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APRESENTAÇÃO

Livros importantes dispensam qualquer apresentação — que não seja, 
quando muito, o prefácio do próprio autor. Este livro que o eventual leitor 
tem em mãos é importante, mas uma de suas peculiaridades justifica esta 
apresentação que se lerá em poucas páginas. Comecemos, porém, por sinalizar 
a sua importância.

Há alguns anos, o Professor Hobsbawm, um dos maiores historiadores — 
senão mesmo o maior dentre eles — da segunda metade do século XX, observava 
que um traço característico da cultura contemporânea era o que designa por 
presentismo, isto é, o apagamento do passado e o obscurecimento do futuro: os 
indivíduos são induzidos a tomar por real tão somente o que percepcionam no 
presente imediato, num agora cada vez mais efêmero e evanescente.

Tome-se, no caso do Serviço Social e de seus agentes técnicos, os assis-
tentes sociais (que, também no Brasil, são majoritariamente mulheres): eles/
elas, particularmente os/as mais jovens, se defrontam hoje com algo meio 
nebuloso, a que se pespegou o rótulo fácil e simplista de projeto ético-polí-
tico da profissão, conhecido pela sigla PEP.  A sigla recobre, atualmente e 
quase sempre, orientações profissionais heterogêneas, todas autoqualificadas 
“críticas” (afinal, quem se dispõe, nos tempos presentes, a não reivindicar o 
qualificativo “crítico”?). Defendido ardorosamente por muitos, discretamente 
(já nem tanto) desacreditado por outros, o PEP é um dado do senso comum 
profissional contemporâneo — os mais generosos tendem a visualizá-lo até 
como parte da cultura profissional.

Curiosa, mas não estranhamente, boa parte dos que defendem o PEP, as-
sim como boa parte dos seus detratores murmurantes (e outros mais audíveis), 
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desconhece a sua gênese e as condições de seu desenvolvimento, ignora os 
seus condicionantes e as suas interações com o movimento social e mesmo 
o movimento profissional, assim como as suas limitações. Numa palavra, o 
processo do presentismo incide no Serviço Social de modo a desistoricizar 
o PEP.  (Não é esta a oportunidade para assinalar que, no quadro atual da 
formação dos/das assistentes sociais, o que corre o risco de uma inteira desis-
toricização é o próprio movimento de que a profissão é produto. Neste livro 
de Maria Beatriz Abramides há elementos que podem clarificar este ponto.)

Não é que faltem contribuições teóricas e críticas para explicar e com-
preender historicamente o PEP; na bibliografia profissional, desde os anos 
1990, surgiram estudos que propiciam uma adequada aproximação a ele. 
Entretanto, salvo erro de avaliação, são muito raras aproximações histórico-
-críticas abrangentes e inclusivas do PEP. E é precisamente uma abordagem 
abrangente e inclusiva a que Maria Beatriz Abramides — a Bia que todos 
julgamos conhecer bem — se propõe no livro que agora chega às mãos dos 
seus colegas, profissionais e acadêmicos. Abordagem que, diga-se de passagem, 
vale-se amplamente dos contributos já existentes na bibliografia profissional.

Num movimento intelectual caleidoscópico, Bia pensa e apresenta o PEP, 
que ela defende e assume com a paixão que caracteriza todo o seu itinerário 
cívico, como intersecção de um amplo leque de dimensões que configuram 
o universo profissional brasileiro: a formação (observando os parâmetros 
curriculares), os dilemas do exercício prático do Serviço Social, as suas or-
ganizações corporativas, as entidades da categoria, as relações tensas com o 
Estado, a vida sindical e, sobretudo, com o movimento das classes sociais. 
E o faz sem descair em qualquer endogenismo: ela, efetivamente, procura 
apreender a profissão como instituição inscrita na complexidade própria a 
uma sociedade capitalista periférica — o que justifica as suas incursões na 
crítica da economia política do capitalismo contemporâneo.

