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RESUMO 
 
A partir da década de 1960 o Serviço Social começa a 
atravessar um momento importante em direção ao rompimento 
com a perspectiva conservadora que acompanhava a 
profissão. O Movimento de Reconceituação, iniciado neste 
período, se constitui matriz do projeto ético-político profissional 
hoje em curso e possibilitou vislumbrarmos propostas de 
reflexões críticas aos assistentes sociais acerca da ruptura com 
o conservadorismo. Este artigo articula os temas Serviço Social 
e Religião diante do exercício profissional dos(as) assistentes 
sociais na perspectiva de trazer ao debate da categoria os 
temas correlatos às ideologias religiosos ainda visíveis no 
campo da intervenção profissional.    

 
Palavras-chave: Serviço Social. Religião. Exercício 
profissional. 
 
ABSTRACT 
 
From the 1960s the Social Service starts crossing an important 
moment towards the break with the conservative perspective 
that accompanied the profession. The Movement 
Reconceptualization, started in this period, constitutes array of 
professional ethical-political project now under way and allowed 
vislumbrarmos proposals for critical reflections to social workers 
about the break with conservatism. This article articulates the 
themes Social Service and Religion on the professional practice 
of (the) social workers with a view to bring to the debate the 
category related topics to religious ideologies still visible in the 
field of professional intervention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ligada aos valores pessoais e à cultura brasileira, a religião insere-se no 

contexto da intervenção profissional do Serviço Social desde sua origem. Esse tema não 

poderia, portanto, permanecer de fora do debate e da literatura do Serviço Social, a qual 

condensa um vasto acervo de temas que são discutidos e vivenciados cotidianamente 

pelas(os) assistentes sociais em seus campos de atuação. Nesta perspectiva, falar sobre 

religião e a atuação profissional dos assistentes sociais é o propósito do presente texto, 

ressaltando-se que este ainda é um tema incipiente na produção teórica do Serviço Social, 

mas de caráter relevante quando se pensa a trajetória histórica da profissão. 

O Serviço Social como profissão em sua gênese tem centralidade no apelo e 

identidade com valores de bases religiosas, particularmente o cristianismo/catolicismo, o 

que na contemporaneidade é pauta de discussões pelas entidades representativas da 

categoria, como o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), na perspectiva de revigorar 

o posicionamento laico ao qual a categoria se coloca.  

Nesta direção, não deixamos de consider que a religião foi a base do surgimento 

da profissão do Serviço Social, e sua perpetuação encontrava-se implícita desde a 

fundamentação teórica até o exercício profissional, mantendo estreita ligação com as 

noções de caridade e filantropia, como evidencia Simões: 

 

[...] é dos grupos religiosos que a profissão surge. No entanto, a afirmação desse 
“mito de origem” não garante, a princípio que ele se perpetue indefinidamente. Será 
preciso assim mostrar que fundamentos empíricos sustentam a reprodução dessa 
mediação na prática profissional e quais suas expressões de continuidade. 
(SIMÕES, 2005, p. 11). 

 

Partindo desse pressuposto, o debate acerca da temática Serviço Social e 

Religião torna-se importante para apreender até que ponto a religião ainda influencia o 

Serviço Social, ou seja, o processo de formação e exercício profissional dos assistentes 

sociais no Brasil. Este constitui-se, portanto, um debate que deve ser travado para melhor 

justificar a luta pela renovação da profissão e ruptura com o conservadorismo, processo este 

iniciado em meados dos anos 1960 e que constitui-se nos dias atuais pauta de muitas 

discussões, e, sobretudo, partindo da compreensão de que os princípios religiosos ainda 

encontram-se presentes na categoria, evidenciando a ocorrência de uma ruptura proposta 

no campo teórico, mas que na prática ainda encontra interferências correlacionadas às 

posturas advindas do pensamento religioso.  



