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Apresentação

Cenários, contradições e pelejas do Serviço Social brasileiro foi o tí-
tulo por nós escolhido para socializar com os leitores da área de 
Serviço Social a publicação de dez ensaios que se ocupam da discussão 
teórico-metodológica e política do Serviço Social contemporâneo. Emol-
durados pelo prefácio da Professora Franci Cardoso, uma das mais 
aguerridas docentes da área dos fundamentos e da pesquisa em Servi-
ço Social, essa coletânea tem suas origens no livro publicado pela Edi-
tora da Universidade Federal de Pernambuco, em 2014, em uma pe-
quena tiragem de 300 exemplares, esgotados no seu lançamento, em 
Natal, por ocasião do XIV Encontro Nacional de Pesquisadores em 
Serviço Social. Embora repetindo no título a força da expressão “pelejas”, 
que espelha nosso sentimento em relação à reiteração e à insistência 
históricas de alguns debates do Serviço Social brasileiro, como a defesa 
do pensamento crítico de inspiração marxiana e seu alinhamento ao 
projeto de uma sociedade emancipada, este volume não se constitui 
em uma segunda edição do livro de 2014. Naquele, compareceram 
vários artigos de docentes que participaram da experiência do pro-
jeto de cooperação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior/Programa Nacional de Cooperação Acadêmica 
(Capes/Procad) articulado, na Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), pelos pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
o Trabalho, tratando tanto da conjuntura brasileira como de temas 
afetos à formação e ao exercício profissional dos assistentes sociais. 
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Este novo volume preserva, mediante revisão e ampliação do conteú-
do, quatro ensaios publicados no livro anterior e incorpora seis novos 
capítulos, dando a conhecer, também, a produção de jovens pesqui-
sadores, parceiros do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho 
(GET) da UFPE e de integrantes do Grupo Temático de Pesquisa 
Trabalho, Questão Social e Serviço Social, da Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS).

A ideia de dar continuidade e adensar o debate iniciado no livro 
anterior motivou-nos a ampliar as discussões e incorporar outros 
pesquisadores que vêm desenvolvendo seus estudos e pesquisas dis-
correndo sobre os novos desafios ao Serviço Social em face dos ten-
sionamentos e fundamentos profissionais que vêm sendo postos à 
prova neste início de século. Referimo-nos, particularmente, aos traços 
conservadores que se fazem presentes nos âmbitos da formação, exer-
cício profissional e produção do conhecimento, os quais tendem a 
reatualizar o sincretismo que persiste historicamente no Serviço Social 
e construir uma cultura profissional que minimiza as dimensões só-
cio-históricas e políticas da profissão. Diante da atual dinâmica do 
capitalismo e da realidade brasileira, nossos leitores poderão observar 
que os novos contornos de velhas questões sociopolíticas requerem reno-
vadas análises e reflexões: esta é a nossa proposta ao enfrentar as 
problemáticas históricas e as emergentes, fugindo do epistemologismo 
pós-moderno que apreende o emergente como novo, (des)historici-
zando as necessidades sociais, com sérias implicações no Serviço Social. 
Em rota inversa, problematizamos as atuais demandas ao Serviço 
Social, evidenciando seus nexos com os processos de produção e repro-
dução social e suas incidências na cultura profissional e na relação 
entre a profissão e o processo de constituição da hegemonia das  classes 
dominantes. Também, em uma reflexão inédita, trabalhamos a catego-
ria “expropriações contemporâneas”, no marco da crítica da economia 
política para refletir sobre a precarização do trabalho e as tendências 
privatistas e mercantis das políticas públicas na atual quadra histórica.

Em suma, nossa motivação para organizar este novo livro pode 
ser resumida em dois propósitos: suprir demandas da formação 
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profissional, tratando temas que dizem respeito às matérias essenciais 
à formação, e trazer para o debate algumas polêmicas e discussões 
que podem redundar em pesquisas e aprofundamentos de questões 
caras ao Serviço Social brasileiro, entre elas, a discussão sobre a di-
mensão sincrética do Serviço Social, as determinações sócio-históricas 
das demandas profissionais e suas contradições, a relação entre teoria 
e prática e a dimensão ideopolítica do Serviço Social vis-à-vis os 
processos de construção da cultura profissional e suas mediações na 
constituição e/ou negação da hegemonia das classes dominantes.

