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RESUMO 

 
Neste trabalho se pretende analisar as dificuldades de 
organização coletiva da sociedade civil no contexto do 
capitalismo neoliberal; as possibilidades do processo 
organizativo na perspectiva da ampliação e efetivação de 
direitos, bem como da emancipação humana; e suas 
potencialidades como instrumento de trabalho do Assistente 
Social. 
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ABSTRACT 

 
In this study intented to analyze the difficulties of collective 
organization of civil society in the context of neoliberal 
capitalism; the possibilities in the organizative process taking 
the perspective of the expansion and enforcement of rights and  
human emancipation; and your potential as a working tool of 
the Social Worker. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O homem como ser social só existe e só faz sentido inserido em uma 

coletividade. Entretanto, a vida em sociedade exige que cada indivíduo abdique de parte de 

sua liberdade para coexistir com o outro. Sob o ótica coletiva, os processos organizativos da 

sociedade civil – e aqui me refiro aos mais embrionários possíveis e não somente aos 

movimentos sociais já organizados – são uma importante ferramenta no caminho para a 

emancipação humana, seja na perspectiva de garantias e ampliação de direitos dentro da 

sociedade em que vivemos ou de afastamento da condição de alienação em longo prazo. 

Mas o que tem se observado nas sociedades ocidentais em geral é uma grande dificuldade 

de organização, que teria sido acentuada no período neoliberal do capitalismo.  

A dificuldade que os indivíduos tem encontrado para organizar-se coletivamente, 

mesmo quando possuem alguma consciência com relação à importância desse tipo de ação 

na perspectiva de uma melhoria gradual de sua qualidade de vida, aparece como algo ainda 

mais perceptível nas últimas décadas. Tomando por referência os processos políticos2 

influenciados pela ideologia neoliberal em vigor no Brasil desde o início da década de 1990, 

o que se tem observado na sociedade como um todo é uma grande dificuldade de 

mobilização e organização em prol de demandas coletivas. As demandas estão cada vez 

mais apresentadas de forma pulverizada, refletindo o aprofundamento do individualismo 

estimulado pelos valores inerentes ao modo de vida neoliberal; ou parecem refletir 

insatisfações geradas por conjunturas político-econômicas específicas – como as que 

alavancaram as mobilizações ocorridas a partir de 2013 – mas que se avaliados os seus 

desdobramentos não se logra observar um processo de organização sistemática de grupos 

sociais em prol de demandas ou projetos coletivos: “[...]surge a contradição sobre a prática 

de todos os que tenham experimentado algum tipo de ação social: o povo dificilmente se 

organiza e dificilmente conhece uma maneira de transformar sua situação” (PALMA, 1984, 

p.16, tradução nossa)3. 

No contexto brasileiro, o profissional do Serviço Social está inserido na ordem 

social e realidade de trabalho capitalistas, ao tempo que o projeto profissional4 atualmente 

                                                 
2 Aqui me remeto ao conceito mais amplo de política e não ao entendimento do senso comum que 

restringe política a formas de governabilidade político-partidárias. 
3 “[…]surge la contradicción que pesa sobre la práctica de todos los que han intentado algún tipo de 

acción social: el pueblo difícilmente se organiza y difícilmente reconoce la empresa de cambiar su 
situación”. 
4 Conforme descrição de Netto (2003): “Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma 

profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e 
funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu exercício, prescrevem 



 

                  

em hegemonia5, denominado Projeto Ético-Político6, corresponde a outro projeto societário: 

um projeto que se proponha a superar as condições de desigualdade e exploração que são 

o cerne de funcionamento do sistema capitalista tendo, portanto, como objetivo uma 

sociedade emancipada. A partir dessa contradição, o profissional deve analisar criticamente 

a realidade sobre a qual atua e pensar estratégias de ação que, alinhadas a esse projeto 

profissional, busquem fortalecer os caminhos para alcançar o objetivo defendido: 

[...]Embora seja frequente a sintonia entre o projeto societário 
hegemônico e o projeto hegemônico de um determinado corpo 
profissional, podem ocorrer – e ocorrem – situações de conflito e 
mesmo de contradição entre eles. É possível que, em conjunturas 
precisas, o projeto societário hegemônico seja contestado por 
projetos profissionais que conquistem hegemonia em seus 
respectivos corpos (esta possibilidade é tanto maior quando tais 
corpos se tornam sensíveis aos interesses das classes 
trabalhadoras e subalternas e quanto mais estas classes se afirmem 
social e politicamente). Tais situações agudizam, no interior desses 
corpos profissionais, as diferenças e divergências entre os diversos 
segmentos profissionais que os compõem. (NETTO, 2006, p.6). 

