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Apresentação
É com imensa satisfação que apresentamos a 
segunda edição da Revista Conexão Geraes. 
Neste número, reafirmamos a nossa missão 
ao lutar pela qualidade da formação e do 
aprimoramento intelectual de nossa categoria, 
cumprindo com os compromissos e a direção 
social expressos no projeto ético-político do 
Serviço Social.

Esta edição conta com um conjunto de textos que 
objetiva refletir sobre o trabalho profissional do 
assistente social. O texto central da revista, “A 
mediação como categoria central da intervenção 
profissional do assistente social”, é de autoria de 
Reinaldo Pontes. A contradição produzida entre 
o Estado democrático de direito e o Estado penal 
é o tema da reflexão desenvolvida por Virgílio 
de Matos. Dialogando com as frentes de luta 
pelos direitos humanos, a Comissão Ampliada 
de Ética e Direitos Humanos apresenta uma 
discussão sobre o “Serviço Social e Direitos 
Humanos”. Eunice Fávero promove uma sólida 
reflexão sobre os direitos das crianças vítimas de 
violência, particularmente a violência sexual.

Contamos também com a contribuição de 
professores que participaram do Projeto de 
Formação Continuada do CRESS-MG, que por 
meio da Comissão de Trabalho e Formação 
Profissional, em atenção à Política de Educação 
e Capacitação Permanente do Conjunto  
CFESS-CRESS, realizou, em 2012, doze 
minicursos para promover e fortalecer os espaços 
de aprimoramento intelectual, considerando 
que a atualização profissional se faz cada vez 
mais necessária como possibilidade para o 
fortalecimento do Serviço Social. 
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Uma análise desenvolvida pelo nosso Setor de 
Orientação e Fiscalização Profissional (SOFI) 
sobre os Centros de Atendimento em Oncologia de 
Minas Gerais também está presente nesta edição.  

Desejamos a todos assistentes sociais mineiros um 
novo ano repleto de conquistas, com vigor político 
e muitas reflexões críticas.

CRESS 6ª REGIÃO
Gestão Compromisso e Luta: em defesa da categoria e do 
nosso projeto ético-político (2011-2014)
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Para contextualizar e compreender a pesquisa 
no âmbito do Serviço Social é imprescindível 
retomar o significado sócio-histórico da 
profissão, que emerge nos marcos do capitalismo 
monopolista, para dar respostas às múltiplas 
manifestações da questão social evidenciadas 
pelo acirramento da luta de classes. Ou seja, 
o Serviço Social é uma profissão gestada e 
legitimada no interior dos conflitos antagônicos 
das classes sociais em disputa, situada na 
divisão sócio-técnica do trabalho e reconhecida 
como especialização do trabalho coletivo, com 
vistas a atender as demandas engendradas na 
relação capital/trabalho, conforme analisado por 
Iamamoto (2008). 

A profissão também é justificada e explicada por 
meio de legislações e marcos normativos, como 
o Código de Ética Profissional (1993), a Lei de 
Regulamentação da Profissão (nº8662/93) e as 
Diretrizes Curriculares de 1996. 

Portanto, pensar o Serviço Social na 
contemporaneidade requer pautar os avanços dos 

debates da categoria diante de um processo de 
maturação profissional que ocorreu nas últimas 
décadas, tendo em vista o acúmulo, densidade e 
arcabouço teórico, metodológico, ético, político 
e técnico. Todos que contribuíram de forma 
significativa para analisar criticamente o modo 
de ser e existir do Serviço Social em relação com 
a sociedade. 

Por isso, para compreender o Serviço Social 
na atualidade é necessário apresentar os 
inúmeros avanços e conquistas, seja no âmbito 
da concepção de profissão (sua razão de ser, 
existir, seu significado sócio-histórico), seja nos 
aspectos legais que orientam a formação e o 
trabalho profissional. 

Assim, cabe destacar alguns avanços e 
marcos importantes no Serviço Social como, 
por exemplo, a qualidade da produção de 
conhecimento nos últimos decênios a partir da 
aproximação à tradição marxista, a demarcação 
do projeto ético-político profissional e a defesa de 
uma formação generalista, tendo como base uma 

Assistente social, mestre e doutor em Serviço Social pela UNESP e docente do Departamento 
de Serviço Social da UnB

REGINALDO GUIRALDELLI
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educação pública, de qualidade, laica e gratuita. 
Tal formação rompe com as especializações, 
com uma formação técnica, microlocalizada, 
reducionista e focalizada, que tem sido metas 
e requisitos centrais do mercado de trabalho no 
atual estágio do capitalismo. 

