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IntroduçãoIntroduçãoIntrodução

Interesse em compreender o
Serviço social em si e sua relação

com o sistema capitalista. 

Até que ponto os profissionais tinham
consciência de que a burguesia estava
assumindo o controle de sua prática? 

Contribuindo para a
reprodução das relações

sociais capitalistas? 

Sua participação no processo de
reprodução das relações sociais.

Necessária a discussão da categoria IDENTIDADE



COMO RESPONDER?COMO RESPONDER?COMO RESPONDER?

IntroduçãoIntroduçãoIntrodução

Identidade profissional
pensada dialeticamente, no

espaço de luta de classe.

HipóteseHipóteseHipótese
Hipótese:

 a ausência da identidade profissional,
fragiliza a categoria tornando-a

alienada e alienante? 

Por meio da dialética

Desvendar os
caminhos para a

busca da identidade 



IntroduçãoIntroduçãoIntrodução

Imprescindível examinar o surgimento do serviço
social e do capitalismo, esclarecer até que ponto

o serviço social atendia as demandas da
realidade ou se distanciava delas.

Identidade e consciência social
só podem ser pensadas

dialeticamente com
historicidade.  

Identidade como
categoria 

Encontra-se presente em
pesquisas na américa latina

nas décadas de 70 e 80

!º CAPÍTULO!º CAPÍTULO!º CAPÍTULO
2º CAPÍTULO2º CAPÍTULO2º CAPÍTULO

Complexa situação do assistente social

A autora procura evidenciar a
importância do vínculo entre a

identidade profissional e a
consciência social dos seus agentes. 

3º CAPÍTULO3º CAPÍTULO3º CAPÍTULO
A identidade profissional e a consciência social
legitimadas como prática de caráter popular.



IntroduçãoIntroduçãoIntrodução

Espaço histórico: décadas de 70 e 80.

Seminário de Araxá
Março de 67

38 profissionais
participaram do I

Seminário de Teorização
do Serviço Social.   

Reflexão sobre o Serviço
Social no Brasil pós 64.

Suas práticas restritas não havia
elementos para responder aos

complexos problemas da
realidade brasileira. 

Seminário  de Teresópolis

      II Seminário de Teorização do
Serviço Social              

Tema Central foi Metodologia do
Serviço Social

103 assistentes sociais foram
convidados, 33 compareceram

ao encontro.

Janeiro de 1970



IntroduçãoIntroduçãoIntrodução

 Em 1971 foi publicado um documento
denominado:

Funções do Serviço Social.

  O tema funções do Serviço Social foi
tema privilegiado durante toda a década

de 70.       

Para a época saber a real função do
Serviço Social superaria seus dilemas

profissionais.

Outra via para a superação dos
dilemas: 

corrente fenomenológica

Atingiu a estrutura de alguns cursos de
Serviço Social de Universidades

brasileiras. 

Fenomenologia Heideggeriana

Pergunta fenomenológica era: qual é a
posição do Serviço Social enquanto ser-

no -mundo ?



Serviço Social:Serviço Social:Serviço Social:   
a ilusão de servira ilusão de servira ilusão de servir

Karl Marx amplia a questão:
a essência do capitalismo não está apenas nas transações
monetárias. O capital é uma relação social. E o capitalismo

marcado pela dominação do processo de produção pelo
capital. 

O que é capitalismo?

Segundo a Escola Clássica Alemã:
capitalismo é uma forma de

organização de produção que se
move entre o mercado e o lucro.

 nesse viés, a
história acaba em

segundo plano.

Patamar da reflexão sobre os
nexos entre capitalismo e

Serviço Social. 



Os séculos XIV e XV irão encontrar o
feudalismo imerso em crises

Capitalismo mercantil, primeira
metade do sec XV

Serviço Social:Serviço Social:Serviço Social:   
a ilusão de servira ilusão de servira ilusão de servir

Os centros de poder se deslocam dos
feudos. Submete os pequenos produtores e
artesãos ao controle político e econômico.  

Nas sociedades medievais: relação de
troca simples. 

Relações de produção no
campo visam o lucro.

Os séculos XIV e XV
marca a ascedência da
oligarquia burguesa. 

Segunda metade do Século XVI -
surgimento do trabalhador

assalariado. 

Surgimento do capitalismo:
conjunto de circunstancias criando
fluxos históricos que permitem o

seu surgimento. 



Serviço Social:Serviço Social:Serviço Social:   
a ilusão de servira ilusão de servira ilusão de servir

Palco histórico da revolução
inglesa-Liberando as industrias
das concessões dos monopólios 

Capitalismo do Século XVII
ao XIX- concorrencial e

industrial.