O esforço de Bia para resgatar a historicidade do PEP resulta numa 
panorâmica do Serviço Social brasileiro das últimas quatro décadas — mais 
exatamente, desde 1979 (o marco é o III Congresso Brasileiro de Assistentes So-
ciais, o “congresso da virada”). Observei que, no seu trabalho, Bia socorreu-se 
da massa crítica que a profissão já acumulou. Mas a sua importância adquire 
um relevo especial quando se registra a conjuntura em que ele é publicado: a 
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um momento em que ao presentismo generalizado que vem acompanhando a 
maré-montante da “educação a distância”, que despeja anualmente nas praças 
do chamado mercado volumosas safras de novos profissionais, soma-se um 
giro ideológico na política educacional do governo parido pelas eleições de 
2018, giro que abre a via ao obscurantismo mais reacionário. Nesta conjuntura 
— em que o PEP, e muito mais que ele, vê-se medularmente ameaçado —, o 
lançamento do livro de Bia é um significativo ato de resistência.

Certamente que o trabalho de Bia abre-se à crítica. Pode-se problematizar 
a sua estrutura expositiva; é possível discordar de suas formulações, juízos e 
ilações e, ainda, questionar a própria modulação das suas investigações. Só 
não é cabível duvidar da honestidade intelectual que o vertebra e da autori-
dade moral e profissional que exsuda — a autoridade de uma protagonista 
que interveio, ativa e criticamente, em todas as dimensões a partir das quais 
trata o seu objeto, o PEP. Esta é uma peculiaridade deste livro: Bia, ao longo 
das quatro últimas décadas, exerceu intensivamente a prática profissional, 
investiu na formação (prova-o a sua atividade docente), jogou pesado na 
organização sindical da categoria, articulou-se de fato aos movimentos dos 
trabalhadores e teve notórias vinculações partidárias.

Certamente não foi a única assistente social a fazê-lo. Mas poucas o 
fizeram com a firmeza político-ideológica tão coerente e tão explícita de 
Bia — quando examino a sua inteira trajetória, lembro-me sempre da ca-
racterização com que J. C. Mariátegui se apresentou: um marxista convicto 
e confesso. Ninguém se engana com Bia — pouco diplomaticamente, como 
é seu jeito de ser, seus compromissos político-ideológicos foram e são cris-
talinos e transparentes. E nunca foram de última hora: da adolescência à 
maturidade que anuncia a terceira idade, Bia permanece inabalavelmente 
socialista e revolucionária.

É possível discordar dela, quer no seu trato do Serviço Social, quer 
no tocante às suas posições políticas e/ou partidárias (e quem assina esta 
apresentação já o fez, nos dois planos). O que não é possível é questionar, 
de um lado, a sua séria dedicação profissional ao Serviço Social e, de outro, 
a sua coerência nas lutas de classes — ela nunca renunciou ao seu lugar na 
trincheira dos trabalhadores.
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O livro que agora o leitor tem em mãos é, como a sua autora, polêmico e 
instigante. Chega aos/às assistentes sociais quando Bia já é figura de destaque 
nacional. Entretanto, quem a conhece pelos seus escritos e pelas intervenções 
públicas (congressos, seminários, debates) — e é assim que a maioria dos seus 
leitores a conhece — tem dela a imagem de uma ativista movida à paixão e 
de uma polemista intransigente.

Tal imagem corresponde só parcialmente à Bia. Um pouco do motivo 
desta apresentação é completar a imagem plena de Bia, atestando para a 
maioria dos leitores que ela exercitou e exercita toda a sua vida profissional 
e política sem perder a ternura jamais.

José Paulo Netto
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INTRODUÇÃO

O livro O Projeto Ético-Político do Serviço Social Brasileiro: ruptura 
com o conservadorismo, que ora vem a público, resulta de minha tese de 
doutorado, defendida em 2006, no Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Serviço Social da PUCSP, orientada pelo professor Dr. José Paulo Netto. Sua 
exposição se estende, até 2018, pela necessidade advinda dos desafios postos 
à classe trabalhadora e ao projeto profissional, e incorpora reflexões e artigos 
escritos no período de aprofundamento da crise estrutural do capital em suas 
determinações nos planos internacional e nacional.