 

 

                  

Registra-se assim, que o Movimento de Reconceituação do Serviço Social, 

iniciado nos anos de 1960 e que se constitui matriz do projeto ético-político profissional hoje 

em curso, possibilitou vislumbrar a proposição de reflexões críticas aos assistentes sociais 

acerca da necessidade de ruptura com o caráter conservador que deu origem à profissão, e 

requisitando da ação profissional a necessidade de construção de uma nova proposta de 

atuação tendo em vista as demandas e os interesses das classes populares, tendo como 

fundamento um pensamento/posicionamento laico. 

 

2 SERVIÇO SOCIAL: fundamentos históricos e a aproximação com a religião  

 

Os valores religiosos, principalmente do catolicismo, permearam a história do 

Serviço Social, “a mediação religiosa se expressou, em um primeiro momento, por meio das 

Escolas de Serviço Social, que deram origem à profissão em vários países” (SIMÕES, 2005, 

p. 29). Essa marca de origem foi responsável por imprimir desde sua base, um cunho 

valorativo religioso ao Serviço Social brasileiro. Nesta direção, evidencia-se as contribuições 

de Iamamoto e Carvalho, para contextualizar o surgimento do Serviço Social:  

 

Seu surgimento se dá no seio do bloco católico, que manterá por um período 
relativamente longo um quase monopólio dos agentes sociais especializados, tanto 
a partir de sua própria base social, como de uma doutrina e ideologia. O Serviço 
Social não só se origina do interior do bloco católico, como se desenvolve no 
momento em que a Igreja se mobiliza para a recuperação e defesa de seus 
interesses e privilégios corporativos, e para a reafirmação de sua influencia 
normativa na sociedade. (Grifos da autora) (IAMAMOTO; CARVALHO, 2011, p. 
226). 

 

Reconhecer que os valores religiosos estiverem presentes na origem do Serviço 

Social enquanto profissão, não significa legitimar sua influência na prática profissional dos 

assistentes sociais nos dias atuais. 

Necessário se faz contextualizar ainda a emergência e institucionalização do 

Serviço Social como especialização do trabalho que tem como referências temporais os 

anos 1920 e 1930, influenciada pela religião Católica, marcado também pelas 

contribuições/ideias de Mary Richmond e sua proposta teórico metodológica: o Serviço 

Social de Caso, uma técnica claramente influenciada pela Doutrina Social da Igreja Católica. 

Para percorrermos um subliminar recorte histórico, vale destacar que nos anos 

1940 e 1950 o Serviço Social brasileiro recebe influência norte-americana marcada pelo 

tecnicismo, por características da psicanálise e pela sociologia positivista e funcionalista. 



 

 

                  

Com a supervalorização da técnica, a profissão se desenvolve através do “Serviço Social de 

Caso, Grupo e Comunidade”. 

Os anos 1960 e 1970, por sua vez, são o ponto chave de discussão neste texto, 

pois, trata-se do período pelo qual o Serviço Social passa por um movimento de renovação3 

na profissão que busca uma redefinição teórica/interventiva definida como a ruptura com o 

conservadorismo4, denominado de Movimento de Reconceituação do Serviço Social. Neste 

contexto registra-se que o Serviço Social se laiciza, passa a incorporar nos seus quadros os 

interesses dos segmentos e dos setores subalternizados da sociedade. Nesse processo, 

estabelece interlocução com as Ciências Sociais e se aproxima dos movimentos “de 

esquerda”. Mesmo assim, o discurso da prática dissociada da teoria ainda pode ser 

vislumbrado quando se coloca em pauta a relação dos valores pessoais de cada profissional 

e a utilização destes no momento do atendimento as demandas do Serviço Social, como 

nos chama atenção Simões (2005).  

 

O fato de a prática profissional obedecer a ordenamentos legais e o ensino estar 
fundamentado em teorias, como o marxismo e a psicanálise, não impede que 
conteúdos valóricos, oriundos da raiz social dos profissionais, ou de sua 
predominância de gênero ou ainda de marcas religiosas, não estejam a ela 
agregados, quando a maioria dos profissionais detém tal perfil. (SIMÕES, 2005, p. 
15/16). 

