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RESUMO 
 
 O presente trabalho apresenta parte dos dados da pesquisa 
de dissertação de mestrado realizada junto as profissionais que 
compõem a Rede de Atendimento à Mulher em situação de 
violência no município de Fortaleza/CE. Os resultados da 
pesquisa apontam para as precárias condições e relações de 
trabalho vivenciadas pelas profissionais, as quais determinam 
seu fazer profissional, bem como para alguns limites de 
compreensão sobre a função social do serviço social e a 
relação entre as três dimensões que compõem a profissão, a 
teórico-metodológica, a ético-política e a técnico-operativa, 
elementos que rebatem na instrumentalidade desenvolvida no 
processo cotidiano do exercício profissional.  
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ABSTRACT 
 
This paper presents part of the data of the dissertation research 
conducted professional together that make up the Assistance to 
Women Network in situations of violence in the city of Fortaleza 
/ CE. The survey results point to the poor conditions and labor 
relations experienced by professionals, which determine their 
professional do as well as for some limited understanding of the 
social function of social work and the relationship between the 
three dimensions that make up the profession, the theoretical 
and methodological, ethical and policy and technical and 
operational elements that folded in the instrumentality 
developed in the everyday process of professional practice. 
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1. Introdução  
 

  
A dinâmica contemporânea perpassada pela divisão sociotécnica do trabalho 

apresenta a necessidade de se refletir e problematizar o exercício profissional do serviço 

social, pautando nas análises as novas competências e demandas postas aos/as 

profissionais. Essas novas competências incidem na formação profissional.  

Em tempos de capitalismo neoliberal, financeirizado e imperialista os/as assistentes 

sociais são chamados/as a intervir, a materializar seus princípios e diretrizes profissionais 

diante de uma conjuntura desafiadora. É nesse espaço recheado de contradições e limites, 

que os/as profissionais são acionados a desenvolver suas dimensões teórico-metodológica, 

técnico-operativa e ético-política. Diante de um contexto tão adverso imposto pela lógica do 

capital, requer pensar e repensar a realidade brasileira, na qual o/a profissional realiza sua 

atuação, fazendo a mediação com as condições e relações de trabalho, para então pensar 

em seu exercício profissional cotidiano e as possibilidades de atuação. É preciso 

desnaturalizar os processos sociais e traçar estratégias que busquem uma ação qualificada, 

tendo como norte não apenas a emancipação política, mas também a emancipação 

humana, como bem salienta o Projeto Ético-Político do Serviço Social.  

Os/as assistentes sociais foram profissionais que atuaram historicamente na 

execução das políticas sociais, tanto que Netto (1996), os/as qualifica como executores/as 

terminais de políticas sociais, perfil que ao longo dos anos vem se modificando, tendo em 

vista que esses profissionais foram chamados a ocupar atividades referente à formulação, 

planejamento e monitoramento dessas políticas. Contudo, em relação às políticas que 

envolvem segmentos específicos é particularmente recente o exercício profissional nessa 

seara.  

No caso da violência contra a mulher, é sabido que nem sempre se atuou nesse 

âmbito, mesmo porque só recentemente é que esse fenômeno vem sendo tratado como 

uma questão pública que requer intervenção do Estado. Essa questão se coloca dentro de 

um bojo maior, onde o contato com a maturação de novas expressões da questão social e 

as metamorfoses das antigas se exarcebam, carecendo do desenvolvimento de outras 

competências, atribuições e habilidades profissionais. 

No esforço em desvendar essas outras expressões da questão social na conjuntura 

atual é que a pesquisa de dissertação que deu base à formulação desse artigo, buscou 

analisar a atuação do serviço social na Rede de Atendimento às mulheres em situação de 

violência do Fortaleza/CE. Para este trabalho reservamos alguns elementos da síntese a 



 

 

 

                  

que chegamos mediante a pesquisa de campo e os estudos realizados sobre a profissão, as 

relações de gênero e a violência contra a mulher.  