O livro está organizado em quatro partes temáticas: Tendências 
do Serviço Social, Serviço Social e sincretismo, Trabalho e Serviço 
Social e Particularidades do ensino em Serviço Social, nas quais estão 
distribuídos dez capítulos. Na primeira parte do livro, três artigos 
expõem as tendências do Serviço Social brasileiro, com ênfase no 
debate da cultura profissional e em sua dimensão ideopolítico-peda-
gógica. Todos eles, sob diferentes caminhos, partem da discussão 
sobre a natureza da profissão, suas transformações recentes e as in-
cidências da ofensiva neoliberal sobre a formação, o exercício profis-
sional, a produção do conhecimento e as condições de trabalho dos 
assistentes sociais. Os textos de nossa autoria, da professora Yolanda 
Guerra e do pesquisador Adilson Junior, fazem incursões sobre esses 
temas, analisando as determinações, mediações e configurações do 
Serviço Social contemporâneo, apresentando sínteses e polêmicas que 
estimulam o debate acadêmico.

A segunda parte do livro é dedicada à tematização dos funda-
mentos teóricos, sócio-históricos e ontológicos que se constituem nas 
pelejas enfrentadas pelo Serviço Social, principalmente aquelas que 
se relacionam às questões que envolvem o sincretismo, o conserva-
dorismo e a complexa discussão da relação teoria e prática. O artigo 
do professor Cézar Maranhão, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, atualiza a histórica reflexão sobre a estrutura sincrética da 
profissão, originalmente abordada pelo professor José Paulo Netto, 
ao destacar o peso do pensamento instrumental e empirista que vem 
ganhando status de “conhecimento que realmente produz resultados 
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para a prática profissional cotidiana”, em detrimento das operações 
teóricas que se propõem ir além da manipulação imediata de aspec-
tos do cotidiano, buscando atingir a totalidade das relações sociais.

Seguindo essa mesma trilha, o texto do professor Jamerson  Souza, 
da Universidade Federal da Paraíba, apresenta as mediações entre o 
Serviço Social e a estrutura administrativa do Estado-burguês para 
intervenção sobre a “questão social”, atribuindo a essa estrutura o 
fundamento histórico que implica o sincretismo no exercício profis-
sional. Já o ensaio dos professores Henrique Wellen, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, e Ranieri Carli, da Universidade 
Federal Fluminense, problematiza a imparcialidade e a neutralidade 
das ciências humanas, tão em voga nos discursos positivistas, a par-
tir do diálogo com autores representativos dos pensamentos sociais 
clássico e moderno, e reflete sobre os trajetos e armadilhas utilizados 
pelo Serviço Social na lida com essa histórica peleja.

Na parte terceira deste volume, dois artigos abordarão a relação 
entre trabalho e Serviço Social. O primeiro texto, de autoria de Ana 
Elizabete Mota e Maria Augusta Tavares, faz uma releitura da cate-
goria marxiana expropriações, utilizando-a para problematizar a su-
pressão de direitos sociais e do trabalho, mediante as estratégias de 
precarização do trabalho, especialmente através do trabalho por 
conta própria e da mercantilização das políticas, bens e serviços pú-
blicos. Segue-se um capítulo elaborado pelo professor Ricardo Lara, 
da Universidade Federal de Santa Catarina, que discorre sobre a 
dialética do trabalho e a teoria marxista do valor trabalho, a partir do 
estudo de algumas obras de Marx e Engels, com ênfase nas discussões 
sobre o trabalho alienado e o conhecimento das condições de vida da 
classe trabalhadora.