 

Simões alerta para a reflexão crítica acerca da influência que os valores 

religiosos podem exercer sobre as(os) profissionais e acabar por suprimir as orientações e 

perspectivas teóricas que norteiam a prática profissional. Alerta também para a produção 

teórica desvinculda da perspectiva laica a qual a categoria atualmente se propõe.  

Neste processo de contextualização histórica, os anos 1980 além de marcados 

por conquistas sociais, constituiu-se no período em que se inaugura na profissão o debate 

acerca da Ética no Serviço Social, buscando com isso, dentre outros aspectos, romper com 

                                                           
3
 Importante destacar a ocorrência do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), 

ocorrido em setembro de 1979, o qual é considerado o marco histórico-político da tendência de 
intenção de ruptura com o conservadorismo da profissão, ficou conhecido como o “Congresso da 
Virada” face a sua importância na construção do projeto ético-político do Serviço Social brasileiro. O 
congresso marcou um momento importante de confluência de diversos movimentos ocorridos no 
Serviço Social latino-americano, de questionamentos e elaboração de propostas em oposição ao 
conservadorismo da profissão. Esse processo se inicia no final dos anos 1950, com o Movimento de 
Reconceituação Latino-Americano. (BRAVO, 2009). 
 
4
 O Movimento de Reconceituação do Serviço Social foi um processo de redefinição teórico-

metodológica nas escolas de Serviço Social que emergiu na América Latina por volta da década de 
1960, momento em que o Serviço Social passou a ter como marco teórico o materialismo histórico e a 
intervenção adotou a perspectiva de transformação social, cujos fundamentos encontram-se de 
acordo com Netto (2005), na crítica à Sociedade burguesa e ao Estado e na negação das práticas 
tradicionais de Serviço Social. Constitui-se em crítica e tentativa de superação ao serviço social 
tradicional e sinalizador de um Serviço Social crítico (NETTO, 2005).   



 

 

                  

o tradicionalismo filosófico advindo do neotomismo e no humanismo cristão. 

Complementando esta contextualização, afirma Simões (2005) 

 

Agora não apenas as técnicas eram utilizadas como recursos de distinção 
profissional, mas também os suportes teóricos, extraídos do pensamento das 
Ciências Sociais e da Filosofia. Porém, como a literatura indica, a base valórica e de 
princípios subjacentes às concepções de ação profissional continuava a ser religiosa 
(neotomistas). Mesmo com a base de recrutamento sendo ampliada, com a 
multiplicação dos cursos de formação, e com a inserção, cada vez mais maciça, 
destes profissionais no mercado de trabalho, a religião continua na base do Serviço 
Social Brasileiro. (SIMÕES, 2005, p. 40). 

 

Ainda nos anos 1990, registra-se que as ofensivas neoliberais adentram o 

Serviço Social e complexificam a atuação profissional em vista dos direitos sociais. No 

tangente à filiação teórica, esta se constitui como um norteador para a elaboração e, 

sobretudo, a materialização do projeto profissional da profissão que possa intervir e dar 

respostas positivas às necessidades dos sujeitos na realidade social, levando a considerar 

que  

 

[...] pela literatura profissional e pelos programas de cursos ministrados, o ensino de 
Serviço Social não detém mais nenhum traço explícito de influência religiosa. 
Marxismo, positivismo/funcionalismo e fenomenologia, além de correntes 
psicossociais, foram utilizados para dar um suporte técnico/científico. (SIMÕES, 
2005, p. 18).  