A defesa dos princípios basilares para a formação 
apregoados pelo Serviço Social extrapola as 
necessidades e requisitos do mercado de trabalho 
e aponta para uma formação crítica, reflexiva, 
propositiva e criativa. 

Nesse sentido, é importante pautarmos como 
premissa que o assistente social é um intelectual, 
pois as diretrizes e princípios da formação 
propiciam a compreensão do significado social 
da profissão e o sentido da ação profissional 
na vida social. Ou seja, o assistente social é 
um profissional que investiga para intervir na 
realidade social de forma crítica, propositiva, 
competente e qualificada. 

Por isso, é fundamental partirmos do pressuposto 
de que investigação e intervenção são unidades, 
portanto, inseparáveis. Se não tivermos essa 
compreensão, podemos incorrer em armadilhas 
e distorções que sustentaram e ainda sustentam 
a ideia de que o assistente social é o “profissional 
da prática”. Sendo assim, aqueles que desejam 
refletir, pesquisar e analisar criticamente a 
realidade precisam dar continuidade à formação 
nos mestrados, doutorados, especializações e 
investir no capital intelectual para ingressarem  
nas universidades e assim se dedicarem ao 
“trabalho intelectual”, enquanto que os demais 
ocuparão o mundo do trabalho para atuarem 
como os “trabalhadores da prática”, ou seja, da 
execução, da operacionalização, reproduzindo a 
falsa dicotomia entre investigação e intervenção.

Vale frisar que a partir do Movimento de 
Reconceituação e com o surgimento dos 
programas de pós-graduação, o Serviço Social 

adensou seus debates e passou a produzir 
conhecimentos que atualmente contribuem 
para as diversas áreas do saber, o que projetou a 
profissão no âmbito da pesquisa científica, sendo 
atualmente reconhecida pelos órgãos de fomento 
como área produtora de conhecimento.  

Essa produção de conhecimento, após o 
Movimento de Reconceituação, ganha outra 
conotação, pois os assistentes sociais passaram a 
produzir conhecimento comprometido com um 
outro projeto de sociedade, direcionado para a 
emancipação humana. 

Mas além do conhecimento científico, que 
ganha relevo e centralidade pela contribuição 
para a leitura crítica da realidade social, e que 
requer rigor, habilidade, competência, métodos 
e técnicas em conformidade com os padrões 
científicos universais, temos a pesquisa que se 
revela e se expressa no cotidiano de trabalho 
profissional. Essa pesquisa, que se revela no 
cotidiano, consiste na natureza investigativa 
da atuação profissional e não pode ser 
menosprezada, inferiorizada ou secundarizada 
diante da pesquisa científica ou da natureza 
interventiva presente no modo de ser e existir 
da profissão. A investigação e a intervenção 
possuem relação de unidade dialética e  
separá-las pode nos levar aos vícios e armadilhas 
do praticismo e do teoricismo. Por isso, 
pensarmos o trabalho do assistente social requer 
garantirmos essa unidade entre investigação/
intervenção, saber/fazer, teoria/prática.

É importante salientar que há uma diferença 
de natureza entre investigação e intervenção, 
porém há uma relação de organicidade entre 
elas. A pesquisa é reconhecida pela lei de 
regulamentação da profissão n.8662/1993 como 
competência (artigo 4º) e como atribuição 
privativa (artigo 5º) dos assistentes sociais, pois 
realizamos incessantemente pesquisas sobre a 
realidade na qual atuamos. Fazemos pesquisas 
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sobre a conjuntura social, a formação sócio-
histórica, as instituições, os sujeitos sociais, as 
demandas, elaboramos estudos sociais, laudos, 
perícias, relatórios, pareceres; realizamos 
visitas técnicas, domiciliares, entrevistas, 
compreendemos o significado social da profissão, 
a questão social, fazemos planejamentos; 
formulamos, implementamos e executamos 
projetos, programas e políticas sociais. Enfim, 
são inúmeras as atividades cotidianas que 
passam pelo crivo da pesquisa.

Portanto, a pesquisa é constitutiva e constituinte 
do trabalho profissional, pois compõe a 
natureza da profissão que surge e se desenvolve 
historicamente, desvelando a realidade 
e buscando possibilidades de superação.  
 