Encerrando o livro, dois textos tratarão das particularidades do 
ensino no Serviço Social na quarta parte. O primeiro, elaborado pelas 
professoras Sâmya Ramos e Maria Helena Elpídio, atribui à implan-
tação da Política Nacional de Estágio da ABEPSS possibilidades de 
superação das dificuldades e dilemas dos estágios, uma preocupação 
que percorre todas as Unidades de Formação Acadêmicas do Serviço 
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Social. Permeiam a análise das autoras o debate e as implicações da 
mercantilização da educação sobre a formação profissional e as resis-
tências da profissão diante do avanço desse processo. O segundo 
ensaio, de autoria da Doutora Milena Gomes de Medeiros e da pro-
fessora Juliane Peruzzo, analisa a interiorização e a expansão do 
Serviço Social levadas a cabo pelos empresários do ensino privado, 
empreendendo a crítica a esses processos, as tendências dessa forma-
ção e suas incidências sobre as subjetividades dos discentes.

Assim, na condição de organizadoras, temos a expectativa de 
que a publicação deste livro contribua com o debate crítico que a 
profissão precisa enfrentar nesses tempos de “miséria da razão”. A 
riqueza das discussões que os leitores aqui encontrarão é parte das 
pelejas de segmentos profissionais e dos autores aqui presentes para 
fortalecer uma perspectiva crítica e de inspiração marxiana conquis-
tada pelo Serviço Social desde finais da década de 1970. Esperamos 
que o conteúdo dos textos de pesquisadores de longa estrada na 
profissão e dos novos autores que aqui se revelam com maturidade 
e densidade intelectual se transforme em nossa arma crítica para 
apreender, analisar a realidade social e definir estratégias e táticas que 
qualifiquem a nossa profissão em suas diferentes dimensões e enfren-
te as problemáticas sociais que se avolumam nesses tempos de crise. 
Dele, aguardamos fecundos desdobramentos das novas gerações de 
discentes e profissionais do Serviço Social no campo da pesquisa, do 
ensino e da produção de conhecimentos.

Recife/Madrid, setembro de 2015

Ana Elizabete Mota

Angela Santana do Amaral
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Prefácio

Serviço Social e seus  
desafios contemporâneos*

1. Introdução

O mundo contemporâneo apresenta uma multiplicidade de or-
ganizações e ações de sujeitos históricos e políticos, cuja unidade se 
constitui na prática política, construindo projetos coletivos, em uma 
perspectiva de classe. Tais projetos indicam possibilidades de enfren-
tar novas formas de exploração do capital sobre o trabalho nas socie-
dades capitalistas contemporâneas, onde não se aboliu a contradição 
de classe, mas, pelo contrário, verifica-se uma crescente afirmação das 
classes e da luta de classes.

 De um lado, a realidade brasileira evidencia a força econômica 
e política da classe dominante, representada, em sua maioria, pelas 

* Prefácio originalmente elaborado para o livro Serviço Social brasileiro nos anos 2000: cená-
rios, pelejas e desafios, organizado por Ana Elizabete Mota e Angela Amaral, publicado pela 
Editora da UFPE, em 2014. Para a presente publicação, redefini o título e ampliei o conteúdo.
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frações ligadas às grandes empresas e, de outro, as classes subalternas, 
que, em seus movimentos e organizações, têm aglutinado assalariados 
dos setores caracterizados como primário, secundário e terciário, ou 
seja, trabalhadores dos setores produtivo e improdutivo; subempre-
gados e desempregados eventuais; trabalhadores em potencial, não 
incorporados ao mercado de trabalho; enfim, todos os segmentos que, 
não possuindo os meios de produção, estão sob o domínio econômico, 
político e ideológico das classes que representam o capital. Entendo 
que há diferenciações entre os próprios trabalhadores, quanto à posi-
ção que os diversos segmentos ocupam no mundo do trabalho, isto é, 
os trabalhadores não formam uma classe homogênea tanto no mo-
mento objetivo quanto na subjetivação da objetividade; e que a con-
dição de subalternidade do conjunto dos trabalhadores, em face do 
capital, permite uma nova configuração de classe que reúne segmen-
tos diferenciados, de acordo com a concepção exposta anteriormente.