 

 Muito embora perceba-se o rompimento com as correntes de cunho religioso 

no âmbito teórico, as questões que envolvem a religião apresentam-se subjetivamente na 

postura, concepções e formas de trato com as expressões da questão social, por uma 

parcela de profissionais do Serviço Social, ressaltando a permanência de uma característica 

que  acompanha a profissão desde sua gênese que muito embora o Movimento de 

Reconceituação tenha tentado romper, perpetua-se como amarras, apesar da resistência 

significativa de setores profissionais que  tentam firmar-se hegemonicamente com o preceito 

laico que o Movimento de Reconceituação imprimiu/imprime.  

Neste aspecto a realidade do exercício profissional no município de 

Mossoró/RN5, não foge à regra e identificar a influência religiosa na atuação dos assistentes 

sociais, ganha significado e importância por tratar-se da busca empírica para compreender e 

discutir este fenômeno. 

 

                                                           
5
 Campo empírico da pesquisa.  



 

 

                  

3 O LADO PESSOAL E O LADO PROFISSIONAL: atuação profissional e a relação com 

a religião 

 

 O estudo da questão religiosa é um campo de delicadas discussões, pois, 

agrega fatos sociais, representações simbólicas e aspectos sobrenaturais. A religião está 

presente na história da humanidade e se coloca como presença imponente em muitas 

sociedades. 

 

Num período ainda situado nos primórdios da história escrita da humanidade e 
mesmo nos períodos imediatamente subsequentes, até o aparecimento da filosofia 
grega, a forma exclusiva da consciência ideológica foi imposta pelo rigoroso 
monopólio da religião. (KONDER, 2009, p. 80). 

 

  Dadas ás condições sócio-históricas de cada época, dentro dos diferentes 

modos de produção: o escravismo, o feudalismo e o capitalismo; a religião corresponde a 

“uma necessidade socialmente sentida” (KONDER, 2009, p. 80). Para além de uma 

instituição de influência política e econômica, as pessoas buscam a religião como um meio 

de conformação e conforto diante dos problemas que lhes surgem.  

A religião tem a incumbência ainda de dar explicações sobre o mundo, e para 

isso, torna-se também filosofante. É neste momento, pois, que toma a filosofia como 

referência ao sistema ideológico. Sobre este aspecto, Portelli (1977) coloca em debate o 

pensamento gramsciano acerca do tema: 

 

Gramsci define o papel da filosofia nos mesmos termos em que definirá seus 
criadores, os grandes intelectuais, chaves-mestras da hegemonia: a filosofia é a 
chave-mestra da ideologia; o problema fundamental de qualquer filosofia que tornou-
se movimento cultural, “fé”, é “conservar a unidade ideológica em todo o bloco social 
que, precisamente devido a essa ideologia determinada, é cimentado e unificado”. 
(PORTELLI, 1977, p. 24). 

   

Segundo Portelli (1977), o pensamento de Gramsci aponta para a influência que 

a filosofia expressa nas normas da vida de todas as camadas sociais. Aponta ainda para a 

preservação de normas de conduta ancoradas na “fé”, o que reflete em uma maneira 

conservadora de pensar e direcionar a vida pessoal.  

Em meio a esse emaranhado de períodos históricos, não podemos 

desconsiderar que a religião se firmou enquanto importante fenômeno cultural. 

Consideremos então os elementos imbricados da cultura para entendermos a presença da 

religião em cada sociedade.  



 

 

                  

Segundo Chaui (2000), Hengel e Marx “tomam a Cultura pela perspectiva 

histórica ou pela relação dos humanos com o tempo.” (p. 374); assim, é a própria dinâmica 

temporal que formam os costumes, os quais são repassados de geração em geração pelas 

diversas instituições sociais.  

No tocante à religião, não podemos desvinculá-la da cultura, pois,  

 

Cultura e religião são fenômenos que se correspondem, pois não só têm raízes na 
natureza social, de produzir sentido e estabelecer relações sociais, como também 
abrem espaço de diálogo entre indivíduo e sociedade. A cultura e a religião são 
vistas como espaços de entendimento. Torna-se difícil sob essa perspectiva separar 
religião de cultura, pois a religião é um dado da própria cultura, havendo interação 
entre ambas. (OLIVEIRA, 2011, p. 533). 