A pesquisa permite um exercício sistemático 
de indagação da realidade social, buscando 
conhecimentos que ultrapassem o nível da 
imediaticidade que se manifesta na vida 
cotidiana, ou seja, o aparente, o instituído, o 
plano reificado e naturalizado da singularidade, 
que por sua vez, procura a essência dos fatos 
e fenômenos sociais por meio das mediações 
necessárias para estabelecer a relação do 
universal com o singular, conforme apresentado 
por Pontes (2009). 

Pela pesquisa é possível superar o pragmatismo 
e os fragmentos mitificados do real, tendo como 
horizonte a perspectiva da totalidade, pensada 
na sua processualidade histórica, dinamicidade, 
complexidade e contraditoriedade. Pela postura 
investigativa do profissional, também é possível 
desvelar a realidade dada empiricamente 
e compreender sua estrutura, dinâmica, 
particularidades e determinações. 

Com isso, a pesquisa se torna um requisito 
indispensável para a formação e o trabalho 
profissional dos assistentes sociais na 
atualidade, considerando que pela sua 

apropriação é possível a superação de ações 
moralizadoras, preconceituosas, higienistas, 
fatalistas, salvacionistas, punitivas, reiterativas 
e burocratizadas. É por meio da pesquisa 
que rompemos com o fragmento, o senso 
comum, o reducionismo no entendimento das 
manifestações da questão social e com um 
Serviço Social cristalizado e endógeno. Ao se 
apropriar da pesquisa, o assistente social faz as 
aproximações sucessivas e estabelece as sínteses 
provisórias, tendo como horizonte a liberdade e 
a perspectiva emancipatória. 

Diante disso, para assegurarmos a pesquisa e os 
princípios balizadores do projeto ético-político 
profissional que orientam a formação e o exercício 
profissional, é importante estabelecermos uma 
política e cultura profissional que enfatizem a 
formação continuada articulada, envolvendo 
a graduação, a pós-graduação, o exercício 
profissional e as entidades representativas e 
organizativas da categoria.
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Advogado criminalista, especialista em Ciências Penais, mestre em Direito pela UFMG, doutor 
em Direito pela Università Degli Studi di Lecce (IT), docente e autor de “Crime e Psiquiatria - 
Uma Saída”, dentre outros.

O QUE VEM A SER ESTADO DE DIREITO? 
 
Particularmente venho de uma geração que lutou 
muito por isso, pois era fundamental derrotarmos 
a ditadura empresarial-militar, e conseguimos 
derrotar apenas a ditadura militar. A ditadura 
empresarial, a ditadura do capital continua firme, 
por aí, nas esquinas. É preciso avançar e pensar: 
quando é que essa exploração termina?

Mas podemos dizer que, na área do direito, e 
também da ciência política, o Estado de direito 
é um sistema institucional em que os cidadãos 
estão submetidos às normas vigentes e pactuadas 
por todos, com separação de poderes (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) e garantia dos direitos 
fundamentais (vida, liberdade, busca da 
felicidade, etc).

Já aqui temos um grande e instransponível 
problema: enquanto houver sociedade dividida 
em classes, não é possível falarmos em Estado 
de direito. Isso por quê? Porque para a classe 
dominante são concedidos todos os direitos 
previstos e garantidos em leis e regulamentos. 
Já para o proletariado e subproletariado,  
restam-lhes as leis e regulamentos que servem 
como instrumento para que aquela mesma 
classe dominante continue no poder. Como 
falar em direito nessas condições? Direito de ser 
explorado, direito de vender a mão de obra para 
não morrer de fome, direito de ser subalternizado. 
Quem quer esse tipo de “direito”?

Sabemos que, na prática, a ideia iluminada do 
iluminista Montesquieu, da divisão de poderes, 
não passa de falácia. Em todos os Estados 

VIRGÍLIO DE MATTOS
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ocidentais essa divisão é apenas formal, mas, 
concedamos, há importância na teoria do Estado 
de direito, uma ideia liberal. É importante pra 
quem? É importante para os homens brancos, 
livres e proprietários; para emprestarmos 
a imagem do prof. José Luiz Quadros de  
Magalhães. O direito de ser proprietário é uma 
das principais garantias do Estado de direito. 
Poder explorar o outro em condições de trabalho 
sub-humanas, poder eleger que tipo de 
representante fará maioria em casas legislativas, 
poder formar e forjar aqueles que farão a 
prestação jurisdicional.

O QUE DIZ A LEI?

O Estado, nos moldes como o temos hoje, cuja 
fundamental característica é a soberania, surge 
na passagem da Era Medieval para a Moderna. 
Nasce nacional, mas monárquico e absolutista. 
Esse Estado de base nacional, surgido na Idade 
Moderna, permanece até hoje.