 

2. A especificidade da atuação do Serviço Social nos serviços que atendem as 

mulheres em situação de violência  

 

De acordo com Forti e Guerra (2013), a formação e atuação do serviço social estão 

demarcadas pelos variados dilemas presentes contemporaneamente. A complexidade que 

envolve a profissão requerem intervenções e ações de qualidade, fundamentadas 

intelectualmente. 

O/a profissional deve ter acesso a um arsenal teórico que lhe possibilite a leitura da 

realidade e oriente sua atuação no cotidiano da prática. É necessário que sua cultura teórica 

abarque um leque de conhecimentos que o/a auxilie nas estratégias interventivas. Para isso, 

necessita contar com uma formação profissional que o/a possibilite conhecimentos acerca 

da economia política, da dinâmica do sistema capitalista, das origens da questão social e 

suas atuais expressões, além de necessitar compreender  movimentos sociais, os aspectos 

políticos e culturais presentes na sociedade. Precisa dominar conhecimentos que lhe 

possibilitem a leitura do real de maneira histórica, processual e dialética. São requisições 

que não podem parecer como uma cobrança exaustiva e sem sentido para uma profissão, 

mas que atente para a necessidade de conhecimento mínimo que consubstancia sua 

intervenção cotidiana.  

De acordo com Mota (2013), o serviço social apresenta-se em duas dimensões: 

como uma profissão e uma área do conhecimento. Essa última supera os imperativos da 

imediaticidade da intervenção, o que contribuiu para a gestação e o fortalecimento de uma 

massa crítica. Para a autora, a referida dimensão possui uma relação de unidade com o 

exercício profissional, salvo suas distinções.  

O serviço social é uma área do conhecimento das ciências sociais aplicadas, sendo 

reconhecida nacionalmente pelas agências de fomento e pesquisa. Mas, de acordo com 

Mota (2013), ser uma área do conhecimento ultrapassa essa característica, pois sua 

hipótese recai na seguinte consideração: 

 

[...] a hipótese de que o Serviço Social brasileiro, ao se constituir numa área do 

conhecimento, adensa a sua intervenção na realidade através da construção de uma 

cultura intelectual, de cariz teórico-metodológico crítico, redefinindo a sua 

representação intelectual e social até então caracterizada, prioritariamente, pelo 



 

 

 

                  

exercício profissional, no qual a dimensão interventiva tinha primazia sobre o 

estatuto intelectual e teórico da profissão (2013, p. 18). 

Essa constatação da autora revela a ampliação que o serviço social vem 

desempenhando na contemporaneidade, por meio da ativa participação na constituição de 

uma massa crítica no âmbito da esquerda brasileira. A estudiosa esclarece que sua 

consideração sobre o serviço social como profissão e área de conhecimento não traduz uma 

perspectiva que reforce a divisão técnica do trabalho profissional, transparecida entre quem 

investiga e quem exerce a profissão, “[...] ao contrário, o que defendo é a existência de uma 

unidade entre essas dimensões, o que não significa uma identidade, visto que há uma 

distinção entre o âmbito da produção intelectual e o da ação prático-operativa” (MOTA, 

2013, p. 19). 

Em relação à distinção entre essas duas dimensões, adverte que a produção teórico-

interventiva não materializa respostas imediatas à prática, bem como o exercício profissional 

que se fundamenta nessa produção, necessitando de outras mediações que advêm da 

cotidianidade, das condições objetivas onde se implementam as políticas e projetos sociais. 

“Nesse sentido, não há nenhuma hierarquia ou dicotomia, mas a existência de patamares 

diferenciados da intervenção social do Serviço Social” (2013, p. 19). 

As problematizações da autora se direcionam pela preocupação em não se reduzir o 

serviço social a sua condição de exercício prático de intervenção nas expressões da 

questão social, fortalecendo a tendência da tecnificação e revelando uma incompreensão 

entre a relação teoria e prática. 