Uma atuação que estimule processos organizativos da população é uma dessas 

estratégias, porque pode, em alguma medida, contribuir para o processo de emancipação, 

sem manter os usuários eternamente tutelados por políticas públicas paliativas. 

As instituições organizativas da classe trabalhadora vem passando por 

processos de desmonte e de descrédito político-ideológico, em especial no período de 

política neoliberal. A ausência da perspectiva coletiva tem contribuído para o acirramento da 

questão social, manifestada nos altos níveis de desigualdades e em inúmeras formas de 

violações de direitos e da condição humana.  

Em primeiro lugar, para garantir uma sintonia do Serviço Social com 
os tempos atuais, é necessário romper com uma viso endógena , 
focalista, uma visão “de dentro” do Serviço Social, prisioneira de 
seus muros internos. Alargar os horizontes, olhar para mais longe, 
para o movimento das classes sociais e do Estado em suas 
relações com a sociedade; não para perder ou diluir as 
particularidades profissionais, mas, ao contrário, para iluminá-las 
com maior nitidez. Extrapolar o Serviço Social para melhor 

                                                                                                                                                         
normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das suas relações com os 
usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e instituições sociais 
privadas e públicas (inclusive o Estado, a que cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos 
profissionais).” 
5 O conceito gramsciano de hegemonia, de forma sucinta e pouco aprofundada, corresponde à 

capacidade de uma classe fazer com que seus interesses econômicos, políticos e sua visão de 
mundo sejam vividos como universais, ou seja, uma “direção política fundada no consenso” 
(COUTINHO, 1999/2000).  
6 O projeto atualmente hegemônico no interior da categoria profissional ganhou força após o 

Movimento de Reconceituação e do processo da intenção de ruptura com o conservadorismo 
engendrado pelas(os) assistentes sociais e pensadores da área, e que ganhou força na década de 
1970 a partir de leituras críticas sobre a inserção do profissional na sociedade capitalista brasileira 
contemporânea (IAMAMOTO, 2003).  



 

                  

apreendê-lo na história da sociedade da qual ele é parte e 
expressão. É importante sair da redoma de vidro que aprisiona os 
assistentes sociais numa visão de dentro e para dentro do Serviço 
Social, como precondição para que se possa captar as novas 
mediações e requalificar o fazer profissional, identificando suas 
particularidades e descobrir alternativas de ação. 
Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 
propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar 
direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser 
um profissional propositivo e não só executivo. (IAMAMOTO, 2003, 
p. 20).  

Considerando, então, a importância de realizar uma crítica teórica de acordo 

com o proposto pela tradição marxista, ou seja, extraindo do real as contradições que 

conformam a sociedade capitalista e tomando a realidade por uma síntese de múltiplas 

determinações (MARX e ENGELS, 2007), inicio este trabalho com um breve resgate 

histórico no intuito de contextualizar o tema em questão. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Breve contexto histórico  

 

No final dos anos 1960 – momento no qual ainda vigorava a política keynesiana 

nos países da Europa ocidental, ocorreram processos de desenvolvimento e implementação 

das ditaduras latinoamericanas com o suporte do imperialismo norteamericano, processos 

de independência de países no continente africano a partir de guerras civis devastadoras e 

com o estímulo tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética em disputa pela a 

dominação político-ideológica de territórios, a corrida armamentista, entre outros marcos 

histórico-sociais. Em meio a todo esse contexto ocorrem erupções de crises e levantes 

marcados por confrontações políticas e grandes conflitos econômicos.  