Sua publicação ocorre, em 2019, por ocasião da celebração dos 40 anos do 
projeto de ruptura do Serviço Social Brasileiro com o conservadorismo, momento 
em que debatemos, em todo o país, suas múltiplas inflexões e enfrentamos a 
mais dura conjuntura para os trabalhadores, após o período da ditadura civil-
-militar de 1964 a 1985, marcada pela posse do capitão reformado do exército, 
eleito presidente, Jair Bolsonaro, de extrema-direita. Via estado democrático 
de direito se instaurou o obscurantismo, o que nos remete à necessidade da 
construção de uma frente única classista, autônoma, independente, articulada 
com todos e todas que buscam isolar e derrotar o governo Bolsonaro contra 
o desmonte da nação, presente nas avassaladoras medidas de destruição de 
direitos dos trabalhadores em um sistema repressivo de retrocesso civilizatório.

O livro se norteia pela direção sociopolítica da profissão1 e poderá 
contribuir, assim como outras publicações, com o Projeto Ético-Político do 

1. A direção sociopolítica do projeto de formação profissional expressa o horizonte da profissão 
do ponto de vista de sua utilidade social (teleologia) vinculada à sua perspectiva projetivo-estratégica 
(ontologia).
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Serviço Social, o PEP (denominado carinhosamente), cuja gênese eclode, no 
final dos anos 1970, no cenário das grandes mobilizações operárias realizadas 
por reivindicações econômicas; na luta contra a ditadura, o imperialismo e o 
capitalismo, constituindo-se no projeto hegemônico da profissão.2 Sua inflexão, 
fruto de práxis profissional e política, se expressa pública e coletivamente, 
na ruptura com o conservadorismo, no III Congresso Brasileiro de Assistentes 
Sociais — CBAS, em 1979, denominado “Congresso da Virada”.3 Os profis-
sionais se reconhecem como parte da classe trabalhadora em sua condição 
de assalariamento, partícipe do trabalho coletivo, e se inserem nas grandes 
mobilizações e lutas sociais do país. A análise das conjunturas, relacionadas 
à internacionalização do capital e seus rebatimentos para os trabalhadores, é 
fundamental para assimilar o projeto de intenção de ruptura4 (Netto, 1991a), 
que posteriormente identifico como processo de ruptura (Abramides, 2006) 
que se encontra em movimento no interior da profissão e na luta mais geral 
da classe trabalhadora.

O projeto profissional e suas contradições, no âmbito das determina-
ções estruturais e conjunturais sócio-históricas, econômicas, ideopolíticas e 
culturais, se manifestam na correlação de forças existentes entre as classes 
sociais (dominante e dominadas) em disputa na sociedade brasileira, na 
particularidade do capitalismo contemporâneo, em sua crise estrutural, a 
partir de 1973, atingindo todos os países. O projeto profissional de ruptura 
com o conservadorismo, coletivamente construído e conquistado pelos pro-
fissionais, articula-se ao projeto societário de emancipação humana ancorado 
em um referencial teórico-metodológico, ético-político, técnico-operativo e 
em instrumentos jurídicos que o sustentam. Sua referência é a concepção da 
totalidade da vida social alicerçada na teoria social de Marx e na tradição 
marxista; a investigação e análise nele contidas enlaçam os fios condutores 

2. Referimo-nos ao projeto hegemônico da profissão, no âmbito da renovação profissional (Iamamoto, 
1992), na vertente de intenção de ruptura com o conservadorismo (Netto, 1991a).

3. III CBAS — Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais —, ocorrido em São Paulo em 1979, 
denominado o Congresso da Virada por romper coletivamente com o conservadorismo ao assumir o 
compromisso com os interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora.

4. Netto analisa a perspectiva de intenção de ruptura com o Serviço Social tradicional, expressão do 
pensamento conservador (tradição positivista) a partir de referências teórico-metodológicas, ideopolíticas 
e de intervenção profissional.
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das duas dimensões do projeto hegemônico da profissão: sua utilidade social 
(teleologia)5 e fundação sócio-histórica (ontologia)6 na realidade social.