 

No entanto, a própria cultura é impregnada por influências ideológicas que 

norteiam os valores, as ideias e práticas das pessoas. A ideologia dentro da cultura religiosa 

atua como uma força motriz na manutenção de valores do passado arraigados de 

preconceitos e da proposta de manutenção de uma “ordem social” conservadora. 

Diante disso, percebemos que o perfil das profissionais entrevistadas no 

decorrer de nossa pesquisa traziam consigo tais marcas da cultura religiosa, isso se 

expressou em opiniões diversas. Faremos aqui algumas considerações sobre quando tais 

valores religiosos adentram o espaço de atuação profissional. 

Ressaltamos que não faremos aqui nenhum juízo de valores sobre a fé com 

direcionamento católico ou protestante. Partimos do pressuposto de que cada sujeito tem o 

direito de professar a fé que quiser – assim como a sua não fé. Nosso interesse é tentar 

compreender como a religião6 se relaciona com o Serviço Social, mais precisamente qual a 

sua influência na atuação profissional dos(as) assistentes sociais de Mossoró-RN. 

Nossa pesquisa evidenciou que existe uma dicotomia entre a “utilização” do 

pensamento religioso diante de diferentes situações postas ao exercício profissional em 

seus diversos tipos de demandas e requisições.  

Por um lado percebemos que as implicações advindas da religião potencializam 

os indivíduos á mudarem suas práticas, desenvolvendo condutas fraternais e solidárias, 

nesse sentido, podemos entender a religião também como um instrumento de motivação 

para o alcance da reversão dos problemas sociais. É o que se expressa em algumas falas 

de nossas entrevistadas como a que segue: 

  

                                                           
6
 Trataremos aqui das religiões cristãs, as quais estão mais presentes no contexto brasileiro e no 

município que é campo empírico da pesquisa.    



 

 

                  

[...] “muitas vezes a gente se depara com determinadas situações, com pessoas que 
estão totalmente desacreditadas da vida, desestimuladas, que não tem mais sonhos 
que não tem mais nenhuma perspectiva e você consegue reverter aquela situação 
quando você começa a trazer a fé, a crença. Que aquela situação, dependendo das 
forças que ela poderá puxar e se segurar, ela vai tá suportando ou superando todas 
as dificuldades. Então a gente consegue tirar muito peso de determinadas situações, 
onde elas veem um abismo ou uma coisa que não tem mais jeito nenhum, então 
você consegue reverter.” (Entrevista à autora 1 em 24 / set. / 2013).  

 

Essa colocação deixa nítida a influência da religião no momento do atendimento, 

pois, pelo que percebemos reflete a situação de um usuário, nesse ponto a religião é 

colocada como um meio de esperança para o usuário diante da complexidade de sua 

situação. 

Por outro lado, a ideologia religiosa que preza pela manutenção de padrões de 

sociabilidade é determinante para a formulação de opiniões em dadas situações. É o que 

percebemos quando indagamos sobre o que pensavam sobre as relações homoafetivas, 

como segue: 

 

Às vezes as pessoas acham que a gente como crente, a gente não ama 
homossexual.... a gente ama homossexual! Mas a gente não ama o pecado, né. Eu, 
particularmente tenho pessoas que eu amo de paixão, tenho homossexuais que são 
do meu coração, mas eles sabem que eu... eles sabem que a gente é crente e 
tudo... eu gosto deles, mas assim, quando fala do casamento eu não sou a favor. 
(Entrevista à autora 1 em 24/ set./ 2014). 

 

A autora da fala entende como pecado o fato de pessoas do mesmo sexo 

manterem uma relação homoafetiva e ainda pontua que o fato de ser “crente” é 

determinante para as pessoas entenderem o seu ponto de vista. Por fim, acrescenta outro 

fator importante: o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso rebate também na 

maneira que a profissional pensa a composição da família, quando não se entendendo 

como uma família, os diversos modelos que hoje visualizamos com mais frequência. 