Conforme Mota (2013), pautar o serviço social como profissão e área do 

conhecimento possibilita, também, confrontar o discurso que desqualifica a produção crítica 

referente aos processos macrossociais. Seus argumentos se direcionam na defesa da 

função intelectual-crítica do serviço social, que não se limitam a suas demandas imediatas 

da prática, apesar de se relacionarem. Vale ressaltar que a autora reconhece o movimento 

conjuntural que condiciona as universidades brasileiras, modelos já estabelecidos nos EUA 

e na Europa, de uma educação voltada para os parâmetros técnicos que respondam às 

necessidades do mercado. Aqui faz um adendo e explicita as resistências do serviço social 

em relação ao aceite aos cursos sequenciais, à distância, aos mestrados profissionais, 

remando na contracorrente da tendência global.      

No decorrer de sua argumentação, afirma que o reconhecimento institucional da 

profissão não foi um resultado exclusivo de seu mérito intelectual e acadêmico-profissional, 



 

 

 

                  

mas resultado das determinações impostas pela dinâmica capitalista. O que Mota (2013, p. 

22) deseja esclarecer, problematizar e evidenciar é que de forma alguma existe 

 

[...] uma equalização entre a concepção de profissão e de exercício profissional. 

Entendo a profissão como uma área institucional do saber que referenda, legitima e 

constitui o sujeito profissional para o exercício de funções intelectivas e práticas. E o 

exercício profissional como a atividade do sujeito profissional, regulada, social e 

juridicamente, voltada para a implementação de ações e iniciativas no âmbito do 

trabalho coletivo, de natureza improdutiva. Todavia, ambas determinadas pela 

divisão social e técnica do trabalho. 

Para Mota (2013, p. 24), o serviço social vem ampliado sua função intelectual por 

meio do desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação, sob direção do Projeto Ético-

Político, sem perder sua unidade com o exercício profissional, “mas expondo uma distinção 

entre o significado do Serviço Social enquanto área do conhecimento e profissão voltada 

para a intervenção direta na realidade”. 

A intenção não é obscurecer a dimensão prática que caracteriza a natureza do 

serviço social, mas não se limitar apenas a essa justificativa, correndo-se o risco de 

fortalecer a tecnificação e o pragmatismo3 sob a aparência de estarmos falando em uma 

profissão voltada para a prática. Logicamente, nenhum/a profissional é obrigado/a a 

desempenhar o papel de uma pesquisador/a docente, mas é necessário saber que não se 

exerce a profissão apenas por sua dimensão técnica-operativa. Todos/as os/as profissionais 

necessitam ter o compromisso com uma formação continuada, fortalecer a investigação e 

estudos como ferramentas de qualificação profissional no atendimento às demandas postas 

à profissão. 

Evidentemente, muitos são os entraves encontrados pelos/as profissionais nesse 

processo de formação continuada. Diante dos baixos salários e das precárias condições de 

trabalho, alguns/as detêm dois empregos, uma jornada exaustiva de trabalho que dificulta 

estudar e participar de eventos na área do serviço social. Mesmo no cotidiano da 

intervenção, não conseguem planejar um dia para se reunir com a equipe, debater os casos, 

estudar alguma referência bibliográfica. A lógica institucional dificulta ir além do tarefismo, 

mesmo porque, por vezes, como no caso das nossas entrevistadas, a instituição conta 

apenas com uma assistente social4 para atender toda a demanda.   

                                                           
3 O pragmatismo surge e se alastra nos Estados Unidos, no final do século XIV e início do século XX, 
caracterizado por ser uma vertente irracionalista do pensamento que fundamentou o espírito empresarial ao 
estar profundamente articulado com a mercantilização da vida social. 
4 Somente o Centro de Referência Francisca Clotilde do município conta com duas profissionais.  



 

 

 

                  

Essa questão da capacitação e formação continuada não é uma responsabilidade 

tão somente da/o profissional. Devem fazer parte do cotidiano das instituições as 

capacitações, os espaços de reflexão, os cursos, ou seja, momentos de formação para a 

equipe técnica. 

Mediante a complexidade da realidade em nossa sociedade, faz-se necessário uma 

atuação profissional que preze por respostas que atentem para a compreensão dos 

significados sociais dos fenômenos, atuando na realidade de maneira crítica e analítica em 

relação às demandas e aos/às usuários/as que atendem, e não apenas de maneira 

imediata, baseando-se no senso comum ou em princípios que exalam o conservadorismo, o 

vitimismo e o individualismo. 