O livro tem por objetivo desvendar, apresentar e debater alguns dos 
desafios contemporâneos relativos à direção sociopolítica do Projeto Ético-
-Político Profissional do Serviço Social Brasileiro (PEP) e contribuir para o 
enfrentamento necessário à manutenção da autonomia relativa que construí-
mos e consolidamos ao longo destas quatro décadas. O PEP deita raízes na 
configuração de um novo éthos profissional, que, sob a direção das entidades 
profissionais e estudantis, o reafirma em suas instâncias representativas. Nesta 
quadra histórica, a partir do século XXI, delineia-se uma nova situação a ser 
enfrentada e pode-se afirmar como sendo uma das mais duras que a categoria 
profissional já passou:

A prova a que, nos marcos dessa conjuntura, já estão sendo e continuarão 
a sê-lo mais severamente nos próximos anos submetida àquelas vanguardas 
da categoria profissional. O que está (e estará cada vez mais) em jogo é a sua 
autonomia política para conduzir o denominado projeto ético-político que 
construíram para a profissão nos anos 1980 e 1990. Compreender o que está 
envolvido nesta prova supõe retomar componentes histórico-políticos muito 
expressivos da gênese e do desenvolvimento desse projeto profissional (Netto, 
2004a, p. 22).

A década de 1980 afirmou a direção social da profissão, com a luta po-
lítica e sindical, pelo reconhecimento dos profissionais como trabalhadores, 
em sua condição de assalariamento, e no compromisso com os direitos e 
conquistas da classe trabalhadora, inscritos no Currículo de 1982 e no Código 
de Ética de 1986. A década de 1990 conferiu maturidade teórica ao PEP, que 
no legado marxiano e na tradição marxista contém suas referências teórico-
-metodológica e ético-política hegemônicas; enfeixa um conjunto de leis e de 

5. Teleologia ou Prévia-Ideação: a construção, na consciência, do resultado provável de uma 
determinada ação, que pressupõe uma finalidade. 

6. Ontologia: parte da Filosofia que trata do ser como ser. Referimo-nos à ontologia do ser social, 
correspondente à teoria social de Marx, que apresenta a produção social como momento predominante 
da vida dos homens.
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regulamentações que dão sua sustentabilidade institucional: o Novo Código 
de Ética Profissional de 1993; a nova Lei de Regulamentação da Profissão 
de 1993; as Diretrizes Curriculares dos cursos de Serviço Social, de 1996; as 
legislações sociais que referenciam o exercício profissional e vinculam-se à 
garantia de direitos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 
1990, a Lei Orgânica da Saúde de 1990, a Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), de 1993. Estes instrumentos que norteiam a formação e o exercício 
profissional se concretizam no debate e combate permanentes desenvolvidos 
por profissionais e estudantes de Serviço Social organizados em suas entidades 
representativas que imprimem a direção social da profissão, fruto de luta e 
conquista cotidiana.

O projeto profissional de ruptura deve ser apreendido a partir de uma 
análise da realidade e do movimento da categoria a partir:
a) da implantação do neoliberalismo, que ganha fôlego e consolidação nos 

dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 1994 a 1998 
e 1998 a 2002;

b) dos governos do PT, de Lula da Silva, de 2003 a 2006 e de 2007 a 2010, 
e no governo Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, e que desde 2008 se 
referencia no neo ou social-desenvolvimentismo, mas que mantém os 
pilares centrais do neoliberalismo;

c) do golpe institucional parlamentar de direita, em 2016, que culminou 
com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, sem crime de res-
ponsabilidade;

d) do governo golpista de Michel Temer que introduziu com celeridade as 
contrarreformas, as mais destrutivas à classe trabalhadora, e permaneceu 
até 2018;

e) da compreensão da dramática conjuntura a partir de 2018, com a eleição 
do presidente de extrema-direita no país, cujo alcance não se encontra 
neste livro, mas que certamente contribuirá para a luta de resistência 
de nosso projeto no conjunto das lutas da classe trabalhadora;