Assim, os efeitos práticos provocados pelo modo capitalista de 
produção não atingem apenas aqueles trabalhadores inseridos dire-
tamente no processo de produção material, mas atingem, fundamen-
talmente, aqueles que não possuem os meios de produção, quer es-
tejam incorporados ou não ao mercado de trabalho. Portanto, se a 
propriedade privada dos meios de produção não é a única fonte de 
dominação, é a fonte primeira, a partir da qual emergem as demais 
fontes de domínio. A subalternidade desses trabalhadores se expres-
sa, portanto, pela não propriedade dos meios de produção material 
e cultural e, consequentemente, pelos domínios econômico, político 
e ideológico exercidos pelo capital. Esses são os elementos básicos 
que caracterizam as classes subalternas como uma das fundamentais 
nas sociedades capitalistas.

O capitalismo brasileiro, em conexão com a crise mundial do 
capital, aprofunda suas contradições, a partir de 1974, mesmo em 
curtos períodos de crescimento especulativo.

A crise que se inicia nos anos 1970 apresenta, segundo Mandel 
(1990) (apud Mota, 2010), particularidades que a diferenciam da dinâ-
mica de outras crises capitalistas. Trata-se de uma
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crise social do conjunto da sociedade burguesa, uma crise das relações 
de produção capitalistas e de todas as relações sociais burguesas, que 
se imbrica com a diminuição durável do crescimento econômico capi-
talista, acentua e agrava os efeitos das flutuações conjunturais da eco-
nomia, e recebe por sua vez novos estímulos dessas flutuações.

Nessa mesma linha de raciocínio, Mészáros (2002) (apud Mota, 
2010) caracteriza a crise contemporânea como crise global de alcance 
mundial, atingindo todas as nações imperialistas do planeta, e como 
uma crise de longa duração e sem saída a curto ou longo prazo. Dado 
o caráter mundial dessa crise, o qual se imprime pela estrutura mun-
dializada do capitalismo, cuja internacionalização se expressa pela 
concentração do capital e descentralização da produção, com abran-
gência planetária, ela não pode, segundo Maranhão (2004) (apud 
Mota, 2010), “ser enfrentada setorialmente ou por capitalistas indivi-
duais, razão pela qual mobiliza a intervenção do Estado e das orga-
nizações financeiras internacionais na tentativa de equacioná-la”.

Nesse processo, a partir dos anos de 1980, o capital busca enfren-
tar suas próprias contradições por meio de iniciativas que permitam 
recompor as suas taxas de lucro, ao mesmo tempo que desenvolvem 
mecanismos que as legitimem socialmente. Nessa perspectiva, as 
classes dominantes “necessitam exercitar-se como classe dirigente, 
implementando seu projeto classista através de uma direção restaura-
dora, criando iniciativas conservadoras sob o influxo das ideias liberais” 
(Mota, 2010, p. 16). Nesse projeto, o Estado tem um papel fundamen-
tal, favorecendo a produção de superlucros, inovando práticas ideo-
lógicas e produtivas, seja nos países centrais, seja nos periféricos, 
patrocinando transformações nos padrões de acumulação e reprodução.

À medida que a crise se aprofunda, os salários dos trabalhadores 
tendem a baixar e a expropriação das terras dos trabalhadores e dos 
índios no campo tende a aumentar, pois o capital que explora os 
trabalhadores na indústria é o mesmo que expropria e explora os 
trabalhadores no campo.

No Brasil, a extrema concentração de renda tem sua causa prin-
cipal na elevada e crescente monopolização da economia brasileira 
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por grupos econômicos de grandes empresas transnacionais que 
controlam, de forma individual ou associados entre si, a quase tota-
lidade das empresas industriais, financeiras, comerciais, agropecuárias, 
bem como terras, meios de transporte, comunicação e outros setores 
essenciais ao bem-estar da vida humana.

Assim, a formação e o crescimento dos próprios monopólios 
nacionais se deram associados ao capital internacional, destituídos 
de autonomia sobre o setor dos meios de produção, em especial o de 
máquinas avançadas e de componentes eletrônicos sofisticados. Nes-
se processo, os capitalistas brasileiros tiveram como opção para seu 
enriquecimento acelerado uma política de colaboração com seus 
parceiros internacionais.

Desse modo, a concentração de quase toda a riqueza social nas 
mãos de um número reduzido de grupos de grandes capitalistas 
nacionais e estrangeiros condena a classe trabalhadora a sobreviver 
com uma parcela insignificante do que produz, em uma situação 
crescente de exploração e miséria.