Na década de 1970 o mundo capitalista ocidental ingressou em uma crise 

estrutural (e não conjuntural), caracterizada pelo “desemprego globalizado”, pela busca 

incessante e cada vez mais agressiva do lucro em escala mundial, aprofundamento das 

desigualdades sociais e destruição dos recursos naturais do planeta – em um claro 

processo destrutivo que só evidencia (ainda mais) a insustentabilidade desse sistema 

(MÉSZÁROS, 2012). 

Os aprofundamentos cíclicos da crise estrutural do capitalismo intensificados a 

partir daquela década estimularam a adoção do ideário neoliberal como meio de 

preservação do sistema. As mudanças empreendidas na esfera do Estado, sobretudo com o 

enxugamento de gastos governamentais em um contexto de recessão, intensificaram o 



 

                  

processo neoliberal de financeirização da economia; de reforço do mercado como esfera 

reguladora das relações econômicas; e de focalização, descentralização e privatização das 

políticas sociais. O que, concretamente, resultou num cenário de desemprego massivo, 

retrocesso das proteções trabalhistas, assunção de uma postura anti-sindical e contra 

movimentos populares em geral, além do amplo programa de privatização de instituições 

públicas (IAMAMOTO, 2003). 

Na dimensão ideológica, em contrapartida, a implosão do sistema soviético, 

caracterizada por crises de desenvolvimento e de autoridade, ocasionou um recuo político 

da esquerda em nível mundial, apesar dessa não poder ser apontada como sua causa 

original. Ocorreu um “processo de desvio significativo do espectro político para a direita” 

(Mészáros, 2012), com conversões pessoais que só são inteligíveis se colocadas em 

perspectiva e considerando uma tendência geral no contexto de acontecimentos históricos:  

[...]Marcar como a época do grande recuo os anos que se seguiram 
à implosão soviética – datação preferida por muitos intelectuais que 
foram de esquerda como justificativa para o fato de terem tomado 
sua “estrada para Damasco” – leva a descrever erroneamente as 
conversões pessoais e, o que é mais importante, a minimizar os 
colapsos institucionais. Pois não foram apenas os partidos 
comunistas ocidentais que àquela época se transformaram em 
tímidos partidos socialdemocratas da ordem estabelecida, buscando 
no colapso soviético a justificativa de sua dramática mudança de 
rota. Ao mesmo tempo, também os velhos partidos 
socialdemocratas dos principais países da Europa ocidental se 
transformaram em partidos conservadores de centro-direita, 
tornando-se indestinguíveis dos instrumentos políticos da “revolução 
thatcherista”. (Mészáros, 2012, p. 14-15). 

Enquanto que na esfera da subjetividade sucedeu um movimento de 

“satanização” do Estado e “santificação” do mercado e iniciativa privada – entendida como 

esfera da eficiência, da probidade e da austeridade. 

Já no Brasil, a década de 1980 foi marcante para o Brasil no que se refere aos 

processos de mobilizações coletivas diante de uma efervescência promovida por 

movimentos organizados da sociedade civil impulsionada pela crise dos governos militares 

que desde a desaceleração da economia e declínio do “milagre brasileiro” vinham perdendo 

progressivamente o apoio do empresariado nacional e a legitimação junto a outros setores 

sociais. Aliada à redemocratização – que não envolveu somente a luta pelo fim do regime 

militar, mas a busca pela elaboração e efetivação de uma nova Constituição e o 

fortalecimento de movimentos populares que tinham em comum a carência de recursos 

fundamentais (como a moradia, a terra, bens e serviços públicos etc.) e o desejo de acessar 

os direitos mais elementares – essa efervescência estimulou um processo de “juridicização” 

dos setores organizados que, a partir de então, passaram a ambicionar uma interferência 

direta no funcionamento da sociedade e do Estado via poder legislativo (Gohn, 2007).  



