterização do seu projeto 

profissional.  

Nesse cenário de avanço capitalista, é presente um conjunto de desafios para o exercício 

e formação profissional, no qual é nítida a necessidade de permanentes discussões e ações 

coletivas dos assistentes sociais para defesa e fortalecimento do projeto profissional e para 
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oferta de um ensino condizente com as Diretrizes Curriculares. Isto é, que proporcione ao 

alunado o amadurecimento teórico, o desenvolvimento da capacidade reflexiva e propositiva 

diante das demandas sociais, e da capacidade de agir ética e politicamente, para um exercício 

profissional competente e comprometido com o PEPP. 

 

 

1.2. O estágio supervisionado e sua importância no processo de formação profissional do 

Serviço Social  

 

 

A sociedade contemporânea tem vivenciado o avanço do sistema capitalista sobre povos 

e nações em proporção avassaladora, o que intensifica sua influência sobre a vida social. Por 

conseguinte, são postas novas exigências e entraves para uma formação profissional 

competente, frente às demandas provenientes desse contexto e da precarização do ensino 

superior.  

Nessa conjuntura, o conhecimento passa a ser um importante artifício utilizado pelo 

capitalismo, para preservar sua estrutura e atender às suas necessidades de reprodução. A 

educação de nível superior é vista por esse sistema como uma fonte de “capacitação” e 

alienação de sujeitos para se adequar a sua organização e preceitos. Assim, determina entraves 

que fragilizam o processo de formação profissional e descaracterizam o papel da educação de 

possibilitar o desenvolvimento do conhecimento crítico.  

Essas novas exigências não se referem às condições estabelecidas pelo capitalismo para 

atender suas necessidades de reprodução, mas para o profissional compreender a dinâmica 

social, buscar transcender as determinações do cotidiano, amadurecer sua criticidade e 

desenvolver novas habilidades, para lidar com as implicações postas pelas mudanças sociais. 

O desenvolvimento dessas capacidades e habilidades deve ser proporcionado aos discentes, 

com a finalidade de capacitá-los para o enfrentamento das expressões da questão social e para 

compreensão das particularidades do Serviço Social nesse contexto. 

A formação profissional deve estar voltada para o desenvolvimento de capacidades que 

preparem o indivíduo para um exercício competente e comprometido com o PEPP, de forma a 

apreender as dimensões indissociáveis da profissão: teórico-metodológica, técnico-operativa e 

ético-política. Ademais, para incentivar a busca de maturação do conhecimento, a preservação 

das conquistas da categoria profissional e a capacitação continuada para o exercício 

profissional - que se apresenta como um dos princípios fundamentais presentes no Código de 
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Ética de 1993, que expressa o “compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 

população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional”. 

Desse modo, a formação profissional é um processo contínuo e indispensável para uma 

atuação competente, em que o período da graduação é o seu alicerce. 

 Nesse processo, o estágio supervisionado ocupa um espaço significativo, pois 

possibilita ao discente uma aproximação com o cotidiano profissional, que lhe permite uma 

reflexão crítica sobre a realidade social, a prática profissional e a relação entre ambas, de 

maneira a perceber a particularidade da profissão na dinâmica social.  

É importante ressaltar, que na atualidade existem duas modalidades de estágio: estágio 

curricular obrigatório e estágio curricular não obrigatório, conforme preceitua a Lei nº 11.788, 

de 25 de setembro de 2008, que regulamenta o estágio a nível nacional, aplicando-se as 

diferentes áreas profissionais. No seu artigo 2º, a referida Lei define estágio obrigatório 

“aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e 

obtenção de diploma”, enquanto que o estágio não obrigatório “é aquele desenvolvido como 

atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória”.  Para efeitos de 

delimitação da presente discussão, esse estudo desenvolveu uma reflexão sobre o estágio 

curricular obrigatório, que se apresenta como elemento indispensável na formação 

profissional no Serviço Social8. 

O estágio curricular obrigatório no Serviço Social pressupõe supervisão direta, que se 

constitui por duas dimensões: a supervisão acadêmica e a supervisão de campo, realizada pelo 

supervisor acadêmico e o supervisor de campo respectivamente, por meio de 

acompanhamento e sistematização. Configura-se como um processo de aprendizagem, que se 

concretiza por meio da intencionalidade, da orientação, do acompanhamento sistemático e do 

ensino, com o objetivo de propiciar ao discente a capacidade de produzir conhecimentos sobre 

a realidade social e desenvolver intervenções nessa realidade (ABEPSS, s/d). 

O estágio supervisionado em Serviço Social existe no Brasil desde as suas primeiras 

escolas na década de 1930, sendo que a partir de 1953 começou-se a definir documentos 

legais que apontassem a sua importância, porém não houve definições consistentes sobre sua 

função nesses documentos, que não estabeleciam elementos que garantissem a realização do 

                                                             
8 Tem-se clareza sobre a relevância de discutir o estágio curricular não obrigatório, tendo em vista a sua 

importância na formação profissional, visto que é um campo de aprendizagem e experiências para o aluno. Em 

contrapartida, essa modalidade de estágio apresenta diversos desafios para unidades de ensino quanto ao seu 

acompanhamento, devido, especialmente, aos obstáculos provenientes da precarização do ensino superior e do 

mercado de trabalho. Ressalta-se, que esta pesquisa não desenvolve reflexões sobre essa dimensão do estágio 

supervisionado devido à necessidade de delimitação do estudo, definindo-se como objeto o estágio curricular 

obrigatório por tratar-se de um componente curricular, o que permite uma discussão atrelada ao projeto 

profissional do Serviço Social. 
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estágio supervisionado. Os instrumentos legais foram os seguintes: a Lei nº 1.889, de 13 de 

junho de 1953, que tratava do ensino em Serviço Social e destacava a necessidade de 

assegurar o ensino teórico e prático; o Decreto nº 35.311, de 02 de abril de 1954, que 

regulamentava a Lei do ano anterior e explanava sobre a necessidade de realizar estágios 

supervisionados no ensino; a Lei nº 3.252/57, de 27 de agosto de 1957, regulamentava a 

profissão no Brasil e determinava em seu artigo 5º, como atribuição do assistente social, a 

supervisão de profissionais e alunos no desenvolvimento de trabalhos teóricos e práticos 

referentes ao Serviço Social; a Resolução nº 242/70 do Conselho Federal da Educação, de 13 

de março de 1970, regulamentava o currículo mínimo do Curso de Serviço Social e apontava 

que deveria haver uma interação ente a “ordem teórica” e a “ordem prática” e que os estágios 

práticos deveriam acompanhá-la; o Parecer nº 412/82 do Conselho Federal de Educação, de 

15 de agosto de 1982, aprovava o Currículo Mínimo do Curso de Serviço Social, que foi 

homologado pela Resolução nº 06, de 23 de setembro de 1982 e implantado a partir de 1984, 

expressava-se à obrigatoriedade da realização do estágio supervisionado, com a duração de no 

mínimo 10% da duração do curso (BURRIOLA, 2011).  

Isso demonstra que durante décadas foram inexistentes documentos legais que 

legitimassem o estágio supervisionado, o que não significa afirmar a inexistência de reflexões 

e debates coletivos da categoria profissional, de maneira a explanar o papel que exerce o 

estágio supervisionado na formação do assistente social. Por conseguinte, o estágio curricular 

foi apontado na legislação profissional, a princípio, como uma atividade curricular 

complementar e não obrigatória. Perspectiva que somente será alterada com a reforma 

curricular de 1982. 

Percebe-se que a atenção voltada para o estágio supervisionado na formação 

profissional não é algo recente, pois gradativamente conquistou espaço na legislação 

profissional, mesmo com a presença de lacunas, uma vez que não haviam elementos que de 

fato o regulamentasse. É somente na década de 1980, com a implantação do novo currículo, 

que o estágio assumiu caráter obrigatório, episódio que representa um avanço no que diz 

respeito à busca por melhorias no processo de formação profissional.  

A partir desse momento, que se repensou de maneira crítica a formação do assistente 

social, reflexão proveniente do processo de renovação do Serviço Social que culminou numa 

nova direção social e ético-política da profissão, na década de 1980. Esse debate refletiu na 

discussão sobre estágio, uma vez que se apresenta como elemento integrante da formação 

profissional, sendo de suma importância para a dimensão prática do ensino em Serviço Social, 

que não se restringe ao estágio ou a disciplinas tidas como “práticas”, mas está subjacente a 
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todo o processo formativo, pois o sujeito ao ingressar na graduação está se capacitando para 

exercer a profissão que é de caráter interventivo. Assim, por meio da articulação de um 

conjunto de conhecimentos, tem-se como propósito subsidiar o exercício profissional. 

Diante disso, observa-se a complexidade que a dimensão prática do ensino em Serviço 

Social possui, visto que exige a apreensão do conjunto de conhecimentos presentes no 

processo formativo enquanto uma unidade, tendo clareza sobre suas particularidades, para que 

o sujeito desenvolva a capacidade de responder as demandas postas à profissão com 

competência, ponderando que o Serviço Social possui entre suas características “uma 

dimensão de interferência imediata no real, de ação na sociedade” (IAMAMOTO, 2007b, p. 

194). Quando essa complexidade não é compreendida, gera alguns discursos equivocados 

atrelados a uma concepção de hierarquia entre as disciplinas denominadas “teóricas” e 

“práticas”, que supervalorizam uma em detrimento da outra, mas é importante ter clareza 

sobre a indissociabilidade entre teoria e prática no processo de formação profissional. 

Para Guerra (2000), historicamente a dimensão prática do ensino em Serviço Social9 

tem se limitado ao ensino de instrumentos e técnicas, que parte de uma concepção da prática 

enquanto treinamento; e ao aprendizado restrito aos campos de estágio, que reforça a 

concepção positivista sobre a “dicotomia entre teoria e prática”.  Esse cenário é proveniente 

de uma formação profissional fragilizada, na qual o conhecimento é tratado de maneira 

fragmentada, sendo resultante da 

 

[...] dificuldade de apreensão da relação entre teoria e prática e, consequentemente, 

da relação entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa da intervenção profissional, que rebate numa expectativa equivocada no 

que se refere às potencialidades dos instrumentos e técnicas: ora supervalorizando-

os, ora ignorando-os. Assim sendo, trata-se de um problema que não pode ser 

ignorado ou mascarado e que envolve diretamente a formação profissional 

(SANTOS, 2011, p. 02). 

 

A dificuldade de compreensão da articulação entre as dimensões da profissão 

compromete a apreensão da relação entre teoria e prática, que nessas circunstâncias são 

percebidas como “mundos” sem vinculação alguma, em que o conhecimento é tratado de 

                                                             
9 A autora utiliza a expressão “ensino da prática”, porém há uma crítica referente à utilização dessa expressão, ao 

percebê-la como “[...] um pensamento que desassocia aquilo que se faz daquilo que se pensa. Nesse mesmo 

sentido está a expressão ‘professor da prática’, utilizada equivocadamente pelos docentes para designar os 

assistentes sociais de campo [...]” (LEWGOY, 2010, p. 113). Dessa forma, considera-se esse termo inapropriado 

para expressar a dimensão prática do ensino em Serviço Social, pois se defende o ponto de vista de que é preciso 

pensá-lo em sua totalidade, dando ênfase a articulação e complementariedade entre as dimensões teórica e 

prática, pois embora possuam suas particularidades estabelecem uma relação intrínseca na formação profissional. 

Ressalta-se que essa discussão não é o foco desta pesquisa, porém se faz necessário considerá-la para 

compreensão do estágio supervisionado. 
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forma restrita a uma determinada esfera, o que provoca obstáculos para constituição de um 

perfil profissional competente. Essa fragmentação dá margem para equívocos tanto na 

formação quanto na atuação profissional, nas quais cobra-se a ênfase quanto aos instrumentos 

e técnicas da profissão. Neste caso, são tidos como os únicos capazes de subsidiar o 

aprendizado de “como fazer” – limitando tais instrumentos e técnicas a essa ação10. 

Pressupõe-se que esse questionamento traduza uma das maiores expectativas dos discentes 

relativas ao estágio, considerado, em determinadas situações, como o grande responsável pelo 

aprendizado do “saber fazer”, ao pensar que o estágio, unicamente, possibilita a apreensão dos 

instrumentos e técnicas do Serviço Social.  

Estas expectativas são construídas a partir da concepção de que a dimensão prática do 

ensino em Serviço Social se restringe ao estágio, com a ideia equivocada de que somente o 

estágio “prepara/treina” o discente para o exercício profissional, através do contato com os 

mecanismos burocráticos institucionais. Consequentemente, o cotidiano profissional é 

percebido como elemento suficiente para o “aprendizado da prática”, o que exprime uma 

concepção da profissão baseada em uma perspectiva tecnicista, que evidencia um 

desconhecimento quanto às dimensões da profissão e o seu significado social e histórico. Para 

evitar esses equívocos, é importante ter clareza sobre o papel da dimensão prática na 

formação profissional. Conforme Iamamoto (2007b, p. 199-200),  

 

[...] o ensino da prática profissional afigura-se como momento privilegiado para 

releitura crítica das ações profissionais, elucidando-as nos seus multifacéticos 

ângulos, abrindo os caminhos necessários para preservar a qualidade dos serviços 

prestados [...]. 

Isso exige que o aluno seja capaz de perceber o contexto da ação profissional 

direcionado e filtrado para preocupações investigativas; supõe indagações teóricas 
que norteiem a elucidação dos processos sociais que embasam a prática profissional, 

definindo suas particularidades nas respostas que fornecem às demandas instituídas 

e instituintes. 

 

A dimensão prática do ensino em Serviço Social possui como eixo a reflexão sobre a 

prática profissional, que implica o conhecimento de elementos tanto práticos quanto teóricos, 

visto que não se restringe a apreensão de instrumentamos e técnicas e ao modo de como 

utilizá-los para operacionalizar a intencionalidade profissional. Mas, diz respeito à capacidade 

                                                             
10 De acordo com Guerra (2011, p. 203), “[...] o Serviço Social possui modos particulares de plasmar 

suas racionalidades que conforma um ‘modo de operar’, o qual não se realiza sem instrumentos 

técnicos, políticos e teóricos, tampouco sem uma direção finalística e pressupostos éticos, que 
incorporam o projeto profissional” (Grifos no original). Cf. GUERRA, Yolanda. A Instrumentalidade 

do Serviço Social. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
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crítica de analisar a dinâmica social e as relações sociais, para decifrar as determinações e 

demandas sociais postas para o Serviço Social, e refletir sobre o papel e direção sociopolítica 

da profissão. Finalidade que exige uma atitude investigativa, por meio uma aproximação entre 

conhecimento e realidade, de forma que possibilite a utilização dos instrumentos profissionais 

para intervenção nessa realidade com o objetivo de transformá-la. Nesse sentido, 

 

[...] poder-se-ia afirmar que o desafio pedagógico presente no ensino da prática 

consiste em – uma vez eleitas as referências teóricas norteadoras – a partir de 

situações imediatas da prática profissional para detectar sua significação e 

representatividade, facilitando o movimento de elevação do particular ao geral, do 
imediato às mediações e múltiplas determinações que dão concretude histórica aos 

fenômenos selecionados, de modo a permitir vislumbrar e propor estratégias e 

táticas para a ação profissional diante desses mesmos fenômenos. Em outros termos: 

partindo da prática profissional, desvendá-la e iluminá-la teoricamente, de modo a 

tornar possível definir e apontar alternativas viáveis e condizentes com o próprio 

movimento da realidade e com os próprios profissionais (IAMAMOTO, 2007b, p. 

205, grifo no original). 

 

A dimensão prática do ensino em Serviço Social caracteriza-se como elemento 

pedagógico que ultrapassa percepções voltadas para a mera execução de ações, pois essa 

limitação do ensino configura a subordinação da formação aos ditames do mercado de 

trabalho, atrelando-se a ideia de “treinamento”. Faz-se necessário compreender essa dimensão 

da formação do assistente social, por meio do entendimento de que a dimensão prática não se 

restringe ao mercado de trabalho, superando equívocos que podem estar presentes na 

imediaticidade do cotidiano profissional.  O que implica na apropriação de um conjunto de 

conhecimentos e reflexões que se expressam nas dimensões teórico-metodológica, técnico-

operativa e ético-política da profissão. 

Guerra (2005a) esclarece que a dimensão prática do ensino em Serviço Social se 

expressa nas seguintes dimensões da profissão: técnico-instrumental, que remete às 

competências instrumentais da profissão, em que se traça um perfil profissional capacitado 

para responder demandas com competência, atendendo necessidades imediatas e mediatas; 

teórico-intelectual, que deve proporcionar um acervo teórico-metodológico e propiciar ao 

assistente social a distinção entre saberes e seus subsídios, “a crítica sobre o existente” e a 

identificação de possibilidades de ação; a dimensão investigativa, pois o ensino em Serviço 

Social deve incentivar o exercício da investigação, “deve permitir problematizar o contexto 

socioinstitucional e os significados sócio históricos do exercício profissional” (GUERRA, 

2005a, p. 150); a dimensão ético-política, pois o ensino da prática deve destacar a importância 

dos princípios e valores coletivos, suas implicações ético-políticas e sua implementação no 

exercício profissional; a dimensão formativa, de caráter secundário, se constitui de dois 
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níveis, isto é, o da formação de opinião e da formação profissional, o primeiro refere-se aos 

assistentes sociais enquanto formadores de opinião no seu exercício profissional, quanto ao 

segundo nível diz respeito ao processo de capacitação de indivíduos para o exercício da 

profissão, não se reduzindo ao mero treinamento de alunos. 

A dimensão prática do ensino em Serviço Social não se restringe a uma etapa da 

formação profissional, mas permeia todo esse processo, uma vez que implica a apreensão de 

um conjunto de conhecimentos para o exercício profissional. Quanto ao estágio, configura-se 

como um espaço privilegiado dessa dimensão do ensino, por possibilitar ao discente o contato 

direto com a realidade social e a atuação profissional, pois deve abranger as dimensões da 

profissão – teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política - que se apresentam em 

todo o processo formativo.  

O estágio é o momento de reforçar e amadurecer o entendimento sobre a relação estreita 

entre essas dimensões e sua complementariedade para a atuação profissional, o que exprime a 

importância de realizar estudos e debates para sua problematização, para busca de melhorias 

no seu desenvolvimento em face da precarização do ensino superior, proveniente dos ditames 

neoliberais. Deste modo, entende-se que 

 

O estágio supervisionado situa-se como um elemento do ensino da prática 
profissional, dada a dimensão teórico-prática do Serviço Social. Sua 

operacionalização envolve um conjunto de sujeitos [...] diretamente envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem e que desempenham diferentes papéis e funções 

na efetivação das atividades didático-pedagógicas, destacando-se aqui a supervisão 

(OLIVEIRA, 2004, p. 68). 

   

Considerando a legislação vigente do Serviço Social, observa-se o estágio 

supervisionado como uma atividade curricular obrigatória, indispensável para apreensão do 

conhecimento teórico e prático da profissão. Essa obrigatoriedade se expressa nas Diretrizes 

Curriculares (1996) para o Curso de Serviço Social, com a finalidade de garantir a realização 

do estágio conforme o projeto profissional, que deve ser desenvolvido sob a orientação 

acadêmica e de campo, fomentando a reflexão crítica sobre a realidade social e o exercício 

profissional.  

De acordo com Santos (2011, p. 06), por meio da aprovação dessas diretrizes “o ensino 

da prática é retomado, tendo um caráter de horizontalidade a todo o currículo, juntamente com 

a pesquisa e a ética”. No entanto, a autora esclarece, em nota explicativa, que o termo 

“transversal” não é utilizado de maneira explícita neste documento, mas enfatiza a relação 

horizontal da dimensão prática do ensino, com os três núcleos que fundamentam a formação 
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profissional, ao estabelecer as dimensões investigativa e interventiva como princípios 

formativos centrais. 

Compreende-se que essa horizontalidade da dimensão prática no ensino em Serviço 

Social expressa-se nos núcleos formativos. No entanto, nas Diretrizes Curriculares (1996) é 

ausente uma explanação de maior relevo sobre importância dessa dimensão para uma 

formação profissional competente, ausência que dificulta a compreensão do seu lugar na 

realização dos cursos de Serviço Social. Essa não explicitação demonstra as lacunas deixadas 

por esse documento quanto à dimensão prática do ensino em Serviço Social, especialmente no 

que diz respeito à regulamentação do estágio, uma vez que é apresentado de maneira sucinta, 

com um espaço restrito para determinar a sua obrigatoriedade na formação profissional e o 

estabelecimento das condições para sua realização. Esses aspectos são vestígios das alterações 

realizadas na Proposta Básica para o Projeto de Formação Profissional, por meio do processo 

de implementação da Lei 9. 394 de 1996, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

Nas Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço Social, observa-se que não há uma 

definição clara sobre a direção que deve ser seguida no desenvolvimento do estágio, sendo 

ausente uma reflexão que referencie o seu papel no processo de formação profissional em sua 

totalidade. Características que oportunizam a defasagem do estágio supervisionado diante das 

determinações do sistema capitalista sobre a educação de nível superior e sobre o mercado de 

trabalho, no qual o discente pode ser explorado como mão-de-obra barata, entre outras 

questões. Essas lacunas são preenchidas anos depois, com a instituição da Resolução do 

CEFSS nº 533, de 29 de setembro de 2008, que normatiza a supervisão direta de estágio; e a 

instituição subsequente da Política Nacional de Estágio da ABEPSS (2009), que estabelece 

diretrizes para realização do estágio curricular obrigatório. 

A atenção voltada para o estágio, quanto à determinação de sua realização, supervisão e 

qualidade, na legislação vigente, se expressa não somente nas Diretrizes Curriculares, mas 

também na Lei de Regulamentação da profissão (1993) ao determinar entre as atribuições 

privativas do assistente social, no seu artigo 5º - inciso VI, o “treinamento, avaliação e 

supervisão direta de estagiários de Serviço Social”. Ademais, determina no seu artigo 14 que 

as instituições de ensino devem comunicar aos Conselhos Regionais de sua jurisdição os 

campos de estágio em que estão inseridos os discentes e seus respectivos supervisores. Além 

da normativa em tela, o Código de Ética (1993) ao tratar dos direitos e responsabilidades 

gerais do assistente social, proíbe no seu artigo 4º que esse profissional compactue com o 

exercício ilegal da profissão, especialmente quando se tratar de estagiários que assumem 
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atribuições específicas dos profissionais, e permitir ou exercer supervisão de estagiários em 

instituições que não dispõem de profissionais designados para realizar o acompanhamento 

direto de estagiários. Dessa forma, percebe-se que esses instrumentos legais exercem papel 

fundamental para regulamentação e obrigatoriedade da realização do estágio.   

O estágio supervisionado, enquanto espaço de ensino-aprendizagem, não deve ser 

tratado como uma simples atividade complementar ao ensino ou uma etapa em que “se 

aprende a prática”, mas perceber que transcende esse papel. É um campo que envolve um 

conjunto de saberes, em que há uma relação próxima entre formação e mercado de trabalho, 

na qual são presentes direitos e deveres com o fim de regulamentá-la. Com a definição de 

responsabilidades que revelam o compromisso ético-político da profissão com a sociedade e a 

própria categoria profissional, com o objetivo de preservar suas conquistas frente à 

precarização do ensino superior e a lógica do mercado, buscando garantir uma formação 

profissional competente.  

Nessa perspectiva, o estágio supervisionado é um espaço não só de desafios, mas 

também de possibilidades, sobretudo no desenvolvimento da capacidade de apreender a 

essência dos acontecimentos e de refletir sobre os processos sociais, suas contradições e seus 

efeitos na vida social.  Guerra (2005a, p. 151-152) enfatiza que 

 

[...] o objetivo do estágio é menos os resultados imediatos e mais o desenvolvimento 

do potencial reflexivo e da capacidade analítica do aluno, pois é um espaço 

privilegiado para que este possa ampliar as possibilidades de análise, compreender 
as dimensões constitutivas das questões específicas que se põem no campo, superar 

o nível de uma racionalidade imediata, que é própria da vida cotidiana, uma vez que 

aí se colocam ao aluno fenômenos concretos, síntese de múltiplas determinações. Só 

o estágio permite a análise concreta de situações concretas. 

 

A realização do estágio não se restringe apenas a dimensão técnico-operativa, nem a 

concepção do “aprender a fazer” - como equivocadamente pode-se pensar. É a partir da 

vivência do cotidiano profissional, que se contribui para o amadurecimento de capacidades, a 

negação de concepções conservadoras e a análise sobre a realidade social, identificando as 

demandas postas a profissão e criando estratégias para respondê-las.   

Dessa forma, o estágio é um momento de estudo e reflexão crítica sobre a realidade 

social e a prática profissional, sendo um espaço de ensino-aprendizagem em que o aluno deve 

perceber a complementariedade entre teoria e prática, sem perder de vista suas 

particularidades, uma vez que são de naturezas distintas. O que possibilita uma maturação do 

conhecimento sobre a realidade social e a profissão, reconhecendo o âmbito institucional 

como um local de tensões provindas da dinâmica social. Assim, 
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O estágio curricular, no curso de Serviço Social, tem como premissa oportunizar ao 

aluno o estabelecimento de relações mediatas entre os conhecimentos teóricos e o 
trabalho profissional, a capacitação técnico-operativa e o desenvolvimento de 

habilidades necessárias ao exercício profissional, bem como o reconhecimento da 

articulação da prática do Serviço Social e o contexto político-econômico-cultural das 

relações sociais (OLIVEIRA, 2004, p. 66). 

    

É um campo de experiências que permite ao aluno vivenciar a articulação e a 

complementariedade dos conhecimentos adquiridos e perceber no cotidiano as relações 

sociais próprias da sociedade capitalista, suas expressões e o papel do assistente social nesse 

contexto.  

Para Guerra (2005b), a formação do assistente social é marcada pelos dilemas da 

contemporaneidade, sendo necessário que esse profissional esteja apto para realizar uma 

leitura ampla do real, compreender os processos sociais como totalidades e seus níveis de 

complexidade. Para essa leitura, são importantes teorias macroscópicas sobre a realidade 

social, que permitam apreender seus elementos conjunturais e estruturais, e possibilite 

perceber os reflexos dos principais dilemas contemporâneos nas particularidades do Serviço 

Social.  

A autora enfatiza que esse contexto exige um profissional capaz de responder e 

compreender as demandas sociais, e através de uma intervenção eficiente e eficaz, atribuir-

lhes novos significados. Essa necessidade apresenta-se como um dos maiores desafios do 

Serviço Social para formar profissionais com essas capacidades, percebendo os processos 

sociais e sua relação com o Serviço Social.  

Por isso, a formação profissional deve oferecer subsídios para que o discente 

desenvolva essa capacidade, por meio da apropriação do conhecimento teórico e prático, que 

oportuniza a formação de um profissional crítico e propositivo frente à dinâmica social; capaz 

de decifrar a realidade imediata e as determinações do mercado de trabalho, assim, podendo 

contribuir para transformação da realidade social. Nesse processo, o estágio supervisionado é 

um campo fértil para se apropriar, amadurecer e exercitar essa capacidade crítica, por se tratar 

de um processo de ensino-aprendizagem que permite ao discente a vivência do cotidiano 

profissional. 

Quanto à categoria cotidiano, Netto (2012, p. 67) discute sobre o tratamento que Lukács 

desenvolveu sobre cotidianidade, que define como “‘espaço tempo’ de constituição, produção 

e reprodução do ser social, a vida cotidiana é ineliminável”. O cotidiano não é desconexo da 
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história, mas situa-se entre seus níveis constituintes, no qual a reprodução social realiza-se na 

reprodução dos indivíduos (NETTO, 2012). 

O autor explana que Lukács apresenta como determinações fundamentais da 

cotidianidade: a heterogeneidade, que se configura como o “espaço” em que se realizam as 

diversas objetivações do ser social; a imediaticidade, relativa ao modo como os indivíduos 

respondem ativamente a vida cotidiana, tratando-se de uma conduta imediata; e a 

superficialidade, em que o indivíduo responde a vida cotidiana considerando o “somatório dos 

fenômenos”, porém desconsidera as relações que os vinculam. 

Percebe-se a importância de refletir sobre o cotidiano, que não pode ser ignorado, visto 

que é indispensável à sociabilidade. É dotado de desafios para o exercício profissional 

derivados das suas determinações, que devem ser superadas por meio da sua reflexão crítica 

em uma perspectiva de totalidade. Com o objetivo de compreender a influência das 

determinações do cotidiano sobre a vida dos sujeitos, uma vez que os envolve em um 

processo de individualização e de despercebimento da dinâmica social, que dificultam 

transcender a singularidade.   

O exercício profissional requer uma atividade contínua de análise crítica da vida 

cotidiana, não se limitando as suas determinações. Essa atividade exige a articulação entre os 

conhecimentos apontados pelas disciplinas da graduação, contrapondo-se ao discurso 

enviesado sobre uma “dissociação” entre teoria e prática. O contato com situações concretas é 

fundamental para negação ou superação desse discurso equivocado, proveniente de uma 

formação profissional fragilizada. Circunstâncias que descaracterizam o propósito do estágio, 

que o desqualifica e reforça a concepção de “dicotomia entre teoria e prática”. Nessas 

condições, há a possibilidade do discente incorporar essa concepção, contribuindo para 

formação de um perfil profissional conservador, acrítico e submisso a lógica do mercado.  

Santos (2011) argumenta que essa “dicotomia entre teoria e prática” tem sido apontada 

tanto em segmentos conservadores da profissão quanto em segmentos de vanguarda, com 

pontos de vista diferenciados. Existe a concepção que apresenta os instrumentos da ação 

como consequência imediata do referencial teórico, enquanto outra concepção recusa esse 

entendimento e destaca a relação de mediaticidade entre pensamento e ação.  

Com base na sua experiência docente, a autora enfatiza o impacto desse dilema nos 

campos de estágios, que provoca uma decepção entre os alunos quando se deparam com ações 

no âmbito profissional em que não percebem a relação entre teoria e prática. Neste caso, 

observa-se a dificuldade de apreensão da relação entre teoria e prática, que reflete em 
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expectativas equivocadas quanto aos instrumentos e técnicas, supervalorizando-os ou 

ignorando-os. 

O estágio é um momento de anseios, questionamentos e expectativas, que pressupõe o 

entendimento sobre as dimensões da profissão (teórico-metodológica, técnico-operativa e 

ético-política), enquanto conhecimento articulado, rejeitando concepções que supervalorizam 

uma dimensão em detrimento da outra. Aspectos que contribuem para apreensão da relação 

entre a profissão e a realidade social no cotidiano profissional. Assim sendo,  

 

Pode-se concluir que articular a profissão e a realidade é um dos maiores desafios, 

pois entende-se que o Serviço Social não atua apenas sobre a realidade, mas atua na 

realidade. Nesta perspectiva, compreende-se que as análises de conjuntura – com 

foco privilegiado na questão social -, não são apenas o pano de fundo que 

emolduram o exercício profissional; ao contrário, são partes constitutivas da 

configuração do trabalho do Serviço Social, devendo ser apreendidas como tais. O 

esforço está, portanto, em romper qualquer relação de exterioridade entre profissão 

e realidade, atribuindo-lhe a centralidade que deve ter no exercício profissional 

(IAMAMOTO, 2007a, p. 55, grifos no original). 

 

É importante que a formação profissional ofereça a base necessária para tal 

entendimento, através da compreensão das dimensões da profissão como um conjunto de 

conhecimentos a ser apreendido, reconhecendo suas particularidades, conforme prevê as 

Diretrizes Curriculares (1996). Esse olhar crítico proporcionará ao discente o entendimento de 

que a prática e a teoria não são um fim em si mesmo, nem que há uma hierarquia entre elas, 

mas que estabelecem uma relação interdependente, em que a reflexão sobre uma resulta na 

outra. Faz-se necessária essa compreensão por parte do discente, para que a realização do 

estágio não se torne uma fase de frustração, mas de amadurecimento na construção da sua 

identidade profissional.  

Para Gentilli (1997, p. 128), identidade é uma categoria teórica que “estabelece 

dimensões de um ser social enquanto singularidade e enquanto coletividade”.  Essa categoria 

se expressa na relação do sujeito com o outro, na qual é possível identificar as dimensões da 

individualidade e da coletividade. Deste modo, permite a análise sobre as semelhanças, 

diferenças e contradições entre os indivíduos a partir das noções de “identidade pessoal” e 

“identidade social” (GENTILLI, 1997). 

Com base nessa compreensão, a autora discute sobre a identidade profissional do 

assistente social; trata-se de um agrupamento específico resultante da interação dinâmica entre 

os aspectos formais e informais da profissão, que expressa coletivamente a sua representação, 

o seu processo de trabalho e o seu posicionamento ético-político. A autora afirma que através 

da identidade profissional, 
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Realiza-se [...] uma das possiblidades de síntese (como tantas outras) entre a 

identidade singular e social do sujeito profissional. Por fim, funciona como suporte 
de uma referência que é buscada como forma de assegurar a existência de um ideal 

coletivo de identidade, apoiado no “seu” agrupamento profissional. Ao mesmo 

tempo, confere a cada um e a todos os membros da categoria uma representação de 

si como profissional, servindo como referência coletiva para cada identidade 

singular (GENTILLI, 1997, p. 134). 

  

A identidade profissional é um processo de identificação do sujeito com a representação 

da categoria profissional, com o projeto profissional, considerando-se a identidade singular 

como um elemento constituinte, atrelado a escolhas e atitudes pessoais do profissional. A 

construção da identidade profissional é um processo contínuo, construída conforme o 

desenvolvimento da formação e atuação profissionais; inicia-se com a inserção do sujeito na 

graduação. 

Por conseguinte, essa construção não se restringe ao contato imediato com o cotidiano 

profissional, mas perpassa todo o processo de formação e atuação profissional, não se 

limitando a uma ou outra esfera. Não se pode atrelar a construção da identidade profissional à 

realização do estágio supervisionado, como alguns estudos discutem11, uma vez que a 

identidade já está em construção. A identidade profissional é resultante do amadurecimento 

do sujeito profissional, que envolve elementos da sua identidade singular e de sua 

identificação com a direção social da profissão.  

O estágio é um campo oportuno para o amadurecimento profissional e a conquista de 

novos conhecimentos, especialmente por meio do exercício da investigação, que deve ser 

incentivado na sua realização, propiciando a análise crítica dos aspectos internos e externos ao 

âmbito institucional e para identificar as demandas sociais e os desafios presentes no campo 

de estágio. Nesse sentido,  

 

[...] a pesquisa das situações concretas é o caminho para a identificação das 

mediações históricas necessárias à superação da defasagem entre o discurso genérico 

sobre a realidade e os fenômenos singulares com os quais se defronta o profissional 

no mercado de trabalho. Aliás, a principal via para superar a reconhecida dicotomia 

entre teoria e prática, requalificando a ação profissional e preservando a sua 
legitimidade (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 152). 

 

                                                             
11 Como exemplo se pode citar a discussão realizada por Burriolla (2011, p. 13) sobre estágio supervisionado, na 

qual afirma: “O estágio é concebido como um campo de treinamento, um espaço de aprendizagem do fazer 

concreto do Serviço Social [...]. O estágio é o locus onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída 

e referida [...]” (grifo no original). Dessa forma, a autora restringe a construção da identidade profissional à 

vivência do cotidiano profissional por meio do estágio supervisionado, desconsiderando a relação entre o sujeito 

e a coletividade profissional, bem como se refere ao estágio como mero treinamento de alunos para o mercado de 

trabalho. 
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Dessa forma, o estágio supervisionado contribui para o exercício da pesquisa, 

necessário para o amadurecimento da capacidade de apreensão e crítica da realidade social. A 

pesquisa é indispensável na realização estágio, pois permite decifrar e refletir sobre as 

determinações sociais, históricas, políticas e ideológicas no âmbito institucional, no qual a 

realização do estágio pode se submeter à lógica do mercado, restringindo-se, assim, a ações 

cotidianas das instituições, comprometendo o processo de ensino-aprendizagem. 