O desenvolvimento desigual do mundo capitalista, ou a polari-
zação, permite a expansão de uma riqueza e de uma pobreza simul-
tâneas, em rapidez e extensão.

Em face dessa situação sinteticamente exposta, em que as desi-
gualdades são um desafio permanente, pela sua essencialidade no 
capitalismo, dá-se o processo de constituição das políticas sociais, 
mediadas pelo Estado e pela ação das classes sociais organizadas, as 
quais são determinadas pelas relações de apropriação/distribuição e 
dominação/subalternização. Têm, portanto, a sua gênese na relação 
capital/trabalho, exercendo sua função na reprodução da força de 
trabalho e do próprio capital.

O Brasil, entretanto, apresenta peculiaridades no que tange à 
relação do Estado, capitais particulares e trabalho,

determinadas pelo processo de industrialização tardia, no qual o 
Estado assumiu, prioritariamente, a função de investidor e de finan-
ciador das condições de reprodução e expansão do capital [...]. Como 
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Estado Capitalista, sua ação na manutenção e reprodução da força de 
trabalho tem se verificado muito mais no disciplinamento do uso 
produtivo do trabalho pelo capital (jornada, condições de trabalho, 
salário, etc.), do que propriamente pela oferta de políticas sociais 
(Mota, 1989, p. 131).

Em contrapartida a essa omissão do Estado, o empresariado 
patrocina, desde a década de 1940, salários indiretos ao trabalhador, 
o que se apresenta como projeto colaboracionista com o Estado. Na 
realidade, esse patrocínio é feito para obter vantagens financeiras do 
setor público e transformar salários indiretos em um incremento à 
produtividade.

Com o controle do Estado pelos capitalistas, o capital privado 
obtém vantagens financeiras, econômicas e políticas, observando-se, 
nesse particular, no Brasil, um crescente processo de privatização do 
Estado, mediante a utilização dos chamados fundos públicos na 
esfera privada.

Assim, de acordo com Mota (1989, p. 132),

... no Brasil ocorre verdadeira inversão da chamada via fiscal para re-
dução das desigualdades. Ao invés de o Estado se apropriar de parte 
do excedente, via taxação de lucros e da riqueza patrimonial, ele abdi-
ca de tal receita para que o empresariado faça a “justiça social”.

A mesma autora ressalta, ainda, a não tributação das chamadas 
despesas operacionais das empresas (incluindo os custos dos progra-
mas sociais) que, contabilizados como tais, devem ser repassados para 
o produto. Assim, o cidadão paga quando não é sujeito da socializa-
ção dos lucros, pela via fiscal e quando adquire as mercadorias.

É importante destacar que as políticas sociais, como instrumen-
to de reprodução da relação capital/trabalho, têm que ser encaradas 
de acordo com o contexto e o momento histórico em que se situam. 
Seus mecanismos avançam e recuam no bojo das lutas sociais e das 
relações estabelecidas entre o Estado e as classes sociais.
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Assim, no contexto atual das transformações da sociedade bra-
sileira, podemos evidenciar que no âmbito das políticas públicas de 
corte social as propostas neoliberais repercutem de forma perversa, 
excluindo um grande contingente populacional que já é expropriado 
de toda a riqueza material e intelectual produzida socialmente, não 
usufruindo dessa riqueza — amplos segmentos constituídos pelas 
classes subalternas, com os quais o Serviço Social tem uma vinculação 
histórica, seja no campo da reprodução da força de trabalho, via po-
lítica de assistência, seja no campo da organização, tendo presente a 
conexão desses espaços de prática do assistente social.

O projeto neoliberal que se expande pelo mundo e, por conse-
guinte, no Brasil amplia e aprofunda as desigualdades e a pobreza, 
ao mesmo tempo que retira a possibilidade de o Estado investir em 
políticas sociais que atendam, minimamente, às demandas das classes 
subalternas para garantir sua sobrevivência. Esse projeto submete as 
necessidades sociais aos interesses econômicos, cujo objetivo principal 
é a maximização dos lucros dos empresários privados.