 

                  

Esse movimento, contudo, foi interrompido na década seguinte com a 

implementação do Estado Neoliberal e de sua ideologia, com a característica retração na 

esfera dos direitos e programas sociais que retardou e, por vezes, inviabilizou a efetivação 

de direitos conquistados na Constituição de 1988. As privatizações e o aumento do 

protagonismo da iniciativa privada, seja através de Organizações Não-Governamentais 

(ONG’s) e Organizações Sociais (OS’s) ou de empresas com Responsabilidade Social ou 

“empresa-cidadã”7, no plano social fazem com que não fique claro o real papel do Estado e 

do setor privado, assim como confundem o que supostamente seriam interesses públicos 

com interesses particulares, promovendo, assim, um retrocesso das conquistas sociais e 

promovendo, aqui novamente, a passivização8. 

Especialmente, mas não exclusivamente, no Brasil – que tem uma sociedade 

hierarquizada e ora marcada por relações de cumplicidade, ora por mando e obediência, na 

qual prevalecem as relações de favor e de dependência – há uma canalização do fundo 

público em interesses privados, favorecida pelo grande movimento de corrupção9 que atinge 

todas as esferas da máquina estatal. A confiança social ficou abalada, pois, dentro de seu 

processo de alienação10, os indivíduos e grupos deixam de creditar confiança nas grandes 

instituições e no Estado, para creditá-la no próximo e nas pequenas organizações que eles 

próprios controlam e, por isso mesmo, a eles parecem escapar de uma manipulação 

maior11. 

O engendramento da política neoliberal implementada durante as duas gestões 

do Governo Fernando Henrique Cardoso (1994-1998/ 1998-2002) não foi rompido pelo 

Governo Lula que o sucedeu, em especial no que se refere à política econômica com a 

execução das altas taxas de juros; o crescimento dos grandes conglomerados 

multinacionais e estímulo às grandes fusões na formação de oligopólios privados com o 

financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). Contudo, houve 

                                                 
7 Para a referência teórica aqui utilizada, ver “Terceiro Setor e Questão Social: Crítica ao padrão 

emergente de intervenção social” de Carlos Montaño. 
8 Ibid., p. 8. 
9 Corrupção aqui entendida como meio espúrio de se conseguir benefícios através da oferta de 

dinheiro ou vantagem como moeda de troca para o atendimento de interesses privados. 
10 A relação dos indivíduos com sua classe é alienada. Assim, não apenas a Natureza, o Estado e a 

Sociedade Civil lhe parecem como poderes autônomos, estranhos e separados; a classe lhes parece 
como dada, como determinante de suas ações – de seu ser, agir e pensar (CHAUÍ, 1980). 
11 Sitcovsky em sua análise das categorias pós-neoliberalismo e neodesenvolvimentismo, atribuídas 

por intelectuais ligados ao Partido dos Trabalhadores para caracterizar (ou melhor, descaracterizar) 
as políticas de governo daquele Partido, reafirma a tarefa da crítica dialética reconhecendo a 
necessidade de uma análise que permita conhecer a realidade “tal como é” e ao final contrapõe: “Da 
mesma forma, um conhecimento que mistifica a realidade tem a potencialidade de produzir o efeito 
oposto – bloquear a capacidade de ação e enfrentamentodos trabalhadores, o que Gramsci assinalou 
como passivização.” (SITCOVSKY, 2013), interpretação que também entendemos ser pertinente 
nesse momento da análise. O tema será desenvolvido ainda nesta seção. 



 

                  

grande diferença com relação aos investimentos na área social que resultaram em 

significativo impacto sobre a pobreza brasileira – com o aumento progressivo do salário 

mínimo, programas de transferência de renda a partir de recursos fiscais para o combate à 

miséria como o Bolsa Família, o aumento da oferta de emprego formal como resultado de 

investimentos para o crescimento da economia etc. Assim, apesar das inúmeras críticas que 

se possa tecer acerca das limitações e formatos dos programas e políticas sociais 

empreendidos pelo Governo Lula, há de se reconhecer “que entre FHC e Lula há uma 

profunda diferença, especialmente em relação à retomada do papel forte do Estado e o 

subsídio à parte vulnerável da sociedade” (MARICATO, 2011, p.39). 