Percebeu-se no decorrer da pesquisa que além de nossas entrevistadas terem 

uma religião e professarem a fé da mesma, a maioria delas integrava grupos ou pastorais da 

igreja, nessa linha, em dadas situações, o fato de serem assistentes sociais, segundo 

algumas delas, contribuiu para a designação de alguma tarefa dentro da igreja, como cita:  

   

Muitas vezes na própria igreja eu já fui indicada pra outras atividades por ser 
assistente social. (Entrevista à autora 2 em 24/ set./ 2014). 

 

Fica nítida a relação com a gênese da profissão, quando elas detem o perfil 

feminino e ainda têm uma profissão como a de assistente social, entendemos essa 



 

 

                  

preferência na escolha para a pessoa que realizará o trabalho, como alguém que saberá 

desempenhar o exercício da caridade religiosa7 de melhor forma. Isso nos leva de volta ao 

passado, à época das damas da caridade, onde a caridade religiosa envolta da técnica 

começava a dar os primeiros passos ao que entendemos hoje por Serviço Social. Em nossa 

visão, isso é um retrocesso do ponto de vista de que, muitas vezes, o trabalho que pode ser 

desenvolvido é nada mais que a garantia de um direito, mas que diante do vínculo religioso, 

está subtendido apenas como caridade e ainda atrelado a uma religião específica. 

Essa relação entre os valores pessoais e o lado profissional também é entendida 

a partir dos usuários, quando os mesmos buscam o atendimento pela característica religiosa 

que a profissional detém, visualizamos isso na fala que segue: 

 

Vou dizer mais ou menos assim: quando as pessoas sabem que eu sou evangélica, 
elas sabem que a gente tem um amor diferençado, às vezes. E elas dizem assim “ah 
mulher você é crente?! Pois eu sei que você vai conseguir.” Elas já veem a gente 
com um olhar diferente, e acredita que a gente vai fazer alguma coisa por aquela 
pessoa, “ai mulher, graças a Deus que você é crente, porque crente tem amor ao 
próximo”... essas coisas. Tem uma credibilidade, né. (Entrevista à autora 1 em 24/ 
set./ 2014). 

 

Essa “opção” pela profissional religiosa certamente reflete a atenção que a 

assistente social citada desempenha com seus usuários, mas não podemos atribuir esse 

fator apenas à religião, pois os valores morais dela certamente não são advindos apenas da 

religião. Portanto, não entendemos a religião como um condicionante para a prática mais 

humanizada do exercício profissional.  

Percebeu-se em algumas delas um receio em relação aos valores religiosos 

levados ao ambiente profissional e assim, uma tentativa de ponderar o lado pessoal da 

crença e o lado profissional tido como laico, é o que afirma mais uma de nossas 

entrevistadas:  

 

A gente tem que pregar né... mas a gente não pode. (Entrevista à autora em 5 em 

21 / nov. / 2013). 

  

                                                           
7
 Nossa pretensão aqui não é desconsiderar a Ação Social da Igreja, pois entendemos a mesma 

como algo importante na realidade de muitas pessoas, bem como, a Igreja como uma instituição 
social deve exercer essa responsabilidade social perante a comunidade. No que diz respeito à Igreja 
Católica, com a realização do Concílio Vaticano II a Igreja na América Latina assume a profética 
forma de evangelização tomando por opção preferencial os pobres. Essa característica da Igreja 
pode afirmar uma possível contribuição da instituição religiosa com a transformação social.  



 

 

                  

Podemos perceber que para a entrevistada há uma obrigatoriedade na pregação 

e eximir-se da vertente religiosa, em alguns casos, é algo de extrema dificuldade para a 

profissional, dado o forte vínculo religioso que a mesma demonstra. 