A perspectiva neoliberal de subsunção das necessidades sociais 
aos interesses econômicos e, portanto, de redução do tamanho do Es-
tado no atendimento a essas necessidades essenciais se funda na con-
cepção de que não cabe ao Estado a responsabilidade do processo de 
provisão social, e sim à sociedade e à iniciativa empresarial privada.

A partir dos anos 1990, vivencia-se um processo de redefinição do 
vínculo do Serviço Social às lutas das classes subalternas, o qual se 
intensificou em todo o país, na segunda metade da década de 1970, 
com significativo avanço nos anos 1980. Esse avanço expressou-se, 
entre outras formas, pela atuação profissional em espaços de formação 
e organização políticas dos trabalhadores: sindicatos, associações pro-
fissionais, movimentos sociais urbanos e rurais, entre outros. Nesses 
espaços e nessas décadas (1970 e 1980), a perspectiva do trabalho pro-
fissional do assistente social era de mobilização social e organização, 
de modo a contribuir para viabilizar projetos de interesse dessa classe, 
na construção de novas relações hegemônicas na sociedade, superando 
a sua condição de dominação político-ideológica e econômica.
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Tal perspectiva se traduziu pela vinculação do projeto ético-po-
lítico-profissional a uma determinada perspectiva societária, cuja 
construção exige o fortalecimento de processos emancipatórios das 
classes subalternas. Trata-se da perspectiva de superação da socieda-
de capitalista, tendo como horizonte a emancipação humana.

A tendência atual, a partir de 1990, sobretudo em instituições 
que operam as políticas sociais,

é o redirecionamento da perspectiva de mobilização social e organiza-
ção, no horizonte da emancipação humana, para o horizonte da subal-
ternidade, buscando a legitimação, pelas classes subalternas do atual 
padrão da política social, sob a égide do neoliberalismo (Cardoso e 
Lopes, 2009, p. 469).

Esse padrão privilegia a mercantilização das políticas sociais, 
transferindo para o setor privado as responsabilidades do Estado 
quanto às políticas públicas, em detrimento do atendimento às ne-
cessidades como direito, e investe na cooptação das organizações e 
lutas das classes subalternas pela intensificação de programas emi-
nentemente assistencialistas, mas que atendem, mesmo precariamen-
te, a necessidades prementes das classes subalternas.

Nesse contexto de hegemonia do neoliberalismo, é importante 
ressaltar o caráter contraditório da atuação profissional do assistente 
social, cuja história é um processo orgânico da história da sociedade 
em que se insere a profissão, sendo, portanto, determinada pelas 
contradições inerentes a essa sociedade. Neste sentido, destacam-se 
as implicações econômicas, políticas e sociais decorrentes do avanço 
do capitalismo no mundo e, em contraposição, a luta das classes 
subalternas “norteada pelos ideais emancipatórios da sociedade que 
repõem a participação como estratégia da politização das relações 
sociais e de intervenção crítica dessa classe no movimento histórico, 
nos espaços de produção e reprodução social” (Abreu, 2004, p. 10).

No movimento contraditório da sociedade e mesmo nos espaços 
de formação e de organização política das classes subalternas, há 
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projetos profissionais e projetos societários diferenciados disputando 
a hegemonia. Quais são esses projetos, como se dá essa disputa, quais 
as tendências da inserção do assistente social nesses espaços e quais 
os desafios postos ao Serviço Social e à classe trabalhadora no con-
texto dessa disputa?

Nas instâncias de organização das classes subalternas, o traba-
lho dos assistentes sociais tende a assumir duas grandes perspecti-
vas teóricas e políticas que perpassam os projetos profissionais e os 
projetos societários em disputa na sociedade brasileira, na atualida-
de: 1) a perspectiva de superação da sociedade capitalista, tendo 
como horizonte a conquista da emancipação humana, passando pelo 
fortalecimento de processos emancipatórios das classes subalternas; 
2) a perspectiva de manutenção da ordem capitalista, tendo como 
exigência a subalternidade dessas classes.

Com essas perspectivas, os projetos profissionais e societários se 
desenvolvem pela ação dos sujeitos das profissões e das classes sociais, 
disputando a hegemonia nos espaços de organização das classes 
subalternas, em particular, e no movimento social, na sociedade bra-
sileira. “Torna-se hegemônica uma ou outra perspectiva, conforme 
vínculos dos projetos profissionais com os projetos societários de 
emancipação humana ou de manutenção da ordem capitalista; e 
conforme a correlação de forças na disputa da hegemonia na socie-
dade” (Cardoso; Lopes, 2009, p. 469).