Para superação dos entraves que podem estar presentes no desenvolvimento do estágio, 

é fundamental a aproximação entre academia e campos de estágio, que não devem ser 

percebidos como “mundos incomunicáveis” e com papéis independentes. Mas, que essas 

esferas possuem funções complementares para propiciar ao aluno o acesso ao conhecimento e 

o seu aprimoramento, de forma a possibilitar a apreensão da realidade social, percebendo a 

dinâmica dos processos sociais, suas demandas e como agir diante delas.  A realização do 

estágio implica a sua supervisão, atividade pedagógica que envolve diferentes atores na sua 

realização, bem como o acompanhamento e avaliação do estagiário no processo de 

aprendizagem.  

A Resolução nº 533 de 29/09/2008, além de regulamentar a supervisão direta de 

estagiários, define o papel e as responsabilidades das instituições de ensino superior, das 

instituições campos de estágio, dos supervisores, entre outras determinações, com o objetivo 

de garantir um processo de aprendizagem qualificado, voltado para a indissociabilidade entre 

formação e exercício profissional. Essa resolução expressa o compromisso da categoria 

profissional na luta por uma formação profissional qualificada, sobretudo a realização do 

estágio supervisionado de acordo com o projeto profissional do Serviço Social frente à 

precarização do ensino superior no Brasil, reflexo das determinações capitalistas. Nessa 

perspectiva,  

 

[...] a atividade de supervisão direta do estágio em Serviço Social constitui momento 

ímpar no processo de ensino-aprendizagem, pois se configura como elemento 

síntese na relação teoria-prática, na articulação entre pesquisa e intervenção 

profissional e que se consubstancia como exercício teórico-prático, mediante a 

inserção do aluno nos diferentes espaços ocupacionais das esferas públicas e 

privadas, com vistas à formação profissional, conhecimento da realidade 

institucional, problematização teórico-metodológica (CFESS, 2008). 

 

Estágio e supervisão compreendem uma relação intrínseca, indispensável para a 

reflexão e problematização da conjuntura em que esse processo se desenvolve, sendo um 

momento oportuno para troca de saberes entre supervisores e supervisionados. A supervisão é 

um requisito indispensável para que o estágio se concretize, pois assume o papel de nortear 
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sua realização, contribuindo para o desenvolvimento de capacidades que possibilitem ao 

discente decifrar a realidade social, suas demandas e saber como agir diante destas. A 

supervisão é determinante para que o estagiário não tenha o seu papel descaracterizado frente 

à lógica do mercado, buscando evitar que suas as atividades sejam voltadas para execução de 

ações rotineiras e burocráticas presentes no âmbito institucional.    

A supervisão de estágio possui como destaque o ensino e a aprendizagem, os quais 

promovem uma articulação entre formação e exercício profissional, que envolve análise, 

compreensão, proposição e intervenção em processos sociais, a partir do contato do aluno 

com situações concretas. Entre as atribuições da supervisão de estágio está à manutenção da 

unidade didática entre ensino e aprendizagem, sendo o exercício ético-político e teórico-

metodológico imprescindível para realização de atividades técnico-operativas. É uma 

atividade que requer instrumentalidade, postura investigativa, teórica, técnica, política e 

pedagógica (LEWGOY, 2010). 

Dessa forma, a supervisão de estágio não deve ser tratada como uma “simples” 

atividade que se realiza “naturalmente” com a inserção do discente nos espaços de atuação do 

assistente social, podendo a sua condução ser atribuída quase que exclusivamente ao 

profissional de campo que, em determinadas circunstâncias, pode limitar sua orientação ao 

funcionamento de uma instituição e a realização de atividades rotineiras. Esse equívoco, que 

em alguns casos se faz presente, necessita ser refutado através da compreensão de que a 

supervisão é de caráter complexo, que “supõe apreensão da realidade concreta da sociedade, 

da formação, da universalidade, do campo, do acadêmico e do processo de ensino-

aprendizagem” (LEWGOY, 2010, p. 132-133). 

É fundamental qualificar a supervisão, para que efetive o papel de mediação na 

capacitação de profissionais aptos para exercer o Serviço Social, conforme o seu projeto 

profissional, buscando concretizar seus princípios e valores. O que implica na compreensão 

do significado da profissão, das relações e condições de uma determinada conjuntura, dos 

fenômenos sociais enquanto processos em constituição, que devem ser apreendidos como 

síntese de múltiplas determinações e funcionalidades (GUERRA; BRAGA, 2009). 

A supervisão de estágio é um processo que exige reflexão e planejamento para o seu 

desenvolvimento, por meio da interação entre os sujeitos participantes da supervisão 

acadêmica e supervisão de campo. O supervisor acadêmico e o supervisor campo embora 

possuam papéis distintos, têm a função de orientar, realizar debates e esclarecer 

questionamentos referentes às dimensões do Serviço Social, sobre o cotidiano profissional e 

as determinações da dinâmica social. Cabe a esses profissionais destacar a transversalidade da 
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ética no projeto profissional e a importância da sua efetivação nos espaços sócios 

ocupacionais do assistente social. 

O supervisor acadêmico e o supervisor de campo possuem papel decisivo no 

desenvolvimento do estágio, que deve ser exercido com responsabilidade e compromisso para 

não distorcer seu papel enquanto processo de ensino e aprendizagem. Quando essa distorção 

ocorre, o estágio restringe-se a um processo fragmentado e pragmático, sujeito às burocracias 

cotidianas de uma instituição, o que contribui para exploração de estagiários, vistos como mão 

de obra barata. Além disso, essa descaracterização pode ser reproduzida pelo estagiário no 

futuro exercício profissional. Tais supervisores situam-se em dimensões de naturezas 

distintas, porém complementares, ou seja,  

 

[...] uma supervisão acadêmica, tida como prática docente e, portanto, sob 

responsabilidade do professor supervisor no contexto do curso, e a supervisão de 

campo, que compreende o acompanhamento das atividades práticas do aluno pelo 

assistente social, no contexto do campo de estágio (OLIVEIRA, 2004, p. 68). 

 

Para Iamamoto (2007b), há uma dificuldade de compreensão quanto à definição e 

distinção de papéis dos sujeitos envolvidos na realização do estágio. Essa dificuldade diz 

respeito aos papéis do profissional da instituição e do estagiário, que pode ocasionar 

equívocos que comprometem o ensino, pois se provoca uma tendência em identificar o aluno 

como mão-de-obra especializada barata, para realização de serviços institucionais. Nesse 

contexto, a responsabilidade do discente é transferida do processo formativo para um 

compromisso com a política institucional, consequentemente a formação profissional é 

deslocada da aprendizagem para produtividade na prestação de serviços e de programas 

institucionais. Essas circunstâncias expressam a subordinação do ensino ao emprego, da 

universidade ao mercado de trabalho. 

Entre outros problemas relacionados aos papéis de supervisores e estagiário, Oliveira 

(2004) aponta que o supervisor de campo, em determinadas circunstâncias, é destinado a se 

responsabilizar pela dimensão prática do ensino, essa supervisão é realizada através da 

intuição e desprovida de sistematização, essa fragilidade é proveniente da ausência de 

capacitação continuada; quanto ao supervisor acadêmico possui a incumbência de articular os 

conhecimentos teóricos à prática profissional. Esses equívocos resultam em obstáculos para a 

operacionalização do estágio, sendo necessária, para superá-los, a compreensão dos papéis do 

estagiário e supervisores na realização e supervisão de estágio. Assim, os supervisores 

“necessitam ter uma ação integrada, onde possam discutir as diretrizes e o percurso 
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metodológico que orientam o processo de ensino, objetivando a qualificação/capacitação 

profissional do aluno-estagiário” (OLIVEIRA, 2004, p. 71). 

Considerando o caráter teórico-prático do estágio supervisionado, compreende-se que o 

mesmo é um espaço de tensões, uma vez que reflete não só os impasses postos a formação 

profissional, mas também ao mundo do trabalho, o que implica uma relação próxima entre 

formação e trabalho profissional.  

Conforme Silva (2010), na contemporaneidade a universidade no Brasil apresenta-se 

com uma tendência à constituição de unidades estratégicas de manutenção e expansão do 

capitalismo, que se adequam para o suprimento das necessidades do mercado. Nessas 

circunstâncias, a universidade encontra-se destituída de uma formação voltada para o 

desenvolvimento da capacidade crítica sobre a sociedade ao assumir características 

“mercadológicas”.  

O mercado tem se apropriado do conhecimento como uma fonte de riqueza. 

Consequentemente, há uma massificação na abertura de cursos, que em algumas situações, 

esse crescimento não é acompanhado de um processo de ensino-aprendizagem competente, 

que proporcione a apropriação do conhecimento pelo alunado. O ensino superior percebido 

apenas como meio de fortalecer a economia e gerar riqueza, reflete na formação em Serviço 

Social de maneira a fragilizar o desenvolvimento do estágio supervisionado, limitando suas 

possibilidades e descaracterizando-o.  

Por conseguinte, essas circunstâncias refletem na realização do estágio e geram desafios 

que comprometem a eficácia. Tendo em vista os problemas que podem estar presentes na 

realização do estágio supervisionado e que podem comprometer o processo de ensino e 

aprendizagem, foi elaborada pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social (ABEPSS), por meio de debates coletivos, a Política Nacional de Estágio (PNE) que 

tem o propósito de nortear a sua realização de maneira qualificada, em defesa do projeto 

profissional do Serviço Social. De acordo com essa política,  

 

O estágio se constitui num instrumento fundamental na formação da análise crítica e 

da capacidade interventiva, propositiva e investigativa do (a) estudante, que precisa 

apreender os elementos concretos que constituem a realidade social capitalista e suas 

contradições, de modo a intervir, posteriormente como profissional, nas diferentes 

expressões da questão social, que vem se agravando diante do movimento mais 

recente de colapso mundial da economia, em sua fase financeira, e 

desregulamentação do trabalho e dos direitos sociais (ABEPSS, s/d, p. 11) 
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Dessa forma, a realização do estágio não se restringe apenas ao desenvolvimento da 

capacidade interventiva, mas também de investigar criticamente a realidade concreta, 

percebendo suas demandas e identificando estratégias de ação, buscando respondê-las na 

perspectiva da efetivação de direitos. A PNE objetiva garantir a operacionalização do estágio 

e contribuir para uma qualificação profissional que capacite o aluno para decifrar as demandas 

“tradicionais” e emergentes; e atuar sem aderir ao imobilismo ou se prender a burocratização 

do âmbito institucional. 

A PNE representa a luta da categoria profissional contra precarização do ensino superior 

e sua descaracterização enquanto espaço de fomento do conhecimento crítico. Essa política é 

um importante instrumento de defesa do projeto de formação profissional do Serviço Social, 

especialmente do estágio supervisionado, frente ao avanço do capitalismo e sua influência na 

educação de nível de superior, com a massificação de cursos de graduação, ampliação do 

sistema de educação à distância, exploração do trabalho docente, entre outros elementos que 

fragilizam o processo formativo. 

O capitalismo possui o objetivo incessante de acumular riquezas e o ensino superior tem 

se destacado como fonte importante nesse acúmulo. Esse sistema cria diversos artifícios para 

descaracterizar e fragilizar a formação profissional voltada para capacidade crítica sobre a 

realidade social. Assim, no campo do Serviço Social, a categoria tem se organizado para 

defender o seu projeto de formação como forma de preservar o seu projeto profissional. 

Ressalta-se a necessidade de trabalhar de maneira apropriada o conteúdo da disciplina 

de estágio supervisionado, seja na sala de aula ou no campo de estágio, sendo imprescindível 

discutir a ética profissional no seu desempenho, para que o aluno perceba como a mesma 

reflete no âmbito profissional.  

A PNE instituiu-se como forma de enfrentar os entraves postos pela dinâmica capitalista 

para uma formação profissional qualificada, determinando que o estágio supervisionado deva 

concretizar-se conforme os princípios ético-políticos presentes no Código de Ética do 

Assistente Social. Para tanto, a política em tela definiu princípios norteadores, que devem 

exercer papel central na operacionalização do estágio: a indissociabilidade entre as dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa; a articulação entre formação e 

exercício profissional; a indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e de campo; 

a articulação entre universidade e sociedade; a unidade teoria-prática; a interdisciplinariedade; 

e a articulação entre ensino, pesquisa e extensão (ABEPSS, s/d). 

 Esses princípios têm por objetivo preservar as dimensões da formação profissional, 

considerando suas particularidades e direcionando a realização do estágio sob a perspectiva de 
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unidade entre os conhecimentos e capacidades subjacentes a qualificação profissional. Com o 

intuito de possibilitar a compreensão da articulação e complementariedade entre teoria e 

prática, da relação estreita entre formação e mercado de trabalho e da importância de haver 

uma relação próxima entre universidade e sociedade. Dessa forma, a política em tela orienta a 

realização do estágio supervisionado, buscando preservar sua função de proporcionar a 

conquista da capacidade investigativa, crítica e propositiva frente aos desafios estabelecidos 

pelo contexto neoliberal, que prioriza os aspectos econômicos em detrimento dos sociais.  

Considerando a discussão sobre o estágio, percebe-se a sua importância na formação 

profissional do assistente social, por se tratar de um momento de mediação na relação entre 

formação e mercado de trabalho, no qual o aluno necessita compreender os problemas 

presentes nesses âmbitos e amadurecer a capacidade de reflexão sobre a sociedade, e o 

exercício profissional. A realização do estágio supervisionado é desenvolvida em meio a um 

campo dotado de desafios e possibilidades de amadurecimento profissional, ao vivenciar o 

cotidiano, no qual é preciso fazer escolhas conscientes, responsáveis e comprometida com a 

população usuária, a categoria profissional e outras profissões, enfim com toda a sociedade, 

processo que exige a capacidade de agir ética e politicamente.   

A exigência de uma formação comprometida com as Diretrizes Curriculares, 

construídas coletivamente por diversos atores do âmbito profissional, sugere que para 

desenvolver o estágio supervisionado frente ao amadurecimento no campo profissional, as 

discussões sobre ética profissional devem ser incentivadas, como forma de possibilitar aos 

estagiários a reflexão sobre os desafios profissionais e sobre criar estratégias para atender as 

demandas sociais sem infringir a ética profissional diante dos interesses dominantes. 

Havendo, assim, uma preparação para o enfrentamento dos desafios que são postos pela 

dinâmica capitalista. 
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ÉTICA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUA IMPORTÂNCIA NO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

 

2.1. Algumas considerações sobre ética 

 

 

Ao se falar em ética é frequente a presença de diferentes concepções quanto à sua 

compreensão, sendo recorrente associá-la à moral, tratando-as, ética e moral, como 

sinônimos. Algumas dessas concepções podem partir do senso comum frente à dinâmica da 

vida cotidiana12, que se prendem às suas determinações, podendo perceber a ética e a moral de 

maneira simplista. É preciso apreender a ética em sua amplitude e a sua relação com a moral, 

pois embora estejam intrinsecamente relacionadas possuem suas particularidades.  

A moral origina-se do desenvolvimento da sociabilidade, proveniente da necessidade do 

estabelecimento de normas garantidoras do equilíbrio da convivência social, que são 

reproduzidas por meio de valores dominantes de uma determinada sociedade e época. A 

moral surge a partir do momento que o ser humano passa a viver em sociedade, tendo como 

elemento fundamental a capacidade do homem para o trabalho, com a qual se diferencia dos 

demais seres e começa a agir consciente e racionalmente (BARROCO, 2008). 

Para Vázquez (2012), a partir do desenvolvimento da sociabilidade e da capacidade de 

produzir material e espiritualmente, o homem também adquire a capacidade de atribuir 

valores sobre objetos e elementos das diversas esferas sociais (econômica, política, artística, 

moral, entre outras). Assim, considerando-os de caráter positivo ou negativo, ao ponderar suas 

necessidades, prioridades, concepções e interesses, o que constitui um campo vasto de 

valorização das coisas na vida em sociedade.  

O autor explana que os valores são criados pelo ser social, sendo que as coisas e os 

objetos, produzidos ou não pelo homem, adquirem valor na relação que estabelecem com o 

homem, ou seja, na utilidade/importância que representam para atender as suas necessidades e 

interesses. Compreende-se que não se trata de objetos/produtos independentes, uma vez que o 

seu valor não é determinado unicamente com base em suas propriedades objetivas, mas 

quando estabelecem uma relação com o “homem social”. Trata-se de um valor adquirido 

                                                             
12 Para Heller (2008), a vida cotidiana é a vida do indivíduo, que já nasce inserido na cotidianidade, colocando 

“em funcionamento” todas as suas capacidades, habilidades, sentimentos, ideias, ideologias. Assim, todos, 

independentemente de sua individualidade, vivem a cotidianidade, configurando-se como um espaço onde se 

efetivam as atividades humanas.  



62 

 

  

nessa relação e que serve somente para o homem, isto é, os valores são criados “pelo homem 

e para o homem” (VÁZQUEZ, 2012, p. 147).   

Essa capacidade de atribuir valores sobre coisas e objetos também incide sobre as 

relações sociais, avaliando-se moralmente os atos e comportamentos humanos, que são 

considerados de valor positivo ou negativo.  Os valores morais são criados pelos sujeitos ou 

por grupos de indivíduos, em determinadas condições históricas, para nortear o 

comportamento humano na vida social, assim, “[...] pela capacidade de criar valor, os homens 

qualificam positiva ou negativamente suas relações, de acordo com o conjunto de 

necessidades e possibilidades históricas” (BARROCO, 1999, p. 123).   

Tendo em vista a diversidade de valores que se depara na realidade social, é importante 

ter clareza sobre o que são os valores morais e sua influência sobre a vida social. De acordo 

com Vázquez (2012, p. 149-150), “[...] é preciso lembrar que os valores morais se encarnam 

somente em atos ou produtos humanos e, entre estes, naqueles realizados livremente, isto é, 

de um modo consciente e voluntário”. 

A moral possui entre seus elementos essenciais os valores, que implicam em escolhas e 

influenciam a conduta humana em suas relações sociais, que requer uma consciência e 

responsabilidade dos sujeitos pelas consequências dos seus atos. Por meio desses valores que 

orientam normas sociais, a moral realiza a sua função de regular as relações entre os 

indivíduos, com o objetivo de proporcionar uma organização social, ou seja, busca evitar a 

desordem em determinados grupos ou comunidades.  

Dessa forma, é a partir da vida em sociedade e do desenvolvimento das capacidades 

humanas que a moral emerge, como forma de garantir o bem comum. A vida social é a 

condição principal para existência de regras e valores, que servem como parâmetros para as 

relações entre a esfera individual e a esfera coletiva em determinados grupos sociais, se 

materializando na conduta humana. Por conseguinte, a moral somente realiza-se na relação do 

indivíduo com o outro, isto significa dizer que “[a] função social da moral consiste na 

regulamentação das relações entre os homens (entre os indivíduos e entre o indivíduo e a 

comunidade) para contribuir assim no sentido de manter e garantir uma determinada ordem 

social. [...]” (VÁZQUEZ, 2012, p. 69). 

A moral está para além de um mero conjunto de normas, pois se fundamenta na 

“produção do homem concreto, ser real e histórico” (FORTI, 2005, p. 04), e surge como 

forma de regular as relações sociais de uma determinada comunidade, sendo mutável 

conforme época e as diferentes localidades.  
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Com base nessas características, Vázquez (2012) aponta que a moral não é somente de 

caráter social, mas também histórico, visto que se trata de uma forma do homem se 

comportar, que por sua própria natureza é histórico, que se autoproduz tanto no sentido 

material quanto espiritual. Nas palavras de Vázquez (2012, p. 84), 

 

A moral é um sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual são 

regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a 
comunidade, de tal maneira que estas normas, dotadas de um caráter histórico e 

social, sejam acatadas livre e conscientemente, por uma convicção íntima, e não de 

uma maneira mecânica, externa ou impessoal.  

 

Em determinadas condições sociais, o papel da moral de regulamentar o comportamento 

do indivíduo com os demais sujeitos e com a coletividade social, para garantir o bem comum 

de um determinado grupo, pode ser utilizado como meio para persuadir os indivíduos e 

favorecer interesses particulares. Em contrapartida, a moral pode contribuir para emancipação 

humana, a partir do desenvolvimento da capacidade de questionar e refletir sobre os valores e 

normas estabelecidas em uma determinada sociedade.  Com o desenvolvimento da sociedade 

somente o estabelecimento de regras não é o suficiente para se garantir o bem comum, pois 

podem ser alvo de processos de alienação, idealizados por aqueles que almejam o poder e a 

dominação sobre os demais sujeitos. Na sociedade capitalista, na qual a desigualdade social é 

inerente a sua reprodução, esses processos são ainda mais intensos, em que a capacidade de 

produzir um maior grau de alienação é expressão da dinâmica capitalista. 

 

[...] a sociedade moderna efetua o maior desenvolvimento das forças produtivas e 

das capacidades humano-genéricas e, simultaneamente, produz o maior grau de 

alienação. A alienação (re)cria em novas formas, que invadem todas as dimensões 

da vida social e a objetivação do ser social, como um ser da práxis, passa a 

constituir-se como um campo de possibilidades; se realiza em termos do 

desenvolvimento humano-genérico mas não se objetiva para o conjunto dos 

indivíduos sociais (BARROCO, 2008, p. 35). 

 

Em uma sociedade desigual, a alienação é utilizada como um meio de manutenção da 

ordem social vigente, ao determinar valores morais que objetivam reforçar essa desigualdade 

ao invés de superá-la, por meio de artifícios que incentivam a interiorização desses valores 

acriticamente, sendo inseridos na vida cotidiana dos sujeitos como algo “natural”, próprio ao 

desenvolvimento da sociedade e de caráter positivo para todos. Esses valores ao serem 

interiorizados pelos sujeitos influenciam os atos morais e as relações sociais, nas quais pode 

se estabelecer relações de dominação, exploração, discriminação e opressão de uns sobre os 

outros, relações que se apresentam como expressões de uma sociedade desigual e injusta. 
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Entende-se que a moral somente se concretiza através da relação do sujeito com o outro, 

porém, quando essas relações são atravessadas por meios que expressam o domínio de uns 

sobre os outros, intensificam-se as desigualdades sociais, que atingem os diversos segmentos 

sociais, aspectos que impedem uma sociedade justa e igualitária. Por conseguinte, a moral 

estabelece um elo com as esferas da economia, da política, do campo profissional, entre 

outros, nos quais as consequências dos atos morais ganham grande proporção sobre a vida 

social. Ainda que, “[...] as escolhas morais pareçam ser problemas individuais, elas têm 

consequências sociais. Por esta peculiaridade é que a alteridade, a responsabilidade, o 

compromisso são categorias ético-morais fundamentais” (BARROCO, 1999, p. 125, grifos no 

original). 

Destaca-se, dentre essas categorias, a alteridade, pois é a partir do respeito ao outro, 

reconhecendo-o conscientemente como ser singular dotado de caraterísticas próprias, que o 

sujeito é capaz de estabelecer relações de igualdade, respeitando as particularidades de cada 

indivíduo. Esta consciência é fundamental para que o sujeito adquira a capacidade de ter 

responsabilidade e compromisso em suas ações, tendo consciência sobre as consequências dos 

seus atos para com os demais indivíduos. Para Cardoso (2006, p. 50), 

 

Ao falarmos de alteridade, estamos falando do reconhecimento do outro em mim e 
de mim no outro, sem se colocar no lugar do outro. Trata-se de apreender no outro o 

que nos une enquanto seres humanos, e, portanto, características que nos são 

comuns, mas também, as nossas singularidades, podendo respeitá-las, pois o outro 

faz parte da minha existência justamente por ser diferente de mim. Se fôssemos 

completamente idênticos, não seríamos dois e sim um. 

 

A alteridade exerce papel essencial nas relações entre os indivíduos, devendo ser 

referenciada nas escolhas e atitudes dos sujeitos em sua convivência social, uma vez que 

contribui para que o indivíduo reconheça as dimensões da singularidade e da genericidade do 

ser humano. Nesse sentido, Cardoso (2006) aponta que a alteridade está intimamente 

vinculada ao reconhecimento do ser singular e genérico, sendo que a apreensão dessas 

dimensões do ser humano é o que permite ao sujeito vivenciar sua capacidade ética. Desse 

modo, a alteridade é fundamental para que o indivíduo se reconheça enquanto ser social. De 

acordo com Rios (2011, p. 95), 

 

É importante, portanto, pensar que a nossa identidade é garantida pelos outros, pela 

presença da alteridade. Mesmo no espelho mais cristalino, a imagem que eu tenho 

de mim é invertida. Quem fala de mim é quem me vê, quem está na minha frente – é 

o outro, o alter, aquele que me reconhece. Quando deixo de reconhecer o outro, 

nego ao o outro a sua identidade. Se não levo em conta a alteridade, a presença do 
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outro, instalo algo chamado alienação, porque trato o outro como alienus, o alheio, 

aquele que nada tem haver comigo. [...] (Grifos no original). 

 

Essa consciência sobre o outro deve fazer parte do cotidiano dos sujeitos em suas 

atitudes, uma vez que os atos morais se concretizam na vida cotidiana do homem, pois é onde 

realiza suas ações práticas e busca suprir suas necessidades de subsistência, bem como é o 

espaço onde os indivíduos estabelecem suas relações.  

Amparado em Lukács, Netto (2012) aponta no cotidiano as seguintes características: a 

imediaticidade, a heterogeneidade e a superficialidade. São estas que dificultam a apreensão 

da essência dos fenômenos cotidianos de maneira a transcender a realidade aparente.  

O cotidiano apresenta-se como uma esfera suscetível à efetivação de processos de 

alienação dos sujeitos para manutenção da ordem vigente, sendo necessária a conquista da 

capacidade de refletir criticamente sobre a realidade social, para assim ter condições de fazer 

escolhas conscientes. É importante ter clareza que embora a vida cotidiana seja suscetível à 

alienação, isso não significa que seja ontologicamente alienada, pois 

 

[...] a elevação ao humano-genérico não implica a supressão da vida cotidiana e sim, 

a ampliação das possibilidades de objetivação do humano-genérico, ou seja, a 

criação de condições favorecedoras da elevação acima da cotidianidade, para o 

conjunto dos indivíduos sociais, supõe a supressão da alienação, não da vida 

cotidiana (BARROCO, 2008, p. 41). 

  

Ressalta-se a relevância da reflexão crítica sobre a vida cotidiana, de maneira a superar 

as armadilhas dos processos de alienação que se apresentam na sua dinamicidade. Com o 

objetivo de transcender a realidade aparente, mas sem perder o elo com o cotidiano, visto que 

essa esfera proporciona a concretização das ações e escolhas dos sujeitos. Essa capacidade 

reflexiva de desvendar as mediações presente na realidade social é adquirida quando o 

indivíduo eleva-se ao “humano-genérico”, quando é capaz de refletir sobre a vida social 

ponderando o gênero humano.  

Ao se perceber a moral dominante de maneira acrítica, se abre caminho para dominação 

de uns sobre os outros. É necessário, então, refletir e questionar a moral como forma do ser 

humano atingir a liberdade de consciência e ser capaz de fazer suas próprias escolhas, que 

possa adquirir a capacidade de elevar-se ao “humano-genérico”. Segundo Barroco (2008), as 

atividades que permitem uma relação consciente do indivíduo com a genericidade são: o 

trabalho, a arte, a ciência, a filosofia, a política e a ética. Essas atividades caracterizam-se 

como emancipadoras, uma vez que ao se objetivarem permitem ao indivíduo, em sua 

singularidade, o reconhecimento de si mesmo enquanto representante do gênero humano, 
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estabelecendo uma relação entre singularidade e genericidade. Por meio da mediação da 

consciência, essas atividades emancipadoras possibilitam a elevação do ser singular ao 

humano-genérico. 

Salienta-se que não é objetivo deste estudo desenvolver uma ampla reflexão sobre cada 

uma dessas atividades, mas destacar a importância da ética como uma capacidade humana que 

possibilita a reflexão crítica sobre a vida social. A ética possui como objeto de estudo a moral, 

proporcionando a conquista da consciência humano-genérica, sendo elemento constitutivo da 

emancipação humana.  Silva (2008) aponta que atos morais sempre foram presentes na 

sociedade, porém, a reflexão destes gerou-se apenas com a filosofia grega que buscou 

compreender o comportamento moral do homem, assim surgindo à ética. Por conseguinte, a 

reflexão ética tem por objetivo refletir sobre a moral por meio da análise da realidade 

cotidiana.  

Nesse sentido, a ética tem um caráter teórico, pois reflete sobre a moral em sua 

concretude, mas a partir desse estudo pode influenciar situações concretas por meio da 

direção social que a mesma pode apresentar, uma vez que “[...] a função fundamental da ética 

é a mesma de toda teoria: explicar, esclarecer ou investigar uma determinada realidade, 

elaborando os conceitos correspondentes. [...]” (VÁZQUEZ, 2012, p. 20). 

A objetivação da ética dá-se por meio da prática moral, da ação ética e da reflexão sobre 

elas, configurando-se como uma capacidade humana. Para Barroco (1999, p. 125), 

 

[...] a prática moral é uma resposta às necessidades sociais que podem existir, sem 

que se reflita teoricamente sobre ela; assim, o conteúdo da reflexão ética é a própria 

realidade moral. As normas e deveres não são instituídos pela teoria, mas por 

necessidades práticas. Mas a teoria pode contribuir para entender esse processo, 

indagando sobre o seu significado e voltando à prática para contribuir com a sua 

transformação.  

 

As expressões da ética constituem um ciclo reflexivo sobre a dinâmica da realidade 

social, e na medida em que reflete teoricamente pode exercer influência sobre a vida prática, 

de forma que o sujeito em sua singularidade possa atentar-se para a dimensão do gênero 

humano. É a reflexão sobre a moral que permite a conquista de uma consciência crítica sobre 

a coletividade social. 

A ética possui como finalidade contribuir para conquista da liberdade de consciência, a 

partir da reflexão crítica sobre a dinâmica social, transcendendo a realidade aparente, o que 

permite ao indivíduo se reconhecer como sujeito integrante do gênero humano, no qual deve 

haver a igualdade entre os indivíduos. Compreende-se que é por meio do estudo e reflexão 
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ética sobre a moral, que se possibilita a conquista da capacidade crítica pelos sujeitos diante 

da conjuntura social, sendo capaz de questionar e fazer escolhas conscientes, com a clareza 

dos resultados dos seus atos.  

Como atividade emancipadora, a ética, caracteriza-se como “teoria, investigação ou 

explicação” que tem por objeto as vivências dos sujeitos, os atos morais, no entanto se realiza 

ao considerar a totalidade humana (VÁZQUEZ, 2012). Dessa forma, a ética não se concentra 

em ações cotidianas, em um grupo particular, mas investiga os aspectos morais, analisando a 

realidade social com o propósito de elaborar princípios universais. 

Compreende-se, assim, que a ética, ao contrário da moral, transcende as circunstâncias 

do cotidiano, de uma comunidade específica, uma vez que está voltada para o gênero humano. 

A reflexão ética apresenta-se como exercício indispensável na convivência entre os sujeitos, 

como forma de estabelecer relações sociais de respeito e de compromisso com os valores da 

liberdade, igualdade e democracia, que estão voltados para o bem coletivo.  Dessa forma, essa 

perspectiva ética contrapõe-se à concepção burguesa, na qual esses valores são percebidos de 

maneira abstrata frente ao individualismo, a exploração e a opressão, próprios da sociedade 

capitalista.  

A ética é fundamental para que na vida social os indivíduos percebam-se como seres 

singulares que integram o gênero humano, no qual todos são responsáveis pelo respeito e 

integridade do ser humano. Assim, a ética realiza-se por meio de reflexões sobre a dinâmica 

social, buscando constituir princípios universais para preservação da dignidade humana, 

podendo se objetivar nas escolhas e ações cotidianas.  

 

 

2. 1. 1. Ética e sua relação com o âmbito profissional 

 

 

A reflexão ética e a realização de escolhas conscientes são ações que devem permear as 

diversas esferas sociais, especialmente na realização das atividades humanas, que precisam 

ser orientadas pelo princípio da liberdade e igualdade entre os sujeitos, em uma perspectiva de 

totalidade social. Essas ações ocupam um importante espaço na esfera profissional, na qual há 

um elo estreito entre as profissões e a coletividade social, pois as profissões atuam no 

atendimento de necessidades sociais postas pela coletividade, estabelecendo-se relações 

complexas diante das possibilidades e escolhas exigidas para tal atendimento. Nesse processo, 

é fundamental uma reflexão crítica sobre a vida social e as suas determinações, para uma 
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atuação consciente e competente, que contribua para o alcance de melhorias sociais para toda 

a sociedade, tendo como referência, especialmente, os princípios da igualdade e da justiça 

social.  

Para Barroco (2008), a ética profissional caracteriza-se como um modo particular de 

objetividade da vida ética, cujas particularidades estão inscritas na relação entre as 

necessidades humanas - que justificam e legitimam uma profissão na divisão social e técnica 

do trabalho e se expressam em determinadas demandas – e suas respostas específicas. Tais 

respostas são compreendidas tanto em sua dimensão teleológica quanto nas implicações ético-

políticas resultantes da ação profissional.  

A autora ressalta que essas necessidades estão associadas à determinada sociabilidade, 

dotada de modos de consciência moral que abrangem valores culturais, normas e princípios 

éticos, que ao serem legitimados, geram novas necessidades e alternativas de valor. Essas 

necessidades, consequentemente, se associam a expectativas sociais sobre o desempenho de 

papéis, internalizados culturalmente, que refletem de maneira peculiar nas profissões. Tais 

particularidades da ética profissional expressam a “sua diversidade, mutabilidade e 

contraditoriedade” (BARROCO, 2008, p. 68), que estão para além da particularidade 

profissional, pois se associam às condições e determinações estabelecidas pela vida em 

sociedade, que só podem ser apreendidas considerando a sua dinâmica.  

A ética profissional deve ser apreendida a partir da perspectiva de totalidade social, 

visto que as profissões estão inseridas na dinâmica social, sujeitas as suas influências e 

determinações. Isso se dá com o objetivo de entender o significado de uma profissão no 

atendimento das necessidades sociais e nas possibilidades e implicações de escolhas éticas. 

São questões complexas que requerem dos profissionais a capacidade de reflexão ética, com o 

objetivo de transcender a realidade imediata e apreender as mediações entre as dimensões da 

totalidade social, desvendando os seus reflexos sobre a vida cotidiana, bem como refletir 

sobre a direção ética estabelecida pela categoria profissional face às determinações da 

dinâmica social.  

 A partir de uma fundamentação ética, as profissões definem princípios e valores, que 

devem ser referência para o exercício profissional no atendimento das necessidades sociais 

frente as possibilidades de escolhas éticas, para reponsabilidade profissional nas ações 

desempenhadas. A ética profissional representa a direção social de uma profissão, definida 
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com base em seus fundamentos, escolhas teóricas e debates que objetivam fortalecer um 

determinado projeto profissional13, que representa o seu propósito e compromisso sociais.   

Além de orientar o exercício da profissão, a ética profissional também assume o papel 

de subsidiar a fiscalização da atuação profissional, de definir direitos e deveres dos 

profissionais e sua relação com toda a sociedade, expressando-se, não unicamente, por meio 

de instrumentos legais, que proporcionam a sua objetivação no cotidiano profissional. Esses 

aspectos permitem afirmar que a ética profissional é determinante para legitimação social de 

uma profissão, pois é parte constitutiva do seu projeto profissional.  