As entrevistas analisadas até aqui nos fazem perceber que a religião está mais 

imbricada ao Serviço Social do que queiramos admitir, ela não se caracteriza como algo 

legitimado no exercício profissional da maioria das entrevistadas, mas está presente 

subjetivamente e em alguns casos diretamente, o que faz apreendermos que a influência 

religiosa na atuação profissional não ficou no passado do Serviço Social tradicional e, 

portanto, trata-se de uma discussão necessária a ser travada no âmbito da categoria em 

vistas de desmistificações e amadurecimentos teóricos que favoreçam uma atuação distante 

de concepções moralistas e conservadoras.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

A contemporaneidade se coloca como um momento conflitante para aqueles que 

prezam pela manutenção das relações sociais pautadas pela naturalização de alguns 

costumes. Surgem mudanças que rompem com padrões sociais pré-estabelecidos, 

modificando a formação da família tradicional, as relações afetivas, a posse do corpo, 

mudanças de pensamento, na forma de conduzir a vida. Seguir uma nova ideologia tem sido 

o objetivo de muitas pessoas atualmente, mas isso não é uma decisão fácil, muito menos 

bem aceita.  

Essa nova realidade adentra a profissão a partir dos novos perfis que chegam 

diariamente ao Serviço Social, pois a profissão tem um público variado em suas diversas 

áreas de atuação. Vale ressaltar que entre nossas profissionais entrevistadas, destacamos a 

área da Saúde e da Assistência Social por entendermos que nesses espaços de atuação há 

um contato mais direto do(a) profissional com os(as) usuários(as). 

Não desconsiderando que o Serviço Social surge no seio da Igreja Católica e 

teve sua base teórica os conceitos morais e confessional do Neotomismo, partimos do 

pressuposto de que hoje a profissão toma um novo rumo quanto á sua forma de pensar a 

sociedade e intervir diante das diversas expressões da questão social.  

A fundamentação teórica e prática, a perspectiva crítica ancorada no 

materialismo histórico dialético são firmados como centrais para entendermos todo o 

processo de renovação crítica do Serviço Social e o rompimento com o conservadorismo 

profissional iniciada na década de 1960 e desenvolvida nas décadas de 1970 a 1980 sob 

ainfluência do Movimento de Reconceituação do Serviço Social Latino Americano.  



 

 

                  

Neste contexto, a atuação profissional nos dias de hoje ainda é campo de 

contradição entre a orientação teórica e metodológica e o fazer profissional do Serviço 

Social. Fazemos essa colocação por percebemos que a influência religiosa ainda permeia o 

dia-a-dia de muitas instituições onde o Serviço Social está locado.  

Nossa pesquisa revela que a religião está mais próxima á nós do que queiramos 

admitir. É certo que falar de religião é uma forma de interrogar sobre a condição humana; é 

caminhar entre a fé e a razão. Adentramos a uma dimensão muito particular de nossas 

entrevistadas, a religião é um elemento da cultura e, portanto, romper com esse fator em 

nenhum momento foi nossa intenção, contudo, analisando cautelosamente e criticamente os 

nossos dados, percebeu-se que a proposta de laicidade ainda não é hegemônica em termos 

de prática profissional, para além disso, o conservadorismo tão denunciado à categoria 

ainda é presente em alguns espaços. 

Neste sentido, pensar a profissão implica detectar as determinações de sua 

inserção na sociedade e identificar as raízes teóricas que a norteiam, o que deve ser 

refletido na leitura da sociedade e no exercício profissional. Se a herança cultural e 

intelectual carrega consigo as bases do pensamento conservador dos componentes 

doutrinários da gênese da profissão, o Serviço Social requesita agora de seus profissionais 

distinguir os papeis, o lado pessoal em que se por ventura a religião possa ser presença 

marcante, separado do lado profissional que requer uma postura longe de amarras 

valorativas, esses são pré-requesitos para a prática profissonal na cena contemporânea.  
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