Com base nos fundamentos históricos e conceituais brevemen-
te explicitados, ressaltamos como grandes desafios para o Serviço 
Social nas transformações contemporâneas da sociedade brasileira: 
fortalecer os vínculos com as instituições de organização da luta 
social, que permanecem na resistência contra o capital, e avançar na 
inserção dos movimentos de rearticulação da organização classista 
dos trabalhadores.

As transformações ocorridas no mundo, no final do século XX e 
início do século XXI, têm colocado grandes desafios aos estudiosos 
do processo histórico de desenvolvimento da sociedade, bem como 
às forças sociais progressistas e de esquerda em luta. É um processo 
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mundial que apresenta particularidades nos Estados nacionais que 
expressam a situação de cada um no contexto global em que se si-
tuam. A compreensão dessa particularidade do Brasil é fundamental 
na perspectiva de: recuperar historicamente esses desafios até a 
atualidade; contribuir teórica e politicamente com pesquisas históri-
cas e publicações sobre a organização da classe trabalhadora e a 
relação com o Serviço Social, com destaque aos desafios para o en-
frentamento das desigualdades sociais, sob o neoliberalismo; e sub-
sidiar o debate crítico em torno da temática em estudo e as práticas 
sociais para enfrentar os desafios mais gerais das classes subalternas 
na contemporaneidade.

Sem dúvida, as questões aqui expostas são grandes desafios para 
os intelectuais comprometidos com a organização da luta pela con-
quista de direitos e para a superação das desigualdades sociais, na 
perspectiva da emancipação das classes subalternas e de toda a hu-
manidade, em particular para os assistentes sociais que, historicamen-
te, têm participado da implementação de políticas públicas de corte 
social, o que está a exigir um repensar sistemático da profissão, tanto 
no que tange ao exercício profissional quanto à formação, com des-
taque às exigências de estudos e pesquisas históricas que aprofundem 
e atualizem o conhecimento das reais condições de vida e de trabalho 
a que são submetidas as classes subalternas, nos processos de trans-
formação e desenvolvimento do capitalismo no mundo e no Brasil, 
bem como à necessidade de inserção efetiva em processos de organi-
zação e formação de consciência de classe, elementos necessários, 
embora não suficientes, na luta pela conquista da hegemonia dessas 
classes, para sua emancipação e de toda a humanidade.

Esse conjunto de desafios postos e repostos aos profissionais de 
Serviço Social, na contemporaneidade, se constitui em um dos ele-
mentos essenciais da importante obra Cenários, pelejas e desafios do 
Serviço Social brasileiro, organizada por Ana Elizabete Mota e Angela 
Amaral.

Neste livro, as organizadoras reúnem um conjunto de textos 
densos que convergem para um eixo transversal que dá título à obra, 
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a qual se desdobra em quatro partes e dez capítulos. Na primeira 
parte, intitulada “Tendências do Serviço Social”, são enfatizados os 
cenários e perspectivas da profissão, os impactos das transformações 
societárias na cultura profissional e a relação entre direção ético-po-
lítica do Serviço Social, conservadorismo e construção de hegemonia 
na sociedade brasileira; segue-se a segunda parte, “Serviço Social e 
sincretismo”, cujos textos, de autoria de três jovens pesquisadores, 
ampliam, atualizam e enriquecem o debate iniciado por José Paulo 
Netto sobre o sincretismo no Serviço Social, na década de 1990, e que 
é complementado e enriquecido com uma reflexão sobre a unidade 
dialética entre teoria e prática. A terceira parte, com o título “Trabalho 
e Serviço Social”, ao reafirmar a centralidade do trabalho na formação 
da sociabilidade, expõe os fundamentos da dialética do trabalho e faz 
incursões sobre a atualidade das expropriações dos trabalhadores e 
sua incidência na subtração de direitos, privatização de políticas e 
superexploração da força de trabalho. A última parte, “Particularida-
des do ensino em Serviço Social”, integrada por dois ensaios, discor-
re sobre temas mediadores da formação profissional dos assistentes 
sociais: a expansão e a interiorização dos cursos de Serviço Social e 
as características particulares do estágio curricular na atual conjun-
tura do ensino superior.