    Plano político houve a
Revolução francesa.         

Derrubar o antigo regime e
instalar a sociedade burguesa. 



Serviço Social:Serviço Social:Serviço Social:   
a ilusão de servira ilusão de servira ilusão de servir

primeira metade do século XIX em
sua marcha expansionista o capital
cria uma contínua desvalorização

do ser humano. 

O princípio geral do mercantilismo
e do lucro que rege o sistema

capitalista penetrava nas relações
sociais tornando difícil a

sobrevivência do trabalhador e de
sua família. 

Durante todo o Século XVIII foi marcado pela
dominação do capital sobre o trabalho 

A construção ferroviária absorvia
grande parte da mão de obra 

Atraiu para a Inglaterra
atraiu mais de 1 milhão e

500 mil irlandeses
massacrados pela fome 



Serviço Social:Serviço Social:Serviço Social:   
a ilusão de servira ilusão de servira ilusão de servir

Manifestações operárias na
Europa, sem organização e com

morte de trabalhadores. 

24 de fevereiro de 1848-Proclamação da República na França;
manteve-se os interesses burgueses. Os manifestantes invadiram a
Assembleia Constituinte no qual foram presos importantes líderes

políticos do movimento operário.

Processo de pauperização da
classe trabalhadora

Fevereiro de 1848- Publicado o
programa Manifesto do Partido

Comunista de Marx e Engels



Em nome da expansão capitalista que o Estado
burguês atendendo a pressão da burguesia

determinou durante o século XIX, o barateamento
geral de mercadorias e gêneros alimentícios.

Intuito de baratear o custo da força de trabalho,
conservando seus salários sempre baixos. 

Serviço Social:Serviço Social:Serviço Social:   
a ilusão de servira ilusão de servira ilusão de servir

A burguesia começou a se
aproximar dos agentes que
realizavam ações filantrópicas,
tendo em vista a racionalização da
assistência.  

Como esses agentes tinham
acesso as famílias de operários, a
classe dominante queria
transforma-lo em um veículo de
sujeição do trabalhador às
exigências da sociedade
burguesa e desmobilizá-lo em
suas reivindicações. 



Serviço Social:Serviço Social:Serviço Social:   
a ilusão de servira ilusão de servira ilusão de servir

Burguesia, Estado e Igreja uniram-se
para tentar coibir as manifestações dos
trabalhadores eurocidentais. Surgindo a
Sociedade da Organização da Caridade
em Londres, 1869. 

Nesse cenário histórico surgiam
os primeiro assistentes sociais.

Como agentes da prática
executora da Assistência Social. 

A origem do serviço social como profissão tem a marca profunda do
capitalismo, nasce articulada com um projeto de hegemonia do poder

burguês. 

Fetichizado como uma atividade a
serviço da classe trabalhadora, o
Serviço Social era um importante

instrumento da burguesia,
afastando de imediato da luta de

classes.  



II-II-II-
Os ardis doOs ardis doOs ardis do
capitalismocapitalismocapitalismo

Na segunda metade do Séc XIX, a própria
estratégia burguesa de concentrar o trabalhador

nas grandes cidades ,não só contribuiu para o
surgimento do proletariado como o consolidou

como classe social e política.  

O trabalhador se  reconhece
como classe diante do capital.
Elaborando sua consciência
política.  

O poder hegemônico da burguesia industrial
europeia se enfraqueceu com as crises do

capitalismo como em decorrência do
movimento dos trabalhadores europeus. 

A pobreza em vários países
europeus era encarada como um

fator de risco para o equilíbrio
social. Na Inglaterra e França o

número de mendigos cresceu tanto
que levava as autoridades a

chamarem "Praga dos mendigos".  



II-II-II-
Os ardis doOs ardis doOs ardis do
capitalismocapitalismocapitalismo

A perspectiva alienada e alienante dos problemas
sociais são as raízes do modo de produção

capitalista. A própria Igreja partilhava a noção que
os antagonismos do sistema capitalista são uma lei

natural da riqueza social.

A questão social se expressou através de
duas faces:  
Política: representada pelo aumento do
movimento dos trabalhadores;
Social: representada pelo aumento da
pobreza.

A Inglaterra foi o primeiro país da Europa a criar
uma legislação que trata da "questão social",
como também um organismo encarregado de

normatizar  a prática da assistência. 



II-II-II-
Os ardis doOs ardis doOs ardis do
capitalismocapitalismocapitalismo

Fortalecimento da Sociedade de Organização da
Caridade. Os donos  do capital assumiram o

domínio da prática social.