Destaca-se que a ética profissional não pode ser percebida como sinônimo de projeto 

profissional, já que a ética profissional configura-se como uma das dimensões de um projeto 

profissional. Conforme salienta Cardoso (2006), há uma diferenciação entre ética profissional 

e projeto profissional, uma vez que a primeira é composta pelas dimensões: filosófico-

valorativa, que diz respeito à reflexão teórica; concreto-vivencial, que se refere à ação 

individual e coletiva dos profissionais; e normativo-diretiva, que diz respeito aos aspectos 

normativos que regulamentam o exercício profissional. Quanto ao projeto profissional, a 

autora ressalta que é composto por elementos ético-filosóficos que representam a ética 

profissional; teórico-metodológicos, que diz respeito aos referenciais teóricos; e políticos, que 

expressam a vinculação da profissão a um projeto societário e suas estratégias para efetivação 

do projeto profissional. Assim, a presente discussão tem como eixo a reflexão a respeito da 

ética, pois “[...] a valoração ética atravessa o projeto profissional como um todo, não 

constituindo um mero segmento particular dele” (NETTO, 2009, p. 148, grifos no original).   

É importante esclarecer que o surgimento da ética profissional serve para atender à 

necessidade social de regulamentar a relação entre as profissões e a coletividade. Simões 

(2008) explana que nas sociedades pré-capitalistas havia apenas normas gerais para toda uma 

comunidade, sem que se especificasse uma moral para o trabalho. Todavia, com o 

desenvolvimento industrial e a separação entre público e privado, os valores morais adquirem 

destaque, por se apresentarem como referenciais para a coletividade. O conflito entre os 

interesses particulares e os gerais provoca a constituição de uma moral de grupo, de classe, 

que busca generalizar seus eixos morais para a coletividade. Esses eixos expressam interesses 

materiais e contraditórios, refletindo nas relações de trabalho, os conflitos de interesses entre 

                                                             
13 Para Netto (2009), os projetos profissionais expressam a autoimagem de uma profissão, formada por 

princípios, valores, escolhas teóricas, propostas, funções e normas para o seu exercício, ou seja, a sua direção 

social. Esses elementos são constituídos coletivamente, através da organização de uma categoria profissional 

constituída por uma diversidade de sujeitos, ideias e posicionamentos. 
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empregadores e empregados. Assim, o trabalho desenvolve certa moral com base em seus 

interesses de venda e compra da sua força de trabalho.  

No tocante aos profissionais liberais, o autor aponta que são dotados de autonomia14 na 

realização de suas atribuições, a exemplo destes citam-se os advogados, médicos, assistentes 

sociais, entre outros, que têm a realização de suas atividades sujeitas ao seu respectivo projeto 

profissional, daí sua importância de estabelecer parâmetros para a atuação profissional. 

Ressalta-se que o “[...] trabalho não é obra de um indivíduo mas da cooperação entre os 

homens; só se objetiva socialmente, de modo determinado; responde a necessidades sócio-

históricas, produz formas de interação humana [...]” (BARROCO, 2008, p. 27). 

Considerando a peculiaridade das profissões liberais, surge à necessidade de se instituir 

princípios e valores que norteiem o exercício profissional. Assim, a ética profissional tem sua 

base na necessidade social de regulamentar o exercício profissional, como forma de criar 

parâmetros para que sua realização esteja de acordo com princípios e valores que representam 

a intencionalidade e o compromisso de uma profissão com a sociedade, com direcionamento 

apontado pelo seu projeto profissional, que para segui-lo é necessária à interiorização dos seus 

princípios e valores.  

A ética profissional se institui com o objetivo de criar um elo entre a individualidade e a 

coletividade profissional, de maneira que o sujeito se identifique com a direção social definida 

por determinada categoria. Salienta-se que o indivíduo ao ingressar no processo de formação 

profissional, já se depara com uma direção ética definida, sobre a qual deve refletir 

conscientemente para proporcionar a sua interiorização, mediante o estudo dos seus 

fundamentos e finalidades, na perspectiva de posicionamento em razão de suas escolhas. 

 

A ética profissional recebe determinações que antecedem a escolha pela profissão e 

inclusive a influenciam, uma vez que fazem parte de uma socialização primária que 

tende a reproduzir determinadas configurações éticas dominantes e se repõem 

cotidianamente mediante relações sociais mais amplas. A objetivação da 

sociabilidade, através da participação cívica, pode reforçar ou se contrapor a valores 

adquiridos na socialização primária; o mesmo ocorre com a inserção profissional 
que coloca escolhas e compromissos éticos: a necessidade de se posicionar em face 

do significado e das implicações da ação profissional e a responsabilidade diante das 

escolhas (BARROCO, 2008, p. 68). 

 

É a partir da necessidade de posicionamento frente às demandas postas a uma profissão 

e a responsabilidade diante das escolhas, que o indivíduo em formação profissional deve 

amadurecer sua capacidade ética, por meio de estudos sobre a ética e sua relação com âmbito 

                                                             
14 Considerando a sociedade capitalista, é importante destacar que essa autonomia do profissional liberal é de 

caráter relativo frente aos determinantes sociais, políticos e econômicos de uma determinada realidade social. 
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profissional, como forma de perceber a objetivação da ética na atuação profissional. Através 

desse movimento reflexivo, fundamentado em elementos teórico-filosóficos e na realidade 

social, o sujeito pode conquistar a capacidade ética, de maneira a servir como parâmetro para 

o exercício profissional, no qual as categorias éticas da alteridade, responsabilidade e 

compromisso devem ser referência para sua ação profissional. 

Destarte, a ética está atrelada ao campo da reflexão crítica sobre a conjuntura social, 

tendo a sua base na liberdade de consciência, considerando o gênero humano. A partir dessa 

direção, a ética profissional tem o papel de nortear o exercício profissional, expressando 

princípios e valores profissionais, que exprimem o compromisso das diversas categorias para 

com a sociedade, outras profissões, instituições e sua categoria, entre outros elementos que 

configuram o propósito, a responsabilidade e o compromisso sociais de uma profissão. 

  

 

2.2. Ética profissional e Serviço Social: reflexos na formação profissional 

 

 

A discussão sobre o projeto profissional do Serviço Social, apresentada no Capítulo I 

deste estudo, ressalta que esse projeto possui na sua essência o reconhecimento da liberdade 

como valor ético central, comprometendo-se com a autonomia e a emancipação dos sujeitos. 

Para Vinagre e Pereira (s/d), essa referência à liberdade está voltada para teleologia da 

profissão, ao expressar o seu compromisso com a defesa da plena emancipação dos indivíduos 

sociais e a expansão de valores voltados para a coletividade, o que supõe a superação da 

heteronomia e a defesa da liberdade de todos com condições para objetivá-la.  

As autoras destacam que esses aspectos diferem do ideal de liberdade burguesa, no qual 

o indivíduo tem sua ascensão associada ao seu desempenho e capacidades individuais.  Tal 

posicionamento colide com a ordem capitalista, que impede o exercício pleno da liberdade, ao 

determinar as relações sociais e submetê-las a um processo de mercantilização, no qual a vida 

social é influenciada pelos seus preceitos. Assim, o projeto profissional do Serviço Social, que 

conquista hegemonia a partir da década de 1990, associa-se a um projeto societário que 

propõe uma nova ordem social, contrária ao livre arbítrio e desprovida de toda e qualquer 

forma de exploração, opressão e discriminação social.  

O projeto profissional do Serviço Social tem o seu alicerce na luta da categoria para 

romper com o conservadorismo profissional. Essa luta expressa a busca por um 

redimensionamento capaz de subsidiar respostas competentes para as demandas sociais, 
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provenientes das determinações da dinâmica social, que interferem no exercício e na 

formação profissionais. Esse projeto é resultante da articulação de entidades profissionais que 

lutaram pelo amadurecimento teórico, prático, ético e político do Serviço Social.  

Ao afirmar o compromisso com valores e princípios emancipatórios, com a luta por 

uma sociedade justa e igualitária, e posicionar-se a favor da defesa da garantia de direitos a 

toda a população, esse projeto exprime sua dimensão ética e política.  É importante destacar, 

que esta discussão tem como enfoque a dimensão ética desse projeto – que possui uma relação 

intrínseca com as demais dimensões da profissão - e por objetivo aprofundar o conhecimento 

a respeito da matriz ética do Serviço Social. Essa matriz se apresenta com distintas 

perspectivas em seu desenvolvimento: a perspectiva conservadora e a perspectiva 

emancipatória, que serão discutidas ao longo do texto. 

Tais perspectivas exercem influência sobre a formação profissional em diferentes 

momentos históricos, bem como a formação influencia as discussões da categoria 

profissional, ou seja, o exercício e a formação profissional são esferas intrinsicamente ligadas, 

constituintes da totalidade profissional. Nessa relação, é importante considerar que o âmbito 

acadêmico é fortemente marcado pelas determinações sociais, sendo utilizado, em 

determinadas circunstâncias, para formação de profissionais aptos para atender as 

necessidades de reprodução do sistema capitalista, o que reflete diretamente na atuação 

profissional.   

Vale considerar que a moral e a ética devem ser entendidas numa perspectiva histórica 

e, por isso, mutável conforme a dinâmica social, estando sujeitas às influências de cada 

contexto, consequentemente podem exprimir concepções que venham reforçar ou transformar 

uma determinada realidade social. No tocante ao desenvolvimento do Serviço Social 

brasileiro, Barroco (2008) explana que emerge em um contexto social marcado pelo 

conservadorismo moral, que se expressa no projeto social da Igreja Católica e nas ideias 

positivistas, que valorizam a hierarquia e a ordem, aspectos determinantes para reprodução da 

alienação moral. Essa perspectiva conservadora influenciou a formação profissional nas 

primeiras escolas de Serviço Social no Brasil, sendo a inserção dos indivíduos na profissão, 

nessa época, orientada pelo ideal de “vocação”. 

A primeira escola de Serviço Social no Brasil surgiu em 1936, em São Paulo, fundada 

pelo Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo (CEAS) para suprir a necessidade de 

“formação técnica especializada” para a ação social, necessidade que possui ligação não 

somente com a Igreja Católica, mas também com o Estado a partir de suas demandas para 

intervenção social. Essa escola foi instituída sob a influência da doutrina católica, com o 
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objetivo de formar indivíduos para sua difusão. No Rio de Janeiro, em 1937, foi fundada a 

segunda escola, o Instituto de Educação Familiar e Social (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2008).  

O curso de Serviço Social no Brasil, nesse momento, foi marcado por uma formação 

voltada para a moralização da sociedade, em que se tinha o objetivo de reproduzir a ideologia 

dominante, para influenciar os indivíduos, garantir a integração social e manter a ordem. Essa 

finalidade realizou-se por meio da reprodução de valores que visavam influenciar a vida 

social, com o estabelecimento de normas que determinavam o comportamento dos sujeitos. A 

questão da moral era percebida sob um viés de moralização da sociedade, sendo o assistente 

social influenciado pelos dogmas da igreja e utilizado como instrumento de conformação 

social da população frente à ordem vigente.  

Nesse contexto, a incumbência de reproduzir esses valores foi dada preferencialmente 

para as mulheres, que já eram educadas sob uma perspectiva de subserviência dentro de um 

sistema patriarcal. Consequentemente, eram vistas como indivíduos dotados de características 

e qualidades “naturais” propícias para exercerem a profissão, atuando na conservação e 

disseminação dos ideais conservadores para toda a população, com o objetivo de manter a 

ordem social. 

Segundo Cardoso (2006), durante os primeiros dez anos do curso de Serviço Social no 

Brasil, as diferentes grades curriculares preservavam uma identidade quanto à essência do seu 

projeto pedagógico, pois era atravessado pelo conservadorismo profissional. A compreensão 

do Serviço Social estava associada à natureza, apontando a necessidade de apropriação de 

conhecimentos específicos das ciências biológicas; concepção em que se percebiam os 

problemas sociais como “desajustes sociais”, “patologias”.  

Nessa época, a formação profissional deveria estar voltada para a formação de 

assistentes sociais aptos para corrigir esses problemas e adaptar os indivíduos ao contexto 

social. A autora destaca que no currículo de 1937, da Escola de Serviço Social de São Paulo, 

foi inserida na grade curricular, a disciplina Moral e, posteriormente, no seu currículo de 

1940, foi inserida a disciplina Ética Profissional juntamente com a disciplina de religião, 

sendo a ética percebida como um conjunto de normas. 

Na instituição dos primeiros cursos de Serviços Social observa-se uma ligação com a 

doutrina católica, em que o projeto profissional conservador exercia influência sobre a 

formação profissional, considerando entre os seus elementos fundamentais a formação moral, 

na qual era ausente uma clareza quanto ao significado da ética, associando-a a uma 

perspectiva moralizadora ligada à religião. Compreende-se que a ética conservadora foi 
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predominante na formação profissional nesse momento, aspecto que se apresenta como 

reflexo da hegemonia do projeto conservador na profissão. 

O Serviço Social tem seu surgimento ligado à Igreja Católica, estando a serviço da 

reprodução de sua ideologia. Essa direção possui como fundamentação filosófica o 

neotomismo, uma vez que os princípios de dignidade da pessoa humana, de bem-comum, 

entre outros enaltecidos em Tomás de Aquino, direcionaram a teoria e a prática do Serviço 

Social, predominantemente, desde 1936 até os anos 1960, sendo questionados apenas a partir 

de 1960, quando surgiram novos posicionamentos com o Movimento de Reconceituação 

(AGUIAR, 2011). 

É importante ter clareza que o período em que emerge o Serviço Social foi determinado 

pelo capitalismo monopolista15, sendo as ideologias dominantes ditadas e difundidas por esse 

sistema e não mais a Igreja. Todavia, a Igreja encontrava-se a serviço desse sistema para sua 

preservação, opondo-se ao socialismo, ocultando as “bases materiais das relações sociais”, do 

monopólio dos meios de produção e voltando a atenção para a miséria e a pauperização do 

proletariado, vistos como patologias, cujas causas estariam na formação moral desse 

proletariado (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008). 

Tendo como parâmetro os valores cristãos, o Serviço Social atuava na sociedade para 

adequar os indivíduos a uma determinada realidade social, na qual a desigualdade social era 

tida como algo natural e necessária para o equilíbrio social. Por conseguinte, os indivíduos 

deveriam respeitar e seguir as normas estabelecidas, devendo ser guiados pelo sentimento da 

fé, aspectos que influenciavam a concepção sobre a figura humana, esta submissa as “leis 

divinas”. Nessas circunstâncias,  

 

A ação profissional tem por objetivo eliminar os “desajustes sociais” através de uma 

intervenção moralizadora de caráter individualizado e psicologizante; os “problemas 

sociais” são concebidos como um conjunto de “disfunções sociais”, julgadas 

moralmente segundo uma concepção de “normalidade” dada pelos valores cristãos.  

Com tais parâmetros, o Serviço Social se auto-reconhece [sic] como promotor do 

“bem comum” e, como tal, viabilizador de uma ética profissional comprometida 
socialmente. Entretanto, as implicações ético-políticas da prática profissional 

contribuem, independentemente da “boa” intenção dos profissionais, para a 

reprodução de mecanismos de dominação ideológica e para a alienação moral 

(BARROCO, 2008, p. 94).  

                                                             
15 Como resultado do processo de desenvolvimento capitalista, permeado por períodos de crises e respostas para 

sua renovação, no final do século XIX o capitalismo se expande em escala mundial, cenário em que os grandes 

monopólios disputam os lugares ainda não dominados. Por conseguinte, os efeitos do capitalismo refletem sobre 

povos e nações para exploração de riquezas, expressando-se não somente como dominação econômica, mas 

também política, cultural e ideológica. Netto (2007) explana que conforme a tradição teórica de Marx, o final do 

século XIX marca a transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, período em que o 

capitalismo vivencia um processo de modificações em seu ordenamento e dinâmica econômica, que influenciam 

a estrutura social. 
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Nessa época, o exercício profissional do Serviço Social - enquanto atividade 

determinada pelos condicionamentos econômicos, políticos e sociais - tinha o objetivo de 

contribuir para a coesão social e o “bem comum”, que estaria associado à manutenção da 

ordem por meio dos valores cristãos, com uma intervenção individualizada que tinha a 

finalidade de adequar os sujeitos à realidade social. Nessas circunstâncias, os assistentes 

sociais contribuíam para intensificação da desigualdade social e para a conformação dos 

indivíduos diante dessa conjuntura, atuando a serviço do capitalismo para atender as suas 

necessidades de reprodução e a alienação moral tornou-se algo fundamental nesse processo. 

Neste caso, segundo Barroco (2008), o reflexo na realidade social dessa atuação profissional 

seria o ocultamento dos elementos que originaram a questão social, o que favoreceu a 

legitimação da burguesia. 

As lutas de classes eram percebidas como “desvios” que deveriam ser solucionados por 

ações de caráter educativo e moral do proletariado. Por conseguinte, o objetivo da atuação dos 

assistentes sociais seria o de negar as transformações sociais e econômicas e agir sobre os 

efeitos da questão social, intervindo não sobre as causas, mas sobre as “percepções” (ação 

ideológica). Isto significou a adesão desses profissionais à visão de mundo das classes 

dominantes, naturalizada e mascarada pela ideologia de servir ao próximo de maneira 

desinteressada, com o ocultamento das determinações econômicas e políticas sobre a 

sociedade. Tais questões não se deram pela vontade dos “agentes sociais”, mas pela sua 

introdução objetiva na prática social e pela correlação de forças - inerentes ao sistema 

capitalista - orientadas pelos interesses dominantes (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008). 

Dessa forma, o Serviço Social surgiu e legitimou-se na sociedade para conter a classe 

trabalhadora frente às determinações capitalistas, conjuntura em que a sua dimensão ética 

restringiu-se a moralização da sociedade. Nessa perspectiva, a desigualdade social era 

naturalizada e o homem era percebido de maneira desconexa da totalidade social, 

valorizando-se ações individualizadas. Assim, a profissão apoiou-se não somente na filosofia 

tomista, mas também recebeu influência de ideias positivistas, que com o passar do tempo 

adquiriu espaço na forma de pensar e agir na realidade social por parte dos profissionais. 

No Serviço Social a reflexão ética se expressa a partir da década de 1940, especialmente 

com a promulgação do primeiro Código de Ética, em 1947, que se apresentou fundamentado 

em valores cristãos. É importante esclarecer que a reflexão ética na profissão aponta a 

consideração de distintas perspectivas filosóficas em determinados momentos, que embora em 

um primeiro momento apresente um direcionamento para o exercício profissional orientado 

pela neutralidade face às determinações sociais, expressam uma preocupação da categoria 
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profissional em buscar fundamentos filosóficos para nortear a atuação profissional (ABATH; 

MUSTAFÁ, 2006).   

Os três primeiros Códigos de Ética da profissão (promulgados em 1947, 1965 e 1975 

respectivamente), embora possuam suas particularidades, traduzem uma perspectiva ética 

baseada em uma moral conservadora, voltada para naturalização das determinações sociais e 

“ajustamento” dos indivíduos ao contexto social. Isso se dá sob a influência especialmente de 

ideias positivistas e das circunstâncias de cada momento histórico.  

Esse direcionamento começou a perder centralidade na profissão, com a emergência de 

novas perspectivas teóricas e práticas, que questionaram o conservadorismo profissional 

frente à dinâmica social. Tais perspectivas se expressaram especialmente a partir dos anos 

1970, refletindo na discussão ética do Serviço Social e oportunizaram avanços que 

contribuíram para a constituição dos Códigos de Ética de 1986 e 1993. 

Cardoso (2006) explana que na origem do Serviço Social, o neotomismo16 ocupava 

lugar central na sua dimensão ética, enquanto o positivismo apresentava-se de maneira 

incipiente, influenciando a concepção de sociedade. Essas características foram preservadas 

durante muito tempo, sendo que três décadas depois houve uma alteração, que se refere a uma 

maior ênfase dada ao positivismo, integrando o projeto modernizador. 

Ressalta-se que em meados dos anos 1930, o Brasil vivenciou o desenvolvimento 

industrial e urbano, concomitante ao crescimento do proletariado17, que lutou pela sua 

cidadania e pressionou o Estado para a efetivação de melhorias sociais. Trata-se do governo 

de Getúlio Vargas, autoritário e paternalista, cujas determinações eram voltadas para o 

desenvolvimento da industrialização no país.  

Nessa conjuntura, a intervenção do Estado na sociedade dava-se com o objetivo de 

controlar a classe trabalhadora, não só pela repressão social, mas também por meio de 

medidas de caráter alienador, com algumas concessões normativas e ações assistenciais. Em 

contrapartida o Estado posicionava-se a serviço do crescimento econômico, aderindo a uma 

política de favorecimento da industrialização. Essas circunstâncias se intensificaram na 

                                                             
16 “O neotomismo repõe, sob novas determinações históricas, a filosofia tomista. Para esse pensamento filosófico 

de base teológica, o princípio da existência de Deus confere uma hierarquia aos valores morais, tendo em vista 
sua subordinação às ‘leis naturais’ decorrentes das ‘leis divinas’. A natureza humana é considerada a partir de 

uma ‘ordem universal imutável’, donde as funções inerentes a cada ser apresentarem-se como necessárias à 

‘harmonia’ do conjunto social, cuja realização leva ao ‘bem comum’ ou à ‘felicidade geral’” (BARROCO, 2008, 

p. 91). 
17 “[...]. A expansão do proletariado urbano, reforçada pela migração interna, cria a necessidade política de 

controlar e absorver esse setor. Nesse processo, o Estado tem de incorporar, necessariamente, parte das 

reivindicações populares, ampliando a base de reconhecimento legal da cidadania, do proletariado e dos direitos 

sociais daí decorrentes, através de uma legislação social e sindical abundante no período (IAMAMOTO, 2007, p. 

31). 
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década posterior, na qual houve a criação de instituições assistenciais e previdenciárias que se 

configuraram como resposta às pressões sociais e como meios para controlá-las. Esse episódio 

provocou o crescimento do mercado de trabalho para os assistentes sociais, requisitados para 

atuar no atendimento às demandas provindas desse contexto, visto que por meio de uma 

formação baseada nos valores cristãos, desenvolviam ações individualizadas, voltadas para o 

“ajustamento” dos indivíduos ao contexto social, contribuindo para manutenção da ordem 

social (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008). 

Esse direcionamento da profissão, no período mencionado, incidiu diretamente na sua 

dimensão normativa, que se expressava, especialmente no Código de Ética, cuja finalidade era 

direcionar e normatizar o exercício profissional. O primeiro Código de Ética Profissional 

(CEP) do assistente social data de 1947, sendo perceptível a influência dos valores cristãos na 

sua essência, ao afirmar que o compromisso profissional deveria estar pautado na “lei de 

Deus”. Tais aspectos podem ser observados no primeiro artigo desse documento, que aponta 

entre os deveres fundamentais do assistente social,  

 
1. Cumprir os compromissos assumidos, respeitando a lei de Deus, os direitos 

naturais do homem, inspirando-se, sempre em todos seus atos profissionais, no bem 

comum e nos dispositivos da lei, tendo em mente o juramento prestado diante do 

testemunho de Deus (GEPE, 2006, p. 20). 

 

Ao tomar como referência valores cristãos, o Código de 1947, expressa a influência 

neotomista na dimensão ética da profissão na sua emergência com uma visão abstrata do 

homem. Ao normatizar o exercício profissional, esse código contribuiu para naturalização das 

desigualdades sociais e para o ocultamento das determinações socioeconômicas na realidade 

social. “Assim, apresenta-se um ‘Código de Ética’, que em verdade, não se coloca como 

produto de uma reflexão da moralidade profissional, mas sim tal moralidade” (CARDOSO, 

2006, p. 117). 

Nesse documento, o Serviço Social é apreendido como uma profissão a serviço dos 

dogmas religiosos, tendo sua ação voltada para o “bem comum”, que exige a obediência as 

“leis divinas”, que se configuram como obrigações morais e profissionais. Além disso, 

observa-se a ausência de entendimento sobre o significado de ética e moral ao tratá-las como 

sinônimos, e a redução da ética profissional a deontologia, ao afirmar que “[a] moral aplicada 

a uma determinada profissão recebe o nome de ÉTICA PROFISSIONAL; relacionada esta 

com o Serviço Social, pode ser chamada de DEONTOLOGIA DO SERVIÇO SOCIAL” 

(GEPE, 2006, p. 19, grifos no original). 
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Esses aspectos refletiram na formação do assistente social, que desde a sua emergência 

até meados dos anos 1940, teve por base uma formação moral e doutrinária, em que a 

“escolha” pela profissão era vista como uma “vocação”. Esse processo desenvolveu-se sob a 

influência europeia, por meio do chamado modelo franco-belga, que se fundamentava na 

filosofia tomista, com valores humanistas e abstratos. A partir de 1945, a formação 

profissional sofreu algumas alterações, e gradativamente esse quadro foi substituído pelo 

modelo norte-americano. Mudança que foi provocada pelo contexto social desse momento, 

uma vez que se tratava do período posterior a segunda Guerra Mundial, no qual os Estados 

Unidos consolidaram sua economia e exerceram influência econômica sobre a América 

Latina, estabelecendo e difundindo a ideologia desenvolvimentista (SILVA E SILVA, 1984). 

A partir desse período, o Serviço Social brasileiro foi norteado pela influência norte-

americana, ao importar os métodos do Serviço Social de Caso, de Grupo e de Comunidade. 

Possuiu como foco uma metodologia de ação “eficiente”, resultante de um modelo de 

formação profissional sustentado na percepção do desenvolvimento, que se apresentava como 

algo resultante das capacidades individuais. Perspectiva que compreendia a sociedade como 

uma organização harmônica, pautando-se no princípio de neutralidade das ciências. Assim, a 

atenção era voltada para o comportamento dos indivíduos, exigindo-se o desenvolvimento, 

por parte dos profissionais, de habilidades para entrevista, observação e questionário. Essa 

metodologia tinha como foco as relações de comunidade e de pequenos grupos, 

desconsiderando a totalidade social e dando destaque à “instrumentação técnica”. Apesar 

dessas “inovações”, ainda era presente a influência católica que se manteve conservada até a 

década de 1960 (SILVA E SILVA, 1984). 

Características que demonstram a direção que a categoria profissional assumiu nesse 

momento, que ao centrar-se no tecnicismo, com uma visão abstrata de homem, percebendo a 

realidade social de maneira fragmentada, evidenciou sua aproximação com as ideias 

positivistas. Esse direcionamento expressa a busca da categoria profissional, nesse período, 

por “cientificidade” e preparação “técnica” para o exercício da profissão, a qual manteve os 

valores abstratos e conservadores para nortear a atuação profissional, o que resultou na 

preservação das bases filosóficas e doutrinárias presentes no Serviço Social.  

Tais aspectos refletiram na formação profissional, na qual se associava a ideologia 

humanista à ideologia desenvolvimentista, com o objetivo de formar profissionais aptos para 

a realização de ações individualizadas, de caráter educativo e moralizador, a fim de adequar 

os indivíduos ao processo desenvolvimentista do país. Segundo Cardoso (2006), essa base 

técnico-científica que o Serviço Social adquiriu nesse momento, associada à doutrina católica, 
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rebateu no primeiro currículo mínimo para os cursos de Serviço Social, instituído pela Lei 

1.899, de 1953, no qual a vinculação com a doutrina católica se expressava na exigência de 

“atestado de idoneidade moral” para matrícula no curso.  

O projeto tradicional do Serviço Social18 manteve-se firme na categoria profissional 

durante muitos anos, sendo ausentes questionamentos sobre as bases de sua fundamentação. 

Esse quadro somente começou a mudar, no final da década de 1950, período do 

desenvolvimentismo. Nesse momento, se iniciou um processo de “erosão” das bases do 

Serviço Social tradicional, no qual segmentos jovens da profissão questionaram a 

subalternidade profissional e reivindicaram um novo padrão cultural e teórico, já que esses 

segmentos estavam inseridos em um contexto de mudanças sociais (BARROCO, 2008).  

Destaca-se, que o envolvimento profissional com outras profissões, com os movimentos 

sociais organizados, o processo de laicização, a participação estudantil e a crítica interna das 

ciências sociais, contribuíram para ocorrência de um posicionamento questionador de alguns 

segmentos profissionais sobre o Serviço Social tradicional. A militância política de setores 

profissionais, favorecida pela mobilização democrático-popular do início dos anos 1960, 

aliada a tais questionamentos, foi fundamental para apresentação de alternativas críticas à 

profissão (BARROCO, 2008). 

A partir desses indícios de “erosão” do Serviço Social tradicional, surgiram diferentes 

percepções sobre a necessidade de reformulações na profissão para atender as demandas 

emergentes do novo contexto social, ou seja, do desenvolvimentismo. É importante salientar 

que a ética, como elemento integrante do projeto profissional, foi influenciada pela direção 

social, eleita pela categoria profissional, nesse período histórico. 

Para Barroco (2008), a década de 1960 foi um momento em que os valores e costumes 

tradicionais foram questionados, fato que contribuiu para fortalecer a participação cívica e 

política, aspectos que influenciam as décadas posteriores. A autora argumenta que as 

potencialidades éticas e morais desse período não rebateram no Serviço Social, sendo ausente 

um questionamento coletivo sobre a ética tradicional. O que não significa afirmar que os 

assistentes sociais não tenham sido influenciados individualmente, mas que a efervescência 

desse momento histórico não refletiu na produção teórica do Serviço Social.  

Apesar de não haver um reflexo desse momento na reflexão teórica da profissão, essa 

época de questionamento sobre os valores conservadores foi fundamental para que segmentos 

                                                             
18 Trata-se de um projeto que expressa à direção teórico-prática definida pela profissão em sua emergência, de 

base neotomista e positivista, que passa a ser questionada somente em meados da década de 1960. Nessa 

perspectiva, a atuação profissional está direcionada para manutenção da ordem social, por meio de ações 

voltadas para o “ajustamento” do indivíduo ao contexto social.  
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da categoria profissional tivessem outro olhar sobre a realidade social e o papel do Serviço 

Social, com um posicionamento questionador e crítico face aos determinantes 

socioeconômicos.  

Dessa forma, foi uma atitude essencial para que o Serviço Social conquistasse avanços 

no futuro, pois foram esses segmentos que engendraram um movimento de luta para ruptura 

com o conservadorismo profissional, sendo um processo de busca pelo amadurecimento 

intelectual. É “[...] nesse movimento entre a construção do novo e a luta pela conservação do 

instituído que podemos situar as condições socioculturais para a transformação ou 

conservação dos valores sociais inscritos na ética profissional tradicional” (BARROCO, 2008, 

p. 112). Esse cenário de coexistência entre diversas formas de perceber o mundo permitiu a 

emergência do novo frente ao tradicionalismo, mesmo que de maneira incipiente, criando 

condições para que gradativamente a crítica ao conservadorismo profissional conquistasse 

espaço nos anos 1980. 

É importante destacar, que na década de 1960 o Brasil vivenciou o período de ditadura 

militar, momento de coerção social, sobretudo da classe trabalhadora, com a repressão da 

participação cívica e política de segmentos sociais, com o intuito de preservar e fortalecer o 

sistema capitalista. Segundo Netto (2010), a ditadura brasileira inseriu-se em um contexto 

internacional de sucessivos golpes de Estado conduzido por centros imperialistas sob o 

comando norte-americano. Assim, a ditadura no Brasil foi expressão de uma 

“contrarrevolução preventiva” a nível mundial, cujo objetivo foi inibir possíveis revoluções e 

o socialismo frente às determinações do desenvolvimento capitalista. 

A “Era do imperialismo” representa uma mudança radical na estrutura capitalista para o 

seu desenvolvimento, em que economias não capitalizadas se submetem a reprodução do 

capital do Ocidente. Nessa conjuntura, a exportação de capital dos países imperialistas 

determina o desenvolvimento econômico do chamado “Terceiro Mundo”. Este assume a 

função de complementar o necessário processo de reprodução capitalista dos países 

metropolitanos, atendendo aos interesses da burguesia imperialista (MANDEL, 1982). 

A partir dessas alterações em sua organização, o capitalismo tem novos anseios que não 

se limitam ao controle econômico de algumas regiões, mas visam esse controle em nível 

mundial, estabelecendo “leis” de mercado nas quais os países subdesenvolvidos são 

manipulados pelos países desenvolvidos, que exploram suas riquezas, sobretudo matéria-

prima e mão de obra barata. Dessa forma, no início da década de 1960, segundo Netto (1996), 

identifica-se algumas transformações societárias, que já apresentavam seus primeiros indícios 
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na década anterior e que exercem influência sobre as transformações presentes nas décadas 

posteriores19.  

Considerando esse cenário mundial de dominação das grandes potências sobre os 

demais países, sobretudo do chamado Terceiro Mundo, compreende-se que o contexto social 

do Brasil, na década de 1960, foi fortemente marcado por essa conjuntura. Segundo Netto 

(2010), foi um período de vigência da autocracia burguesa no país, de afirmação de um 

modelo de desenvolvimento econômico subalterno aos interesses imperialistas, sendo 

dependente do sistema capitalista e sujeito aos ditames da economia internacional. Por 

conseguinte, houve uma reorganização do Estado para gerenciar o processo de 

desenvolvimento em favorecimento dos monopólios, fato que influenciou o Serviço Social, ao 

impulsionar a sua renovação por meio de exigências para o atendimento das demandas 

emergentes. O autor ainda aponta que esse processo de renovação da profissão apresentou três 

perspectivas: a modernizadora, a de reatualização do conservadorismo e a intenção de 

ruptura20. 

Essas vertentes da renovação profissional exerceram influência sobre a dimensão ética 

da profissão, ao dar ênfase a valores e princípios conservadores em um dado momento, e a 

escolha e afirmação de valores e princípios emancipatórios em outro, que apesar de suas 

peculiaridades, expressaram a oposição entre o conservadorismo profissional e a luta de 

segmentos da profissão por sua ruptura. Tais perspectivas influenciaram a forma de perceber a 

realidade social e a atuação profissional, determinadas pela própria dinâmica social. Assim, o 

contexto social foi fundamental para que existissem possibilidades de amadurecimento 

profissional e para uma apropriação dos fundamentos filosóficos e ontológicos da ética, esta 

essencial para a escolha de valores e princípios de um projeto profissional.  

O Código de Ética é um instrumento legal que reflete a influência desses contextos. 

Assim, “[...] os códigos de ética têm servido, ora como instrumento para uma ação 

moralizadora, restauradora e integradora, atuando nas questões que são consideradas 

disfunções, ora para sustentação de uma prática crítica [...]” (SILVA, 2008, p. 139). Desse 

modo, o Código de Ética manifesta o posicionamento da profissão frente à conjuntura social e 

suas contradições, expressando não só o conservadorismo profissional em uma época, mas 

também os seus avanços, vivenciados pela categoria em determinados momentos de sua 

história. Os avanços conquistados pelo Serviço Social resultaram da sua associação com os 

                                                             
19 Esse processo de mudanças se dá em decorrência do capitalismo monopolista buscar alternativas para as crises 

que surgem no seu desenvolvimento, especialmente a crise que se gesta nos anos 1970 (NETTO, 1996). 
20 Para conhecimento dessas vertentes ver Netto (2010). 
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movimentos sociais, da organização e dos debates da categoria em defesa de um projeto 

profissional comprometido com uma nova ordem societária, de oposição à ordem capitalista21.  

Vale salientar, quanto à formação profissional, que a direção teórica e doutrinária 

presente no currículo de 1953 manteve-se preservada nos currículos de 1964 e 1970, nos quais 

a ética conservadora foi reproduzida, reforçando a concepção de “ajustamento social” e 

manutenção da ordem social por meio de ações individualizadas, sendo ausente uma reflexão 

crítica sobre a mesma. Compreende-se que foi uma perspectiva predominante durante três 

décadas, enquanto projeto pedagógico, sendo questionada apenas com a revisão do currículo 

mínimo em 1982 (CARDOSO, 2006).  