A unidade teórico-metodológica e político-ideológico dessa 
produção acadêmica se faz mediante uma abordagem pluralista, no 
campo da esquerda, com hegemonia da perspectiva marxiana e tra-
dição marxista, cuja força é demarcada a partir do capítulo 1 — Ser-
viço Social Brasileiro: cenários e perspectivas nos anos 2000 —, ela-
borado pelas organizadoras do livro. Nesse capítulo, alavanca teóri-
co-política dos demais, Mota e Amaral sintetizam a proposta da obra, 
expressa em seu título, configurando, com propriedade, o Serviço 
Social como totalidade histórica e, como tal, permeado por contra-
dições inerentes à sociedade capitalista em que se insere, cujas trans-
formações históricas incidem, organicamente, na profissão. Destacam 
como eixos do capítulo: a cultura profissional sob o legado da tradi-
ção marxista; o protagonismo do Serviço Social e suas possibilidades 
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objetivas: lutas e resistências; e referem-se, ainda, ao projeto ético-
-político profissional como referência consolidada nos últimos trin-
ta anos do Serviço Social brasileiro, com peso determinante na de-
finição da direção social estratégica para a profissão, que se expres-
sa pelos vínculos do projeto profissional do Serviço Social com o 
projeto societário cujo horizonte é a emancipação humana. Os demais 
capítulos, ressalvadas as divergências e diferenças próprias de uma 
abordagem pluralista, em um mesmo campo político-ideológico, 
trilham na mesma direção do primeiro, o que garante à obra uma 
unidade na diversidade.

É muito importante frisar a imensa satisfação e responsabilidade 
que sinto em prefaciar uma obra organizada por Ana Elizabete e 
Angela Amaral, duas amigas e profissionais pelas quais tenho muita 
admiração e grande amizade. Destaco a primeira, pelo convívio que 
tivemos em nossa trajetória durante o doutorado na PUC-SP, onde 
trocamos e construímos projetos político-acadêmicos e pessoais com 
muita cumplicidade e afeto. A segunda, pelas oportunidades na mi-
litância sindical no Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições 
de Ensino Superior (Andes/SN) e em outros momentos fundamen-
talmente acadêmicos, com destaque à minha honrosa participação em 
sua banca de defesa de tese de doutorado, além de outros eventos 
compartilhados com muita alegria e amizade.

Franci Gomes Cardoso
Assistente social, doutora em Serviço Social: Políticas Sociais e 

Movimentos Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC/SP), pós-doutorada em Serviço Social e 

Saúde, no Programa de Pós-graduação em Serviço Social da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), professora 

do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) (mestrado e 

doutorado) e do Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Socioespacial e Regional da Universidade 

do Estado do Maranhão (UEMA) (mestrado).



26 MOTA • AMARAL

Referências bibliográficas

ABREU, Marina Maciel. Serviço Social e a questão da participação: tendências 
e desafios na sociedade brasileira. São Luís: UFMA, 2004 (capítulo de livro 
no prelo).

CARDOSO, Franci Gomes. Políticas públicas e neoliberalismo. O Debate, São 
Luís, junho 1995.

______. Organização das classes subalternas: um desafio para o Serviço Social. 
São Paulo: Cortez/EDUFMA, 1995a.

CARDOSO, Franci G.; LOPES, Josefa Batista. O trabalho do assistente social 
nas organizações da classe trabalhadora. In: Serviço Social: direitos sociais e 
competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.

GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da história. Trad. Carlos Nelson 
Coutinho. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.

MOTA, Ana Elizabete. Redução da pobreza e aumento da desigualdade 
social: um desafio teórico-político ao Serviço Social brasileiro. In: As ideologias 
da contrarreforma e o Serviço Social. Recife: Ed. da UFPE, 2010.

______. Articulação entre empresas e Estado. In: Serviço Social & Sociedade, 
São Paulo, ano X, 1989.