A força penetrante da alienação
fortemente impregnada na
prática social, por ele criada, fez
com que o próprio agente
aceitasse a identidade atribuída. 

Fetichismo: é a manifestação
histórico da alienação nos marcos

da sociedade capitalista. 

A ausência do movimento da
construção da identidade
fragilizara a consciência de
seus agentes impedindo-lhes
de assumir coletivamente o
sentido histórico da profissão.



III-III-III-
Serviço SocialServiço SocialServiço Social

rompendo com arompendo com arompendo com a
alienação.alienação.alienação.

Surgimento da nova fase do Capitalismo:
Monopolista 

Século XX: 
os Estados Unidos eram um pólo de atração

para os trabalhadores empobrecidos. Quadro
estável da Grande Depressão. 

Estabilidade interrompida pela
Primeira Guerra Mundial e a
Revolução de 1917 na Rússia.

A Grande Depressão, também
conhecida como Crise de 1929, foi uma
grande depressão econômica que teve
início em 1929, e que persistiu ao longo
da década de 1930, terminando apenas

com a Segunda Guerra Mundial.

A Questão Social nas atenções
do palco histórico 

A concorrência entre os capitais industriais
era subsidiada pelos monopólios 

O número de assistentes sociais
cresceu nos EUA e Europa.



III-III-III-
Serviço SocialServiço SocialServiço Social

rompendo com arompendo com arompendo com a
alienação.alienação.alienação.

 No Século XVI- A Igreja Católica no decorrer de
seu modo organizativo como instituição foi se

distanciando dos pobres e aliando-se a
burguesia.  

Abriu as portas para a Reforma
Religiosa-Protestantismo que tem

Martinho Lutero como criador.

No século XVII São Vicente de
Paulo tentou restabelecer as
bases cristãs da assistência.

Século XIX- fundação da Sociedade de
Organização da Caridade.  Atendendo

interesses da burguesia.

 Atribuia a assistência Social o
trabalho relacionado com 
 "problemas de caráter".

O agravamento da situação
social nos Estados Unidos
determinou o nível de
interesse da burguesia
americana pela prática da
assistência social. 



III-III-III-
Serviço SocialServiço SocialServiço Social

rompendo com arompendo com arompendo com a
alienação.alienação.alienação.

A Sociedade de Organização da  Caridade era a
instituição maior porte da assistência social,

sua prática de visita domiciliar era a mais usual.

Mary Richmond, da Sociedade de Organização da
Caridade de Baltimore, propôs a criação de uma

Escola de Filantropia Aplicada. 

Ocorreu um curso em Nova
Iorque em 1898, onde

houve a primeira escola de
Filantropia Aplicada.

Havia o uso do inquérito domiciliar
com fins repressivos. 

No ano de 1899, foi fundada
a primeira escola européia ,

em Amsterdã,Holanda.



III-III-III-
Serviço SocialServiço SocialServiço Social

rompendo com arompendo com arompendo com a
alienação.alienação.alienação.

O uso dos termos  ação social, bem-estar social,
assistência social, beneficência , caridade,
filantropia aplicada, impediam que se estivesse
clara a natureza de sua ação.  

Mary Richmond usa a expressão
trabalho social. No qual foi bem
recebida pela burguesia pois
passava a ideia que a prática
beneficiava os trabalhadores e
suas famílias. 

Boston, Massachussetts e Chicago foram
as primeiras cidades norte americanas

que instituiram a presença de assistentes
sociais nos Tribunais de Justiça em casos

em que houvessem crianças.

No Século XX, em Nova Iorque
as assistentes sociais, vinham
trabalhando com equipes de
saúde, nos frequentes casos

de tuberculose. 



III-III-III-
Serviço SocialServiço SocialServiço Social

rompendo com arompendo com arompendo com a
alienação.alienação.alienação.A Sociedade de Organização da

Caridade concebia o trabalho
social como o exercício de um

ofício, baseado na doação
pessoal. 

Nesse contexto a remuneração era pouco
importante.

Surgiu novo campo de atuação, também na
área escolar, destinadas a crianças com
problemas de aprendizagem. Criança
também era força de trabalho e de baixa
remuneração.

Nas Conferências Nacional dos
Trabalhadores Sociais, as expressões
trabalho social e trabalhador social

passaram a ser usadas regularmente nos
Estados Unidos.  

Os termos Serviço Social e
Assistente social foram

mantidos pelas Sociedades das
Organizações da Caridade

européias.  



III-III-III-
Serviço SocialServiço SocialServiço Social

rompendo com arompendo com arompendo com a
alienação.alienação.alienação.