Torna-se de extrema importância profissionais com uma formação de qualidade, que 

fortaleça e fundamente as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa 

da profissão. Isso não significa que a teoria deva ser aplicada puramente na prática, que o 

conhecimento teórico bastará para resolver as demandas e que a teoria por si só mudará e 

enfrentará todas as expressões da questão social. A compreensão se refere que 

 

[...] a teoria não é capaz, por si só, de processar qualquer alteração na realidade 

concreta. Contudo, a prática como atividade efetiva que permita transformação na 

realidade natural ou social não é uma atividade qualquer, mas atividade que 

possibilita ao sujeito reflexão sobre sua ação e revelações sobre a realidade que 

possibilita a decifração das categorias e captação da legalidade dos fenômenos. É 

uma ação capaz de proporcionar conhecimentos, transformando e qualificando 

nossas ideias sobre as coisas e de nos fornecer meios, caso tenhamos intenção de 

modificá-las (FORTI; GUERRA, 2013, p. 4). 

O conhecimento contempla as experiências empíricas e os conceitos formulados 

pelos indivíduos. É uma ação humana, que surge a partir de necessidades postas com o 

desenvolvimento em sociedade. Assim, as elaborações teóricas são uma forma de 

objetivação humana, que possibilita a busca por saberes que fundamentem sua prática ou 

mesmo respondam as situações do cotidiano profissional (GUERRA, 2011).  

No processo de conhecimento, objetividade e subjetividade estão em constante 

relação, por ser na práxis5 que a razão se forma e se realiza, contendo as possibilidades de 

escolhas dos sujeitos. Estas, bem como os conceitos, ideias e representações, são 

históricas e necessárias, o que não significa dizer suficientes para emanar transformações. 

 Guerra (2011) atenta que, ao negligenciar as causalidades, as determinações 

universais do movimento histórico, da autonomia relativa perante a prática, as intervenções 

                                                           
5  “[...] atividade prática transformadora da realidade natural e/ou social” (GUERRA, 2011, p. 183).  



 

 

 

                  

dos/as assistentes sociais se caracterizarão como volitivas. Se os/as profissionais se 

posicionarem por ações extremistas que anulem as particularidades e dissolvam as 

mediações, se direcionará para a ordem que a sociedade burguesa produz e reproduz 

desde a implementação do sistema capitalista. A adoção da práxis como constitutiva da 

materialização da razão é “[...] constituída, constituinte e constitutiva do processo histórico, 

pode balizar adequadamente a relação materialidade/idealidade, teoria/prática e a 

racionalidade que daí deriva” (GUERRA, 2011, p. 184). 

Na incompreensão dessas questões, da importância do conhecimento teórico e 

mediante os limites encontrados no cotidiano da prática, por vezes, a ideia de que “na 

prática a teoria é outra” é corroborada e fortalecida, como se para intervir não fosse 

necessário o conhecimento teórico, as pesquisas científicas e as produções que analisam o 

real. Esse equívoco perpassa também a compreensão do que seja a profissão e sua função 

social.  

Em relação à compreensão sobre a profissão, por exemplo, vale destacar as 

opiniões das entrevistadas na pesquisa de dissertação, elencando alguns elementos6 

centrais que nos proporcionam compreender a materialização das análises até aqui 

empreendidas. 

A entrevistada 01, por exemplo, enfatizou a trajetória da profissão para tratar de sua 

abrangência e amplitude, no que se refere a acessar vários conhecimentos das ciências 

humanas e sociais para a compreensão da questão social, creditando ser um fazer 

profissional ligado à pobreza. Assim afirmou: 

 

[...] a minha visão da profissão é que é uma profissão extremamente abrangente. [...] 

eu vejo que o assistente social é um profissional que, primeiro, ele bebe em várias 

fontes do conhecimento, a gente faz disciplina de psicologia, de sociologia, de 

filosofia, aí vem as específicas, que é a questão da história mesmo do serviço social 

e da questão teórico-prática, mas eu vejo como uma profissão que na realidade 

brasileira tá muito ligada à questão da pobreza, sim, não tem nem como negar, mas 

se você pensar do ponto de vista mais mundial mesmo, de países mais 

“desenvolvidos”, ele não fica só nisso [...] (Assistente social 01).  