Apesar de diferenças evidentes entre a política neoliberal implementada no país 

na década de 1990 até o início dos anos 2000 e a política desenvolvida a partir dos 

governos do Partido dos Trabalhadores (2002-2006/ 2006-2010/ 2010-2014),  inclusive no 

que podem ser considerados avanços na área social, uma análise mais minuciosa permite 

concluir tanto no que se refere às políticas econômicas quanto aos investimentos em 

programas de redistribuição de renda, na verdade essas mudanças acompanham 

tendências regionais do desenvolvimento capitalista neoliberal, estando, inclusive, alinhadas 

com exigências de organismos financeiros internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional - FMI, voltadas para a América Latina como estratégias de 

enfrentamento da pobreza nos moldes do capitalismo neoliberal. Pode-se observar também 

que, concomitante a essas políticas – sempre de caráter seletista e focalizadas, ocorre um 

movimento de mercantilização e reformas da seguridade social, em especial nas duas 

outras pontas do tripé: Saúde e Assistência. 

Na esteira das análises de Mota (2013), os resultados desse 
processo são as tendências de privatização e assistencialização da 
seguridade social brasileira, que implicam na criação do cidadão-
consumidor da saúde e previdências privadas complementares; e o 
cidadão-pobre, usuário das políticas de assistência social, sob a 
forma de programas de renda mínima. (SITCOVSKY, 2013). 

Assim, o processo de alienação e desmobilização social aprofundado com o 

Neoliberalismo, além de incidir diretamente no retrocesso e na efetivação de direitos 

conquistados, bem como na conquista de novos direitos, retroage nas possibilidades de se 

avançar em direção a uma sociedade emancipada e fundamentalmente distinta da que se 

tem hoje. 

É desnecessária qualquer argumentação detalhada para 
verificar o antagonismo entre o projeto ético-político que ganhou 
hegemonia no Serviço Social e a ofensiva neoliberal que, também 
no Brasil, em nome da racionalização, da modernidade, dos valores 
do Primeiro Mundo etc., vem promovendo (ao arrepio da 
Constituição de 1988) a liquidação de direitos sociais (denunciados 
como “privilégios”), a privatização do Estado, o sucateamento dos 



 

                  

serviços públicos e a implementação sistemática de uma política 
macro-econômica que penaliza a massa da população.  

Assim, a cruzada antidemocrática do grande capital, 
expressa na cultura do neoliberalismo – cruzada entre nós 
capitaneada por setores político-partidários autointitulados social-
democratas e, mais recentemente, por setores que outrora se 
reivindicaram de esquerda -, é uma ameaça real à implementação 
do projeto profissional do Serviço Social. Do ponto de vista 
neoliberal, defender e implementar este projeto ético-político é sinal 
de “atraso”, de “andar na contra-mão da história”. (NETTO, 2006, p. 
18-19). 

Frente a essas condições, a proposta de mobilização mostra-se condenada a 

pequenas ações que não configuram grande significado para a alteração dos mecanismos 

mais fundamentais que determinam o funcionamento e a reprodução de um sistema social.  

 

2.2. Organização coletiva: Desafios no contexto Neoliberal, a insuprimível vida cotidiana e a 

atuação do Assistente Social 

 

Não é tarefa simples questionar e se mobilizar em um contexto de pobreza e 

vulnerabilidade. Não obstante, é possível reafirmar que apesar das dificuldades encontradas 

no campo da organização e mobilização popular, a superação da cotidianidade para a 

construção da consciência coletiva é necessária e possível.  

Netto (2005), ao descrever as determinações fundamentais da cotidianidade em 

Lukács nos apresenta três elementos presentes na vida cotidiana: heterogeneidade, 

imediaticidade e superficialidade extensiva. A heterogeneidade e a imediaticidade conduzem 

os indivíduos a atitudes que consideram apenas aspectos superficiais da situação 

vivenciada, levando em conta o somatório dos fenômenos sem considerar as relações que 

os vinculam e que exigiriam uma análise mais profunda e reflexiva, enquanto a 

superficialidade extensiva aparece como resultante das duas primeiras (NETTO, 2005). A 

partir desses elementos é possível entender melhor as dificuldades encontradas por 

profissionais que atuam junto à população em uma perspectiva de organização coletiva. 