Após a II Guerra Mundial o
Serviço Social já se fazia

presente e atuante na maior
parte dos países americanos,

europeus e latino-americanos.
A parceria com a Igreja foi

progressivamente substituída
pelo Estado. 

O pensamento conservador, associado ao forte
vínculo com a Igreja católica, trouxe a prática do

controle e do ajustamento aos padrões da
burguesia.

Sua preocupação era administrar
racionalmente os conflitos sociais. 

Início do século XX

Assumindo uma face humanitária, por trás se
escondiam interesses repressivos, o Estado e a
burguesia procuravam implementar políticas

assistenciais para desmobilizar o proletariado.



III-III-III-
Serviço SocialServiço SocialServiço Social

rompendo com arompendo com arompendo com a
alienação.alienação.alienação.

Em São Paulo, fruto dos setores da
burguesia e da igreja católica foi criada  

o Centro de Estudos e Ação Social de
São Paulo-CEAS. Com objetivo de

qualificar os agentes para a prática
social.

Sempre prontos para oferecer respostas
urgentes, da ação imediata, alienada e

alienante. 

Como a identidade profissional
e a consciência social só se
constroem no movimento, a
prática do serviço social  não
conseguia  tomar consciencia
das contradições, tomando-as
como sua realidade imediata.

O surgimento do Serviço Social no
Brasil remonta aos primeiros anos da
década de 30- tendo como referencial

o Serviço Social Europeu.



III-III-III-
Serviço SocialServiço SocialServiço Social

rompendo com arompendo com arompendo com a
alienação.alienação.alienação.

No Serviço Social, asNo Serviço Social, asNo Serviço Social, as
circunstancias que favoreceramcircunstancias que favoreceramcircunstancias que favoreceram
o rompimento com a alienaçãoo rompimento com a alienaçãoo rompimento com a alienação
foram o aumento do número deforam o aumento do número deforam o aumento do número de

assistentes sociais e asassistentes sociais e asassistentes sociais e as
diversificação de seusdiversificação de seusdiversificação de seus

integrantes. O próprio processointegrantes. O próprio processointegrantes. O próprio processo
de institucionalização, no qual ode institucionalização, no qual ode institucionalização, no qual o

serviço social passou aserviço social passou aserviço social passou a
trabalhar na área empresarial,trabalhar na área empresarial,trabalhar na área empresarial,

com mais contato com ocom mais contato com ocom mais contato com o
trabalhador.trabalhador.trabalhador.

A ruptura com a alienação é fruto de um
movimento histórico de homens livres na busca

de compreensão da realidade e na práxis
humana crítica e revolucionária. 

Perceberam o caráter conservador,
subordinado e burguês de suas

práticas. 

Na década de 60, ocorreu o movimento
de Reconceituação -resposta a uma crise

interna da profissão-no interior da
profissão conviviam alienação e crítica. 



III-III-III-
Serviço SocialServiço SocialServiço Social

rompendo com arompendo com arompendo com a
alienação.alienação.alienação.

A partir das décadas de 70 e 80 os assistentes sociais
conseguiram construir um projeto profissional

comum, construído com base em uma consciência
política coletiva.

A prática profissional
impunha-se como uma

prática política 

As demandas pelo curso
aumentou no período,

trazendo para as unidades de
ensino significativo número de

profissionais provindos das
camadas populares.

O serviço social só poderá se libertar
de modo efetivo do capitalismo,

superando o próprio capitalismo e ao
faze-lo superando a si mesmo. 



ConclusãoConclusãoConclusão

Sempre há a possibilidade de superação da
vinculação do serviço social com o capital. A

profissão caminhará no sentido de participação
coletiva dos processos de produção de novas

relações sociais e criação de alternativas para o
enfrentamento da relação capital-trabalho.
Rompendo assim com a estagnação, criando

impulso para o novo! 

A classe dominante tratou de distanciar a
prática social da própria história. Nesse

sentido, os referenciais teóricos extraídos
dos modelos anteriores da assistência,

não foram elaborados
criticamente,marcada pela imposição

coercitiva.

A ausência de identidade
profissional e a fragilidade da

consciência social de seus
agentes impediram de

ingressar no universo de
classe do movimento

operário. Foi absorvida pela
tecnocracia da sociedade do

capital. 

A origem do Serviço Social como profissão tem
as características do capitalismo, marcado pela
alienação, contradição e antagonismo, no qual

foi desenvolvido.

Profissão que nasceu articulada com o
poder burguês, como estratégia de

controle social. 



Material gratuito