f) do posicionamento da categoria contra o neoliberalismo, o reaciona-
rismo, o conservadorismo, na formação e no exercício profissional, em 
sua agenda socioprofissional e de sua vinculação aos interesses e lutas 
dos trabalhadores.
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A direção sociopolítica e o balanço do projeto ético-político pro-
fissional como processo de ruptura com o conservadorismo constituem 
seu objeto de análise e se pautarão: a) pelo posicionamento e direção 
sociopolítica da categoria; b) pelo avanço teórico-filosófico que estabelece 
um novo patamar à profissão; c) pelos desafios postos à profissão e ao 
profissional para manter as conquistas e avançar teórica e praticamente na 
formação e no exercício profissional, em um período de resistência contra 
o neoliberalismo que se implantou no país, a partir de 1989, aí inscrito o 
projeto de ruptura com o conservadorismo, pois “o que estará no centro da 
polêmica profissional será a seguinte questão: manter, consolidar e aprofun-
dar a atual direção estratégica ou contê-la, modificá-la e revertê-la” (Netto, 
1999, p. 89, grifos nossos).

O livro pretende desvelar algumas das questões presentes no debate 
profissional e na adoção do PEP, em diferentes ângulos teóricos, políticos e 
programáticos, em seus avanços imediatos e históricos, seus limites e possi-
bilidades a partir da hegemonia conquistada frente às diversas concepções 
em disputa no campo de ruptura profissional com o conservadorismo. O 
PEP não ocorre linearmente; ao contrário, manifesta-se em movimentos 
diferenciados e análises distintas e, não raro, conflitantes e colidentes entre 
si, em suas dimensões teleológica e ontológica, e é esse movimento das forças 
sociais vivas e ativas que pretendemos apreender na realidade. Por último, 
analiso alguns desafios do PEP, a partir do século XXI, posto que seu irromper 
anuncia duas conjunturas bem distintas das existentes nos anos 1980 (lutas 
sociais) e nos anos 1990 (consolidação do PEP); nos deparamos, portanto: de 
um lado, com o projeto democrático-popular do Partido dos Trabalhadores, 
por 13 anos no governo central, e a necessidade de o PEP manter-se autôno-
mo como o construímos; e de outro, com um golpe de direita em 2016, que 
culmina com a eleição de um presidente de extrema-direita em 2018. Netto, 
a esse respeito, nos convoca a uma história nova da profissão para pensar o 
presente e o futuro, o que vai exigir projetos coletivos para a “revisão crítica 
do projeto, trazendo à luz os seus reais e eventuais estrangulamentos” (Netto, 
2016, p. 68-9, grifos nossos) e poder reafirmá-lo.

No balanço histórico do processo de ruptura tenciono decifrar al-
guns desafios contemporâneos, incluídas as diferentes interpretações que 
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designamos de pluralismo,7 cujos elementos buscam consolidar a ação coletiva 
dos profissionais em suas entidades de representação.

O livro parte de um estudo detido na bibliografia profissional, no debate 
contemporâneo das ciências humanas e sociais, na trajetória da luta de classes 
do período, e ancora-se no legado marxiano e na tradição marxista do ponto 
de vista da análise: a) dos fundamentos do PEP do Serviço Social Brasileiro 
(centralidade do trabalho como categoria fundante do ser social, totalida-
de da vida social, igualdade, liberdade, teleologia, ontologia, emancipação 
humana); b) das condições sócio-históricas da realidade social (cultura da 
crise: crise do capital e do capitalismo e suas respostas; acumulação flexível, 
neoliberalismo e a “pós-modernidade”); c) da crise do Estado de Bem-Estar 
Social; d) da crise das sociedades pós-capitalistas; e) da crise da esquerda e 
a perspectiva imediata e histórica da classe trabalhadora; f) das respostas do 
capital à sua crise; g) das diferentes conjunturas nacionais e desafios ao PEP; 
h) dos elementos constitutivos do PEP: o Código de Ética Profissional, a Lei 
de Regulamentação da Profissão e as Diretrizes Curriculares; i) da preservação 
e avanço do projeto profissional em suas lutas em articulação com o projeto 
societário emancipatório.