Mas para uma análise completa de qualquer fenômeno social deve-se 

considerar o movimento da sociedade em determinados períodos históricos: a fragmentação 

e desmobilização em relação às causas coletiva numa conjuntura de descenso e apatia pela 

qual passam os movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos que representam os 

anseios da classe trabalhadora são determinantes. A reprodução dessa apatia e 

desmobilização de grande parte dos usuários do Serviço Social, que em geral pertencem às 

camadas sociais mais pobres, ocorre porque eles não estão alheios aos acontecimentos da 

sociedade em que estão inseridos, mesmo que através de uma inserção marginalizada.  



 

                  

A superação dos determinantes que compõem a insuprimível vida cotidiana da 

população usuária e dos profissionais do Serviço Social – bem como dos demais sujeitos – 

se mostra essencial para a dimensão genérica e ao desenvolvimento do ser social na 

construção de uma consciência coletiva necessária à organização de grupos e movimentos 

sociais. A superação de seu potencial alienante deve estar sempre no horizonte de atuação 

do Assistente Social tanto no que se refere à necessidade de evitar uma prática que 

unicamente reproduz a ordem vigente; como no que se refere ao entendimento de 

características que conduzem à alienação – e muitas vezes apatia – dos usuários na luta 

pela conquista de direitos e acesso aos mesmos.  

Palma (1984), ao falar sobre o processo de mobilização social12 dos grupos 

populares na luta por transformações sociais, afirma que o sistema capitalista deixado à sua 

própria iniciativa é perfeitamente capaz de absorver as contradições da exploração e, se 

levarmos em conta que a subordinação de classe é inerente à estrutura do capitalismo. 

Afirma, assim, que para se quebrar o ciclo de reprodução da problemática vivida por esses 

grupos se faz necessária a intervenção do agente externo, que pode ser qualquer sujeito 

social que se proponha a prover condições para a atuação do grupo como protagonista da 

transformação. Nesse caso, seu principal papel é o de identificar a real demanda da 

população, suas necessidades e anseios; e avaliar estratégica e politicamente formas de 

provocar o poder público com o intuito de atender a essa demanda. Para tal são necessários 

instrumentos e técnicas que possibilitem ao profissional a habilidade de realizar tais 

provocações e negociar com diferentes organismos – dentre os quais o Estado – assim 

como organizar a população que tem que ser o sujeito ativo dessa ação.  

Ao conceber a mobilização como processo que se desenvolve a partir das 

demandas identificadas, é possível ao Assistente Social atender a parte dessas demandas 

através de políticas e/ou programas já institucionalizados, retirando sua ação da esfera 

utópica, que entende a mudança das condições concretas de vida da população apenas 

através da via da superação do sistema social no qual está inserido. Nesse sentido e 

pensando na atuação do Assistente Social nos tempos atuais, Iamamoto afirma que um de 

seus maiores desafios reside em 

desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 
propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar 
direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser 
um profissional propositivo e não só executivo. [...] as possibilidades 

                                                 
12 Palma irá chamar de mobilização social o processo pelo qual um grupo popular abandona sua 

condição de puro produto de seu meio social e assume, objetiva e subjetivamente, sua tarefa 
histórica de transformação, passando à condição de protagonista da mudança que se deseja 
alcançar. 
 



 

                  

estão dadas na realidade, mas não são automaticamente 
transformadas em alternativas profissionais. Cabe aos profissionais 
apropriarem-se dessas possibilidades e, como sujeitos, desenvolvê-
las transformando-as em projetos e frentes de trabalho. 
(IAMAMOTO, 2003, p.20-21). 

No panorama endógeno da profissão, o Assistente Social se consolidou 

historicamente como executor terminal de políticas sociais (NETTO, 1992), com destaque 

para as políticas públicas, tendo, portanto, o Estado como seu principal empregador, 

colocando novamente a questão da contradição entre a prática profissional "emancipadora" 

e o profissional como agente das políticas de um Estado atravessado por disputa de 

classes, mas ainda com os interesses da classe burguesa como hegemônicos. Portanto, a 

conformação da profissão como instrumento do Estado em reposta às pressões da classe 

trabalhadora para atuação sobre as manifestações da questão social já demonstra os limites 

de sua ação nos recortes do sistema capitalista. Apreender a questão social, contudo, 

significa também para o Assistente Social captar as múltiplas formas de pressão social, de 

invenção e reinvenção da vida, construídas no cotidiano e superar diariamente obstáculos 

impostos pela dinâmica capitalista (IAMAMOTO, 2003). 