O conservadorismo presente no Código de Ética de 1947, de influência neotomista, 

apresentou-se, com suas peculiaridades, nos códigos de 1965 e 1975. Por conseguinte, a 

perspectiva filosófica presente no primeiro código da profissão, da década de 1940, 

permaneceu vigente até os anos 197022, apresentando alterações consideráveis apenas com a 

reformulação de 1986. Esse fato demonstra a resistência do conservadorismo profissional 

frente às transformações sociais, que embora tivesse se “reatualizado” em determinado 

período histórico, sua essência permaneceu preservada. 

O Código de Ética de 1965 conservou a base filosófica tomista presente na profissão, 

característica que pode ser observada no seu artigo 6º, ao afirmar que “[o] assistente social 

deve zelar pela família, grupo natural para o desenvolvimento da pessoa humana e base 

essencial da sociedade, defendendo a prioridade dos seus direitos e encorajando as medidas 

que favoreçam a sua estabilidade e integridade” (GEPE, 2006, p. 28). Todavia, esse 

documento apresentou também outros elementos inexistentes no código anterior, como o 

destaque dado a necessidade de respeitar a diversidade, apontada em seu artigo 5º, ao afirmar 

que “[...] o assistente social tem o dever de respeitar as posições filosóficas, políticas e 

religiosas daqueles a quem se destina sua atividade, prestando-lhes os serviços que lhe são 

devidos, tendo-se em vista o princípio de auto-determinação” (GEPE, 2006, 28).   

O referido documento destacou a dimensão legislativa do Serviço Social e a necessidade 

de “aperfeiçoamento” profissional para o “progresso” da profissão, concepção influenciada 

pelo contexto de desenvolvimentismo vivenciado pelo país, colocando-se como uma 

                                                             
21 É importante enfatizar que a ética profissional não se limita ao Código de Ética, tendo em vista as dimensões 

que a compõem, as quais foram discutidas no item I deste capítulo. Compreende-se, conforme Barroco (2009), 

que a ética profissional no Serviço Social ocupa uma dimensão específica, sendo determinada por dificuldades e 

possibilidades, demandas e respostas que inserem a profissão na divisão social do trabalho. 
22 “A hegemonia do tradicionalismo ético no Brasil, nas décadas de 60 e 70, não se restringe aos Códigos de 

Ética; na escassa produção ética profissional desse período é publicado, em 1962, pela ABESS, um livro que 

visa fornecer subsídios para a formação moral do assistente social: o Código Moral de Serviço Social, de origem 

europeia [...]” (BARROCO, 2008, p. 122). 
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exigência para atender as novas demandas provenientes do “mundo moderno”, ao afirmar em 

seu artigo 13º que “[o] assistente social no exercício de sua profissão deve aperfeiçoar sempre 

seus conhecimentos, incentivando o progresso, atualização e difusão do Serviço Social” 

(GEPE, 2006, p. 29).  

Apesar de ter mantido a base filosófica tomista, o Código de 1965 apontou uma direção 

ética inexistente tanto no Código de 1947 quanto no Código de 1975, na qual o Serviço Social 

não foi tratado como uma atividade humanista, mas como uma profissão liberal, de caráter 

técnico-científico, com os seus deveres normatizados pela legislação profissional e não mais 

apresentados como um “compromisso religioso”. Entre os principais elementos que 

diferenciam este código dos demais códigos citados, destaca-se o pluralismo profissional, que 

foi extinto no código de 1975. Esse fato expressa a reatualização do conservadorismo 

profissional no contexto pós-1968 (BARROCO, 2008).  

Ainda que o Código de 1965 tenha apresentado algumas inovações com relação ao 

código anterior, não foram suficientes para que houvesse uma ruptura com tradicionalismo 

profissional. Ao fazer parte de um projeto profissional modernizador, o código em tela 

direcionou a atuação profissional para a reprodução da ideologia desenvolvimentista, na qual 

a manutenção da ordem estava atrelada a garantia do bem comum. O Código de 1965 

reforçou a necessidade de adequar os indivíduos ao contexto social, de contribuir para a 

“integração social” e estimular a participação “individual, grupal e comunitária” no 

desenvolvimentismo, procurando corrigir os “desníveis sociais”.  

Posicionamento que expressa à ênfase dada às ideias positivistas no Serviço Social 

nesse período, que atuava a serviço da política desenvolvimentista, aspectos que foram 

determinantes para conservação da ética tradicional. Nessa conjuntura, a profissão foi alvo de 

suas determinações, o que incentivou a categoria profissional a repensar o seu exercício e 

formação profissional, sendo fundamental para a emergência de novas perspectivas sobre o 

significado social da profissão. 

No que se refere à contextualização dessa época, vale lembrar que na passagem dos 

anos 1960 aos anos 1970, houve uma crise que atingiu a economia mundial e ocasionou o fim 

dos “anos dourados”23. Como reação o capitalismo monopolista realizou mudanças em sua 

estrutura, que provocaram transformações nos âmbitos social, econômico, cultural e político 

em nível mundial, que ocorreram de maneira crescente e acelerada, refletindo sobre Estados e 

nações (NETTO; BRAZ, 2008). Nesse contexto, o capitalismo desenvolveu novas estratégias, 

                                                             
23 Trata-se de um momento de grande crescimento da economia mundial, que ocorre desde o final da Segunda 

Guerra Mundial ao início dos anos 1970 (NETTO; BRAZ, 2008).  
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que impulsionaram alterações em sua organização, mas preservaram a sua essência, isto é, a 

busca insaciável por riquezas e poder. Esse sistema desenvolveu meios para superar a crise 

desse período e aumentar os seus lucros, buscando atender as suas necessidades de 

reprodução, que intensificaram a exploração do trabalho e a dominação de uns países sobre os 

outros. 

Para Harvey (1992), foi no período de 1965-1973, que o fordismo e o keynesianismo 

demonstraram a sua incapacidade para conter as contradições do capitalismo, fato resultante 

do seu caráter “rígido”, que diz respeito aos investimentos de capital fixo de larga escala e de 

longo prazo em sistemas de produção em massa, que impediam um planejamento flexível. Em 

decorrência da recessão capitalista de 1973, as décadas de 1970 e 1980 foram campo para 

reestruturação econômica e reajuste social e político. Circunstâncias que representaram a 

transição de um sistema “rígido” para um novo sistema de acumulação, com regulamentações 

diferenciadas, que Harvey (1992, p. 140) denominou de “acumulação flexível” que “se apóia 

na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões 

de consumo”. 

As estratégias utilizadas pelo capitalismo monopolista para sua restruturação frente à 

crise dos anos 1970 foram: reestruturação produtiva, financeirização de capital e ideologia 

neoliberal, que caracterizam o capitalismo contemporâneo, que Mandel denominou de 

capitalismo tardio (NETTO e BRAZ, 2008). As transformações ocorridas no sistema 

capitalista influenciaram diretamente a dinâmica social, em que os processos de 

reestruturação produtiva, financeirização e disseminação da ideologia neoliberal, foram 

determinantes para intensificar e criar maneiras de exploração da força de trabalho, bem como 

para o surgimento de novas contradições, fragmentação do movimento social e aumento da 

disparidade social e econômica entre os países, aspectos “indispensáveis” para o processo de 

sustentação e reprodução do sistema capitalista. 

Quanto ao Brasil, na década de 1970, o país ainda vivenciava o regime de ditadura 

militar, que fez uso de mecanismos capazes de utilizar o período de expansão do capitalismo 

internacional em favor da economia nacional. Assim, a repressão social e política desse 

regime não impediu o crescimento da economia brasileira24, que foi alvo de crise no final da 

década de 1970, que associada ao período de redemocratização política dificultou a inserção 

da política neoliberal no país na década de 1980 (FORTI, 2013). A partir de 1973, esse 

desenvolvimento econômico iniciou um processo de crise, que associada à resistência 

                                                             
24 Esse crescimento econômico presente na segunda metade da década de 1960 ficou conhecido como o “milagre 

brasileiro”. 
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democrática e a ação do movimento popular, configuraram a crise do “regime autocrático 

burguês” (NETTO, 2010). 

Neste cenário, se expressaram diferentes perspectivas sobre o exercício profissional do 

Serviço Social, no qual alguns segmentos da categoria profissional realizaram 

questionamentos sobre a direção social que a profissão assumiu diante da conjuntura marcada 

pela repressão social e política, de crescimento econômico, que geraram novas determinações 

para a população brasileira. Essa reflexão crítica sobre a realidade social foi fundamental para 

o amadurecimento teórico-prático da profissão, ao apontar a necessidade de pensar a 

sociedade e o exercício profissional em uma perspectiva de totalidade social, com o intuito de 

avançar na compreensão da vida social e sua relação com o Serviço Social.   

Trata-se de um momento em que se percebe a coexistência entre diferentes 

posicionamentos, dentre os quais há uma perspectiva que reforça o conservadorismo 

profissional em contrapartida a presença de uma perspectiva que luta pela ruptura com o 

conservadorismo. Assim, a partir de meados da década de 1970, conforme discute Netto 

(2010), a perspectiva modernizadora do processo de renovação do Serviço Social teve a sua 

hegemonia questionada pela manifestação de novas direções, denominadas pelo autor de 

“reatualização do conservadorismo”, atribuindo-lhe uma “nova roupagem”, e a perspectiva de 

“intenção de ruptura”.  

Dessa forma, mesmo sendo presente nesse período uma crítica sobre o conservadorismo 

profissional e a dinâmica social, essa perspectiva não conquistou supremacia nos debates da 

categoria profissional, de maneira a legitimar um novo direcionamento teórico-prático para o 

Serviço Social. Todavia, deve-se reconhecer a importância dessa crítica ao conservadorismo, 

para que na década posterior houvesse um amadurecimento teórico-prático e ético-político da 

profissão que subsidiasse um redimensionamento do Serviço Social.  

No tocante ao Código de Ética Profissional do assistente social de 1975, o mesmo 

vivificou o tradicionalismo profissional, estando vinculado ao projeto de reatualização do 

conservadorismo profissional. Esse código reforçou um conjunto de ideias atreladas a 

necessidade de adaptação dos sujeitos ao contexto social, dando ênfase ao ideal de “bem 

comum”, “ordem social”, “integração social”, “solidariedade”, “cooperação”, entre outros, e 

deposita no homem a “capacidade” de se autodeterminar negando a influência do contexto 

social sobre a vida em sociedade, aspecto se expressa nos princípios de:  

 

I. Autodeterminação – que possibilita a cada pessoa, física ou jurídica, o agir 

responsável, ou seja, o livre exercício da capacidade de escolha e decisão; 
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II. Participação - que é presença, cooperação, solidariedade ativa e 

corresponsabilidade de cada um, nos mais diversificados grupos que a convivência 

humana possa exigir; 

III. Subsidiariedade - que é elemento regulador das relações entre os indivíduos, 

instituições ou comunidades, nos diversos planos de integração social. (GEPE, 2006, 

p. 44). 

 

Para Cardoso (2006), o Código de 1975 estava atrelado a uma perspectiva de 

reatualização do conservadorismo e incorporou valores personalistas, porém não rompeu com 

a ética tradicional, pois a influência neotomista foi reafirmada e a visão de homem 

permaneceu pautada no positivismo. A autora explana que o documento retomou a referência 

à “pessoa humana”, apoiando-se na centralidade que o personalismo atribui ao indivíduo na 

vida social, em que o homem é percebido de maneira abstrata, sem considerar a sua 

historicidade e sociabilidade. 

O Código de 1975 incidiu na atuação profissional direcionando-a para ocultamento das 

determinações sociais, com ações voltadas para a “integração social” por meio da 

solidariedade e cooperação entre os indivíduos. Por conseguinte, destacava-se que cada 

indivíduo deveria contribuir para preservação do “bem comum”, assim, sendo ausente o 

questionamento sobre a realidade social e o papel da profissão. Nesse sentido, o assistente 

social tinha sua atuação voltada para reprodução de ideologias conservadoras e para manter a 

ordem social.   

 

Podemos constatar que, em 1975, o Código de Ética não só reafirma o 

conservadorismo tradicional, mas o faz na direção de uma adequação às demandas 

da ditadura, consolidada a partir de 1968. Como produto histórico, já não expressa a 
tendência modernizadora evidenciada tanto no Código anterior (1965) como em 

Araxá e Teresópolis, o que se confirma na consideração de Netto. Segundo ele, a 

perspectiva modernizadora perde sua hegemonia, no plano ideal, a partir de meados 

dos anos 70, quando emergem duas tendências que com ela se antagonizam: a 

vertente de reatualização do conservadorismo e a de intenção de ruptura. 

(BARROCO, 2008, p. 129-130). 

 

No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, a hegemonia conservadora foi superada 

por um projeto profissional de ruptura, no qual o Código de Ética de 1986 representa um dos 

resultados significativos da luta de segmentos da profissão nesse processo. Com o Código de 

Ética 1986, houve uma ruptura com a ética tradicional, pois esse código superou a visão de 

homem como ser abstrato e deu base para a afirmação de uma ética de perspectiva 
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emancipatória, que se fundamenta no materialismo-histórico-dialético, sob influência do 

legado marxiano e da tradição marxista25.  

Esses avanços se deram em um contexto de questionamento da ordem vigente, em que a 

sociedade brasileira, especialmente a classe trabalhadora, lutou pela democracia e a garantia 

de direitos a todos. A articulação da categoria profissional com esses movimentos foi de suma 

importância para o amadurecimento da sua organização política e para a luta pela ruptura com 

o conservadorismo profissional. Assim, tais avanços não ocorreram de maneira isolada, mas 

associaram-se as possibilidades do momento histórico que o Brasil vivenciou nesse período. 

 A década de 1980 foi marcada por uma revolução tecnológica e organizacional no 

mundo, que constituiu a reestruturação produtiva, com inovações capitalistas que culminaram 

na mundialização da economia. Esses elementos estavam atrelados ao processo de 

financeirização econômica, bem como ao neoliberalismo, que determinou uma nova relação 

entre Estado e sociedade. Tais aspectos são característicos da sociedade burguesa 

contemporânea (BEHRING, 2008). 

Revolução tecnológica que expressa o desenvolvimento das forças produtivas do 

capital, em que o padrão de produção fordista e a lógica taylorista, predominantes no século 

XX, foram substituídos ou transformados por um conjunto de procedimentos produtivos que 

se estabeleceram, entre estes, destaca-se o toyotismo, proveniente do Japão no período 

posterior a Segunda Guerra Mundial. Modelo de produção que possui como característica a 

flexibilidade da produção, sendo possível se adequar as necessidades do mercado, o que 

ocasiona a alienação do trabalho (ANTUNES, 1996). 

Conjuntura que representa a perda de controle do trabalhador sobre as suas atividades 

laborais, em que as mudanças da produção capitalista exigem cada vez mais do trabalhador26, 

que passa a ter diversas funções, determinando-se um perfil polivalente. Nessas 

circunstâncias, responsabiliza-se o indivíduo pela não inserção no mercado de trabalho ou por 

se encontrar em condições precárias de trabalho, uma vez que não se capacitou para uma 

função superior. Consequentemente, na década de 1980, intensificaram-se as determinações 

                                                             
25 A ética marxista fundamenta-se na “teoria da emancipação proletária marxiana”, que percebe o proletariado 
como sujeito histórico capaz de transformar a realidade social marcada pelos preceitos burgueses. Nessa 

concepção, para que o proletariado se liberte é preciso libertar a humanidade, o que não significa transferir a 

função ideológica da moral burguesa para a moral proletária, mas que haja uma universalização da riqueza 

humana historicamente construída (BARROCO, 2008). 
26 Antunes (1996) explana que na década de 1980 o mundo do trabalho é alvo de grandes transformações frente a 

duas crises: uma atinge a materialidade e objetividade da classe trabalhadora, provocando mudanças no processo 

de trabalho e de produção do capital; a outra diz respeito à subjetividade do trabalho. Essas crises ocorrem de 

maneira simultânea e provocam a alteração na “forma de ser” da classe trabalhadora, afetando seus organismos 

de representação, especialmente sindicatos e partidos vinculados à referida classe. 
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do sistema capitalista sobre a vida social, sobretudo por meio da reestruturação produtiva e a 

disseminação da política neoliberal no mundo. 

Diante desse cenário mundial, o Brasil vivenciou um período de luta pela 

redemocratização do país posterior a um longo período de ditadura militar, no qual buscou 

instituir meios que efetivassem a democracia popular, suprimida pelo regime militar. Isto, por 

meio de manifestações populares e estudantis frequentes, com a atuação dos movimentos 

sociais, especialmente da classe trabalhadora, que lutou pelo direito à partição cívica e 

política, aspectos fundamentais para o fim da ditadura militar. Foi um momento de 

organização social e política da população brasileira, de efervescência do movimento sindical 

para enfrentamento da ditadura militar, pois foi nesse movimento “[...] que se deu o embate 

mais aguerrido contra o regime militar [...]” (SERRA, 2007, p. 182). 

Do ponto de vista econômico, a década de 1980 ficou conhecida como a “década 

perdida” devido à crise que atinge o país, fruto da crise capitalista que se desenvolveu a nível 

mundial a partir dos anos 1970. Essa conjuntura de avanço capitalista e opressão social, 

sobretudo da população dos países subdesenvolvidos, influenciou de maneira impactante na 

vida social, ao acentuar a desigualdade social, a precarização e a exploração do trabalho.  

As alterações do sistema capitalista influenciaram as mudanças sociais, de maneira a 

aguçar os seus efeitos negativos, provenientes das relações de dominação, exploração e 

manipulação, inerentes ao seu processo de reprodução. Compreende-se que esse contexto 

mundial determinou a atuação dos governos brasileiros, especialmente nas décadas de 1970 e 

1980, pois o Brasil apresentava-se com uma economia complementar as grandes potências 

mundiais, estando sujeita aos ditames desse sistema o que acentuou a miséria e a desigualdade 

social no país.  

Nesse período, o Brasil foi alvo de uma crise econômica, política, social e institucional, 

proveniente do processo de redefinição da ordem capitalista internacional e da sua influência 

sobre a ditadura militar, intensificando-se a dependência e subordinação do país ao 

imperialismo, em que governantes atuavam em favor do capital em detrimento dos interesses 

da população. Essa crise provocou o crescimento do desemprego, da miséria e da 

desigualdade social, o que impulsionou grandes mobilizações sociais, sobretudo da classe 

trabalhadora27 (ABRAMIDES; CABRAL, 1995).  

                                                             
27 “O período 1979-1984 significa, portanto, uma nova fase na organização dos trabalhadores no país. É o 

momento das grandes mobilizações, das lutas populares e sindicais, da realização da 1ª CONCLAT e da 

fundação da CUT como referência da classe trabalhadora. É o surgimento do PT, como partido classista e de 

massas. Todos esses fatos demonstram a combatividade e luta dos setores excluídos da sociedade, na perspectiva 

da conquista da democracia pela maioria” (ABRAMIDES; CABRAL, 1995, p. 78). 
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Diante dessa conjuntura, o Serviço Social articulou-se aos demais sujeitos políticos 

inseridos na luta pela redemocratização brasileira. Posicionamento que expressou a associação 

do Serviço Social ao movimento da classe trabalhadora, uma vontade política de segmentos 

da categoria profissional apontada em meados dos anos 1970, especialmente no III Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais28. Quanto aos fatores internos à profissão ressalta-se a 

repercussão e influência do Movimento de Reconceituação, sobretudo a partir de 1975 quando 

se repensa esse movimento; o desenvolvimento da pós-graduação em Serviço Social em nível 

de mestrado e doutorado; e a organização política da categoria profissional, sendo que o 

contexto de manifestação social e política dessa época foram fundamentais (SERRA, 2007). 

Dessa forma, nos anos 1980 houve um processo de redimensionamento do Serviço Social, 

que foi determinante para o alcance de avanços que proporcionaram a legitimação social da 

profissão, ao definir uma nova direção para as esferas da formação e do exercício 

profissionais.  

Como reflexo desse contexto, no final da década de 1970 e início dos anos 1980, no 

interior do Serviço Social desenvolveram-se questionamentos sobre a formação do assistente 

social frente à realidade social brasileira; período em que houve o surgimento e a articulação 

de novas forças políticas, nas quais se destacou o movimento estudantil. A categoria 

profissional teve o objetivo de reformular a formação profissional, se apropriar de novos 

conhecimentos e subsidiar novas alternativas de atuação, bem como se propôs um 

compromisso com as camadas populares, o que exigiu um novo projeto de formação 

profissional do assistente social. O processo de avaliação da formação profissional situa-se no 

repensar da própria profissão e no contexto de rearticulação política da sociedade brasileira 

(SILVA E SILVA, 1984). 

A partir desses questionamentos, iniciou-se uma discussão nacional sobre o currículo do 

Serviço Social, por docentes e discentes para efetivação de uma revisão curricular. Foi um 

empenho coletivo da categoria profissional para redefinição da formação do assistente social, 

no qual a Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social (ABESS) impulsionou um 

debate sobre essa questão na XIX Convenção Nacional (Piracicaba, 1975) e a desenvolveu na 

XX Convenção Nacional (Belo Horizonte, 1977), em que se determina a elaboração de uma 

proposta para um novo currículo mínimo, que foi aprovada em 1979, na XXI Convenção 

Nacional da ABESS. Essa proposta foi aprovada pelo Conselho Federal de Educação em 

                                                             
28 Sobre a importância de o referido congresso ver Capítulo I.  



90 

 

  

1982, por meio do parecer 412/1982, que estabeleceu a obrigatoriedade de uma revisão 

curricular em todos os cursos de Serviço Social no Brasil (SILVA E SILVA, 1984). 

O currículo mínimo de 1982 é resultado do movimento de questionamento e luta para 

ruptura o conservadorismo profissional, visto que esse movimento refletiu no âmbito da 

formação profissional com o objetivo de transmitir para a formação os avanços conquistados 

pelo Serviço Social, com o intuito de superar o tecnicismo, a visão fragmentada e abstrata da 

realidade social presente nos currículos anteriores, de maneira a introduzir uma perspectiva de 

análise crítica sobre a realidade social. O currículo de 1982 configura-se como um dos 

elementos profissionais que representam uma ruptura com o conservadorismo profissional.  

Embora esse currículo represente um salto significativo na luta pela ruptura com o 

conservadorismo profissional, possui algumas fragilidades – aspectos que não anulam o 

mérito de representar um esforço coletivo da categoria profissional na busca por uma 

redefinição da formação profissional. Dentre essas fragilidades, Ortiz (2007) destaca que o 

currículo de 1982 propunha a superação da fragmentação presente no tripé Caso, Grupo e 

Comunidade, por meio da instituição das disciplinas Metodologia do Serviço Social, História 

do Serviço Social e Teoria do Serviço Social. Entretanto, essa tentativa resultou na geração de 

uma dicotomia entre teoria, método e história, apresentando-os como fragmentos isolados da 

vida social.   

Para a autora, o que houve foi à substituição de um tripé por outro, reproduzindo a 

mesma fragmentação até então existente na profissão, tendo como reflexos a permanência de 

concepções atreladas à dicotomia entre teoria e prática, ao ecletismo e ao voluntarismo. Tais 

fragilidades foram superadas com a instituição das diretrizes curriculares para o curso de 

Serviço Social na década de 1990. 

É relevante destacar, que a maturidade profissional conquistada nos anos de 1980 pelo 

Serviço Social, não colocou em questão o debate sobre a ética e sua dimensão na profissão de 

maneira aprofundada, visto que explorou apenas a esfera normativa da ética profissional. 

Assim, necessitando amadurecer e se apropriar dos fundamentos da ética em uma perspectiva 

emancipatória, aspectos que refletiram no código de 1986. No entanto, é importante ter 

clareza que esse momento foi essencial para que, na década posterior, a ética fosse temática 

de amplos debates na categoria, com o aprofundamento do estudo sobre suas dimensões. 

Deste modo, o código de 1986 apresentou uma nova concepção de homem, percebendo-

o como ser “histórico, prático e criador”, ao negar a visão atrelada a “vontade divina”, bem 

como se posicionou a favor da classe trabalhadora. Esse posicionamento foi proveniente do 

próprio contexto da década de 1980, isto é, de pós-ditadura, em que se enfatizava a defesa dos 
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direitos dos cidadãos e os deveres do Estado. Trata-se de um documento marcado por essa 

conjuntura, que influenciou esse enfoque dado à classe trabalhadora, não se atentando para a 

totalidade da prática profissional (SALES, 2008).  

Posicionamento que expressa uma visão unilateral da realidade social, pois apesar desse 

código reconhecer a luta de classes proveniente das relações sociais de desigualdade e 

exploração do trabalho no sistema capitalista, e sua influência sobre a vida social – concepção 

inexistente nos códigos anteriores – restringiu-se aos interesses da classe trabalhadora. 

Características que se apresentam na sua introdução, ao afirmar que 

 

[...] A nova ética é resultado da inserção da categoria nas lutas da classe trabalhadora 
e, consequentemente, de uma nova visai [sic] da sociedade brasileira. Neste sentido, 

a categoria através de suas organizações, faz uma opção clara por uma prática 

profissional vinculadas aos interesses desta classe. [...] (GEPE, 2006, p. 59-60). 

 

Observa-se que é ausente uma reflexão aprofundada e clara a respeito da própria ética e 

do significado dos valores a serem definidos pela categoria profissional numa perspectiva de 

totalidade social. Segundo Barroco (2008), entre as fragilidades presentes no código de 1986, 

está à expressão de uma concepção mecanicista, sendo inexistente uma apreensão acerca das 

“mediações, peculiaridades e dinâmicas da ética”, visto que relaciona a moral estritamente aos 

interesses de classes. Assim, ao se posicionar a favor da classe trabalhadora, sem estabelecer 

as mediações próprias à ética, percebe essa classe de maneira idealizadora, consequentemente, 

não se compromete com valores, mas com os interesses de uma determinada classe social. 

Ainda que o código de 1986 seja dotado de algumas fragilidades como aponta a autora, 

foi fundamental para o projeto de ruptura com o conservadorismo profissional, pois rompeu 

com a influência histórica da base filosófica tomista na profissão, fato determinante para o 

alcance de avanços posteriores no que diz respeito à reflexão ética. O código de 1986, 

expressa um estágio de maturação intelectual da profissão quanto à apropriação da 

fundamentação filosófica da ética em uma perspectiva emancipatória, em que se identifica a 

necessidade de aprofundamento e a direção que deve ser tomada para conquista desse 

amadurecimento.  

Dessa forma, a década de 1980 representa um período de maturidade do projeto 

profissional de ruptura, sendo que para sua conquista foi determinante a conjuntura de 

democratização da política brasileira, a organização política da categoria profissional e o seu 

acúmulo teórico, sobretudo a aproximação com o legado marxista. Entretanto, esses aspectos 

não foram suficientes para subsidiar a apropriação do “ethos” profissional, das dimensões 
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filosófica e normativa da ética do Serviço Social, sendo ausente uma apropriação das 

especificidades da ética e da política (BARROCO, 2004). 

Essa dificuldade apresentou-se na reformulação do código de ética em 1986, que 

somente foi superada a partir dos anos 1990, por meio da ampliação do debate e da produção 

relativa à ética, com a apreensão das teorias éticas, do pensamento político moderno e 

contemporâneo, e da reflexão ética marxista. Elementos que foram essenciais para o 

amadurecimento teórico da profissão no conhecimento sobre a ética, no qual o Código de 

Ética Profissional do assistente social de 1993 é produto desse processo e reflete seus avanços 

(BARROCO, 2004). 

Compreende-se que somente no início dos anos 1990, o Serviço Social conquistou um 

estágio de maturação da reflexão ética, resultante do acúmulo teórico realizado nos últimos 

anos, proveniente de empenho coletivo para avanço da profissão. Foi por meio desses 

elementos que se proporcionou a superação das fragilidades presentes no código de ética 

anterior, visto que se ampliou a discussão dessa temática, o que refletiu na atuação e formação 

profissionais, na produção do conhecimento do Serviço Social referente à sua dimensão ética, 

e na compreensão da relação entre ética e política, o que permitiu a apreensão do significado 

da ética profissional frente à realidade social.  

O Código de 1993 representa o resultado de uma luta coletiva de alguns segmentos da 

categoria profissional, para o amadurecimento ético-político da profissão, cuja direção 

sociopolítica tornou-se hegemônica nesse período. O documento em questão expressa o 

compromisso com um projeto societário que propõe uma “nova ordem social”, desprovida do 

sistema de classes, das relações sociais de desigualdade, exploração e opressão entre os 

sujeitos.  

Como se afirmou no início deste tópico, o Código de 1993 configura-se como um 

elemento integrante de um projeto profissional que possui como valor central a liberdade, 

posicionando-se a favor da luta pela garantia dos direitos humanos, da igualdade e justiça 

social. Esse documento, juntamente com outros instrumentos legais, proporciona 

sustentabilidade legal a esse projeto, que se denominou de Projeto Ético-Político. Nesse 

código apresenta-se a firmação de uma perspectiva emancipatória, na qual o conhecimento 

acerca da ética possui como fundamentação a apreensão de uma ontologia do ser social. 

Perspectiva que fica clara em sua introdução ao afirmar que 

 

A revisão a que se procedeu, compatível com o espírito do texto de 1986, partiu da 

compreensão de que a ética deve ter como suporte uma ontologia do ser social: os 

valores são determinações da prática social, resultantes da atividade criadora 
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tipificada no processo de trabalho. É mediante o processo de trabalho que o ser 

social se constitui, se instaura como distinto do ser natural, dispondo de capacidade 

teleológica, projetiva, consciente; é por esta socialização que ele se põe como ser 

capaz de liberdade. Esta concepção já contém, em si mesma, uma projeção de 

sociedade – aquela em que se propicie aos trabalhadores um pleno desenvolvimento 

para a invenção e vivência de novos valores, o que, evidentemente, supõe a 

erradicação de todos os processos de exploração, opressão e alienação. É ao projeto 

social aí implicado que se conecta o projeto profissional do Serviço Social – e cabe 

pensar a ética como pressuposto teórico-político que remete para o enfrentamento 

das contradições postas à profissão, a partir de uma visão crítica, e fundamentada 

teoricamente, das derivações ético-políticas do agir profissional (CEFESS, 1993, p. 
21-22). 

 

O Código de 1993, ao apontar a centralidade do trabalho na produção e reprodução da 

vida social, destaca também as capacidades humano-genéricas, ou seja, a universalidade, a 

sociabilidade, a consciência e a liberdade, desenvolvidas a partir da práxis. Por meio dessas 

capacidades objetivas, são explicitados os valores éticos fundamentais da liberdade, da 

equidade e da justiça social que se articulam à democracia e a cidadania. A defesa desses 

valores não se associa aos valores abstratos integrantes da ideologia liberal, pois o código 

esclarece sua distinção quanto a essa ideologia ao apreender a equidade e a democracia como 

valores éticos e políticos, e sua associação a um ideário socialista (BARROCO, 2008).  

A reformulação do Código em 1993 concretizou o objetivo de preservar os avanços do 

código anterior e superar suas fragilidades, reafirmando a concepção de homem como ser 

histórico e social, bem como expressa o amadurecimento teórico da profissão quanto à 

apropriação dos fundamentos ontológicos da ética. Assim, ampliou-se a reflexão ética na 

categoria profissional de maneira a referenciar as suas dimensões, não se restringindo a 

dimensão normativa.  

Nos anos 1990 afirmou-se na profissão uma nova direção ética, ao romper formalmente 

com a ética tradicional no Serviço Social, estabelecendo-se o compromisso com valores e 

princípios emancipatórios, nos quais a liberdade, a democracia e a cidadania ganham 

destaque.  Vale ressaltar, que nessa década, houve uma organização da categoria profissional 

para reformulação do projeto de formação profissional com o propósito de adequá-lo à nova 

direção social da profissão. Por conseguinte, esse amadurecimento da discussão sobre a ética 

refletiu positivamente no âmbito da formação, ao adquirir o caráter de transversalidade no 

curso de graduação em Serviço Social, a partir de 1996, com a instituição das Diretrizes 

Curriculares. 

Nesse sentido, a ética está entre os princípios dessas diretrizes, considerando a sua 

função de nortear as ações humanas, sendo que no âmbito profissional é essencial para um 

exercício profissional reflexivo, crítico e comprometido com o gênero humano, aspectos que 
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determinam as escolhas e ações profissionais. A dimensão ética do projeto de formação 

profissional está para além de uma disciplina específica, pois deve perpassar toda sua 

realização, sendo preciso referenciá-la nos debates das demais disciplinas que compõem o 

curso de Serviço Social, uma vez que influi na formação de profissionais competentes e 

conscientes dos princípios e valores profissionais, de maneira a interiorizá-los e utilizá-los 

como bússola para o exercício profissional.  

A transversalidade da ética na formação profissional, expressa-se nos núcleos temáticos 

das diretrizes curriculares, que apontam o conhecimento sobre a realidade social, o 

significado social da profissão, a relação entre ambas e a particularidade da sociedade 

brasileira. Essa expressão se apresenta especialmente no Núcleo de Fundamentos Teórico-

metodológicos da Vida Social, que possui como pano de fundo a compreensão sobre o ser 

social - apreensão que subsidia o entendimento dos demais núcleos.  

A partir do desenvolvimento da sociabilidade, da interação entre os homens e seus atos 

morais a ética se desenvolve, assim, o conhecimento sobre a sociedade e as relações entre os 

homens possui estreita relação com a ética. Por meio dos fundamentos ético-filosóficos, as 

profissões definem de maneira coletiva os seus princípios, valores, direitos, deveres, entre 

outros elementos que tem a função de nortear o exercício profissional. A ética profissional é 

essencial para a compreensão do significado social da profissão e seu papel frente à 

coletividade social.  

Os núcleos que fundamentam as Diretrizes Curriculares exprimem um conjunto de 

conhecimentos indissociáveis, que são complementares para reflexão sobre a realidade social 

numa perspectiva de totalidade. Na formação profissional deve haver a unidade desses 

conhecimentos, identificando as suas particularidades, para que não haja percepções 

superficiais e fragmentadas sobre a realidade social, uma vez que é importante perceber os 

fatores macro e microscópicos que influenciam uma determinada conjuntura e seus 

rebatimentos na vida social, no cotidiano profissional. Nesse processo, tem-se o estágio 

supervisionado como um espaço que permite o amadurecimento desses conhecimentos.  

Compreende-se que o processo de formação - especialmente o período da graduação, 

que se configura como o seu alicerce - é essencial para constituição de um perfil profissional 

apto para o exercício da profissão, comprometido com o projeto ético-político do Serviço 

Social. É notória a importância de discutir sobre a formação profissional como forma de 

contribuir para sua qualificação, proporcionando a competência profissional, o que envolve o 

desenvolvimento da capacidade ética, esta indispensável para a atuação profissional.  
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No entanto, a categoria profissional depara-se com diversos desafios frente às 

determinações sociais presentes na contemporaneidade, visto que a partir da década de 1990, 

o país adentrou em um processo de regressão social, especialmente pela ação de governos – 

sob a influência do capital estrangeiro - que buscavam fragmentar e fragilizar as conquistas 

sociais adquiridas na década anterior, por meio de “reformas” disseminadas por meio de um 

discurso de “progresso social”, que na verdade provocou um regresso social da sociedade 

brasileira. 

Senna e Monnerat (2008) destacam que o ajuste econômico e a “reforma” do Estado 

assumem papel central nas determinações neoliberais. Essas determinações são difundidas por 

agências internacionais, com um conjunto de ações direcionadas para a privatização do 

patrimônio estatal, reforma administrativa com a participação do setor privado, redução dos 

gastos públicos e desresponsabilização do Estado no provimento de serviços sociais.  

Dessa forma, a partir dos anos 1990, assistiu-se a uma reconfiguração do papel do 

Estado por meio dos diversos governos, que impulsionaram a expansão do setor privado 

através de parcerias e privatizações, que proporcionaram participação desse setor na 

administração pública. Conforme salientam Marcosin e Santos (2008), o Brasil possui um 

desenvolvimento maculado pela subordinação econômica, resultando em um sistema de 

proteção social fragilizado, bem como em um mercado de trabalho precarizado e marcado por 

medidas frágeis de proteção social.   