O livro se estrutura por uma introdução, cinco capítulos e considerações 
finais. A introdução identifica o tema, o objeto, a justificativa, as indagações, 
os caminhos da investigação e a forma de exposição tratados em sua rele-
vância contemporânea, qual seja: o debate e a contextualização da direção 
sociopolítica do projeto profissional de ruptura com o conservadorismo no 
horizonte da emancipação humana.

O capítulo I contextualiza o projeto profissional como processo de rup-
tura com o conservadorismo e estabelece a necessária relação entre projeto 
profissional e projeto societário, aí contidas a dimensão política das atividades 
socioprofissionais e a direção sociopolítica da profissão. Revela as formas 
de organização da categoria na esfera sindical, da formação acadêmica e do 

7. O pluralismo pode ser compreendido como um fenômeno social e político (teoria política) e 
como elemento na construção do conhecimento (epistemologia). O pluralismo apresenta sua degradação 
teórica no ecletismo; e sua degradação política no liberalismo (Netto, 1999, p. 96). A questão polêmica 
do pluralismo foi tratada diferentemente por Coutinho (1991, p. 5-7) e por Tonet (1996, p. 203-37).



O PROJETO ÉTICO‑POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO 27

exercício profissional que materializam as opções teórico-metodológicas e 
ético-políticas desse processo. Evidencia as bases legais que orientam a pro-
fissão na década de 1990 e conformam o PEP: o Código de Ética Profissional 
de 1993, a Lei de Regulamentação da Profissão de n. 8.662, de 7 de junho 
de 1993, e as Diretrizes Curriculares de 1996, circunscritas às condições 
sócio-históricas que ensejam o seu desenvolvimento teórico-metodológico 
e ético-político com mediações técnico-operativas.

O capítulo II compreende a conjuntura em que emerge o PEP, no final dos 
anos 1970 e anos 1980, período em que se define a direção social da profissão. 
São evidenciadas suas bases teóricas fundantes: a produção social e o trabalho 
em suas dimensões teleológica e ontológica; bem como as concepções políticas 
voltadas ao tema da democracia socialista, mediação necessária na relação 
entre projeto profissional e projeto societário. Analisa as condições políticas, 
do final dos anos 1970 e anos 1980, e a vinculação da categoria profissional aos 
movimentos sociais que explicitam o fundamento da direção sociopolítica da 
profissão. Portanto, são delineados a gênese, a evolução e o desenvolvimento do 
projeto de ruptura como processo, que adquire maturidade a partir dos anos 
1990, com seus avanços teóricos. A consolidação desse projeto estrutura-se a 
partir da imanência e conquistas por meio da (re)organização das assistentes 
sociais em suas entidades: a) político-sindical pela Associação Profissional 
de Assistentes Sociais (APAS), sindicatos (plano estadual), Comissão Exe-
cutiva Nacional de Entidades Sindicais e Pré-Sindicais de Assistentes Sociais 
( CENEAS) e Associação Nacional de Assistentes Sociais (ANAS) (âmbito na-
cional); b) de formação acadêmica: Associação Brasileira de Ensino em Serviço 
Social (ABESS) e, posteriormente, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 
em Serviço Social (ABEPSS); c) do exercício profissional: Conselho Federal de 
Assistentes Sociais (CFAS) e Conselho Regional de Assistentes Sociais (CRAS), 
conjunto CFAS/CRAS, e posteriormente Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) e Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), conjunto CFESS/
CRESS; d) de representação estudantil pela Subsecretaria de Serviço Social 
na União Nacional dos Estudantes (SESSUNE) e, posteriormente, Executiva 
Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO).