 

CONCLUSAO 

 

Dessa forma, o estímulo à organização coletiva de segmentos diversificados da 

população como instrumento emancipador, de autonomia e plena expansão dos indivíduos, 

não apenas fortalece os projetos societários que representam os interesses da classe 

trabalhadora e de grupos subalternos13 e enfraquecem o projeto societário hegemônico em 

vigor, como também o projeto profissional ainda hegemônico14 no interior da categoria e que 

tem a emancipação como objetivo, também depende da organização social para sua 

permanência e aprofundamento. O momento propício para a própria categoria, através de 

                                                 
13 A utilização da expressão “grupos subalternos” é proposital a medida que se pretende distinguir 

grupos sociais subalternos e classes subalternas. Segundo Del Roio (2007), Gramsci utiliza os dois 
termos em diferentes momentos dos Cadernos do Cárcere, proporcionando inúmeras interpretações 
sobres esses conceitos; assim como ocorreu com diversas análises expressas em sua obra. 
Contudo, o pensador sardo a partir da utilização de tais conceitos ampliou e aprofundou o campo de 
visão analítica dos grupos sociais em mutação, em diferentes tempos históricos, passando a uma 
análise mais precisa com relação ao seu desenvolvimento e à sua tomada de consciência como 
classes ou grupos subalternos, bem como seus distintos estágios de organização, mesmo que ainda 
sem romper totalmente com a condição subalternidade às classes ou grupo hegemonicamente 
dominantes e sem ter se unificado em uma única classe, numa análise da totalidade. 
14 “Mais exatamente, todo corpo profissional é um campo de tensões e de lutas. A afirmação e 

consolidação de um projeto profissional em seu próprio interior não suprime as divergências e 
contradições. Tal afirmação deve fazer-se mediante o debate, a discussão, a persuasão – enfim, pelo 
confronto de idéias e não por mecanismos coercitivos e excludentes. Contudo, sempre existirão 
segmentos profissionais que proporão projetos alternativos; por consequência, mesmo um projeto 
que conquiste hegemonia nunca será exclusivo.” (NETTO, 2006, p. 5). 



 

                  

segmentos declaradamente mais críticos, impulsionar mudanças e iniciar a intenção de 

ruptura com o conservadorismo foi justamente o momento de maior organização popular e 

social pela redemocratização (NETTO, 2006)  

Trata-se, portanto, de conhecer a realidade da população usuária, identificar 

suas demandas e desvelar a dinâmica da realidade em um movimento dialético entre a 

prática e a ação reflexiva que deve iluminar essa prática, entendendo que a ação poderá 

mudar e os elementos teóricos e estratégias deverão ser constantemente renovados. Não 

há teoria sem prática, assim como não há prática sem teoria – mesmo que de forma 

obscura, sem uma consciência ativa. Resultam, então, de dois níveis de conhecimento, se 

referem um ao outro, e é essa mistura que, em parte, possibilita a integração desses dois 

níveis (PALMA, 1984). 

 O grande desafio, particularmente ao Serviço Social, é o de apreender o 

movimento dialético de avanços e recuos da consciência e encontrar espaços que levem à 

generalidade humana e, portanto, contribuam para desmistificar a realidade alienada 

(HELLER apud NETTO, 2005). Assim, cabe aos Assistentes Sociais que tem na 

organização popular um de seus principais objetivos, contribuir para o resgate das 

identidades coletivas hoje fragmentadas e na recuperação do conceito de classe. Com isso, 

é necessário que o profissional tenha em sua rotina de trabalho a prática de refletir sobre 

suas ações e sobre a conformação da realidade sobre a qual está debruçado.  

Refletir sobre estratégias que possam proporcionar qualquer avanço em um 

longo caminho que deve ser trilhado para a mudança efetiva dessa realidade mostra-se 

cada vez mais urgente e necessário.  
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