Essa subordinação econômica favoreceu a implantação da política neoliberal no Brasil, 

que iniciou um processo de desmobilização social por meio de ideologias conformistas e 

“desmonte” dos direitos sociais, especialmente da seguridade social. Circunstâncias que 

causaram efeitos perversos, uma vez que nessa política o Estado compartilha suas 

responsabilidades com o setor privado, cujos serviços são para aqueles que podem pagar, 

excluindo os indivíduos incapazes de prover sua subsistência. Consequentemente, o 

neoliberalismo provocou uma segmentação social, formando grupos conforme sua condição 

de prover ou não o acesso a serviços, que de maneira superficial e discriminatória podem ser 

caracterizadas como população consumidora e população “extremamente pobre”. Tais 

aspectos representam a negação da conquista de direitos, ignorando a luta da sociedade 

brasileira nos anos de 1980 que buscou avançar para a garantia de direitos. 

Com base no ideário neoliberal, no Brasil efetivaram-se algumas “reformas” que 

resultaram em sérias consequências para a população brasileira. Boschetti (2009) aponta que 

as contrarreformas expressam o desmonte dos direitos garantidos constitucionalmente. Na 

previdência social ocorreram diversas contrarreformas, em 1998, 2002 e 2003, que 
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representam a desregulamentação dos direitos e o reforço da lógica do seguro. No tocante à 

saúde, os seus princípios foram desconfigurados pelas ações cotidianas limitadas, que se 

realizam em meio à precarização do serviço de saúde pública. No âmbito da assistência social, 

não supera-se as características de focalização e seleção, que por meio de programas como, 

por exemplo, o programa bolsa família, demonstra a sua tendência para a política de 

transferência de renda. 

Tendo em vista o avanço do sistema capitalista sobre a vida em sociedade, compreende-

se que a contemporaneidade é marcada pela intensificação da exploração do trabalho e o 

regresso quanto à garantia de direitos, bem como é presente uma redefinição do papel do 

Estado implantada pelo neoliberalismo, que desvia o ideário de direito e inibe os movimentos 

sociais. Nesse contexto, o Serviço Social depara-se com diversos entraves, visto que é 

predominante um projeto societário que defende o desenvolvimento econômico em 

detrimento do desenvolvimento social, intensificando-se a desigualdade social, a exploração 

sobre o trabalho, o individualismo, entre outros aspectos que são uma ofensa à dignidade 

humana e que impedem o exercício pleno da cidadania. Trata-se de um projeto que é contrário 

à perspectiva emancipatória, defendida pelo Serviço Social, na qual se luta por uma sociedade 

justa e igualitária.  

Dessa forma, a contemporaneidade apresenta diversos entraves para efetivação do 

projeto profissional do Serviço Social. Todavia, não se deve adotar uma postura profissional 

imobilista, mas um perfil profissional crítico e propositivo, capaz de agir ética e 

politicamente, contribuindo para efetivação dos direitos humanos. 

 

 

2.3. Ética e estágio: importante reflexão no processo de ensino-aprendizagem do 

assistente social 

 

 

Apesar da relevância da ética na formação profissional e o seu destaque nas Diretrizes 

Curriculares de 1996, somente isso não é suficiente para sua valorização no processo 

formativo, mas é fundamental que as unidades de ensino concretizem esse direcionamento em 

debates, na organização e realização das disciplinas que constituem o curso de Serviço Social. 

Deste modo, 

 



97 

 

  

[...] Uma questão apontada como problemática diz respeito à transversalidade do 

debate ético ainda incipiente, no processo de formação profissional, em que 

predomina uma restrição da abordagem dos instrumentos normativos e princípios do 

projeto ético-político do Serviço Social nas disciplinas de ética profissional, 

conteúdos que deveriam estar presentes em todas as disciplinas, posto que esta 

discussão contribui para garantir o perfil proposto nas Diretrizes Curriculares 

(RAMOS, 2007, p. 156). 

 

Observa-se a relevância de ampliar o debate sobre a ética na formação profissional, para 

compreensão dos seus fundamentos e sua dimensão no Serviço Social, buscando referenciar 

sua relevância na defesa do projeto profissional e seu compromisso com a luta por uma 

sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, é importante que o ensino superior 

estabeleça caminhos para que esse propósito se materialize. Quais caminhos seriam estes? De 

que forma as unidades de ensino, ao organizarem as disciplinas do curso de Serviço Social, 

poderiam efetivar a transversalidade da ética, conforme indicam as Diretrizes Curriculares? 

Que significado possui a ética na formação profissional frente aos desafios postos pela 

precarização do ensino superior no Brasil, resultante do avanço da política neoliberal no país? 

Essas e outras questões devem ser debatidas pela categoria profissional, com o intuito 

de compreender a necessidade de a formação profissional - especialmente na graduação – se 

apropriar da reflexão ética, conquistada pela profissão na passagem dos Códigos de Ética de 

1975 a 1993, para além da disciplina específica. Dessa forma, ética profissional constituir-se-

ia um espaço importante pela sua relação com as demais disciplinas e, também, sua 

associação com um projeto societário que propõe uma sociedade desprovida de formas de 

desigualdade, exploração e opressão.  

Isto se faz necessário como enfretamento dos desafios postos pela sociedade 

contemporânea, marcada pelos preceitos capitalistas e sua influência sobre a vida social, que 

incentiva o individualismo, o egoísmo, o preconceito, a discriminação, entre outras atitudes 

que provocam a opressão de diversos segmentos sociais - realidade em que é fundamental 

destacar a ética e sua importância para o alcance de melhorias sociais, de maneira a objetiva-

la nas ações humanas. Nesse cenário, é essencial que o assistente social esteja apto para 

decifrar as suas expressões, percebendo a vinculação de conjunturas específicas com a 

totalidade social. A reflexão sobre a ética é indispensável para conquista dessas competências 

e para que não se adote uma postura atrelada ao conformismo e imobilismo na atuação 

profissional frente aos entraves sociais, pois 

 

[...] de acordo com os pressupostos de nosso compromisso profissional e social, não 
nos cabe ficar assistindo a barbárie como se cada um de nós não tivesse nada a ver 

com isso. Entendemos que essa é uma questão ética e política da maior importância: 
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o posicionamento de cada um e de todos a cada dia em face do possível mesmo que 

ele possa parecer ínfimo perto do que gostaríamos que fosse (BARROCO, 2010, p. 

215-216, grifos no original). 

 

O desenvolvimento da capacidade de agir eticamente pelo sujeito é imprescindível 

frente à dinâmica social, como forma de contribuir para preservação e/ou garantia da 

dignidade humana, do respeito à figura do indivíduo, que deve ser livre e ter acesso ao 

exercício da cidadania plena. No âmbito profissional não é diferente, pois é fundamental que 

os profissionais tenham consciência sobre seus posicionamentos, escolhas e atitudes diante 

das diversas situações presentes no cotidiano, uma vez que incidem sobre uma realidade 

concreta, constituída e determinada pelas relações sociais. É preciso pensar para além do eu, 

das amarras do cotidiano. Assim, 

 

Reproduzindo Lukács, as determinações fundamentais da vida cotidiana são: a 
heterogeneidade, a imediaticidade, a superficialidade extensiva. Dentro destas 

características estão ínsitas as determinações do espaço de intervenção profissional 

do assistente social. A heterogeneidade como traço típico da vida moderna, urbana, 

apresenta a convergência de um amálgama de fatores existenciais, que compõem um 

quadro assaz complexo (PONTES, 2010, p. 178, grifos nossos). 

 

Trata-se de uma realidade atravessada por determinações sociais em que o assistente 

social se encontra sujeito a influência dos seus efeitos. Nessas circunstâncias, compete ao 

profissional buscar decifrar de maneira consciente e crítica esse “universo desafiador”, 

procurando identificar não só os entraves, mas também alternativas que possibilitem 

concretizar sua intencionalidade profissional, de acordo com os princípios éticos e políticos da 

profissão. Para tanto, é importante uma postura investigativa e reflexiva sobre a realidade 

social, com o intuito de alcançar um nível de reflexão para além das determinações do 

cotidiano. A partir de uma perspectiva de totalidade social, percebendo-se como sujeito 

integrante do gênero humano, no qual não deve haver a desigualdade entre os indivíduos, uma 

vez que a supremacia de um provoca a opressão do outro. 

Esse processo de investigação e reflexão crítica sobre a realidade social proporciona o 

entendimento de que ao intervir em uma determinada conjuntura, as ações influenciam de 

alguma forma a vida em sociedade, ou seja, “as ações éticas interferem, de algum modo, nos 

processos sociais” (BARROCO, 2010, p. 214, grifos no original). Assim, o caráter 

interventivo da profissão implica uma influência sobre a realidade concreta, que deve estar 

pautada em princípios éticos. Nesse sentido, 
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[...] A reflexão ética é um dos instrumentos que permitem a compreensão dos limites 

e possibilidades de atuação profissional frente aos desafios colocados pela 

modernidade, na medida em que indaga sobre a realização objetiva dos valores que 

se assumem (BRITES, et. al., 2008, p. 123). 

 

Para alcance dessa capacidade a formação profissional exerce papel determinante. 

Nesse sentido, Barroco (2012) afirma que a materialização do Código de Ética Profissional do 

Assistente Social pressupõe uma capacitação, que se inicia no curso de graduação, na qual a 

compreensão sobre a centralidade da ética é fundamental, sendo importante uma atenção 

quanto a sua relação com as demais disciplinas.  

Essa capacitação é relevante não somente para a materialização do código de ética, mas 

do projeto profissional como um todo, pois a formação possui um papel influente na formação 

da identidade profissional. Por conseguinte, sua realização deve possibilitar a apropriação da 

reflexão ética em sua amplitude, pois exerce papel essencial no exercício profissional tanto 

para questionar e analisar criticamente as determinações da ordem social vigente, quanto para 

que o profissional não tenha uma concepção superficial e simplista da ética. Neste último 

caso, resulta na sua fragilização, na qual o sujeito não é capaz de interiorizá-la, 

consequentemente, a ética não possui significado na ação profissional, o que pode gerar sérias 

consequências no espaço de atuação. 

Diante das possibilidades no âmbito profissional de haver entendimento equivocado da 

ética, enfatiza-se a relevância de aprofundar o seu estudo e reflexão na formação profissional. 

Como forma de superar o equívoco, quando presente, de que a ética profissional se restringe a 

aspectos normativos, especialmente no momento do estágio supervisionado, uma vez que 

 

[...] os campos de estágio constituem um espaço fértil para a reflexão ética, pois se 

trata de uma rica experiência em que o aluno encontra, ao mesmo tempo, 

possibilidades de objetivação dos valores éticos que orientam sua formação e de 

confronto com projetos ético-políticos diferentes ou até antagônicos (BRITES; 

BARROCO, 2000, p. 27). 

 

Nesse sentido, compreende-se a importância da relação entre ética e estágio, pois o 

estágio supervisionado é um momento em que o discente vivencia o cotidiano profissional 

ainda na graduação, deparando-se com situações concretas que expressam demandas para a 

profissão. Estas que exigem escolhas e atitudes conscientes e responsáveis para uma 

determinada intervenção, comprometida com a garantia de direitos e a justiça social. Por 

conseguinte, o estágio é um campo que permite ao aluno perceber no cotidiano a objetivação 

dos valores e princípios éticos da profissão, mas também os desafios postos ao profissional 

numa dinâmica social influenciada pelos preceitos capitalistas.  
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O estágio é um elemento integrante da formação profissional, que pressupõe a 

aproximação entre universidade e campos de estágio. Trata-se de um momento da formação 

que permite ao aluno confrontar o projeto de formação com as exigências do mercado de 

trabalho a partir da sua inserção no âmbito profissional – na condição de estagiário - podendo 

se deparar com perspectivas divergentes de compreensão da profissão e do exercício 

profissional.  

Além disso, vivenciar a oposição existente entre projeto profissional e a ordem social 

vigente, requer perceber no espaço profissional o conflito de interesses/ideais entre os 

diferentes projetos societários e como atuar frente aos seus reflexos sociais. É no estágio que 

o discente tem a oportunidade de amadurecer a capacidade de refletir sobre a realidade 

concreta, analisar como se apresenta a relação com o outro, com o usuário, a escolha de 

valores, a influência da conjuntura social e de como não se prender à realidade aparente, mas 

desvendar as mediações presentes nas demandas profissionais, numa “[...] real aproximação 

ao conhecimento do objeto de intervenção da profissão [...]” (PONTES, 2010, 172). 

Dessa forma, observa-se a relevância do aprofundamento do estudo sobre ética na 

formação profissional, sendo fundamental a atenção quanto a sua relação com a realização do 

estágio supervisionado, por se tratar de um importante espaço para reflexão ética, uma vez 

que permite ao discente perceber a relação entre a profissão e a realidade social em sua 

concretude. Assim, é notória a importância do estágio supervisionado na formação, pois 

exerce papel essencial por se tratar de “um espaço de ensino-aprendizagem que permite a 

mediação entre o projeto de formação e o mercado de trabalho profissional” (BRITES; 

BARROCO, 2000, p. 27).  

É importante ter clareza, que “as mediações funcionam como condutos por onde fluem 

as relações entre as várias estâncias da realidade. São elas que possibilitam conceber-se a 

realidade como totalidade [...]” (PONTES, 2010, p. 181, grifo no original). A partir dessa 

compreensão, entende-se que o estágio, ao proporcionar a mediação entre formação e 

mercado de trabalho, configura-se como um importante elemento, no qual refletem as 

particularidades dessas duas esferas.  

Destaca-se que o estágio supervisionado oferece um conjunto de possibilidades voltadas 

para o amadurecimento e “síntese” dos conhecimentos adquiridos em momentos anteriores 

e/ou simultâneos a sua realização, nas quais a supervisão sistemática é indispensável, pois 

subsidia esse processo de reflexão sobre a profissão, a formação, exercício profissional e a 

realidade social. Para realização desse processo a ética se apresenta como uma condição 

indispensável, pois é inegável “[...] a relevância da ética para compreensão do significado 
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social da profissão e sua relação com o contexto social, bem como sua importância para 

garantir o processo de supervisão conjunta e sistemática do estágio” (RAMOS, 2007, p. 156). 

A supervisão sistemática apresenta-se como uma atribuição privativa do assistente 

social, o que exige responsabilidade profissional, competência e posicionamento ético-político 

na busca pelo seu desenvolvimento com qualidade. Assim, devendo se materializar por meio 

da interação responsável entre os atores envolvidos, ou seja, discente, supervisor acadêmico e 

supervisor de campo, o que pressupõe uma relação estreita entre os campos em que os 

mesmos estão inseridos. Nesse sentido,  

  

[...] a supervisão acadêmica e de campo estabelece mediações permeadas pelos 
princípios e pressupostos das Diretrizes Curriculares, o alicerce na relação entre 

formação e exercício profissional. O estágio, assim, será “ponte real entre 

universidade e instituições de trabalho profissional na formação profissional” (Reis, 

2003, p.18), por evolver os sujeitos que compõem a tríade supervisor de campo, 

acadêmico e aluno, bem como as entidades representativas da profissão (LEWGOY, 

2010, p. 103).  

  

Compreende-se que a supervisão sistemática é determinante para que o estágio efetive o 

seu propósito de ensino e aprendizagem com êxito. Por conseguinte, a supervisão é essencial 

para que a reflexão ética seja materializada no desenvolvimento do estágio, atentando-se a sua 

vinculação com o exercício profissional, como também a própria a relação entre os sujeitos 

envolvidos na realização do estágio supervisionado, ou seja, em cada um cumprir com o seu 

papel e responsabilidades29. Nessa relação, os supervisores acadêmico e de campo possuem a 

função de orientar e esclarecer questões relativas à formação e atuação profissionais, bem 

como subsidiar a compreensão sobre as especificidades, e a unidade entre as dimensões do 

Serviço Social no exercício profissional. 

Enfatiza-se que o estágio como elemento significativo do ensino em Serviço Social, 

deve proporcionar ao discente a compreensão da complementariedade e não hierarquia, entre 

as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, indispensável para uma 

atuação profissional competente. Quanto à dimensão ético-política nesse processo de ensino, 

Guerra (2005a, p. 151) explana que “o ensino da prática deve proporcionar uma reflexão 

                                                             
29 É preciso ressaltar que há diversos desafios para que discentes, supervisores acadêmico e de campo tenham 
condições favoráveis para cumprirem seus respectivos papéis frente à fragilização da educação superior 

provocada pela política neoliberal no Brasil. Segundo Lima e Pereira (2009), a contrarreforma da educação 

superior no governo de Fernando Henrique Cardoso, representou a restrição da universidade ao ensino, ao 

desconsiderar as dimensões da pesquisa e da extensão, ignorando a interação entre esses elementos, 

estabelecendo-se a precarização do exercício da docência e a submissão da universidade ao capitalismo. 

Circunstâncias que persistem nos governos posteriores. Cf. LIMA, Kátia Regina de Souza; PEREIRA, Larissa 

Dahmer. Contra-reforma na educação superior brasileira: impactos na formação profissional em Serviço Social. 

Sociedade em debate, Pelotas, 15 (1): 31-50, jan./jun. 2009. Disponível em 

revistas.ucpel.tche.br/index.php/rsd/article/download/358/315. Acesso em 10 de maio de 2012. 
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sobre a adequação entre meios e fins, e nos levar a perguntar pelos próprios fins, ou seja, as 

implicações éticas, e pela direção estratégica das nossas finalidades”. Deve ater-se aos valores 

e princípios subjacentes ao exercício profissional e suas implicações ético-políticas, 

destacando a importância das escolhas estratégicas e práticas políticas, proporcionando o 

desenvolvimento de valores coletivos e práticas democráticas. Ademais, 

 

[...] a dimensão ético-política é determinante para se entender a competência 

profissional não como algo abstrato, mas como algo situado na sociedade real em 

que se vive como docente, assistente social e supervisora. A competência está 

sempre situada – o processo de supervisão de estágio dá-se dentro de um sistema de 
educação formal – em determinada unidade superior, num coletivo de profissionais 

que fazem a universidade numa sociedade capitalista (LEWGOY, 2010, p. 61-62). 

 

É fundamental que os sujeitos em processo de formação profissional e em exercício 

profissional tenham consciência quanto ao compromisso social que a profissão possui, e a 

importância de efetivá-lo na ação profissional, visto que ao se intervir na realidade concreta 

realizam-se escolhas, que devem ser conscientes. É importante que se questione sobre a 

implicação das escolhas sobre o coletivo social, responsabilizando-se por suas atitudes, 

possuindo como parâmetro a defesa da igualdade social e a efetivação dos direitos humanos.  

Ressalta-se que é com base na apreensão da “essência dos fenômenos” e sua reflexão 

crítica, que o profissional tem a possibilidade de criar estratégias de intervenção, no qual a 

capacidade ética é decisiva, esta que deve ser desenvolvida por um processo de formação de 

qualificado. Assim sendo,  

 

A formação ética, por sua natureza filosófica, é pressuposto essencial, tanto para o 

desvelamento crítico do significado das escolhas individuais em face dos projetos 

coletivos, quanto para orientar a construção de respostas profissionais que, diante 

dos desafios cotidianos, tenham a capacidade objetiva de romper, em algumas 

situações, ou de resistir aos limites da ordem burguesa (BRITES; BARROCO, 2000, 

p. 26). 

 

 O estágio supervisionado é um campo oportuno para amadurecimento da formação 

ética, devido ao seu caráter teórico-prático. É nesse momento que o aluno vivencia a 

necessidade de responsabilidade e compromisso do profissional na sua atuação, com a 

população usuária, a categoria profissional e demais profissões no âmbito institucional, sendo 

que em algumas situações pode se deparar com o confronto entre uma atuação profissional 

conservadora em contraposição ao projeto ético-político hegemônico, bem como deste com a 

ordem social capitalista, cujo projeto impossibilita uma sociedade emancipada. Essas 
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circunstâncias geram entraves para um aprendizado competente, mas o estagiário deve refletir 

criticamente sobre tal prática e conjuntura tendo clareza da direção social da profissão.  

Nessa perspectiva, destaca-se a relevância de um processo formativo condizente com as 

Diretrizes Curriculares de 1996, proporcionando ao aluno subsídios para reflexão crítica sobre 

a realidade social e o exercício profissional frente às demandas “tradicionais” e emergentes, 

sabendo distinguir atuações pragmáticas e tecnicistas, para que não reproduza essas posturas. 

Tal processo deve oferecer os subsídios necessários para apropriação de conhecimentos 

fundamentais para a atuação profissional, especialmente a apreensão do projeto profissional e 

sua relação com a realidade social.  

A reflexão ética no desenvolvimento do estágio proporciona ao discente a apreensão 

sobre o significado social da profissão e a importância de defender um projeto de sociedade 

mais justa e igualitária, no qual os princípios profissionais que norteiam o exercício 

profissional comprometido com este projeto faz toda a diferença no atendimento das 

demandas postas ao Serviço Social. O estágio supervisionado pode oferecer subsídios para 

identificação dos entraves postos a profissão pela dinâmica capitalista, bem como analisar a 

realidade social considerando suas mediações.  

Deste modo, a realização do estágio supervisionado possui papel influente na 

constituição do perfil profissional, daí a importância de se investigar a ética profissional nessa 

etapa da formação do Serviço Social. Compreende-se que o estágio é um espaço permite 

refutar a concepção de que a ética se configura como uma receita pronta, que descreve de 

maneira restrita e pragmática como deve ser o exercício profissional. Assim sendo, o estudo 

sobre a ética é indispensável para compreendê-la em sua amplitude, para não aderir a 

concepções equivocadas que vulgarizam o termo “ética”. 
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PRODUÇÃO TEÓRICA NO SERVIÇO SOCIAL SOBRE ÉTICA E ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO: RESPOSTAS A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Com a finalidade de amadurecer a reflexão acerca do estágio supervisionado e a 

importância da ética profissional em sua realização, este capítulo desenvolve uma discussão a 

respeito da produção sobre ética profissional no Serviço Social e sobre estágio 

supervisionado. Dessa forma, analisa-se quais questões são levantadas pelos autores e suas 

contribuições para o estudo do tema, por meio da análise de artigos publicados em periódicos 

específicos da área.  

Para o alcance desse propósito este capítulo faz um levantamento bibliográfico a partir 

de uma amostra determinada, que demonstra o espaço ocupado pelo debate sobre estágio 

supervisionado e ética profissional, nas últimas décadas, em artigos publicados em periódicos. 

Foram utilizadas revistas específicas como fonte para coleta de dados, tendo como recorte 

temporal o período de 1990 a 2012, uma vez que é partir desse momento que se define o 

arcabouço jurídico-político do projeto profissional - bem como a nomenclatura Projeto Ético-

Político Profissional do Serviço Social, Lei 8662/1993, Código de Ética/1993, Diretrizes 

Curriculares/1996 e a Política Nacional de Estágio/2009. Foram analisados os artigos sobre 

ética no Serviço Social e estágio supervisionado em Serviço Social publicados nas revistas 

Katálysis, Serviço Social e Sociedade, e Textos e Contextos. Essa delimitação deveu-se ao 

fato dessas revistas serem nacionais e classificadas no Estrato A do Sistema Qualis Periódicos 

da CAPES/MEC, com um número expressivo de publicações e disponibilizadas em formato 

digital, sendo reconhecidas para produção do conhecimento em Serviço Social e para 

discussões de temáticas sobre a realidade social.  

A partir da consulta das publicações realizadas no período determinado, observou-se o 

total de nove artigos, dos quais: dois publicados na revista Katálysis; seis publicados na 

revista Serviço Social e Sociedade; um artigo publicado na revista Textos e Contextos. 

A seleção desses artigos deu-se por meio de busca com palavras-chave relacionadas à 

temática do presente estudo. Observou-se que no período delimitado houve uma produção 

significativa sobre ética30, com diversos enfoques, porém com poucos artigos específicos 

sobre a ética profissional no Serviço Social, que discutissem sobre suas dimensões, 

especialmente no âmbito da formação profissional. Quanto ao estágio e a supervisão em 

                                                             
30 Conforme levantamento bibliográfico, observou-se o número de vinte sete artigos publicados na revista 

Serviço Social e Sociedade sobre ética com distintos enfoques; dez artigos na Katálysis e dois na Textos e 

Contextos. 
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Serviço Social a produção é incipiente, o que não significa afirmar a inexistência de reflexões 

sobre o tema, mas que as discussões presentes em debates da categoria profissional não têm 

refletido de maneira expressiva na produção teórica da profissão, publicada em periódicos da 

área de Serviço Social. 

Observou-se a ausência de artigos, que discutissem especificamente a relação entre 

estágio supervisionado e a ética profissional no Serviço Social, embora esse aspecto tenha 

aparecido de forma pontual em alguns artigos, sendo fundamental para o desenvolvimento de 

reflexões sobre a temática. Este dado demonstra a existência de uma lacuna, pois é importante 

a reflexão ética na realização do estágio, indispensável para sua qualificação, para o 

desenvolvimento e o amadurecimento da capacidade de agir eticamente pelo discente frente 

às determinações do cotidiano profissional.  

Apesar de a relação ética profissional/estágio supervisionado ser inexistente como 

discussão específica na produção analisada, reconhece-se a relevância dessas publicações para 

a profissão, uma vez que contribuem para o amadurecimento da reflexão a respeito da ética no 

Serviço Social e também do estágio supervisionado. Nesse sentido, percebe-se a necessidade 

de debates na categoria profissional, que abordem essas dimensões, referenciando a relação 

entre ética e estágio, visto que o estágio é um campo de ensino-aprendizagem que possibilita a 

vivência e a observação da atuação profissional ainda em processo de formação, 

proporcionando o exercício da reflexão crítica sobre a realidade e realizar escolhas 

conscientes diante das demandas sociais. 

No entanto, destaca-se que mesmo havendo apenas reflexões em separado, faz-se 

necessário aprofundar o conhecimento a respeito dessa relação, como forma de melhorar a 

qualidade da formação profissional, sobretudo na realização do estágio supervisionado. Esse 

debate é indispensável para a luta por melhorias na realização do estágio supervisionado, 

momento essencial da formação profissional, que deve ser explorado em suas múltiplas 

possibilidades de ensino-aprendizagem, ainda que no Brasil enfrente-se um processo de 

precarização na educação superior e no mercado de trabalho. 

Os artigos analisados, identificados na figura 1, trazem como contribuição o processo de 

amadurecimento sobre os temas ética profissional e estágio supervisionado, estando sujeitos à 

influência do momento de discussão em que a profissão se encontra em determinado 

momento histórico. Nesse sentido, aponta-se um movimento de construção e amadurecimento 

do conhecimento de maneira a articulá-lo com a realidade social. 
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Na década de 1990, o Brasil vivenciou um período de ofensiva burguesa, que seguia as 

determinações do capitalismo mundial, buscando restaurar sua hegemonia após o período de 

redemocratização do país (BEHRIG, 2008). Foi um período em que as desvantagens das 

camadas populares, especialmente da classe trabalhadora, intensificaram-se frente ao conjunto 

de expressões da crise capitalista, para o fortalecimento e reprodução do sistema capitalista.  

Tais expressões acentuam-se na contemporaneidade, em que a reestruturação produtiva, 

a mundialização do capital, o neoliberalismo e o movimento pós-moderno são determinantes 

para o ocultamento dos reflexos negativos desses elementos na vida social. 

Consequentemente, esse contexto possui efeitos ainda mais violentos sobre os países 

periféricos, dentre estes o Brasil, no qual a maioria da sua população sofre com o 

agravamento das expressões da questão social, concomitante à descaracterização do acesso 

aos direitos sociais e a privatização das políticas públicas.  

Na década de 1990, adentrou no Brasil a política neoliberal, que desencadeou um 

processo de regressão social, pois foram implementadas no país estratégias governistas que 

buscavam fragmentar e fragilizar as conquistas sociais adquiridas na década anterior por meio 

da redemocratização brasileira. Para Soares (2002), o neoliberalismo surgiu como reação à 

crise global que se gestou em meados dos anos 1970, que abriu espaço para esse novo modelo 

de acumulação, que determinou a precarização do trabalho. Destaca-se, que nesse modelo, 

que perdura na atualidade, os direitos sociais perdem sua identidade, se acentua a separação 

entre público e privado - sendo o último o principal detentor de riquezas – e se expande o 

assistencialismo. Nesse sentido, o ajuste neoliberal configura-se como a redefinição do âmbito 

político-institucional e da reprodução das relações sociais. 

Compreende-se que o ajuste neoliberal representa a perda de direitos, pois prioriza a 

ascensão econômica em detrimento das conquistas sociais, com o objetivo de fortalecer o 

processo de acumulação de riquezas por meio da exploração do trabalho, privatização de 

políticas e bens públicos, entre outros aspectos que assolam os países, sobretudo os 

periféricos. Esse processo provoca sérios prejuízos para a população brasileira, na qual uma 

pequena parcela detém o produto da acumulação de riquezas e bloqueiam a efetivação da 

garantia de direitos sociais, descaracterizando-os em virtude da expansão das privatizações 

das políticas públicas em favor do desenvolvimento do âmbito privado. Dessa forma, nos 

anos 1990, a implantação da política neoliberal no país derivou de um processo de regressão 

social a nível mundial em resposta a crise capitalista, conduzido por grandes potências 

mundiais, que impõe “[...] orientações para uma contra-reforma [sic] do Estado na direção da 

flexibilidade, competitividade, adaptabilidade e atratividade. [...]” (BEHRING, 2008). 
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O cenário brasileiro da década de 1990 não foi favorável para implementação das 

conquistas sociais da redemocratização do país, sobretudo da Constituição Federal de 1988. 

Conjuntura em que a seguridade social foi alvo dessas ações, ocasionando a sua fragmentação 

e focalização, sendo alvo das investidas do capitalismo para estruturá-la de acordo com suas 

determinações, para que não interfira no alcance dos seus objetivos, sendo de caráter paliativo 

e seletivo.  

Nesse contexto, difundiram-se nos diversos meios de comunicação, políticos e 

intelectuais, discursos voltados para difusão do propósito de reformas, sendo enfáticos nos 

governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso. Embora o termo reforma seja 

utilizado no sentido social-democrático, tais “reformas” foram direcionadas para o mercado, 

em um momento em que os problemas estatais eram compreendidos como as causas da crise 

econômica e social vivenciados pelo país na década de 1980. Ou seja, houve uma apropriação 

ideológica do termo reforma, este utilizado pelo movimento socialista, em suas estratégias 

revolucionárias (BEHRIG; BOCHETTI, 2008). 

Dessa forma, a década de 1990 foi um cenário para a negação das conquistas alcançadas 

na década anterior, se instaurando no Brasil a ideologia de que seria necessária a “reforma” do 

Estado como forma de superar a crise dos anos 1980 e adquirir estabilidade econômica, 

buscando através desse discurso causar um conformismo social e imobilizar a organização 

social. Nessa conjuntura, buscava-se adequar o Brasil aos ditames da economia internacional, 

na qual os interesses econômicos estavam em posição privilegiada, enquanto os aspectos 

sociais ocupavam uma posição desfavorável, o que provocou a ausência de medidas que 

contribuam para o desenvolvimento social.  

É importante destacar, que tais aspectos persistiram nos anos posteriores, configurando-

se como um conjunto de medidas que contribuíram para a reprodução do sistema capitalista. 

Consequentemente, privilegiaram o desenvolvimento econômico em detrimento dos direitos 

conquistados pelas lutas sociais no período de redemocratização do país.  

Tendo em vista as determinações desse contexto, que persistem na atualidade, observa-

se a presença de entraves para o Serviço Social, que influenciam diretamente o seu exercício 

profissional, uma vez que se trata de uma profissão inserida na divisão social do trabalho, 

sendo alvo da reestruturação produtiva31. Por conseguinte, sujeita-se à lógica do mercado, 

                                                             
31 Para Freire (2010, p. 39) a reestruturação produtiva “[...] constitui o novo modelo de racionalização das 

empresas, determinando modificações na sua estrutura, nas políticas econômicas de expansão, nos processos de 

produção, organização e gestão da força de trabalho, com ênfase no controle do processo de trabalho e na criação 

de uma nova cultura pautada na competitividade do mercado globalizado”. Cf. FREIRE, Lúcia M. de B. O 
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com a precarização do trabalho, baixas remunerações, desemprego, entre outros aspectos que 

fragilizam seu exercício profissional.  

Ressalta-se que as determinações sociais do capitalismo na atualidade refletem na 

formação do assistente social, que está inserida em um processo de precarização do ensino 

superior no Brasil, provocado especialmente pela política neoliberal no país, que resulta no 

sucateamento da universidade pública; em contrapartida há o favorecimento da expansão do 

âmbito privado. Ou seja, a política neoliberal percebe a educação como uma importante fonte 

para extração de riquezas e formação de profissionais para atender o processo de exploração 

do trabalho, contribuindo para a reprodução do sistema capitalista. Assim, sendo claro o 

interesse constante em favorecer o mercado, ao tratar a educação na perspectiva de 

mercadoria, ao sucumbir sua função de desenvolvimento de capacidade crítica pelo sujeito e 

utilizá-la como um instrumento de persuasão pela classe dominante, na qual o conhecimento 

configura-se como uma forte estratégia de persuasão social. 

O ensino superior no Brasil tem sido alvo de parcerias entre público e privado, o que 

impulsiona o empresariamento da educação. Nessas condições, a educação é alvo de uma 

tendência, em que assume o caráter de serviço/negócio, tendo como consequências a 

precarização do trabalho docente e a falta de investimento nas universidades públicas. Tal 

parceria tem sido realizada, com o objetivo de favorecer o desenvolvimento do âmbito 

privado, atendendo aos ditames da economia internacional, uma vez que a educação passa a 

ser vista como importante elemento para alcance desse fim. Esses aspectos refletem 

diretamente na formação profissional do assistente social, que enfrenta diversos desafios para 

efetivar o projeto de formação definido pela categoria profissional. 

Dessa forma, compreende-se que o Serviço Social a partir da década de 1990 tem se 

deparado com o desafio de compreender o capitalismo contemporâneo e suas determinações 

sobre as diversas esferas da vida social. Essa necessidade diz respeito principalmente às 

mudanças no mundo do trabalho e aos processos que desestruturam os sistemas de proteção 

social, que tem sido alvo de um reordenamento que os submete aos interesses econômicos 

(YAZBEK, 2009).  

Na contemporaneidade, os assistentes sociais têm se deparado com diversos entraves na 

atuação e formação profissional frente às expressões da questão social, que nesse contexto de 

reconfiguração capitalista são acentuadas – o que persiste com o passar dos anos, uma vez que 

a política neoliberal consolida-se no país no início do século XXI - o que requer profissionais 

                                                                                                                                                                                              
Serviço Social na Reestruturação Produtiva: espaços, programas, direções e processos do trabalho 

profissional. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
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dotados de capacidade teórica, crítica e propositiva frente às demandas sociais. Em 

contrapartida a essas barreiras, observa-se que o Serviço Social encontra-se como uma 

profissão madura, uma vez que o seu redimensionamento em uma perspectiva crítica, 

fundamentada no materialismo histórico-dialético, conquista hegemonia na categoria 

profissional. Assim, consolidando-se um projeto profissional comprometido com o propósito 

de uma sociedade mais justa e igualitária, contrapondo-se a ordem social capitalista. 

É nesse cenário de “ofensiva neoliberal”, de desafios para o Serviço Social e também de 

amadurecimento intelectual e ético-político da profissão, que se situam os artigos sobre ética 

profissional e estágio supervisionado da amostra selecionada, conforme o quadro abaixo, no 

qual é possível identifica-los como produtos do momento histórico vivenciado pela categoria 

profissional. Trata-se de um período de maturidade da reflexão ética frente às determinações 

sociais; quanto ao estágio supervisionado, observa-se que é um momento de aprofundamento 

sobre essa temática, ainda em desenvolvimento, uma vez que tem adquirido espaço nas 

reflexões teóricas, com o passar dos anos, nos periódicos da área de Serviço Social.  