Outras entrevistadas não se detiveram a sinalizar o que seria a profissão. A 

assistente social 02 centrou na sua área de atuação para definir o serviço social, a 

profissional 03 tratou do não reconhecimento da profissão, da precarização do trabalho e 

das relações salariais. Ambas não ofereceram elementos mais gerais sobre a definição, 

função social e significado do serviço social. A entrevistada 04 centrou sua resposta na 

                                                           
6 Vale ressaltar que todas as entrevistadas afirmaram ter identidade com a profissão, com o exercício profissional. 



 

 

 

                  

preocupação em não assimilar a profissão como ajuda e caridade, fez menção ao Projeto 

Ético-Político, demostrando sua credibilidade, e sinalizou a necessidade em traçar 

estratégias de intervenção. Mesmo não tendo escolhido serviço social como primeira opção, 

passou a identificar-se com o curso e o exercício profissional.  

Duas entrevistadas referendaram profissão direcionada para a legitimação dos 

direitos, voltada para valores sociocêntricos que não individualizem e moralizem a questão 

social. A assistente social 06 menciona que o serviço social detém uma percepção para 

além da demanda em seu nível imediato, ultrapassam uma visão positivista, mas isso só é 

possível com o aporte teórico que apresentam elementos norteadores à intervenção 

cotidiana, rompendo com o pragmatismo.  

Diante das falas, corroboramos que o entendimento que temos sobre os fenômenos 

sociais, sobre a sociedade, sobre a profissão, conduz nossa maneira de intervir no real. Se 

retomarmos o pragmatismo, por exemplo, que exalta as atividades práticas e utilitárias, 

importando-se com o êxito individual, verificaremos intervenções na realidade social guiadas 

por pressupostos pragmáticos, que acabam por fortalecer que a teoria só teria validade ao 

ter a capacidade de responder imediatamente à realidade. Para Forti e Guerra (2013), esse 

pensamento está em consonância com a racionalidade do capitalismo. Ao separar teoria e 

prática, se remetem às bases das contradições entre capital e trabalho, como a alienação.  

É necessário romper com essa ideia que fortalece a cisão entre teoria e prática e 

compreender que a prática deve se referenciar na teoria e não negá-la, negligenciando-a e 

fazendo com que a prática se torne “[...] mera experiência irrefletida e desconexa de 

conhecimentos essenciais, restrita ao âmbito do senso comum” (FORTI; GUERRA, 2013, p. 

7). 

As profissionais entrevistadas ao serem questionadas sobre a relação teoria e 

prática, algumas, consideraram que, para uma intervenção qualificada é necessário o 

conhecimento teórico; outras ponderaram que a prática coloca situações que a teoria não 

resolve. Por exemplo, a assistente social 05 asseverou que: 

 

[...] infelizmente o serviço social é uma coisa que entre a teoria e a prática tem uma 
disparidade imensa, você vem cheio de teorias, de pensamentos filosóficos, 
sociológicos, metodológicos, mas aí, quando você vai pra prática, você vai ter que 
adquirir outros manejos, toda aquela teoria você não vai poder jogar, principalmente 
porque teu cliente, teu usuário do teu serviço, a maioria são pessoas simples, 
pessoas sem escolaridade, então eu não vou poder chegar aqui e expor. Eu vou ter 
que trazer essa teoria, revestir ela na prática e passa infelizmente na faculdade a 
gente não teve isso, [...] quando a gente sai da faculdade a gente fica com aquela 
coisa, o que é mesmo que eu faço? O que é mesmo que o assistente social faz? 
Isso não é uma coisa só minha já falei com várias [...]. 