O capítulo III expressa a conjuntura internacional do capital, a partir de 
meados dos anos 1970, marcada por um conjunto de crises macroestruturais 
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com desdobramentos para a América Latina, aí incluído o Brasil, em que 
se configuram: a crise do capital e a do capitalismo (crise do binômio for-
dismo-taylorismo), no Estado de Bem-Estar Social (EBES), e a ofensiva do 
capital para responder à sua própria crise, contida no binômio acumulação 
flexível-neoliberalismo e seus desdobramentos na esfera da cultura, a pós-
-modernidade. As crises macroestruturais de meados dos anos 1970 incidem 
no processo regressivo da classe trabalhadora, do final dos anos 1980 e na 
década de 1990, que se estendem nos anos 2000, com agudização em 2008. 
Eclodem-se outras crises: a crise dos países pós-capitalistas e a crise da es-
querda; trata-se, portanto, de apreender os novos impasses e desafios para 
os trabalhadores e sua relação com o processo de ruptura profissional com 
o conservadorismo.

O capítulo IV analisa a restruturação do capital, na particularidade 
do caso brasileiro, por meio da acumulação flexível e do neoliberalismo. No 
mundo do trabalho, estabelece-se a diferenciação entre acumulação flexível 
no toyotismo restrito, dos anos 1980, e o toyotismo sistêmico dos anos 1990 
com seus impactos para os trabalhadores. No âmbito do Estado, evidencia-se 
a implantação do neoliberalismo (Collor de Mello), sua consolidação (nos 
governos de FHC) e sua inesperada continuidade (no governo de Lula da Silva) 
e da já esperada, por setores da esquerda, no governo de Dilma Rousseff e, 
de forma intensificada, no governo golpista de Temer.

No desenvolvimento do neoliberalismo no Brasil se implantam as con-
trarreformas do Estado, do ensino superior, trabalhista, sindical e da previ-
dência, e se verificam os desastres daí advindos para as massas trabalhadoras, 
no período de 1989 a 2018. As análises nas esferas do mundo do trabalho, 
do Estado e da cultura desvendam desafios a serem enfrentados na direção 
sociopolítica do processo de ruptura.

O capítulo V situa as polêmicas e os desafios presentes na profissão no pe-
ríodo dos anos 1990 aos 18 primeiros anos do século XXI, para a continuidade 
do projeto de ruptura, e evidencia: a) a preservação da direção sociopolítica 
do PEP; b) a transitoriedade inconclusa na organização sindical da categoria; 
c) as diretrizes curriculares e o projeto de formação profissional; d) questões 
e polêmicas no interior das diretrizes curriculares; e) as contrarreformas do 
ensino superior e seu rebatimento na formação profissional; f) a organização 
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da categoria no exercício profissional; g) um sindicalismo atado à institucio-
nalidade nos anos 1990, que abdica dos métodos de luta de ação direta dos 
anos 1980; e a partir do século XXI, com o governo Lula, que se mantém 
no governo Dilma, perde sua autonomia ao se transformar em uma central 
sindical governista; h) a política de conciliação de classes do PT, partido cuja 
trajetória histórica foi acompanhada por expressivas direções do movimento 
da categoria; i) a luta permanente de resistência contra o neoliberalismo; j) o 
golpe em 2016 e a instauração da direita em 2018; k) a perspectiva da auto-
nomia e independência de nossas entidades e a perspectiva do PEP.

As considerações finais externam reflexões advindas dos avanços ob-
tidos no processo de ruptura profissional, bem como dos desafios a serem 
enfrentados na conjuntura de destruição de direitos historicamente con-
quistados, do avanço do neoconservadorismo e de posturas pós-modernas. 
Esta quadra histórica nos convoca a repensar estratégias, na formação e no 
exercício profissional, em seu horizonte imediato, em sua utilidade social 
(teleologia) e em sua dimensão histórica (ontológica) emancipatória. Nesta 
direção é que este livro pretende se somar ao conjunto das contribuições ao 
Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social Brasileiro para que tenha 
futuro em sua perspectiva teórica, histórica, ética, ideopolítica e programática.

As análises aqui reveladas são de minha inteira responsabilidade e 
pretendem experimentar um balanço de nosso processo de ruptura com o 
conservadorismo, com acertos e erros, lacunas e desafios, porém, na certeza 
de que outros balanços possam vir a público no sentido de reafirmar nossos 
compromissos imediatos e históricos com o projeto de emancipação humana.