   

QUADRO 1 – LEVANTAMENTO DE ARTIGOS POR REFERÊNCIA, RESUMO E PALAVRAS-CHAVE. 

REVISTAS: SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, TEXTOS E CONTEXTOS, KATÁLYSIS.  

Nº  Referência Resumo Palavras-chave 

01 BARROCO, Maria Lúcia 

Silva. Bases Filosóficas 

para uma reflexão sobre 

Ética e Serviço Social. In: 

Serviço Social e 

Sociedade, nº 39, São 
Paulo, agosto/1992. 

O texto realiza uma discussão sobre o 

conceito de moral, na qual apresenta 

diferentes concepções, provindas do senso 

comum, e sua influência na apreensão de 

categorias como o dever e a liberdade. A 

partir dessa reflexão, a autora explana sobre 
a relação entre moral e ética; a importância 

da reflexão ética para a realização de 

escolhas conscientes. Com base nesses 

fundamentos, a autora faz alguns 

questionamentos sobre como tem sido 

trabalhada, pela categoria profissional, a 

questão da ética no Serviço Social, 

destacando que esse debate tem sido quase 

inexistente na produção teórica da profissão 

(Resumo de nossa autoria). 

Moral; liberdade; ética; 

Serviço Social; ética 

profissional.  

(De nossa autoria). 

02 KOIKE, Maria Marieta dos 

Santos. Notas sobre Ética 
Profissional do Assistente 

Social. In: Serviço Social e 

Sociedade, nº 43, São 

Paulo, dez./1993. 

O texto é resultante da experiência docente 

da autora, no qual questiona o papel da 
ética no âmbito profissional, especialmente 

no Serviço Social. Ademais, discute sobre a 

ética no sistema capitalista e a alienação e 

exploração do trabalho. Por fim, discute a 

relação do “fazer profissional” com o 

cotidiano, com o usuário e com o saber 

teórico-prático (Resumo de nossa autoria). 

Ética; capitalismo; 

alienação; Serviço Social; 
ética profissional. 

(De nossa autoria).  

03 MARTINELLI, Maria 

Lúcia. O ensino teórico-

prático do Serviço Social: 

demandas e alternativas. In: 

Serviço Social e 

O texto faz uma discussão a respeito do 

ensino teórico-prático no Serviço Social, na 

qual destaca as problemáticas sociais da 

década de 1990, o agravamento da questão 

social e seus rebatimentos na formação 

Ensino em Serviço Social; 

Contemporaneidade; Prática 

Profissional. 

(De nossa autoria). 
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Sociedade, nº 44, São 

Paulo, abril/1994. 

profissional do Serviço Social. Assim, 

destaca as demandas emergentes e a 

necessidade de atendê-las com 

competência, sendo a relação teoria-prática 

fundamental nesse processo (Resumo de 

nossa autoria). 

04 SILVA, Maria Dulce. O 

estágio na formação 

profissional. Elementos 

para análise. In: Serviço 

Social e Sociedade, nº 45, 

São Paulo, agosto/1994. 

O texto discute sobre o estágio enquanto 

elemento integrante dos cursos de 

graduação em Serviço Social, 

configurando-se como um processo de 

capacitação para o exercício profissional. A 

autora destaca que ainda é incipiente o 
debate sobre o estágio na profissão e alguns 

equívocos relativos ao seu papel na 

formação profissional. A autora ainda 

discute sobre a supervisão, sua importância 

no estágio e o papel dos atores envolvidos 

na sua realização (Resumo de nossa 

autoria). 

Estágio; supervisão; Serviço 

Social. 

(De nossa autoria). 

05 ABEPSS/CEDEPSS. 

Proposta Básica para o 

projeto de formação 

profissional. In: Serviço 

Social e Sociedade, nº 50, 

São Paulo, abril/1996. 

O texto expressa a Proposta Básica para o 

projeto de formação profissional, resultante 

de um amplo debate na categoria 

profissional, no início dos anos 1990, para 

redimensionamento da formação 

profissional em Serviço Social. Assim, o 
presente texto aponta os avanços da 

categoria profissional quanto a essa 

dimensão profissão, que subsidiará a 

instituição das Diretrizes Curriculares de 

1996 (Resumo de nossa autoria). 

Formação profissional; 

Serviço Social. 

(De nossa autoria). 

06 LEWGOY, Alzira Maria 

Baptista; SCAVONI, Maria 

Lucia Amaral. Supervisão 

em Serviço Social: a 

formação do olhar 

ampliado. In: Textos e 

Contextos, nº 01, Porto 
Alegre, 2002. 

O texto faz uma discussão a respeito da 

supervisão de estágio, enquanto um espaço 

educativo fundamental na formação 

profissional, voltado para o surgimento de 

profissionais “pensantes, críticos e 

operantes”, ou seja, para o desenvolvimento 

de capacidades inerentes ao exercício 
profissional. Nesse sentido, as autoras 

fazem algumas considerações sobre a 

supervisão na Unidade de Ensino da 

Faculdade de Serviço Social – PUCRS, 

destacando alguns aspectos da supervisão e 

a importância do estágio na articulação 

entre teoria e prática, bem como a 

relevância do diário de campo para o 

desenvolvimento da capacidade crítica, da 

pesquisa e aproximação com o cotidiano 

profissional (Resumo de nossa autoria). 

Estágio; supervisão; diário 

de campo; Serviço Social. 

(De nossa autoria). 

07 OLIVEIRA, Cirlene A. 

Hilário da Silva. O estágio 
supervisionado na 

formação profissional do 

assistente social: 

desvendando significados. 

In: Serviço Social e 

Sociedade, nº 80, São 

Paulo, nov./2004. 

O artigo procura analisar o significado do 

estágio supervisionado no processo de 
formação profissional do assistente social, 

compreendido segundo as diretrizes 

curriculares do Serviço Social, como uma 

atividade curricular obrigatória, que se 

estabelece a partir da inserção do aluno no 

espaço sócio-ocupacional, com o objetivo 

de sua capacitação para o exercício 

profissional. Aponta a necessidade de 

compreender e problematizar o estágio 

supervisionado no ensino superior, 

Formação profissional; 

estágio supervisionado; 
sujeitos do processo de 

supervisão; identidade 

profissional. 
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vinculado aos princípios educacionais, 

identificando os papéis desempenhados 

pelos diferentes sujeitos no processo 

formativo do Serviço Social. Constata que 

efetivamente o estágio supervisionado é o 

lócus apropriado onde o aluno estagiário 

estabelece aproximações com a realidade 

social, mediatizadas pela fundamentação 

teórico-metodológica do Serviço Social, 

desenvolvendo sua matriz de identidade 

profissional. 

08 GUERRA, Yolanda. O 
potencial do ensino teórico-

prático no novo currículo: 

elementos para o debate. 

In: Revista Katálysis, nº 

02, v. 08, Santa Catarina, 

2005. 

Apresenta-se aqui uma reflexão sobre as 
possibilidades para o ensino em Serviço 

Social, decorrentes das diretrizes 

curriculares do atual projeto de formação 

profissional dos assistentes sociais 

brasileiros. Argumenta-se que há uma nova 

lógica, inerente às diretrizes, que não 

permite a dicotomia entre o ensino teórico e 

o ensino prático em Serviço Social, pelo 

contrário, pauta-se em uma relação de auto-

implicação entre ambos. Com isso, todas as 

disciplinas, tanto as de fundamentos quanto 

as que transmitem saberes interventivos, 
têm a responsabilidade de colocar o 

exercício profissional no centro de suas 

discussões, priorizando os conhecimentos 

necessários, a fim de desenvolver 

competências, habilidades e valores para a 

formação do perfil e qualificar os 

profissionais para responder às demandas. 

Esta concepção de ensino é fruto de um 

processo de amadurecimento da categoria 

que considera a estreita relação entre 

trabalho e formação profissional, cujo 
projeto, nesta perspectiva, converte-se em 

valioso instrumento da estratégia concebida 

para enfrentar a contra-reforma do Ensino 

Superior no Brasil, em curso desde o 

primeiro mandato do governo Fernando 

Henrique Cardoso. 

Ensino teórico-prático, 
trabalho, formação, perfil 

profissional. 

09 ASSIS, Rivânia Lúcia 

Moura de; ROSADO, Iana 

Vasconcelos Moreira. A 

unidade de teoria e prática, 

o papel de supervisão de 

estágios nessa construção. 

In: Revista Katálysis, nº 
02, v. 15, Santa Catarina, 

2012. 

Este artigo apresenta reflexões sobre a 

unidade teoria-prática no âmbito do Serviço 

Social, apontando os principais dilemas que 

a perpassam, tendo como base o estágio 

supervisionado. Busca particularizar o 

estágio como o momento potencializador 

dos grandes questionamentos sobre o 
sentido atribuído à relação entre a teoria e a 

prática e as formas como se expressa essa 

relação no cotidiano profissional. Discorre 

sobre o papel fundamental que a supervisão 

de estágio assume como processo didático-

pedagógico, capaz de articular as dimensões 

teórico-metodológicas, ético-política e 

técnico-operativa, as quais compõem a 

formação e o exercício profissional. 

 

Unidade teoria-prática. 

Serviço Social. Supervisão 

de estágio. Estágio 

supervisionado. Formação 

profissional. 

 

FONTE: LEVANTAMENTO EM PERIÓDICOS. 
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O primeiro artigo, publicado na revista Serviço Social e Sociedade em 1992, traz 

algumas reflexões sobre o conceito de moral e de ética. Nesse sentido, apresenta algumas 

concepções derivadas do senso comum, destacando que alguns desses entendimentos podem 

restringir a moral à proibição, o dever a obediência à proibição, em contrapartida pode haver 

também compreensões sobre a liberdade como algo absoluto.  

A partir dessas considerações, Barroco (1992) desenvolve uma discussão sobre a 

presença de diferentes perspectivas sobre os valores, dever e liberdade, que podem resultar em 

pontos extremos de absolutização/idealização desses valores, que anulam a possibilidade de 

apreensão do movimento dialético da realidade e do caráter histórico e social da moral. A 

autora esclarece que o dever e a liberdade são categorias que surgem das necessidades 

humanas na organização da vida social em suas diversas dimensões,  

 

Neste sentido, posso falar da liberdade como um princípio da moralidade construída 

pelo homem e do dever como algo que diz respeito à responsabilidade diante das 

escolhas morais, o que pressupõe a recuperação da liberdade como a possibilidade 

de escolha consciente, diante de várias alternativas. Isto implica numa noção de 

dever aliado à responsabilidade pela escolha assumida, isto é, de um compromisso, 

ao invés de uma obrigação formal, ou de uma adesão pela fé ou pela imposição da 

norma (BARROCO,1992, p.85). 

 

Observa-se a contribuição dessa discussão para o amadurecimento da reflexão ética no 

Serviço Social, uma vez que oferece importantes subsídios para apreensão da liberdade como 

categoria constitutiva da essência humana, de maneira a superar a visão de liberdade numa 

perspectiva de livre arbítrio. A liberdade configura-se como algo indispensável para o 

comportamento moral, pois é através da liberdade de realizar escolhas conscientes, que se 

concretiza uma atitude moral, sendo necessárias condições objetivas para que a liberdade se 

efetive, contrapondo-se a ideia de uma liberdade abstrata (VÀZQUEZ, 2012).  

Para Heller (2008), a liberdade é uma categoria central da ética. No entanto, somente 

conquistou esse espaço quando adquiriu a mesma importância na realidade social, quando as 

comunidades naturais se dissolvem e a sociedade capitalista busca o seu desenvolvimento, o 

que implica no esgotamento da “inserção incondicional e natural do homem numa situação 

dada” (HELLER, 2008, p. 18). 

Além de tais considerações, Barroco (1992) enfatiza a necessidade de aprofundamento 

no Serviço Social sobre a sua dimensão ética, o que deve refletir na sua produção teórica, para 

o amadurecimento dessa discussão na categoria profissional. Discussão que parte do 

questionamento da relação do Serviço Social com a ética em sua amplitude social.  
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Ademais, Barroco (1992) destaca a ética enquanto “saber inteiro” que parte da 

perspectiva de totalidade social e busca ir além da realidade aparente, que questiona sobre o 

significado dos valores na vida social. Segundo a autora, essa concepção afirma a estreita 

relação entre ética e política, entre atividade intelectual e prática social, pois se trata de uma 

direção que visa não apenas entender o mundo, mas também transformá-lo. 

Esse texto expressa o momento que a profissão vivenciou no início da década 1990, no 

que diz respeito ao debate sobre ética, pois se desenvolveu a discussão referente à necessidade 

de reformulação do Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1986. Trata-se de 

um período em que se buscou reformular o Código de Ética, de maneira que expressasse o 

amadurecimento teórico e ético-político conquistado pelo Serviço Social, buscando apreender 

as dimensões da ética na profissão, o seu papel na realidade social e decifrar os desafios 

postos a profissão em uma perspectiva crítica.  

Assim, o referido texto expressa um movimento de denúncia das lacunas existentes na 

reflexão e produção teórica sobre ética no Serviço Social, presentes até então, bem como 

apresenta elementos que contribuem para a superação de uma visão abstrata e metafísica, 

ainda presente na profissão naquela época, conforme explana a autora.  Para Barroco (1992, p. 

88), 

 

A evidência de que a dimensão ética é algo nebuloso e pouco trabalhada é a 

constatação de que a categoria profissional somente tem-se articulado em termos 

nacionais para discutir a ética quando se torna necessária a reformulação do nosso 
Código de Ética. Isto vem demonstrar que, apesar de insuficiente, a necessidade 

ética está colocada, uma vez que poderíamos também não mudar o Código. Mas isto 

vem demonstrar, igualmente, o entendimento restrito que se tem acerca da ética e da 

moral. A ética, como apreensão teórica da moral, diz respeito aos seus fundamentos 

e à busca do significado histórico dado aos valores: diz respeito às raízes dos 

problemas, à busca da essência, ou seja, é um modo peculiar de olhar uma 

determinada dimensão da realidade. Ética Profissional, nesse sentido, deveria ser a 

disciplina que discute estas questões em relação às peculiaridades de cada profissão, 

mas sem nunca restringir a ética à dimensão de uma profissão. 

 

O texto em tela apresenta-se como uma contribuição para o amadurecimento da reflexão 

ética na profissão, apontando elementos fundamentais para apreensão do significado da ética 

na sociedade e sua particularidade no Serviço Social. Ademais, também destaca as 

fragilidades presentes no debate sobre a ética na profissão, sobretudo a sua restrição a esfera 

normativa, pois, “[...] O fato de a questão ética somente se colocar em relação ao código 

mostra também que a categoria tem uma visão legalista de moral, ou seja, restrita à norma 

formal” (BARROCO, 1992, p. 88). 
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A autora ressalta a importância de discutir questões relativas à moral, pois ao fazer isso 

realiza-se uma reflexão ética, o que implica a busca por fundamentos de uma determinada 

perspectiva, uma vez que o estudo sobre a moral exige o recurso à filosofia. Nesse sentido, a 

discussão sobre a moral coloca-se como algo indispensável para o exercício da reflexão ética, 

que remete a análise crítica sobre: as relações sociais, os valores eleitos em uma determinada 

sociedade, para orientar o comportamento humano na sua relação com o outro e com a 

coletividade social, elementos que são mutáveis conforme a dinâmica social. Dessa forma, o 

papel da moral “[...] consiste na regulamentação das relações entre os homens (entre os 

indivíduos e entre o indivíduo e a comunidade) para contribuir assim no sentido de manter e 

garantir uma determinada ordem social. [...]” (VÁZQUEZ, 2012, p. 69). 

O início da década de 1990 representa para o Serviço Social, um momento não só de 

afirmação de um projeto profissional fundamentado em uma perspectiva crítica, 

comprometido com a luta por uma sociedade mais justa e igualitária, mas também de 

organização política da categoria profissional para que esse redimensionamento profissional 

refletisse nos instrumentos legais, de maneira a consolidá-lo com diretrizes legais para nortear 

o exercício e a formação profissional. Trata-se de um período em que se discutiu a 

reformulação da Lei de Regulamentação dos Assistentes Sociais e enfatizaram-se as 

fragilidades do Código de Ética de 1986, discussão que ampliou a reflexão ética, não ficando 

restrita a sua dimensão normativa como nas décadas anteriores.  

O texto em tela faz parte desse processo, sendo que a autora além de refletir sobre ética 

e moral, realiza um “balanço” do panorama ético da profissão no final da década de 1980 e 

início dos anos 1990, momento no qual se identificam as lacunas da reflexão ética na 

profissão e também a aproximação com fontes do conhecimento que proporcionaram o seu 

amadurecimento. Apresenta-se como uma importante contribuição nesse processo de revisão 

do Código de ética, para questionamento de algumas categorias ético-morais e sua relação 

com a profissão, destacando a importância da clareza teórica sobre ética e moral e sua 

influência sobre a vida social.  

O referido texto dispõe de subsídios para compreensão do significado da ética no 

Serviço Social e enfatiza a relevância de aprofundar o seu conhecimento. Apesar de não ser o 

foco do artigo, identificam-se elementos importantes quanto a ética na formação profissional, 

uma vez que Barroco (1992) destaca a ausência de uma proposta de reformulação da 

disciplina Ética Profissional na reformulação curricular de 1982, ao afirmar que, 
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[...] As constantes avaliações do novo currículo, cujo processo ainda está em 

andamento, têm sido objeto de seminários, estudos, na busca de solução para os 

problemas referentes à ruptura com as abordagens clássicas do Serviço Social. Com 

exceção dos artigos publicados na revista Serviço Social e Sociedade, que abordam a 

disciplina Fundamentos Filosóficos no novo currículo, não é de conhecimento 

público a existência de alguma proposta de reformulação das disciplinas de Filosofia 

e Ética, tampouco a indicação de que elas são inseparáveis (BARROCO, 1992, p. 

87, grifos no original). 

 

A partir dessa constatação a autora destaca a importância da articulação entre ética e 

filosofia, que deve ser considerada na formação profissional, bem como a ausência de 

apropriação dos fundamentos filosóficos para o desenvolvimento das disciplinas específicas. 

A autora enfatiza a necessidade de se repensar as disciplinas de filosofia e ética no Serviço 

Social; trata-se de uma questão de suma importância para avanços futuros no que diz respeito 

a essas disciplinas nos cursos de formação em Serviço Social. Assim, o texto é fundamental 

para o estudo da temática proposta, que embora não apresente considerações a respeito da 

relação entre ética e estágio supervisionado, traz importantes elementos para a discussão sobre 

a importância da reflexão ética na sua realização.  

Ressalta-se que o referido artigo não possui como foco a ética na formação profissional, 

esse aspecto está associado ao momento de discussão da categoria profissional sobre a ética 

na profissão, cuja finalidade é desenvolver um debate que envolva toda a categoria 

profissional para definição de uma direção ético-política, fundamentada em uma perspectiva 

emancipatória, pois a partir desse avanço haveria condições para as devidas reformulações na 

profissão. Assim, embora não haja foco quanto à formação profissional, observa-se que essa 

reflexão constitui-se como uma contribuição significativa nas Diretrizes Curriculares para o 

curso de Serviço Social, em 1996. 

 O segundo artigo, publicado na revista Serviço Social e Sociedade em 1993, discute o 

papel da ética no âmbito profissional, especialmente do Serviço Social, e a sua importância 

para a “prática profissional”, sendo presentes questionamentos sobre o significado da ética na 

profissão e o papel desta frente às determinações sociais, sobre qual direção tem assumido a 

profissão. Para desenvolvimento dessa discussão, Koike (1993) realiza uma reflexão sobre os 

problemas e desafios presentes na atualidade, na qual aponta a relevância da discussão sobre 

ética na conjuntura de avanço capitalista, de exploração, violência, discriminação, entre outros 

aspectos que atingem os diversos segmentos sociais, expressando a dominação, exploração e 

opressão de povos e nações ao redor do mundo. A partir dessas considerações, questiona-se: o 

que é ser ético nessa conjuntura? 
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Essa ênfase da autora sobre a ética se dá mediante a necessidade de problematizar a 

realidade contemporânea, buscando decifrar a realidade aparente e perceber os impactos das 

determinações econômicas, políticas e ideológicas sobre a vida social. No período em que se 

situa o referido artigo vivenciou-se no Brasil, a implantação da política neoliberal, que se 

configura como uma ameaça à dignidade humana ao defender o desenvolvimento capitalista 

em detrimento das conquistas sociais resultantes da redemocratização do país.  Considerando 

esse cenário, que é a realidade de muitos países, Koike (1993, p. 143-144) questiona sobre a 

particularidade da ética no Serviço Social, 

 

No âmbito do Serviço Social, o debate sobre a ética tem questões fundamentais para 
o repensar da prática profissional. Por exemplo: o que significa para uma profissão – 

um ponto na divisão social do trabalho – definir princípios e critérios éticos para 

seus agentes? O que significa pensar a ética da corporação e formular códigos 

específicos sem questionar a ética vigente na sociedade? Que pressupostos éticos 

estão servindo de parâmetros para o Serviço Social hoje no Brasil? Para o Assistente 

Social, no seu cotidiano, que critérios éticos informando sua prática? Como se 

conduzir eticamente na relação capital/trabalho? 

 

Observa-se que são levantadas importantes questões, que expressam inquietações 

presentes no processo de amadurecimento da reflexão ética na profissão, vivenciado no início 

dos anos 1990, frente às determinações do sistema capitalista sobre a vida social, colocando-

se em questão os valores da sociedade capitalista, a desigualdade social inerente ao seu 

desenvolvimento e o papel do Serviço Social nessa conjuntura. Percebe-se que isto se dá em 

um momento de reflexão sobre a direção ética da profissão até então, sendo claro no texto o 

destaque dado à necessidade dessa reflexão, buscando compreender a relação entre ética e a 

atuação profissional, sobre o posicionamento a ser tomado diante dos desafios presentes na 

sociedade capitalista. Aqui, mesmo que indiretamente, aponta-se a necessidade de uma atitude 

crítica sobre a realidade social para uma ação e escolhas conscientes, destacando-se a 

presença de diferentes objetivos e interesses no cotidiano, que exigem um posicionamento 

ético-político por parte do profissional.   

É no cotidiano onde as atividades humanas ganham concretude por meio do exercício 

das capacidades do homem, uma esfera onde se realiza a convivência social entre os 

indivíduos; é a vida de todos os dias. Segundo Heller (2008), na vida cotidiana o homem 

coloca em funcionamento todas as suas capacidades, habilidades e sentimentos, sendo que ao 

nascer, o homem já se encontra inserido nessa cotidianidade.  

Para Heller (2008), a vida cotidiana é uma das esferas sociais que mais se presta à 

alienação, uma vez que diante das suas determinações, a atividade cotidiana pode ser 
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atividade humano-genérica não consciente, na qual o homem pode sucumbir-se em seus 

papeis sociais, restringindo-se ao seu cumprimento. A aceitação espontânea das normas 

dominantes pode expressar o conformismo, em consequência de o indivíduo perceber-se 

desconexo da totalidade social. Nesse sentido, Heller (2008) explana que a vida cotidiana não 

é alienada devido a sua estrutura e sim em determinadas circunstâncias sociais, que podem 

impedir o desenvolvimento pelo homem de uma consciência social, mas que não anula a 

possibilidade de conquistá-la.  

Compreende-se a importância de se apropriar da categoria cotidiano, ao ponderar suas 

determinações, que conforme Netto (2012), amparado em Lukács, são: a heterogeneidade, a 

imediaticidade e a superficialidade, nas quais os indivíduos apenas se percebem como seres 

singulares, que implica no despercebimento da dimensão genérica na vida cotidiana. Entende-

se que se trata de uma esfera social de caráter complexo, no qual as atividades e relações 

humanas adquirem concretude, deparando-se com as determinações do cotidiano, o que 

dificulta para o sujeito a conquista da consciência humano-genérica.  

Esses desafios são próprios da vida social, que refletem diretamente na atuação 

profissional do assistente social, o que requer o exercício contínuo da reflexão sobre a 

realidade social, buscando ir além da realidade aparente e decifrar as determinações sociais 

sobre a vida cotidiana. O texto em análise contribui para essa discussão na medida em que 

destaca a importância de a profissão refletir sobre o cotidiano, como algo integrante da 

reflexão ética. Nessa perspectiva, Koike (1993, p. 151) aponta que “O conteúdo ético de 

nossas ações profissionais se dá a conhecer no exercício cotidiano da prática”, sinalizando a 

relevância de se decifrar o cotidiano, para intervir na realidade “profissionalmente”, para não 

aderir a práticas imobilistas, não se limitando as determinações desse cotidiano.  

Ademais, a autora explana sobre como a ética tem se apresentado na realidade 

capitalista, apontando a existência de uma ética capitalista que se configura como um meio de 

alienação social, indispensável para reprodução desse sistema, apresentando-se de diferentes 

maneiras como trabalho alienado, consciência alienada e sujeito alienado de si mesmo. 

Discussão que se fundamenta no legado marxista, o que demonstra uma aproximação da 

autora com essa perspectiva teórica, apontando a importância acerca da categoria alienação 

para compreensão da realidade contemporânea. 

Para Konder (2009) a reflexão a respeito da alienação realizada por Marx, apresenta-se 

como um importante contributo para apreensão da realidade social. Segundo o autor, Marx 

define a alienação como “[...] aquilo que é criação do homem se afasta (aliena) dele, torna-se-

lhe estranho, volta-se contra ele” (KONDER, 2009, p. 40, grifo no original).   
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Dessa forma, Konder (2009) explana que na perspectiva marxista a categoria alienação 

deve ser entendida a partir do trabalho humano, uma vez que é por meio dessa atividade que o 

homem distingue-se dos outros animais, bem como produz os meios para sua sobrevivência. 

O autor aponta que Marx, com base nessa compreensão, questiona por que o produto do 

trabalho se aliena do trabalhador, e chega à conclusão de que isso acontece porque antes 

mesmo da realização do trabalho, este já não pertence ao trabalhador. Assim, resultando na 

desapropriação do trabalhador quanto ao produto do seu trabalho em um sistema de 

propriedade, ou seja, o sistema capitalista. 

No sistema capitalista o trabalhador não tem alternativa, se não vender sua força de 

trabalho, uma vez que não possui os meios de produção necessários para desenvolvimento do 

mesmo. Por conseguinte, o capital constitui-se como uma relação social, em que estabelece 

com o trabalho uma relação de dependência mútua e necessária, de compra e venda da força 

de trabalho. Isto é, o trabalho configura-se como elemento central, capaz de valorizar o capital 

e gerar a acumulação de riquezas por meio da exploração e da alienação (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2010). 

O sistema capitalista tem como objetivo “embrionário” a acumulação de riquezas, que 

ocorre especialmente pela exploração da força de trabalho, produzindo efeitos devastadores 

para a sociedade. Essas circunstâncias se agravam conforme esse sistema se expande, no qual 

se prioriza a expansão econômica em detrimento do desenvolvimento social, existindo uma 

apropriação injusta da produção social de riquezas pelos capitalistas, que oprimem o restante 

da população, sobretudo a classe trabalhadora. 

Nesse sentido, o trabalho perde o seu princípio fundante de liberdade e passa a ser 

apresentado como um objeto, este manipulado pelos donos dos meios de produção. 

Consequentemente, o trabalho se torna a fonte principal de riqueza no sistema de produção 

capitalista. Conjuntura que expressa a contraditória relação entre capital e trabalho, que 

desencadeia um conjunto de problemáticas sociais, provenientes especialmente da não 

repartição justa da riqueza socialmente produzida. 

É importante ressaltar, que as reflexões desenvolvidas por Koike (1993) são frutos da 

sua experiência docente, ao ministrar a disciplina de Ética Profissional do curso de Serviço 

Social na Universidade Federal de Pernambuco, que demonstra um reflexo da discussão ética 

da categoria profissional em algumas unidades de ensino, embora ainda seja vigente o 

currículo de 1982. Esse fato expressa o envolvimento das universidades no debate acerca da 

ética no Serviço Social e a necessidade de haver um redimensionamento da ética na profissão, 

tendo por base uma perspectiva de totalidade social. Aspectos que são importantes para a 
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discussão acerca da ética na formação, para o alcance de melhorias na realização das 

disciplinas de filosofia e ética profissional nos cursos de Serviço Social. Disciplinas que são 

fundamentais para apreensão da ética e sua particularidade no âmbito profissional, no qual a 

ética configura-se como algo essencial para constituição de um perfil profissional crítico e 

propositivo frente à realidade social. 

Observa-se que o referido texto traz importantes reflexões a respeito da ética 

profissional e sua relação com a realidade social. Trata-se de um reflexo da discussão ética na 

profissão, que por sua vez se insere em um debate amplo da sociedade, no qual se coloca em 

questão a ética diante do momento histórico que o Brasil vivenciava na década de 1990. 

Assim, sendo notável a influência da política neoliberal no país, de sucateamento do Estado, 

circunstâncias que ocorreram em um período posterior à redemocratização do país, da 

conquista da Carta Magna de 1988, o que provocou uma fragmentação dos direitos 

conquistados legalmente, havendo um questionamento sobre a ética, especialmente na 

administração pública. 

Ao se inaugurar a política neoliberal no Brasil, o país passa a ter modificações na sua 

agenda política, que tinha por objetivo se ajustar as tendências de uma economia globalizada. 

“Entrou em cena uma nova cartilha em que constavam lições modernas que evocavam 

conceitos como desestatização, reinserção no sistema internacional, abertura da economia, 

desregulamentação e privatização”. [...] (MOURÃO. et. al., p. 353, 2009). 

A partir desse momento, instaurou-se no Brasil um processo de contrarreforma do 

Estado, havendo uma redefinição das funções estatais, que representa um “rebaixamento” no 

que se refere ao oferecimento de serviços públicos. Em contrapartida, houve um incentivo 

para a abertura de serviços privados em virtude da omissão do Estado, o que favoreceu os 

interesses da burguesia.  Nessas circunstâncias, o termo “reforma” foi de caráter ideológico 

neoliberal, uma vez que visava explicar, mas na verdade camuflava o processo de privatização 

do bem público, aspectos que refletiram na educação, na qual o ideal de universidade pública 

e de qualidade encontrava-se fortemente ameaçado (SILVA, 2010). 

No texto em questão, percebe-se que apesar de não focar a formação profissional, 

destaca na sala de aula, a importância em discutir questões éticas por meio de uma perspectiva 

de totalidade social, da reflexão ética no exercício profissional, incentivando os discentes a 

buscar compreender o papel que a ética profissional assume no exercício profissional.  Vale 

ressaltar, que esse texto data da época em que o Serviço Social obteve duas conquistas 

fundamentais: a Lei de Regulamentação da Profissão e o Código de Ética Profissional do 

Assistente Social. Então, trata-se de um momento em que as discussões relativas à ética no 
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Serviço Social estavam em destaque nos debates da categoria profissional. No entanto, 

discussões dessa amplitude são inexistentes nas edições posteriores da revista como se pode 

observar na linha do tempo exposta acima. 

Compreende-se que o Serviço Social no Brasil, no início dos anos 1990, apresentava-se 

como uma profissão relativamente estabilizada, sendo possível identificar avanços para 

profissão no âmbito da formação quanto do exercício profissional. Na formação profissional 

houve um número expressivo de unidades de ensino e firmou-se a pós-graduação em sete 

universidades. Além disso, o Serviço Social dispunha de bibliografia própria e havia o 

crescimento do número de assistentes sociais, fato que influenciou na sua representatividade 

(NETTO, 1996). 

Esses fatos, segundo o autor, expressam um amadurecimento profissional, sendo que os 

avanços e o acúmulo teórico conquistado no seu decurso são importantes, mas ainda são 

insuficientes frente às transformações sociais. Isto, em virtude de haver uma dificuldade para 

serem socializados, pois a categoria profissional não dispõe de meios adequados, fato 

preocupante, pois esses desafios contribuem para um distanciamento entre as vanguardas 

acadêmicas e a massa de profissionais (NETTO, 1996).  

Dessa forma, percebe-se que o Serviço Social tem conquistado alguns avanços, mas que 

não são suficientes para responder as demandas provenientes das transformações societárias, 

pois, apesar de haver um amadurecimento teórico e reflexivo na profissão, a grande maioria 

dos profissionais não se apropria deste. Isto, em decorrência dos reflexos da própria lógica de 

acumulação capitalista, que provoca a precarização do ensino superior, adequação deste para 

atender as necessidades do capitalismo, massificação dos cursos na modalidade à distância, o 

incentivo à individualidade, entre outros, que fragilizam os processos de formação e atuação 

profissionais. 

O terceiro artigo, publicado na revista Serviço Social e Sociedade em 1994, discute 

sobre o ensino teórico-prático do Serviço Social, a partir de uma reflexão sobre o contexto 

social da década de 1990, trazendo algumas considerações acerca das determinações sociais 

dessa época, especialmente sobre a realidade brasileira e seus reflexos na formação e atuação 

profissionais. A partir dessa discussão a autora questiona sobre o ensino do Serviço Social na 

conjuntura dos anos 1990, destacando que é preciso repensá-lo considerando as 

determinações sociais, pois “[...] vivemos hoje um momento radicalmente novo, 

absolutamente peculiar [...] de intensa aceleração da problemática social, de agudização da 

questão social” (MARTINELLI, 1994, p. 62-63). 
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Nessa perspectiva, ressalta-se que na contemporaneidade vivencia-se um estágio do 

capitalismo monopolista, em que há uma ampliação das suas formas de manipulação e 

alienação sociais, que criam um contexto de ofensa a dignidade humana. Por conseguinte, o 

conjunto de interesses desse sistema refletem nos campos econômico, político e teórico, este 

último que tem se configurando como forte arma para reproduzir ideologias dominantes e 

disseminar na sociedade o “sentimento” de conformação, que são elementos indispensáveis 

para sua preservação. 

A sociedade contemporânea, segundo Chesnais (1996), depara-se com a mundialização 

do capital, que se refere à nova configuração do capitalismo mundial, que ultrapassa o 

processo de internacionalização da economia, desencadeando um novo conjunto de relações 

internacionais que influenciam a vida social em todas as suas dimensões. Esse contexto se 

desenvolve a partir dos anos 1980, no qual o capitalismo parece dominar o mundo e os 

representantes políticos, industriais e financeiros dos países mais industrializados, 

apresentam-se como responsáveis pelo progresso social.  

Esse cenário mundial de expansão capitalista reflete nos países periféricos de maneira 

devastadora, na qual os países mais ricos determinam a economia e a política desses países. 

Nessa conjuntura de dominação e exploração de poucos países sobre os demais, o Brasil 

depara-se, especialmente a partir dos anos 1990, com os reflexos das determinações sociais, 

sobretudo com a implantação do projeto neoliberal no país, que por meio da manipulação das 

funções do Estado favorece os interesses capitalistas, ao apoiar o crescimento econômico em 

detrimento de melhorias sociais para toda a população. 

Ao desenvolver a discussão sobre a realidade contemporânea, o texto em tela tem como 

contributo a ênfase dada sobre a importância de repensar o ensino em Serviço Social 

considerando as determinações da realidade contemporânea, ao buscar identificar os entraves 

postos a profissão nas dimensões da atuação e formação profissional. Trata-se de um 

exercício reflexivo que deve ser contínuo e apropriado pelos sujeitos em processo de 

formação, pois,  

 

[...] nossos cursos precisam nos ensinar a desvendar esse real no seu movimento. 

Não temos como parar o real para interpretá-lo. O real é movimento, e apanhar esse 

movimento pressupõe fazer leitura de contradição, leituras de conjuntura. Daí a 

importância de os cursos assumirem sua dimensão política. O profissional que não 

souber fazer leitura da realidade, não saberá, consequentemente, atuar nessa 

realidade. E se a prática profissional é fundamentalmente ação, ela pressupõe o 

conhecimento do real como condição do trabalho, como instrumento de trabalho. É 

difícil fazer essa leitura, reconheço, mas não é impossível. [...]. É indispensável que 
tenhamos claro que a relação teoria-prática é uma relação que precisa ser 
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socialmente construída para ser historicamente viável. [...] (MARTINELLE, 1994, 

p. 70). 