 



 

 

 

                  

Conforme Forti e Guerra (2013), o que a teoria transforma são ideias, concepções, 

percepções, elementos que também são parte da realidade. E entre a transformação da 

consciência e do real fazem-se necessárias outras mediações e intervenções, uma vez que 

o conhecimento ao possibilitar o sujeito conhecer a realidade na qual intervirá imprime 

sentido a ação, dando direção social ao exercício profissional.  

É preciso fortalecer que o/a assistente social é um intelectual que atua e intervém na 

realidade social, tendo como objeto de intervenção as múltiplas expressões da questão 

social e como campo de trabalho as instituições públicas e privadas que apresentam 

demandas a esse/a profissional. 

Para isso, necessita de criatividade, criticidade e proposição em sua capacidade de 

intervir no cotidiano, espaço contraditório e dinâmico, carecendo ser desvendado e, 

principalmente, desnaturalizado, visto que vivemos em uma sociedade perpassada por 

injustiças sociais, violências e desigualdades. 

Santos (2013) afirma que existe uma tendência no/a profissional de serviço social em 

não fazer o caminho de volta, ou seja, pesquisa sobre a realidade, mas não a articula com a 

demanda posta em seu cotidiano. Dessa maneira, 

 

Ao mesmo tempo em que se afirma que o conhecimento teórico é suficiente para 

pensar os instrumentos e técnicas para uma intervenção, há uma separação entre 

conhecimento sobre o fenômeno como processo social e como intervenção, ou 

melhor, centra-se força no conhecimento sobre o fenômeno sem buscar as 

mediações que estão, necessariamente, imbricadas nessa passagem da teoria à 

prática e vice-versa. Constata-se, então, uma polaridade: um acervo teórico que se 

distancia de um acervo sobre a intervenção (SANTOS, 2013, p. 29) 

Seguindo essa linha, a autora menciona a necessidade da formação contemplar um 

conhecimento sobre o mercado de trabalho do/a assistente social, o que não significa dizer 

que deva se limitar a ele, mas sim oferecer um conjunto de elementos e de conhecimentos 

aos/às estudantes que incorpore as exigências profissionais. Torna-se de extrema 

importância pesquisas sobre a intervenção profissional que alie as três dimensões do 

serviço social 

Sem sustentação teórica, técnica, política e ética, o trabalho profissional não terá 

consistência e se afastará do que a profissão vem fortalecendo desde o Movimento de 

Reconceituação com a perspectiva intenção de ruptura, a qual possibilitou a elaboração e 

legitimação do Projeto Ético-Político Profissional.  

Torna-se indispensável apostar numa intervenção que tenha como horizonte a 

transformação das desigualdades, a efetivação dos princípios do Projeto Ético-Político que 



 

 

 

                  

possui a liberdade como valor ético central, norteada na luta por outra sociabilidade. Para 

isso, necessita desnaturalizar as relações, as expressões da questão social e desvendar as 

nuances que encobre a realidade, compreendendo a totalidade social, suas particularidades 

e especificidades, uma vez que, como afirma Forti e Guerra (2013), é na sociedade que 

os/as assistentes sociais encontram o solo histórico de sua origem e ação. 

Esse horizonte também é construído e fortalecido pela categoria mediação no 

processo de intervenção, no qual se põem em movimento as três dimensões que constituem 

o serviço social.  

Conforme Martinelli (1993) e Pontes (1997) a mediação7 possibilita que o/a 

profissional se aproximasse do real, desvendando as aparências que encobrem os 

fenômenos sociais. É um processo prático concreto de construção e reconstrução das 

expressões da questão social apresentadas ao/à assistente social como demanda imediata.  

A contribuição dessa categoria no processo de intervenção é abissal por colaborar 

com o entendimento da totalidade social, rompendo com o entendimento isolado dos 

fenômenos sociais. De tal modo, sua apreensão perpassa pela compreensão da tríade: 

singularidade, particularidade e universalidade8 

A adoção da categoria mediação não é uma opção, mas uma vinculação com o 

movimento da realidade, possibilitando-se intervir a partir da perspectiva da totalidade. Uma 

leitura equivocada e acrítica dessa realidade pode trazer consequências negativas para o/a 

profissional, principalmente no que se refere às respostas dadas às demandas cotidianas, 

como, por exemplo, uma atuação que legitime o status quo, os valores basilares 

empregados pela sociabilidade do capital e principalmente a individualização dos problemas 

e a culpabilização dos sujeitos pelas dificuldades, injustiças e violências que vivenciam. 