Exponho, a título de indagações, algumas questões que serão tratadas e 
outras ficarão para debates e pesquisas futuras: a) os anos 1980 estabeleceram 
a direção sociopolítica da profissão e a década de 1990 expressou suas bases 
teórico-filosóficas (éticas); nesta trajetória, pergunto que novas contradições se 
apresentam, a serem enfrentadas, a partir do século XXI? b) De que maneira 
o avanço do PEP nos anos 1990 desenvolve sua ação organizativa, prioritaria-
mente (ou não) nos marcos institucionais? c) As duas mediações da profissão 
(ética e política) se inter-relacionam, a partir das determinações da realidade, 
nas relações entre as classes e as lutas sociais travadas no período; de que ma-
neira isto se estabelece? d) As dimensões da profissão nos diferentes espaços 
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sócio-ocupacionais têm sido tratadas teórica e praticamente, ou a atenção da 
profissão esteve voltada, centralmente, para a política da assistência social, 
secundarizando as outras políticas em que a práxis profissional se efetiva? 
e) Como a categoria profissional tem debatido (ou não) e apresentado sua 
agenda política no sentido de contrapor-se à cultura que invade os sindicatos, 
os partidos, as universidades, os movimentos populares e sindical na direção 
da adesão, conformismo e no limite, na atuação via negociação institucional 
em relação às transformações no mundo do trabalho, ao neoliberalismo e ao 
avanço do neoconservadorismo pela pós-modernidade?

Diante desse conjunto de implicações sócio-históricas, ideológicas, po-
líticas e da organização profissional, pergunto: a) desde a década de 1990 até 
a segunda década do século XXI, os nossos CBAS têm se colocado contra o 
neoliberalismo; como têm se movimentado a categoria e as entidades em suas 
ações? b) Qual a contribuição teórica e político-organizativa na esfera profis-
sional na direção de ruptura com a ordem burguesa, tal qual ontologicamente 
prescrita no Código de Ética e nas diretrizes curriculares da formação? c) 
Qual a vinculação das lutas da categoria com as lutas do conjunto da classe 
trabalhadora? d) A ação voltada para a democratização do Estado e a ilusão 
na democracia formal, expressa no politicismo, atingem nossa concepção e 
prática profissional? e) A transitoriedade inconclusa de nossa organização 
sindical, marcada em momento de giro da CUT, para a superestrutura orga-
nizativa, em detrimento do sindicalismo de base, interferiu na dispersão da 
categoria profissional em seus espaços sócio-ocupacionais? f) O PEP ficou 
comprometido pela orientação governista democrático-popular ou tem se 
constituído no sentido de fortalecer a sua autonomia?

 Em relação à formação e ao exercício profissional, indago: a) como as 
unidades de ensino têm-se apropriado da concepção de formação profissional 
definida pela ABEPSS? b) De que maneira a ABEPSS e o conjunto CFESS/
CRESS têm respondido aos combates teóricos e políticos presentes em uma 
conjuntura de precariedade do ensino, das condições de trabalho, do elitismo 
na educação, do novo perfil dos estudantes, da desqualificação profissional, do 
avanço do ensino a distância (EaD), do estágio na formação profissional como 
responsabilidade primeira da unidade de ensino e do enfrentamento necessário 
contra a “mão de obra” barata imposta pelo mercado, da formação de docentes 
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para o desenvolvimento da formação acadêmica e do exercício profissional? 
c) De que modo a pesquisa, a produção de conhecimentos, o ensino, a extensão 
e as alternativas de atuação voltam-se para as graves manifestações da Questão 
Social diante das transformações do mundo do trabalho e da ofensiva neoli-
beral que destroem direitos conquistados e ampliam a barbárie? Os desafios 
postos ao profissional e à profissão, e não só a ela, expressam um conjunto 
de determinações, que, para enfrentá-las, faz-se necessário compreendê-las e 
interpretá-las na luta por alternativas emancipatórias.