 

Nesse sentido, a autora apresenta importantes reflexões sobre a relação entre formação 

profissional e a realidade social, da importância de apreender a articulação e 

complementariedade entre teoria e prática; questiona sobre qual direção deve assumir a 

formação profissional do Serviço Social frente às determinações sociais, estas que refletem 

tanto no mercado de trabalho quanto na formação profissional. Além disso, destaca a 

necessidade de decifrar essa realidade, atentando-se as suas peculiaridades, uma vez que o 

contexto da década de 1990 difere das décadas anteriores, pois se encontra com o 

agravamento da questão social. 

O artigo em tela configura-se como um reflexo dos elementos que estavam em destaque 

quanto às discussões da categoria profissional nos anos 1990. O texto discute sobre 

determinadas inquietações de alguns segmentos profissionais a respeito da formação 

profissional, uma vez que nesse momento apontava-se a necessidade de haver uma 

reformulação da formação profissional.  

Essa reformulação que tinha o objetivo de constituir uma formação que proporcionasse 

ao discente o desenvolvimento de capacidades e habilidades que atendessem com 

competência e compromisso as demandas sociais, que subsidiasse a constituição de um perfil 

profissional crítico e propositivo frente às demandas postas a profissão. Trata-se de um 

período em que se discutia a necessidade de revisar o currículo de 1982, com a finalidade de 

superar suas fragilidades e preservar seus avanços, de maneira a reformular a formação 

profissional de acordo com a direção ético-política que a profissão define a partir dos anos 

1980. 

Dessa forma, o referido texto aponta uma discussão que é própria do momento histórico 

da profissão, ou seja, o debate acerca da necessidade de haver uma definição de diretrizes que 

norteassem o processo de formação profissional do assistente social. Nesse sentido, a autora 

destaca a importância de pensar a relação teoria-prática com a finalidade de superar alguns 

equívocos que dificultam compreender a interação entre essas dimensões para um exercício 

profissional competente, no qual a qualidade da formação profissional é determinante.  

Apesar de a autora destacar o ensino teórico-prático como o enfoque do texto, não se 

identifica uma especificação dessa temática no seu desenvolvimento. Percebe-se uma 

discussão ampla a respeito da formação profissional, da importância da relação teoria-prática, 

mas não aparece uma especificação quanto à dimensão ensino teórico-prático da formação 
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profissional, apontando aí a necessidade de ampliar esse debate de maneira a aprofundar o 

conhecimento sobre as esferas que o constituem.  

É importante destacar, que mesmo não havendo essa especificação, a autora aponta de 

forma objetiva duas questões importantes para a reflexão proposta nesta pesquisa: a 

necessidade de se investir na formação ética de discentes e docentes; e de compreender que o 

estágio não pode ser responsabilizado pelo estabelecimento de uma articulação entre teoria e 

prática no ensino do Serviço Social. Nas suas palavras a autora afirma que 

 

[...]. Não podemos pensar que a relação teoria-prática possa se fazer de forma 

imediata. Tal relação pressupõe mediações para ser construída e pressupõe também 

uma determinação dos fins que estamos buscando. Se pensarmos que o estágio, por 

si só, tem o poder de articular a teoria à prática, somos candidatos a uma eterna 

frustração. O estágio não poderá unir aquilo que está desunido na prática. O estágio 

não poderá ser elemento de conexão do que não está conectado enquanto concepção. 

Portanto, trabalhar a questão da relação teoria-prática é fundamentalmente assumir 

que as práticas sociais são socialmente determinadas. [...] (MARTINELLI, 1994, 

p.68). 

  

Compreende-se que a relação entre teoria e prática deve ser transversal na formação 

profissional, não se restringindo a um mero segmento, mas devendo ser trabalhada por todas 

as disciplinas que compõem o curso de Serviço Social, proporcionando a apreensão das 

particularidades dessas dimensões da profissão e principalmente a unidade entre elas. Não se 

pode depositar no estágio uma função que lhe é impossível, ou seja, de propiciar a 

compreensão acerca da interação entre teoria e prática na sua realização, se é algo que diz 

respeito a todas as dimensões que constituem a profissão, seria o mesmo que compreender a 

formação profissional de maneira fragmentada, não a percebendo em sua totalidade.  

O quarto artigo, publicado na revista Serviço Social e Sociedade em 1994, discute sobre 

o estágio na formação profissional, destacando-se na produção teórica a respeito dessa 

temática, pois nos anos 1990 é incipiente a reflexão específica sobre estágio, aspecto apontado 

pela autora ao afirmar que “A discussão sobre estágio, em geral, não tem merecido o mesmo 

espaço e o reconhecimento atribuído às disciplinas ‘teóricas’, no seio do debate acadêmico, 

nos foros do Serviço Social” (SILVA, 1994, p. 147). Esse aspecto pode ser notado ao se 

observar à linha do tempo acima, pois se percebe que o texto em questão foi o único 

publicado na década de 1990, sendo que o próximo artigo sobre estágio foi publicado, na 

mesma revista, somente em 2004, ou seja, dez anos depois. 

A autora desenvolve uma importante reflexão sobre estágio, ao apontar a necessidade de 

aprofundar o seu debate de maneira a superar alguns equívocos que o entende como um 

campo onde se “aplicam” os conhecimentos teóricos, responsabilizando-o pela objetivação da 
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articulação entre teoria e prática. Silva (1994) destaca que é preciso compreender o 

significado do estágio na formação profissional e ir além de aspectos relacionados 

estritamente a sua organização, uma vez que o seu debate tem se restringido as condições 

objetivas para sua realização, ou seja, 

 

[...] o que se privilegia nas discussões sobre estágio são questões relacionadas à sua 

organização e funcionamento, às condições dos campos de estágio ou às condições 
institucionais de efetivação. Contudo, nem sempre as condições de melhoria na 

organização, funcionamento e desenvolvimento dos estágios tem contribuído para o 

seu aperfeiçoamento. Ao contrário, essas tentativas resultam necessariamente na 

emergência de novas demandas e questionamentos que remetem, em última análise, 

à reflexão acerca do significado do próprio estágio, enquanto elemento constitutivo 

do processo de formação profissional (SILVA, p. 148).  

 

Trata-se de ampliar a discussão sobre estágio, buscando compreender seu papel na 

formação profissional, explorando as múltiplas possibilidades de amadurecimento do 

aprendizado teórico-prático para a qualificação profissional. É importante compreender que o 

estágio ultrapassa a percepção de “treinamento profissional”, pois o estágio configura-se 

como uma mediação entre a formação profissional e o mercado de trabalho, refletindo as 

determinações de ambas as esferas.  

Considerando essa característica peculiar do estágio, entende-se que o mesmo ocupa um 

espaço privilegiado na formação profissional, por ser um momento de amadurecimento de 

capacidades adquiridas no desenvolvimento da graduação. Assim, seu debate não pode ser 

reduzido ao âmbito institucional, à burocracia rotineira das instituições, mas deve ser 

problematizado diante das determinações sociais, refletir sobre seus entraves e possibilidades 

profissionais, o que requer apropriação das dimensões teórico-metodológica, técnico-

operativa e ético-política.  

O texto em discussão apresenta importantes contribuições para a discussão sobre estágio 

ao problematizá-lo, apontando algumas fragilidades presentes no seu debate, ainda pouco 

desenvolvido. Explana sobre a existência de dificuldades para compreensão do significado do 

estágio supervisionado na formação profissional, bem como o lugar e a importância que a 

supervisão ocupa na sua realização e o entendimento sobre os papéis dos atores envolvidos. A 

autora destaca importantes elementos para discussão do estágio, apontando algumas lacunas e 

a necessidade de preenchê-las para que haja melhorias na sua realização. 

Deste modo, compreende-se que apesar desse artigo não refletir sobre a relação entre 

ética e estágio, especificamente, oferece subsídios para o amadurecimento da discussão sobre 

estágio, explanando sobre a dimensão que lhe é atribuída no processo formativo. Assim, não 
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percebendo-o como algo restrito ao cotidiano institucional, pelo contrário, busca esclarecer o 

seu significado na formação profissional e contribuição para apreensão da articulação e 

complementariedade entre teoria e prática. 

O quinto texto, publicado na revista Serviço Social e Sociedade em 1993, refere-se à 

Proposta Básica para o Projeto de Formação Profissional, que configura-se como um marco 

na formação profissional do assistente social, pois se trata do texto que fundamentou a 

instituição das Diretrizes Curriculares de 1996. Esse texto foi de suma importância para o 

redimensionamento da formação profissional do assistente social nos anos 1990, sendo 

resultante de um amplo debate que se engendrou na categoria profissional em 1995, com o 

objetivo de preservar os avanços do currículo de 1982 e introduzir os novos avanços 

conquistados pela categoria profissional, especialmente a Lei de Regulamentação da Profissão 

e o Código de Ética, ambos conquistados em 1993. 

Por meio desse texto afirma-se uma perspectiva crítica sobre a totalidade social para o 

desenvolvimento da formação profissional, apontando a questão social como objeto do 

Serviço Social e a necessidade de compreender as dimensões da universalidade, 

particularidade e singularidade do objeto, bem como as suas mediações. Aspectos que 

demonstram o amadurecimento da categoria profissional quanto ao conhecimento, tendo 

clareza sobre a importância de conhecer a realidade social em suas distintas dimensões, o 

significado da profissão e a direção a ser seguida para sua compreensão. Assim, definem-se 

núcleos que fundamentam um conjunto de conhecimentos que deve ser apropriado pelos 

discentes na formação profissional, os quais são: o núcleo de fundamentação teórico-histórica 

das configurações socioeconômicas, culturais, políticas e teóricas do ser social; o núcleo de 

fundamentos da particularidade da formação sócio histórica da sociedade brasileira inserida 

na divisão internacional do trabalho; e o núcleo de fundamentação do trabalho profissional. 

Nesse texto, a ética expressa-se como uma capacidade profissional associada a outras 

capacidades a serem desenvolvidas pelo discente, sendo percebida com a função de nortear o 

exercício profissional para consolidação dos valores e princípios firmados no Código de Ética. 

A ética é apreendida como uma dimensão da formação profissional do assistente social, de 

caráter transversal e indispensável para formação de profissionais competentes.  

No tocante ao estágio, esse apresenta-se implicitamente no referido debate, uma vez que 

se configura como elemento integrante da formação profissional, momento de síntese de tais 

conhecimentos, cuja finalidade é compreender na diversidade desses conhecimentos a sua 

unidade, sendo que a vivência do cotidiano profissional é determinante para a efetivação 

desse propósito. Porém, no texto não há uma reflexão específica sobre o estágio, percebendo-
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se a necessidade de compreender o significado do estágio na formação profissional, discussão 

que somente foi desenvolvida de maneira ampla em meados dos anos 2000. 

O sexto artigo discute sobre a supervisão em Serviço Social e foi publicado na revista 

Textos e Contextos, em 2002, no seu primeiro volume, sendo que essa discussão inexiste nos 

volumes posteriores da referida revista. Esse artigo configura-se como o único que reflete 

sobre a supervisão de estágio, que é fundamental para a realização do estágio enquanto 

processo de ensino-aprendizagem.  

Publicado em um período posterior a instituição das diretrizes curriculares, o referido 

texto destaca a relevância de refletir sobre a supervisão, pois é essencial para capacitação do 

discente no processo de formação profissional. Destaca a importância da supervisão para o 

desenvolvimento de capacidades inerentes ao exercício da profissão, para formação de 

profissionais críticos e propositivos frente às determinações sociais.  

Ademais, as autoras apontam o diário de campo como um importante instrumento para 

o exercício da pesquisa e da análise crítica pelo discente. O texto apresenta importantes 

contribuições para o estudo do tema, ao enfatizar a importância da supervisão na formação 

profissional, à necessidade de pensá-la enquanto processo pedagógico, apreendendo suas 

dimensões “teórica, prática e metodológica”, bem como buscar identificar suas possibilidades 

de ensino-aprendizagem.  

No entanto, o texto em análise aponta algumas questões que merecem atenção, quando 

atribuem à supervisão o papel de “conscientizar” os discentes no processo de ensino-

aprendizagem, no sentido de desenvolver uma capacidade crítica. Todavia, é importante ter 

clareza que o desenvolvimento da capacidade de analisar criticamente a realidade social é 

algo que deve ser proporcionado pela formação profissional em sua totalidade, assim como 

outras capacidades que podem ser adquiridas conforme o discente se apropria das dimensões 

da profissão e reflete sobre a sociedade.  

A capacidade crítica não pode ser adquirida por um processo de “conscientização” nem 

estar restrita a supervisão de estágio, uma vez que é preciso ter uma perspectiva de totalidade, 

apreendendo as suas dimensões. Outra questão refere-se à percepção da relação entre teoria e 

prática na supervisão de estágio, que pode ser observada na citação abaixo: 

 

“A teoria surge, nessa integração-articulação, como pré-requisito à compreensão e 

esclarecimento da prática. Significa dizer que, nesta dimensão da supervisão, o 

aluno exercita e desenvolve a capacidade de aplicar os conhecimentos teóricos, 

dando às ações perspectivas e significação que transcendem o ato concreto. A 

utilização do diário como instrumento possibilita dar conta dos pressupostos teórico-
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educacionais, nos procedimentos metodológicos adotados” (LEWGOY; SCAVONI, 

2002, p. 05-06, grifos nossos). 

 

Embora as autoras apontem uma “integração-articulação” entre teoria e prática, ao 

afirmarem que os conhecimentos teóricos se aplicam na prática podem remeter a ideia de 

separação e independência entre ambas, entre o pensar e o fazer, bem como responsabiliza a 

supervisão pela apreensão da relação entre teoria e prática. Porém, é algo transversal a 

formação profissional e não pode ser restringida a um dos seus segmentos, nem ao contato 

com a esfera prática.  

Ademais, Lewgoy e Scavoni (2005) depositam no diário de campo algumas 

responsabilidades que ele isoladamente não é capaz de realizar. Por exemplo, as autoras 

apontam que o diário de campo “exercita o aluno na busca da identidade profissional”, sendo 

que essa construção de identidade profissional inicia-se desde o ingresso do discente no curso 

de graduação, sendo um processo contínuo, envolvendo as esferas da formação e atuação 

profissionais. Em outro trecho afirmam que através do diário de campo “se apreende a ação 

ético-política”, não havendo maiores esclarecimentos sobre a mesma.  

Isto quer dizer que se negue a importância do diário de campo enquanto instrumento de 

reflexão acerca do exercício profissional. Mas, é preciso entender que o diário de campo 

reflete algumas capacidades desenvolvidas pelo discente, porém não é responsável pelo seu 

desenvolvimento, uma vez que a constituição desse diário pressupõe a apropriação de um 

conjunto de conhecimentos presentes no processo de formação profissional. Tais aspectos 

demonstram a necessidade, nesse momento, de ampliar e amadurecer o estudo sobre a 

supervisão em Serviço Social, de maneira a apreender o seu significado e potencialidade na 

formação profissional.  

Dessa forma, compreende-se que a discussão apresentada configura-se como um 

processo de amadurecimento em construção, o que não anula a importância do referido texto, 

para aprofundamento do debate sobre estágio e supervisão em Serviço Social. Pelo contrário, 

apresenta-se como uma importante iniciativa, pois aponta a necessidade da categoria 

profissional se atentar sobre a importância de compreender o significado do estágio na 

formação profissional, percebendo a supervisão como um elemento determinante para o 

alcance de melhorias na sua realização, contribuindo para o desenvolvimento e exercício da 

capacidade crítica e propositiva diante das demandas postas a profissão.    

O sétimo artigo da amostra foi publicado na revista Serviço Social e Sociedade, em 

2004, o qual discute sobre o estágio supervisionado na formação profissional do assistente 

social, que se configura como um processo de conhecimento contínuo orientado por um 
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projeto profissional, sendo o estágio supervisionado um elemento fundamental nesse 

processo, uma vez que possibilitada a aproximação do discente com a realidade cotidiana 

associada à apropriação de conhecimentos teórico-metodológicos da profissão. A autora 

explana que, 

 

O estágio curricular, no curso de Serviço Social, tem como premissa oportunizar ao 

aluno o estabelecimento de relações mediatas entre os conhecimentos teóricos e o 
trabalho profissional, a capacitação técnico-operativa e o desenvolvimento de 

habilidades necessárias ao exercício profissional, bem como o reconhecimento da 

articulação da prática do Serviço Social e o contexto político-econômico-cultural das 

relações sociais (OLIVEIRA, 2004, p. 66). 

 

O estágio supervisionado se expressa como um espaço da formação profissional, que 

permite a vivência do cotidiano profissional, no qual se tem a possibilidade de perceber sua 

relação com a realidade social, compreender as determinações sociais e seus reflexos na 

atuação profissional, identificando desafios e demandas postas ao Serviço Social. O estágio 

apresenta-se como uma mediação entre formação e exercício profissional, essencial para 

conhecimento e amadurecimento da apreensão acerca da articulação entre essas dimensões. 

Para Oliveira (2004, p. 62), é preciso, primeiramente, compreender a relação entre 

filosofia e educação, para conhecer e problematizar o estágio supervisionado no ensino 

superior, assim, associando-o aos princípios educacionais, uma vez que “[...] a educação pode 

ser um instrumento de manutenção ou de transformação social, conforme os pressupostos e os 

conceitos que a fundamentam e direcionam sua trajetória”. A autora apresenta importantes 

contribuições sobre a importância e a necessidade de refletir sobre o processo educativo, o 

que potencializa a possibilidade de transformação social. Para essa reflexão crítica a filosofia 

é essencial, pois possibilita pensar a “atividade educacional” em sua totalidade, para além do 

mero aprendizado de conteúdos e perceber o papel da educação na vida em sociedade, pois 

“Quando a educação acontece sem um processo reflexivo, ela se pauta numa concepção 

cristalizada e perenizada da realidade, restringindo-se a mero instrumento de reprodução, e 

não de transformação social [...]” (OLIVEIRA, 2004, p 63).  

Ao relacionar esses aspectos com a formação profissional do assistente social, 

especialmente com o estágio supervisionado, a autora aponta a importância da reflexão 

filosófica na sua realização, o que permite compreender o estágio para além de uma atividade 

curricular, como um campo de ensino-aprendizagem que proporciona a reflexão tanto sobre a 

realidade social, quanto sobre a própria formação profissional. Ou seja, apreender o 

significado do estágio supervisionado na formação profissional em sua totalidade, o seu papel 
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para formação de profissionais competentes, expressando-se como um elo entre essas esferas. 

Trata-se de um espaço de desenvolvimento e amadurecimento de capacidades e habilidades 

profissionais, estando entre essas a capacidade de atuar eticamente, ponderando a vivência do 

cotidiano profissional, deparando-se com diversas circunstâncias que exigem a realização de 

escolhas conscientes e responsáveis. Apesar da autora não discutir sobre ética e estágio, 

diretamente, contribui para o estudo dessa temática ao destacar a importância da filosofia na 

formação profissional, sobretudo na realização do estágio supervisionado, bem como ao 

reforçar a indissociabilidade entre as dimensões da profissão. 

O estágio, segundo Oliveira (2004), é essencial para a capacitação reflexiva e crítica da 

realidade social, sendo fundamental para desvendar as contradições da sociedade. Ao 

oportunizar ao aluno a aproximação direta com a realidade social juntamente com o exercício 

profissional, o estágio proporciona a reflexão sobre a prática profissional e as exigências 

profissionais para responder as demandas postas à profissão, buscando compreender as suas 

determinações sociais. A autora ressalta que a articulação entre o Serviço Social e a realidade 

social configura-se como um desafio para a profissão, sendo o estágio essencial para 

superação desse desafio, o que exige a apreensão da interação entre as dimensões 

“interventiva”, “operativa”, ético-política e teórico-metodológica que orientam a profissão. 

Observa-se que o texto em questão apresenta uma discussão relevante para o estudo 

acerca do estágio, impulsionando uma discussão que pense o estágio de maneira ampla e não 

restrita a concepção do estágio enquanto um campo de treinamento. Mas, que reflete sobre a 

realidade social, o exercício profissional e sobre possibilidades de atuação que possam atender 

de maneira competente as demandas, o que exige profissionais capazes de decifrar e refletir 

criticamente sobre as determinações da realidade social e identificar estratégias de intervenção 

profissional. Essas capacidades são fundamentais para a atuação profissional frente aos 

ditames da sociedade capitalista, essa marcada pelas relações de desigualdade, exploração e 

opressão de povos e nações, que refletem de forma severa no mundo do trabalho, do qual 

fazem parte os assistentes sociais, sendo necessário que estes profissionais se reconheçam 

enquanto tais e compreendam as determinações capitalistas sobre o exercício profissional. 

Na contemporaneidade, o mundo do trabalho tem se constituído com uma nova 

representação do trabalhador, que se adequa às condições de precarização e destituição dos 

direitos conquistados, desprovido de capacidade de resistência e luta a essas circunstâncias, 

assim, configurando “uma nova cultura ao trabalho” (GUERRA, 2010). Nesse contexto 

insere-se o assistente social, uma vez que se apresenta como profissional inserido na divisão 

social do trabalho, sujeito à lógica do mercado para atender as necessidades de reprodução do 
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capital, sendo alvo de suas determinações e dos seus efeitos sobre o trabalho, ou seja, 

precarização, subcontratação, baixas remunerações, exploração, constituição de “exército de 

reserva”, entre outros. No que concerne à reconfiguração do trabalho, Serra (2001, p. 158) 

aponta que  

 
Conhecer as alterações no mundo do trabalho é imprescindível para os assistentes 

sociais, no sentido de que possam apreender as mudanças na função social do 

Serviço Social nessa nova etapa do capitalismo internacional, a partir da 

identificação de novas demandas à profissão em respostas às necessidades do capital 

e da força de trabalho, demanda essas que definem tendências do mercado de 

trabalho público e privado.  
 

Compreende-se a necessidade de um processo contínuo de análise crítica sobre a 

realidade social, uma vez que a realidade é dinâmica e que as transformações na esfera 

capitalista incidem em novas determinações sociais que expressam novas demandas para o 

Serviço Social, que refletem na sua condição de profissional sujeito as reconfigurações do 

“mundo do trabalho”. Portanto, é fundamental esse movimento reflexivo com a finalidade de 

amadurecer a capacidade crítica e decifrar as mediações presentes na realidade atual. 

 Tais capacidades devem ser desenvolvidas pelos discentes em sua formação 

profissional, na qual o estágio supervisionado ocupa um importante espaço, pois expressa-se 

como um momento de síntese na realização da graduação. Essas capacidades devem ser 

incentivadas e exercitadas na realização do estágio, como forma de apreender e refletir sobre 

o exercício profissional e identificar os desafios postos pela realidade social, que em algumas 

circunstâncias confrontam-se com a ética profissional. Por conseguinte, há cada vez mais a 

necessidade de profissionais críticos-reflexivos, capazes de agir ética e politicamente, bem 

como compreender o processo de reprodução capitalista que intensificam as formas de 

dominação, exploração e manipulação social.  

Na atualidade, segundo Iamamoto (2000), tem ocorrido uma transferência da satisfação 

de necessidades sociais da esfera pública para a esfera privada em detrimento das lutas e 

conquistas sociais, havendo uma regressão a cidadania. Nesse contexto, o assistente social 

tem sido requisitado para “exercer a função de ‘selecionador’, acoplado à seletividade das 

políticas sociais governamentais, dispondo, entretanto, de uma relativa autonomia na 

condução do seu trabalho” (IAMAMOTO, 2000, p. 71). Por conseguinte, essas circunstâncias 

descaracterizam e limitam a função desse profissional, sendo presentes desafios que se 

confrontam com a ética profissional.  É notório que no âmbito da prática profissional o 

assistente social se depara com complexas demandas, que segundo Netto (1996, p. 111), são 

enfrentadas em condições desfavoráveis: 
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[...] inseguros pelas fragilidades da sua formação (ou por causa de uma formação 

que não responde à realidade em que se inserem), desmotivados pelas baixas 

remunerações, pressionados pela concorrência de outros profissionais 

(aparentemente mais “seguros”, mais “legitimados”), condicionados ainda por um 

lastro conservador em relação aos seus papéis e atribuições – por isso e muito mais, 

é frequente uma atitude defensiva e pouco ousada dos assistentes sociais em face das 

novas demandas, o que acarreta a perda de possibilidades de ampliação do espaço 

profissional.     

  

Aspectos que constituem um conjunto de problemas que fragilizam o exercício 

profissional, sendo claras as necessidades e exigências para formação e exercício profissionais 

do assistente social, frente às determinações do capitalismo contemporâneo na realidade 

social. É preciso ter clareza que essas novas exigências não possuem a finalidade de atender 

as necessidades de reprodução do capitalismo, e sim para que o profissional possa 

compreender a dinâmica social, buscando amadurecer sua criticidade e desenvolver novas 

habilidades para lidar com as implicações postas pelas mudanças sociais influenciadas pelo 

desenvolvimento capitalista. 

Dessa forma, é fundamental que o assistente social tenha capacidade de compreender a 

realidade social no contexto determinado pelo capitalismo contemporâneo, sendo capaz de 

apreender as implicações em sua atuação profissional e na vida social. Assim, buscando 

identificar possibilidades de intervenção que contribuam para o alcance de melhorias sociais, 

para se distanciar do perfil de meros executores de políticas sociais pontuais e fragmentadas, 

com ações mecanicistas, limitadas a processos de alienação e conformações sociais. 

Tendo em vista essa conjuntura desafiadora em que atua o assistente social, percebe-se a 

relevância de se investir na formação profissional, da categoria profissional lutar pela 

ocorrência de melhorias, especialmente na realização dos cursos de Serviço Social. Nessa 

dimensão da profissão, o estágio supervisionado expressa-se como um espaço de ensino-

aprendizagem essencial para amadurecimento da reflexão crítica sobre a realidade social e no 

desenvolvimento da capacidade de intervir nessa realidade, a fim de contribuir para sua 

transformação. O texto em análise apresenta importantes contribuições ao discutir sobre a 

potencialidade do estágio, enquanto espaço de capacitação “reflexiva e analítica” sobre o 

exercício profissional frente às determinações sociais. 

Oliveira (2004) destaca que na realização do estágio, a supervisão assume papel 

fundamental, sendo constituída por duas dimensões: a supervisão acadêmica e a supervisão de 

campo. Essas dimensões estabelecem uma relação de interação e complementariedade no 

acompanhamento e orientação do estágio, envolvendo diferentes atores, principalmente o 
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supervisor acadêmico, o supervisor de campo e o discente. Em suas palavras a autora aponta 

que 

 

O estágio supervisionado situa-se como um elemento do ensino da prática 

profissional, dada a dimensão teórico-prática do Serviço Social. Sua 

operacionalização envolve um conjunto de sujeitos – o aluno, o professor-supervisor 

acadêmico, o assistente social-supervisor de campo, os demais profissionais e 

pessoas envolvidas no cotidiano do campo de estágio – diretamente envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem e que desempenham diferentes papéis e funções 

na efetivação das atividades didático-pedagógicas, destacando-se aqui a supervisão 
(OLIVEIRA, 2004, p. 68). 

 

Um ponto importante que a autora destaca refere-se ao entendimento de que o estágio é 

um importante elemento da dimensão prática do ensino do Serviço Social, mas não é o único 

responsável por essa dimensão. Ressalta-se a importância de aprofundar o debate sobre a 

dimensão prática do ensino do Serviço Social e sua articulação com a dimensão teórica, com 

o objetivo de evitar equívocos quanto a sua compreensão, especialmente em tratá-la como 

sinônimo do estágio, acarretando a criação de grandes expectativas pelos discentes quanto a 

sua materialização, provocando, em alguns casos, frustrações que disseminam a (falsa) 

“dicotomia” entre teoria e prática. 

 Oliveira (2004) ainda aponta a dificuldade que existe quanto à compreensão de papéis 

dos atores envolvidos no desenvolvimento do estágio, da qual deriva alguns equívocos 

presentes na realização do estágio. Entre estes, está a perspectiva que percebe o estagiário 

como mão-de-obra barata; a concepção de que o supervisor de campo é o único responsável 

pela dimensão prática do ensino e que o cotidiano profissional é o suficiente para subsidiar a 

supervisão, enquanto o supervisor acadêmico é encarregado de articular os conhecimentos 

teóricos à prática profissional. 

A autora destaca importantes questões que representam fragilidades na materialização 

do estágio que precisam ser superadas, proporcionando a realização do estágio conforme o 

projeto de formação profissional, pautado na indissociabilidade entre as dimensões teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa no processo de ensino-aprendizagem. Dessa 

forma, Oliveira (2004) explana sobre problemáticas que dificultam a compreensão do 

significado da supervisão no estágio, consequentemente, o significado do estágio na formação 

profissional em sua totalidade, o que compromete a sua realização, podendo ser desenvolvido 

sob um viés conservador. Para superação desses equívocos, é preciso compreender os papéis 

dos sujeitos envolvidos na materialização do estágio, de maneira a identificar e apreender não 
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somente as suas particularidades, mas também a unidade entre os mesmos para uma 

capacitação profissional fundamentada em uma perspectiva histórico-crítica.  

Oliveira (2004) ainda realiza algumas problematizações referentes ao estágio, nas quais 

aponta que a discussão sobre estágio não tem conquistado espaço nos debates da categoria 

profissional. Esse aspecto foi apontado por Silva (1994) no início dos anos 1990, o que 

demonstra que tal aspecto persistiu no início dos anos 2000, segundo as afirmações dessas 

autoras.  

Ademais, Oliveira (2004) afirma que o estágio pode ser percebido equivocadamente 

como um campo onde o discente aplica os conhecimentos teórico-metodológicos na realidade 

concreta. Assim, atribuindo-lhe uma função impossível de ser realizada, pois a vivência de 

determinadas circunstâncias não permite a “aplicação” de todos os conteúdos estudados no 

decorrer do curso de Serviço Social, sendo ausente uma apreensão sobre a dimensão prática 

do Serviço Social e sobre significado do estágio na formação profissional. Outra problemática 

refere-se às determinações mais amplas da sociedade sobre a prática profissional, que incidem 

sobre o estágio supervisionado.  São pontos que precisam ser debatidos com o objetivo de 

melhor compreender o estágio, sendo que a autora ao destacá-los contribui para que haja 

discussões mais amplas e que auxiliem na luta por melhorias na formação profissional do 

assistente social.   

Para Oliveira (2004), a partir da lógica introduzida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), isto é, de flexibilização curricular e autonomia das 

instituições de ensino superior, o estágio adquire uma configuração voltada para o mundo do 

trabalho. A autora afirma que devido às condições socioeconômicas predominantes na 

atualidade, o estágio adquire caráter de emprego, sendo fonte de renda para alguns estagiários, 

aspecto que reflete na formação profissional, uma vez que “[o] projeto educacional fica 

comprometido na medida em que lhe é imposta sua mera adequação às exigências de 

mercado. [...]” (OLIVEIRA, 2004, 77).   

Esses aspectos podem refletir de maneira negativa na formação profissional, pois a 

construção do conhecimento fica restrita a preparação para atender as necessidades do 

mercado, na qual não se enfatiza o desenvolvimento da capacidade crítica frente à realidade 

social, aspectos que deturpam o propósito social da profissão, dificultando a materialização do 

seu projeto profissional. É fundamental que o estágio supervisionado seja desenvolvido com 

base em uma perspectiva histórico-crítica da realidade social, considerando sua importância 

na formação profissional. Segundo Oliveira (2004), o estágio é o espaço em que o aluno 

constrói a identidade profissional, concepção que difere do entendimento constituído no 
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presente estudo, pois é preciso ter clareza que o processo de construção da identidade 

profissional é algo contínuo, que se inicia na inserção do sujeito no curso de Serviço Social e 

que persiste na atuação profissional.  

Dessa forma, o estágio supervisionado é um espaço de amadurecimento da construção 

da identidade profissional, uma vez que estabelece um elo entre formação e exercício 

profissional. Porém, em determinadas circunstâncias, em que o estágio não é desenvolvido de 

acordo com as Diretrizes Curriculares e a PNE, pode incidir em um exercício profissional 

descomprometido com o projeto profissional do Serviço Social. Nesse sentido, é nítida a 

necessidade de permanentes discussões voltadas para formação profissional, especialmente o 

estágio supervisionado, contrapondo-se a tendência posta pelo neoliberalismo, de a formação 

se adequar as determinações do mercado de trabalho para atender as necessidades de 

reprodução do sistema capitalista.  

Ressalta-se que na contemporaneidade o conhecimento passa a ser um importante 

artifício utilizado pelo capitalismo, como forma de preservar sua estrutura e o seu 

desenvolvimento, suprindo suas necessidades de manutenção e fazendo uso da persuasão para 

manipular os sujeitos ao seu favor, através também da informação. “Ao se tronarem forças 

produtivas, o conhecimento e a informação se integram ao próprio capital, que começa a 

depender desses fatores para a sua acumulação e reprodução [...]” (BERNHEIM; CHAUÍ, p. 

7, 2008). 

No tocante ao oitavo texto da amostra selecionada, o mesmo foi publicado na revista 

Katálysis, em 2005, e discute sobre o ensino teórico-prático do Serviço Social a partir de uma 

reflexão sobre o direcionamento apontado pelas diretrizes curriculares, cujo norteamento não 

permite a dicotomia entre teoria e prática, entre ensino teórico e ensino prático, mas uma 

relação de “auto implicação” entre os mesmos. A autora destaca que o questionamento sobre 

como ensinar o exercício profissional tem sido recorrente nos debates da categoria 

profissional, mas afirma que a perspectiva que percebe o ensino em Serviço Social enquanto 

um ensino teórico-prático ainda não foi apropriada pelas unidades de ensino no Brasil. 

Essa não apropriação do ensino teórico-prático das unidades de ensino, na época da 

publicação desse texto – que pode ainda estar presente na atualidade - demonstra que a 

instituição das diretrizes curriculares, não foi suficiente para que essas unidades realizassem o 

curso de Serviço Social conforme a perspectiva de unidade entre teoria e prática. Os 

equívocos que distorcem essa unidade são provenientes de uma formação profissional 

fragilizada, fruto da precarização do ensino superior, provocada pela introdução da política 

neoliberal no país, que se intensifica cada vez mais com o passar dos anos.  
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A partir dos anos de 1990, segundo Silva (2010), a educação legitimada como direito 

social expande-se na esfera privada, na qual passa a ser ofertada pelo mercado como um 

serviço, tendo como resultado uma fragilização do ensino das universidades públicas. 

Circunstâncias que resultam em uma reestruturação do ensino superior, que oportuniza o 

“empresariamento da educação”, bem como a exploração desse serviço por meio de novas 

modalidades de ensino, que favorecem a lógica capitalista. Por conseguinte, há uma 

descaracterização do acesso à educação enquanto direito, bem como um desmazelo quanto à 

universidade pública, sendo alvo de precarização e fragilização do seu propósito social, ou 

seja, o acesso ao conhecimento consciente e crítico.  

Tendo em vista esse contexto, a não apropriação do ensino teórico-prático do Serviço 

Social pelas unidades de ensino configura-se como um grande entrave para a conquista de 

melhorias na formação profissional. É notória a necessidade de se aprofundar na categoria 

profissional, o debate a respeito do seu ensino e através da sua organização coletiva lutar por 

melhorias na realização dos cursos de Serviço Social, de maneira a evitar a fragmentação das 

disciplinas que compõem o curso de Serviço Social, especialmente quando se trata do estágio 

supervisionado, que não pode ser tratado de maneira desconexa da formação profissional em 

sua totalidade.  