 Sem o conhecimento teórico e as outras dimensões (ético-política e técnico-

operativa), bem como o auxílio da categoria mediação, não é possível romper e questionar 

os parâmetros da ordem vigente, fazendo da ação profissional um mero fortalecimento das 

bases desiguais do sistema capitalista.  

 Evidentemente, não depende apenas do/a assistente social a efetivação do projeto 

ético-político, de uma atuação voltada para seus princípios e diretrizes, uma vez que as 

                                                           
7 A categoria mediação possui, para Pontes (1997), duas dimensões: ontológica e reflexiva. É 
ontológica por ser parte constituinte e constitutiva do real e reflexiva pela possibilidade de 
(re)elaboração pela razão.  
8 A singularidade denota a dimensão do aparente, do fragmentado, do pontual. A universalidade 
interliga as determinações universais, ultrapassando a esfera da singularidade, do aparente, em 
direção ao entendimento da essência dos fenômenos. Para sair do singular e chegar ao universal, é 
necessário um elemento mediador, nesse caso a particularidade. A particularidade, é assim, campo 
de mediações que permite aproximações sucessivas com o real (PONTES, 1997) 



 

 

 

                  

condições objetivas condicionam e influenciam o fazer profissional. Contudo, as 

contradições sociais não podem justificar uma intervenção não qualificada. 

 O debate sobre a atuação profissional não pode ser concebido de maneira unilateral, 

nem mesmo focar apenas na responsabilidade individual dos/as assistentes sociais. Carece, 

assim, de uma análise capaz de ler a totalidade social na qual a profissão se insere, suas 

contradições, especificidades e particularidades, compreendendo a lógica do modo de 

produção capitalista em sua versão neoliberal; a maneira de organização do Estado e suas 

respostas, mediante políticas públicas e sociais, as expressões da questão social; as 

particularidades regionais, locais e as gestões das políticas sociais, espaços sócio-

ocupacionais do serviço social; as condições e relações de trabalho; as ofensivas contra 

uma formação acadêmica de qualidade – visto os desmontes na política educacional 

brasileira –, bem como o compromisso com o aprimoramento intelectual e a formação 

continuada, a fim de entender as concepções e posturas profissionais, que possuem um 

caráter subjetivo – porém, este é determinado por toda a realidade social vivida pelo/a 

profissional. 

 

Considerações finais  

Analisar o fazer profissional do serviço social é compreender que ele se apresenta 

como trabalho vivido subjetivamente por seus agentes a partir da concepção teórico-

ideológica adotada, que norteará a intervenção profissional e sua práxis como sujeito – mas 

também, como afirma Yazbek (2009), como resultado do processo social, ou seja, possui 

uma dimensão subjetiva, bem como a objetiva: os determinantes históricos e sociais 

presentes nas diferentes conjunturas infligem diretamente no trabalho profissional. 

O cenário contemporâneo de trabalho para as/os profissionais de serviço social é 

adverso, seja nas frágeis relações de trabalho por meio das terceirizações e contratos 

temporários, seja no desmonte das políticas sociais e setoriais nesse Estado capitalista. 

Torna-se extremamente complicado intervir de maneira qualificada e para além dos 

atendimentos individuais, propondo outras ações.  

Os desafios são muitos. A direção teórica, política e ética que o serviço social vem 

defendendo nos últimos anos, por vezes, o coloca “no olho do furacão”, na contracorrente 

da hegemonia construída pelo neoliberalismo. Por isso, necessitamos continuar resistindo, 

fortalecendo nossos parâmetros, refletindo e problematizando sobre nosso fazer e formação 

profissional, tendo como norte a construção de outra sociabilidade sem dominação, 

exploração, opressão e apropriação de qualquer natureza. 
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