Tais aspectos demonstram que é preciso amadurecer a compreensão acerca da 

articulação e complementariedade entre a teoria e a prática, especialmente no que se refere ao 

processo de formação profissional, no qual são presentes alguns equívocos que reforçam o 

entendimento de que “na prática a teoria é outra”, para que essa concepção não seja 

reproduzida entre os discentes e profissionais. Além disso, é preciso ter clareza que se trata de 

uma questão que não se restringe ao estágio, mas que diz respeito a todo o processo de 

formação profissional. 

Guerra (2005a) desenvolve uma importante reflexão sobre o ensino teórico-prático, 

apontando que a sua reflexão deve considerar o contexto que a educação brasileira vivencia 

na atualidade, sobretudo a partir do projeto educacional do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, fundamentado na agenda neoliberal, determinada pelo FMI e pelo Banco Mundial. 

Nesse sentido, a autora explana que, 

 

A análise desse contexto sócio-histórico de reformas neoliberais e de constituição do 

marco legal para sustenta-las, tal como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), acrescida 
da lógica instrumental, gerencial e produtivista que sustenta essas reformas, permiti-

nos detectar as mediações macroscópicas que se conectam à profissão interferindo 

(ainda que de maneira indireta) no perfil profissional que se pretende formar 

(GUERRA, 2005a, p. 148).  
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Por conseguinte, os reflexos dessa realidade nas instituições de ensino superior, dizem 

respeito à exploração do trabalho docente, precarização das condições físicas indispensáveis 

para o funcionamento da universidade. Nessas circunstâncias, incentiva-se a implantação de 

currículos voltados para atender as necessidades de reprodução do capitalismo, 

descaracterizando o acesso ao conhecimento como forma de reflexão e emancipação do 

indivíduo. Nessas condições, o ensino superior é percebido como meio exclusivo para o 

indivíduo garantir sua inserção no mercado de trabalho e vender sua força de trabalho, para 

suprir suas necessidades de sobrevivência. Essas circunstâncias acarretam entraves para uma 

formação profissional de qualidade, podendo resultar na formação de profissionais 

despreparados para o exercício da profissão e descomprometidos com o projeto profissional 

do Serviço Social, o que comprometo o êxito do exercício profissional. 

Em 2003, segundo Cislaghi (2011), o Banco Mundial lançou uma nova proposta, na 

qual a educação terciária é tratada como elemento central para obtenção de capital humano e 

social. O Brasil adotou tal proposta adequando-a a realidade local considerando o “embate 

entre o projeto neoliberal hegemônico e o projeto dos sujeitos em defesa da universidade 

pública” (CISLAGHI, 2011, p. 248). A referida autora cita como exemplo mais recente de 

contrarreforma da educação superior no governo Lula, o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) implantado em 2007. 

No que se concerne ao Programa REUNI, Guerra (2010) aponta que o governo 

expandiu o número de vagas do ensino superior, mas sem investir na infraestrutura adequada, 

ocorrendo em alguns casos a ausência de concursos públicos para docentes e técnico-

administrativos. Episódio que provocou problemáticas referentes às condições objetivas das 

universidades, exploração do trabalho, havendo uma preocupação com a produtividade e 

ausência de ações voltadas para a qualidade da universidade pública. 

São problemas que influenciam a universidade como um todo, ao impedirem a 

realização de uma formação adequada. Consequentemente, provocam consequências 

negativas para as diversas categorias profissionais e para a sociedade, uma vez que a 

existência de profissionais não habilitados para o exercício profissional, não cumprem com o 

propósito social de sua profissão e prejudicam a população usuária, em alguns episódios 

sendo ausentes posturas éticas, o que contribui para negação de direitos. 

Considerando essa conjuntura, são postas novas exigências para formação profissional e 

consequentemente para o exercício da profissão como forma de melhor atuar diante das 

dificuldades implantadas pela política neoliberal. Essas novas exigências não se referem às 

condições estabelecidas pelo capital para atender suas necessidades de reprodução, mas para 
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formação de profissionais críticos e propositivos frente às determinações sociais, que 

busquem amadurecer sua capacidade crítica por meio da capacitação continuada e 

desenvolvam novas habilidades para lidarem com as implicações provenientes da dinâmica 

social. O processo de formação profissional do Serviço Social deve estar voltado para o 

desenvolvimento de capacidades que preparem o profissional para um exercício competente e 

comprometido com o seu projeto profissional, de forma a apreender as dimensões 

indissociáveis da profissão, isto é, teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política. 

No texto em análise, Guerra (2005a) apresenta importantes contribuições para a reflexão 

sobre o ensino teórico-prático do Serviço Social, uma vez que discute sobre a expressão e 

importância das dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política no ensino 

da profissão, apontando as suas peculiaridades e a articulação entre as mesmas.  A autora tem 

como argumento principal a existência de uma nova lógica curricular, ou seja,  

 

[...] há uma nova lógica que tanto sustenta quanto articula as diretrizes. Lógica esta 
que não permite a fragmentação e a segmentação das disciplinas, nem mesmo a 

abstração e autonomização dos conteúdos concretos, lógica esta que busca a 

superação dos formalismos. Por isto, esta lógica recusa a separação entre ensino 

teórico e ensino prático, entre investigação e intervenção, entre ética e política, entre 

teoria e prática. Esta lógica nos remete a uma concepção de ensino e de prática que 

supera as noções que tradicionalmente têm recebido o Serviço Social. Porque não 

opera com a falsa idéia [sic] de que há uma dicotomia entre teoria e prática, esta 

lógica vai de encontro à racionalidade hegemônica do mundo burguês (GUERRA, 

2005, p. 149, grifo no original). 

 

Compreende-se que houve um grande avanço da categoria profissional quanto ao ensino 

em Serviço Social, que por meio das Diretrizes Curriculares defende uma perspectiva de 

articulação e complementariedade entre as dimensões da profissão, negando a fragmentação 

do conhecimento, entre o pensar e o agir, concepção própria da burguesia como aponta a 

autora. É inexistente a supervalorização de uma dimensão em detrimento das demais, pois 

quando tratadas de maneira isolada, acabam sendo um fim em si mesmo. Ao pensar sobre 

uma determinada dimensão, exige-se a consideração das demais dimensões para conquista de 

um saber competente, capaz de refletir criticamente sobre a realidade social e identificar 

possibilidades de intervenção profissional, a partir de escolhas conscientes, com objetivo de 

contribuir para transformação da mesma, para conquista de melhorias sociais. 

No desenvolvimento de sua discussão, Guerra (2005a, p. 149) realiza algumas 

considerações sobre as determinações da prática profissional, destacando a necessidade de 

compreender a realidade para além de sua imediaticidade, identificando suas determinações e 

mediações, isto é, “Esta prática profissional necessita de saberes que são explicativos da 



139 

 

  

lógica dos fenômenos e outros que são interventivos. Daí que na prática as propostas 

profissionais exigem conhecimentos teórico-práticos” (grifo no original). Nesse sentido, a 

autora destaca o lugar que a articulação entre teoria e prática ocupa no exercício profissional, 

sendo impossível uma prática competente sem haver a interação dessas dimensões, que se 

apresenta como uma exigência para que o profissional consiga ir além de uma atuação que 

somente dá respostas “às necessidades imediatas”. Para alcance de tal capacidade, Guerra 

(2005a) aponta que é decisivo o entendimento acerca da unidade entre teoria e prática, bem 

como perceber que as mesmas possuem naturezas distintas. Assim, é preciso apreender que 

 

[...] O exercício profissional deve ser visto como uma atividade racional 
transformadora da realidade, que incide sobre condições objetivas encontradas pelos 

sujeitos assistentes sociais, mas que estes as modificam buscando criar as 

possibilidades de alcançarem seus fins. Nesta prática imperam dois elementos: 

teologia (ou o pôr teológico dos homens, sua intencionalidade) e causalidade 

(condições causais encontradas pelos sujeitos e as quais eles buscam modificar 

visando alcançar sua intencionalidade). Nesse processo imperam razão e vontade. 

Aqui, a vontade é racionalmente orientada a um fim, o que exige um conhecimento, 

ainda que aproximado, da realidade imediatamente dada. Mas exige também valores, 

habilidades e atitudes. Isto porque toda a prática tem implicações éticas e 

políticas (Guerra, 2005, p. 149, grifo no original). 

 

Neste fragmento, a autora destaca uma importante questão que se refere ao fato de que 

toda ação profissional possui uma finalidade, a qual exige conhecimento, habilidades e 

valores, estabelecendo uma relação de complementariedade entre os mesmos. Ao realizar tal 

afirmativa a autora contribui de maneira essencial para discussão referente à relação entre 

ética e estágio, pois toda ação implica em uma escolha, esta que não está dissociada do 

conhecimento. Pelo contrário, o conhecimento é determinante para que esta escolha seja 

consciente, fundamentada em uma análise crítica da realidade social.  

Compreende-se a influência da ação profissional sobre uma realidade objetiva, sendo 

que para uma atuação competente é determinante não somente o conhecimento teórico-

prático, mas também a dimensão dos valores e dos princípios éticos, que assumem um papel 

decisivo para uma atuação comprometida com o projeto profissional. Por conseguinte, 

destaca-se a necessidade de se investir na formação profissional, especialmente no estágio 

supervisionado por permitir uma aproximação do discente com o exercício profissional, 

vivenciando a necessidade de realizar escolhas frente às demandas postas ao Serviço Social, 

estas que devem estar fundamentadas em princípios e valores profissionais.  Trata-se de uma 

discussão que deve ser apropriada pelas instituições de ensino, com finalidade do estágio 

assumir uma direção voltada para o desenvolvimento da capacidade de refletir, analisar e 

propor pelo discente, para negar e enfrentar a tendência, impulsionada pelo neoliberalismo, 
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que aponta a educação como um espaço de formação de profissionais para atender as 

necessidades de reprodução do sistema capitalista. 

Guerra (2005a, p. 150) apresenta outras contribuições para discussão, ao apontar uma 

concepção ampla de ensino, pois “Ensinar é capacitar para o exercício da ação consciente, é 

tornar os indivíduos sujeitos da sua história, o que implica uma via de mão dupla entre o 

conteúdo do ensino e aquele sujeito que dele se apropria [...]”. Essa perspectiva subsidia o 

entendimento de que o ensino configura-se como um processo substancial na construção do 

saber crítico e consciente, não se restringindo ao ato de “transmitir conteúdos” como a autora 

enfatiza. Nesse sentido, Guerra (2005a) destaca que a dimensão prática do ensino está “auto 

implicado” às dimensões: técnico-instrumental, teórico-intelectual, investigativa, ético-

política e formativa/ pedagógica, que traduzem as implicações da atuação profissional que a 

autora aponta na sua discussão, isto é, conhecimento, habilidades e valores que norteiam o 

exercício profissional. Quanto à dimensão ético-política, a mesma explana que 

 

O ensino da prática tem que ser articulado à dimensão ético-política da profissão. 

Deve preocupar-se com os valores coletivos e princípios subjacentes ao exercício 

profissional, melhor dizendo, com suas implicações ético-políticas e com a maneira 

de implementar valores e princípios coletivos do exercício profissional. Deve 
demonstrar a importância das escolhas das estratégias, das práticas políticas de ação 

e dos valores e princípios éticos que nelas devem estar consubstanciados (GUERRA, 

2005a, p. 150-151). 

 

Compreende-se a importância e influência dos valores e princípios éticos sobre o 

exercício profissional, uma vez que possuem o papel de nortear a sua concretização, de 

acordo com o projeto profissional do Serviço Social. No decorrer do texto a autora explana 

sobre a expressão das dimensões da profissão no ensino, sendo que a sua dimensão prática 

não pode ser confundida com o estágio supervisionado, uma vez que o mesmo se configura 

como um dos seus segmentos.  

Ao se debater sobre a dimensão prática do ensino em Serviço Social, em alguns 

momentos é presente a utilização do termo “ensino da prática”, do qual surgem 

questionamentos sobre essa denominação, pois se trata de uma questão que precisa ser 

amadurecida pela categoria profissional, para se evitar equívocos e não reforçar a ideia de que 

há uma dicotomia entre teoria e prática. Defende-se o ponto de vista de que não dá para 

pensar o ensino da prática ou o ensino teórico separadamente, mas sim o ensino teórico-

prático, pois embora as dimensões teórica e prática possuam suas particularidades – que 

devem ser reconhecidas – estão intrinsecamente relacionadas. No âmbito do ensino essa 

relação estreita não permite tratá-las separadamente ou como ensinos diferenciados, uma vez 
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que formam um todo que não pode ser fragmentado, pois a abordagem de uma implica na 

outra, não havendo uma hierarquia entre as mesmas, mas uma relação intrínseca entre teoria e 

prática. O ensino teórico-prático é transversal à formação profissional, considerando o caráter 

teórico e interventivo da profissão.  

A questão é pensar o ensino em Serviço Social em sua totalidade, possibilitando a 

apreensão de saberes interventivos associados ao conhecimento teórico-crítico, com o 

objetivo de contribuir para transformação de uma dada realidade. Assim, proporcionando a 

compreensão acerca da articulação entre teoria e prática e como a mesma se expressa no 

exercício profissional, ou seja, a forma como o conhecimento subsidia uma intervenção 

profissional fundamentada em saberes teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético-

políticos, que constituem um conjunto de conhecimentos, habilidades, valores e princípios 

profissionais. 

É preciso ter clareza que a sociedade é dinâmica, que a capacidade de intervir na 

realidade concreta é construída conforme se adquire o conjunto de conhecimentos oferecido 

pelo processo de formação profissional. Não há uma receita pronta, mas o desenvolvimento 

de capacidades e habilidades que condizem com o perfil profissional que se pretende formar, 

isto é, crítico, reflexivo, propositivo, de postura ético-política, capaz de identificar a partir de 

uma reflexão crítica, possibilidades de intervenção profissional frente às demandas postas a 

profissão.  

Dessa forma, identifica-se uma dificuldade em estabelecer uma interação entre ensino e 

o exercício profissional, da qual se geram alguns equívocos que podem refletir de maneira 

negativa na realização do estágio, podendo ser percebido como o responsável pela articulação 

entre teoria e prática, o que prejudica o seu desenvolvimento com competência. O estágio 

configura-se como um espaço privilegiado do ensino em Serviço Social, por proporcionar a 

vivência do cotidiano profissional, paralelo ao ensino da profissão. O que não significa que é 

o único responsável pela articulação entre teoria e prática, mas que contribui para sua 

apreensão e ao mesmo tempo exige tal compreensão por parte dos atores envolvidos no seu 

desenvolvimento.  

O estágio é um campo que permite exercitar a capacidade de decifrar e intervir na 

realidade social, sendo um momento de ensino-aprendizagem que precisa ser explorado em 

suas possibilidades de amadurecimento do conhecimento teórico-prático. Essas possibilidades 

são proporcionadas pela aproximação que o estágio permite entre ensino e exercício 

profissional, daí o seu caráter mediador entre formação profissional e mercado profissional, 

este que precisa ser compreendido, identificando-se suas contradições e determinações. 
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Embora a autora não apresente especificamente o estágio, aponta importantes 

contribuições para sua problematização e compreensão do seu significado na formação 

profissional, esclarecendo que o estágio não pode ser percebido como um treinamento, pois,  

 

[...] o objetivo do estágio é menos os resultados imediatos e mais o desenvolvimento 

do potencial reflexivo e da capacidade analítica do aluno, pois é um espaço 

privilegiado para que este possa ampliar as possibilidades de análise, compreender 

as dimensões constitutivas das questões específicas que se põem no campo, superar 

o nível de uma racionalidade imediata, que é própria da vida cotidiana, uma vez que 

aí se colocam ao aluno fenômenos concretos, síntese de múltiplas determinações. Só 

o estágio permite a análise concreta de situações concretas (GUERRA, 2005, p. 151-

152). 

 

Tendo em vista a discussão desenvolvida por Guerra (2005a), percebe-se que seu texto 

aponta importantes questões que dão base para reflexão sobre a relação entre ética e estágio, 

observando-se a ênfase dada pela autora quanto à relação intrínseca entre as dimensões da 

profissão e sua importância para o ensino em Serviço Social, no qual os valores e princípios 

éticos são substanciais para nortear o exercício profissional.  

Quanto ao nono artigo da amostra selecionada, foi publicado na revista Katálysis, em 

2012, e discute sobre a supervisão em Serviço Social, apontando-a como um importante 

elemento para apreensão da unidade entre teoria e prática, especialmente na realização do 

estágio supervisionado. Neste artigo define-se o estágio não só como um momento 

enriquecedor da formação profissional, mas também de muitas expectativas por parte dos 

discentes, sendo de grande potencial para apreender a relação entre teoria e prática, na qual a 

supervisão sistemática é determinante.  

A partir da sua experiência docente, as autoras afirmam que identificaram a dificuldade 

dos discentes apreenderem na diversidade do campo profissional a unidade entre teoria e 

prática, gerando-se grandes expectativas quanto ao estágio, sendo que “[...]. Espera-se que 

mediante a supervisão seja possível o ensino da prática como um movimento mecânico ou 

como uma relação específica somente do estágio, sem considerar a formação profissional em 

sua totalidade” (ROSADO; RIOS, 2012, p. 204). Diante dessa constatação, percebe-se a 

necessidade e relevância de ampliar o debate sobre estágio e supervisão, como forma de 

compreender o significado de ambos na formação profissional, para evitar reducionismos ou 

uma supervalorização equivocada. 

Rosado e Assis (2012) explanam que para superação de equívocos é preciso pensar 

teoria e prática como uma unidade, o que exige trabalhar as três dimensões que compõem a 

profissão de maneira articulada, que possuem como fundamento teórico-metodológico o 
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materialismo histórico-dialético. Com base nessa argumentação, as autoras desenvolvem uma 

discussão acerca da unidade teoria-prática, na qual as suas dimensões estabelecem uma 

relação de complementariedade. Com importantes reflexões sobre a expressão dessa unidade 

na profissão, tanto na formação quanto no exercício profissional, as autoras esclarecem que  

 

 A falta de interação entre as dimensões da formação e do exercício profissional 

coloca-se como uma problemática, em especial, para as disciplinas de estágio 
supervisionado. Por ser uma disciplina teórico-prática, o estágio corporifica a 

expectativa de que a sua operacionalização possibilite apreender a relação existente 

entre teoria e prática. No entanto, podemos constatar que, frequentemente, a falta de 

clareza sobre o que significam essas duas dimensões expressa-se pela expectativa de 

que o estágio ensina como aplicar a teoria na realidade prática (ROSADO; ASSIS, 

2012, p. 206). 

  

Neste fragmento, observam-se duas questões importantes que devem ser 

compreendidas: a primeira, que o estágio supervisionado e a supervisão não são os únicos 

responsáveis pela dimensão prática do ensino, mas diz respeito a todo o processo de formação 

profissional; a segunda, que o estágio supervisionado não pode ser percebido como um espaço 

onde se aprende a aplicar os conhecimentos teóricos. Concepções que percebem o estágio 

supervisionado com essas funções são resultantes da não apreensão da unidade entre teoria e 

prática, bem como das dimensões da profissão. Tais concepções são fruto de um processo de 

formação profissional fragilizado, no qual o discente não obteve as condições necessárias para 

apreensão do conjunto de conhecimentos que devem ser apropriados pelo aluno, como 

apontam as Diretrizes Curriculares.  

Para Rosado e Assis (2012), o estágio configura-se como um espaço de unidade do 

conhecimento teórico-prático, sendo que o papel do docente, por meio da supervisão, é 

fundamental para superação de equívocos que fragilizam o desenvolvimento do estágio. As 

autoras afirmam que são presentes divergentes concepções a respeito da relação entre teoria e 

prática, com as quais os discentes podem se deparar na materialização do estágio e o docente 

tem papel essencial para esclarecer o significado da teoria e da prática no Serviço Social e a 

articulação entre as mesmas. Assim, a supervisão se constitui através do acompanhamento, 

orientação e reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para capacitação 

profissional do discente. 

O texto apresenta importantes elementos de discussão sobre o estágio e a supervisão, 

que permitem ampliar o olhar sobre os mesmos no processo de formação profissional, pois 

apontam o estágio como um momento enriquecedor, que permite amadurecer a compreensão 

sobre a unidade entre teoria e prática, sendo a supervisão fundamental nesse processo, uma 
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vez que cabe ao docente nortear o desenvolvimento do estágio, de maneira a superar 

equívocos, responder questionamentos, potencializar “[...] o processo de análise crítica da 

realidade, para que os discentes possam visualizar as reais possibilidades de atuação 

profissional” (ROSADO; ASSIS, 2012, p. 206). Dessa forma, as autoras destacam a 

contribuição da supervisão para que o discente apreenda a unidade entre teoria e prática. 

Para além das observações apresentadas acima, constatou-se que o maior número de 

publicações concentra-se na revista Serviço Social e Sociedade, o que se justifica ao se 

ponderar a trajetória dessa revista e o seu papel na própria história do Serviço Social, uma vez 

que se configura como um importe registro de reflexões sobre o processo de amadurecimento 

intelectual e ético-político da profissão a partir do final da década de 1970 aos dias atuais. 

Segundo Silva e Silva (2009), a revista Serviço Social e Sociedade foi lançada em 1979, em 

um momento de efervescência da sociedade brasileira, na qual se afirmou uma luta política 

pela derrocada da ditadura militar no país, sendo que nessa conjuntura realiza-se o III 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), que representa um marco na luta da 

categoria profissional por avanços na profissão e sua associação aos movimentos sociais. A 

partir desse momento a Serviço Social e Sociedade apresenta-se como um espaço privilegiado 

de discussões situadas no processo de renovação da profissão, constituindo um rico acervo de 

publicações de artigos do Serviço Social e áreas afins sobre diversos temas atrelados as 

distintas esferas sociais, sendo fundamental para construção do conhecimento e reflexão 

crítica sobre a realidade social. 

Quanto à periodicidade da publicação dos artigos, constatou-se que houve somente duas 

publicações sobre ética profissional no Serviço Social, que se situam no início da década de 

1990, como pode ser observado na linha do tempo, precisamente no período de discussão e 

reformulação do Código de Ética de 1993, sendo inexiste nos anos posteriores, no que se 

refere à publicação de artigos, a sua discussão específica. A partir dessa constatação, 

questiona-se sobre o porquê da ausência dessa discussão a partir da segunda metade dos anos 

1990? Será que o debate desse período foi suficiente para subsidiar a reflexão ética nos anos 

posteriores frente às determinações da dinâmica social?  São essas e outras questões que 

precisam ser debatidas na categoria profissional.  

Nesse sentido, destaca-se que a necessidade de pensar a ética no Serviço Social e seu 

papel diante das determinações sociais, apontada nos referidos artigos, é relevante para a 

atualidade. Trata-se de um exercício que deve ser contínuo, como forma de disseminar e 

referenciar entre discentes e profissionais a importância da reflexão ética na atuação e 
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exercício profissional, especialmente por se tratar de um momento de regressão social, na qual 

é presente a precarização do ensino superior e do mercado de trabalho. 

Ademais, percebeu-se a presença de lapsos temporais situados no período entre 1996-

2002 e 2005-2012 - conforme linha do tempo – quanto à publicação de artigos. Trata-se de 

artigos que estão atrelados a formação profissional, ao discutirem especialmente o ensino 

teórico-prático, o estágio supervisionado e a supervisão em Serviço Social. Observa-se que 

apesar da discussão sobre estágio supervisionado ter ganhado espaço nas reflexões teóricas da 

categoria profissional publicadas em periódicos, sua produção ainda é incipiente, pois se 

constatou algumas contribuições situadas em distintos períodos, não havendo uma 

concentração de publicações sobre estágio. Essa discussão conquistou destaque no final da 

primeira década dos anos 2000, com a instituição da Resolução CFESS nº 533/2008, que 

determina a supervisão direta, e a Política Nacional de Estágio em 2009.  

Assim sendo, esses lapsos temporais demonstram que esse debate ainda encontra-se em 

processo de amadurecimento, bem como aponta o empenho e iniciativa de alguns autores em 

destacar a importância do estágio na formação profissional para além de uma disciplina, 

contrapondo-se a ideia de treinamento, debatendo-o enquanto espaço de ensino-

aprendizagem. Cabe destacar nesse processo, o artigo publicado em 1994, intitulado “O 

estágio supervisionado na formação profissional elemento para análise”, que se apresenta 

como o único artigo publicado na década de 1990, que discute especificamente o estágio 

supervisionado, sendo fundamental para o aprofundamento dessa discussão. 

Com base na discussão sobre a produção relativa à ética no Serviço Social e sobre o 

estágio supervisionado, percebeu-se que a discussão referente à ética apresentou-se apenas na 

revista Serviço Social e Sociedade no início da década de 1990, reflexão do próprio momento 

que a categoria vivenciava, ou seja, de reformulação do código de ética, período em que se 

ampliou a discussão sobre ética no Serviço Social. Quanto ao debate sobre estágio constatou-

se que na década de 1990 essa discussão foi bastante tímida, que embora ganhe um maior 

espaço a partir dos anos 2000, sua discussão continua incipiente na categoria profissional.  

Tal produção apresenta importantes contribuições, com reflexões que focam 

principalmente a articulação entre teoria e prática, apresentando algumas dificuldades de 

entendimento por parte dos discentes quanto a unidade entre essas dimensões. Ademais, 

constatou-se que é inexiste na amostra selecionada, a discussão específica sobre a relação 

entre ética e estágio, embora se apresentem nos artigos, elementos fundamentais para o 

desenvolvimento dessa reflexão. Observou-se que não há uma discussão que aponte 
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diretamente a relação entre estágio e as demais disciplinas, mas há uma preocupação em 

compreender o seu significado na formação profissional em sua totalidade. 

Por fim, percebeu-se que em todos os artigos destaca-se a importância de refletir sobre a 

realidade e sua relação com o Serviço Social, considerando as dimensões do exercício e da 

formação profissional numa perspectiva crítica, o que é reflexo do processo de 

redimensionamento da profissão nos anos 1980, bem como destacam a unidade entre teoria 

prática para compreensão da realidade social, sendo a formação profissional fundamental para 

o seu entendimento. Observou-se que essas reflexões fazem uma referência quanto a categoria 

cotidiano, sobre a importância de buscar “a essência dos fenômenos”, não se restringindo a 

realidade aparente, sendo uma importante contribuição para a discussão sobre a importância 

da ética na realização do estágio supervisionado, uma vez que é na vida cotidiana onde 

ganham concretude as atividades humanas.  

Ao trazerem reflexões sobre seus temas específicos e sua relação com o exercício e 

formação profissionais, os textos enfatizam os valores éticos de compromisso e 

responsabilidade. Estes, que devem ser referenciados pelos discentes e profissionais no 

desempenho de suas respectivas atividades, tendo como referência o projeto profissional, 

comprometido com a luta por uma sociedade mais justa e igualitária.  

Dessa forma, por meio do referido levantamento bibliográfico e sua análise, 

compreende-se que apesar de ser inexistente a discussão específica sobre a importância da 

reflexão ética na realização do estágio supervisionado, na publicação de artigos em 

periódicos, são realizadas direta e indiretamente algumas considerações pontuais sobre essa 

temática, mas que não supre a necessidade dessa discussão na categoria profissional devido à 

amplitude do tema. Assim, exige-se uma articulação entre as reflexões sobre ética e as 

reflexões sobre estágio supervisionado, de maneira a proporcionar melhorias na realização do 

estágio supervisionado frente a precarização do ensino superior e do mercado de trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O questionamento a respeito da importância da reflexão ética na realização do estágio 

supervisionado em Serviço Social, sobretudo sobre qual o lugar que essa discussão tem 

ocupado em reflexões da categoria profissional publicadas em periódicos, norteou o 

desenvolvimento desta pesquisa.  

Tendo em vista a discussão a respeito da necessidade de incentivar e proporcionar no 

processo de formação do Serviço Social o estudo sobre ética profissional, destacou-se como 

ocasião fértil para essa finalidade a realização do estágio supervisionado. Esse caráter dá-se 

pelo fato do estágio supervisionado está associado às esferas da formação profissional e do 

mercado de trabalho, contribuindo para que o discente apreenda a articulação e 

complementariedade entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa no cotidiano profissional – isto quando é desenvolvido de maneira competente, de 

acordo com as Diretrizes Curriculares, possibilitando a apreensão dessas dimensões.  

Nessa perspectiva, discutiu-se sobre o projeto profissional do Serviço Social e o 

redimensionamento da formação profissional nos anos 1990, com a finalidade de situar e 

compreender o papel do estágio supervisionado nesse processo, bem como explanar sobre sua 

importância para reflexão ética, uma vez que se configura como um elo entre formação e 

mercado de trabalho. 

Assim, esta dissertação enfatizou a relevância de discussões sobre a ética no estágio 

supervisionado em Serviço Social, como forma de reforçar a sua importância e a necessidade 

de aprofundar o seu estudo, pois é indispensável para compreensão da realidade social, da 

atuação profissional frente aos obstáculos postos pela dinâmica capitalista, bem como do 

significado e compromisso do projeto profissional nessa conjuntura. Ademais, enfocou-se o 

estudo acerca da ética, com o objetivo de se apropriar dos seus fundamentos, bem como da 

reflexão sobre a dimensão ética do Serviço Social, apresentando o seu processo de 

amadurecimento quanto à reflexão ética. 

Nesse sentido, destacou-se que a reflexão ética na realização do estágio é fundamental, 

especialmente ao se ponderar o cenário de condicionamento do processo de formação ao 

mercado presente na contemporaneidade, descaracterizando o acesso ao conhecimento, que se 

volta para constituição de um perfil profissional habilitado para atender as necessidades de 

reprodução do capitalismo. Dessa forma, assistentes sociais são requisitados para atuar de 

maneira burocrática, pragmática, que descaracterizam e limitam as atribuições, sendo 



148 

 

  

fundamentais profissionais competentes, capazes de agir ética e politicamente frente aos 

entraves postos pela dinâmica capitalista. Para desenvolvimento dessa capacidade o processo 

de formação é decisivo, devendo-se lutar por uma educação superior gratuita e de qualidade, 

para que não seja mero instrumento de reprodução dos ideais capitalistas. 

Quanto à relação da disciplina de ética com as demais disciplinas, entende-se que há 

uma relação de complementariedade, na qual se devem reconhecer as suas especificidades 

sem perder de vista a unidade entre as mesmas. Nessa perspectiva, ressalta-se que o presente 

estudo possui como eixo a discussão a respeito da relação entre a ética e a disciplina de 

estágio, por compreender que existe uma ligação especial entre ambas, ponderando o caráter 

teórico-prático do estágio. Este, que permite uma aproximação entre formação e âmbito 

profissionais, expressando-se como um momento de amadurecimento do processo de 

construção da identidade profissional, que se inicia desde a inserção do discente na graduação, 

ou seja, trata-se de um processo contínuo.  

Isto não significa afirmar que as disciplinas de estágio ou de ética sejam mais 

importantes que as demais disciplinas que integram o curso de Serviço Social, mas que além 

de assumirem papel de destaque na formação profissional - ponderando as suas 

particularidades discutidas anteriormente – há a necessidade de enfatizar a relevância da 

reflexão sobre ética no desenvolvimento do estágio, considerando a função norteadora que a 

ética possui nas ações e escolhas humanas, bem como de reflexão crítica sobre as mesmas. 

Essa ênfase se faz necessária por claros motivos, pois através da vivência do estágio o 

discente se depara de fato com as determinações sociais e os entraves da profissão, podendo 

fazer uma reflexão crítica sobre os mesmos, sobre o projeto profissional e a relação destes 

com a realidade social.  

Com base no levantamento bibliográfico e sua análise, ficou clara a ausência da 

discussão específica a respeito da relevância da ética no desenvolvimento do estágio 

supervisionado. Aspecto que não anula a importância das reflexões apresentadas pelos artigos 

da amostra selecionada, que apontam importantes discussões sobre ética profissional em 

Serviço Social e o estágio supervisionado, pois apesar de discutirem essas temáticas em 

separado, são fundamentais para discussão proposta nesta pesquisa por contribuírem para o 

amadurecimento da reflexão dessas temáticas. 

Entretanto, é preciso ter clareza que essa ausência expressa uma lacuna nos debates da 

profissão, o que demonstra a necessidade do desenvolvimento debates entre as unidades de 

ensino e campos de estágio sobre a importância da reflexão ética a realização do estágio 

supervisionado. Reflexão fundamental para compreensão das dificuldades que se apresentam 
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na realização do estágio, provenientes das determinações da dinâmica social sobre a educação 

de nível superior e o mercado de trabalho. Assim, sendo essencial um posicionamento crítico 

e propositivo frente aos desafios e demandas posta a profissão pela realidade contemporânea, 

o que implica na necessidade de escolhas conscientes, comprometidas com o projeto 

profissional.  

Portanto, são textos que não possuem como foco a relação entre ética e estágio 

supervisionado, mas que representam o amadurecimento das temáticas na profissão em 

determinados períodos históricos. O debate a respeito do estágio supervisionado encontra-se 

em processo de amadurecimento, necessitando de debates mais amplos sobre o seu 

significado na formação profissional, discutindo-o em sua amplitude e não o restringindo a 

uma disciplina desconexa das demais disciplinas. Assim, apreendendo o estágio 

supervisionado como uma mediação entre formação e exercício profissional, o que implica no 

rebatimento das determinações dessas dimensões na sua realização.    

A partir dessas considerações, questiona-se: Quais os desafios presentes na realização 

do estágio supervisionado em face da precarização do ensino superior e do mercado de 

trabalho, para efetivação da reflexão ética na sua realização? Quais reflexos pode haver da 

ausência da reflexão ética nessa realização frente à realidade contemporânea, na qual se 

incentiva o desrespeito a dignidade humana? E nas relações entre os sujeitos envolvidos na 

realização do estágio? Quais as divergências entre o perfil profissional apontado pelas 

Diretrizes Curriculares e o perfil profissional determinado pelo mercado de trabalho?  

Essas questões expressam um conjunto de desafios postos a formação e o exercício 

profissional do assistente social na contemporaneidade, que está atrelado a precarização do 

trabalho e das políticas públicas. Essa conjuntura é influenciada pelos ditames do capitalismo 

contemporâneo, no qual a mundialização do capital, a reestruturação produtiva e o 

neoliberalismo, são expressões desse sistema que incentiva a dominação de uns sobre os 

outros, na qual as relações de desigualdade, exploração e opressão assolam os diversos povos 

no mundo inteiro. Nesse sentido, percebe-se a relevância da ética nessa sociedade, mas 

também os entraves para conquista da liberdade e para que a ética em uma perspectiva 

emancipadora venha nortear as ações e relações sociais. Trata-se de uma realidade dinâmica e 

contraditória, em que a reflexão ética é fundamental para compreendê-la e nortear as ações 

humanas, e contribuam para conquista de uma sociedade mais justa e igualitária. 

São questões que remetem a um projeto profissional orientado pela defesa da garantia 

de direitos, inclusive de uma formação profissional de qualidade, que proporcione ao discente 

o desenvolvimento das capacidades e habilidades apontadas pelas Diretrizes Curriculares. 



150 

 

  

Esse projeto profissional tem se deparado com intensos desafios na atualidade, marcada pela 

desigualdade e injustiça social, sendo que seus efeitos têm sido acentuados pela política 

neoliberal, que tem determinado a descaracterização dos direitos sociais, a precarização do 

ensino superior e do mercado de trabalho.  

Destarte, esses questionamentos precisam ser debatidos pelas unidades de ensino e 

campos de estágio de maneira superar equívocos e compreender o significado do estágio na 

formação profissional, bem como de enfrentar os desafios postos a sua realização, tendo como 

norte a Política Nacional de Estágio. Nestes termos, aponta-se a necessidade de aprofundar o 

estudo acerca do estágio supervisionado, considerando a perspectiva ética e as mediações 

presentes nesse processo. Em suma, compreende-se o estágio supervisionado com grande 

potencial no processo de construção do conhecimento e na capacidade de intervir na realidade 

social contribuindo para sua transformação. 
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