Constituição escrita, separação de poderes, 
declaração nominal de direitos mínimos, tudo 
isso foi pensado para a garantia das liberdades 
individuais e para “freio” ao arbítrio. Obviamente 
tudo não passou de uma ilusão do idealismo 
revolucionário burguês e liberal.

Estado democrático de direito deve ser lido, 
portanto, como Estado democrático de direito 
burguês. Nada mais, nada além. Não nos garante 
nada, nem mesmo aquilo que diz garantir 
fundamentalmente: a cidadania e a dignidade da 
pessoa humana. Não garante a sociedade livre, 
justa e solidária; não garante o desenvolvimento 
nacional; não consegue erradicar a pobreza e a 
marginalização e nem reduzir as desigualdades 
sociais e regionais. 

Para que serve? Serve para garantir a propriedade 
e sua transmissão. Serve para impor um Estado 
religioso, que anestesia a exploração do homem 

pelo homem, prometendo o reino dos céus 
aos miseráveis, em troca de subordinação e 
resignação. 

ESTADO PENAL

A transformação do Estado moderno ocidental 
em Estado penal de controle total tem data e local 
de nascimento conhecidos: aproximadamente 
1982, nos Estados Unidos da América e no 
Reino Unido. Os pai e mãe dessa transformação 
também têm nome: Ronald Reagan e Margareth 
Thatcher. 

Se é certo, e é, que o Estado penal emergiu 
dos escombros do Estado de bem-estar social 
(Welfare State), também é verdade que o Estado 
penal torna possível a globalização (da miséria, 
da exploração e do encarceramento em massa) 
neoliberal, cuidando de estabelecer como única 
política pública, o cárcere.

Se nos EUA, matriz do sistema, a população 
carcerária, em maioria jovem, masculina e 
negra, alcançou níveis estratosféricos, no Brasil 
do capitalismo periférico não foi diferente. Os 
números são eloquentes, mas é fundamental que 
se note que ultrapassamos o vergonhoso número 
de meio milhão de presos em outubro de 2011.  
E por quê?

Pois aqui a matriz repressora estadunidense 
é seguida com fidelidade canina. Perceba 
que a chamada “guerra contra as drogas”, 
isoladamente, é responsável por metade da 
população carcerária, ficando a outra metade 
dividida entre todas as outras espécies de crimes.

Se os crimes relacionados às drogas proibidas 
(drogas legais, como o tabaco e o álcool são 
amplamente divulgadas e toleradas) são de 
repressão prioritária no modelo neoliberal 
de controle total. Percebe-se que o ataque, 
violento ou não, contra o patrimônio vem, 
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em segundo lugar, na sórdida prescrição de 
“remédios repressivos”, em que a resposta 
carcerariocêntrica ou hospitalocêntrica é sempre 
a mais festejada pelo senso comum e aplicada 
pelos políticos burgueses ou que se aburguesam 
pelo e com o parlamento.

Além do crudelíssimo martírio que representa 
uma pena privativa de liberdade para quem 
tem contra si uma sentença penal condenatória 
trânsita em julgado, isto é, contra a qual não 
caiba mais nenhum tipo de recurso, mais de 
40% dos mais de meio milhão de presos, hoje, 
no país, é composto de presos provisórios.  
Tratam-se daqueles que não têm contra si 
sequer uma sentença condenatória recorrível. 
Incontáveis serão absolvidos após o regular 
processo, mas, e o tempo que ficaram presos? 
Quem poderá restituir-lhes? 

Como se isso não bastasse, todos os familiares 
e amigos de pessoas em privação de liberdade 
sofrem junto e tanto quanto os próprios presos. 
Esses são “escrachados” e “esculachados” pelos 
agentes da repressão quando da prisão em 
flagrante. São maltratados pelos funcionários do 
Judiciário que neles enxergam o “incorrigível 
ameaçador” durante o processo penal, são 
humilhados pelos agentes penitenciários quando 
da inacreditável revista vexatória. E até há pouco 
tempo, não tinham qualquer tipo de organização.

Para que fique bem claro, é fundamental 
percebermos que o sistema prisional nasce com 
o capitalismo que precisa de corpos fortes e 
dóceis para a produção. Robustece-se com ele 
nessa simbiose perversa. Um sistema depende 
do outro, nutre-se do outro e vive a vida do 
outro. Também dentro do cárcere, aqueles que 
têm mais, parecem “valer” mais em certas 
condições, como por exemplo, o acesso ao 
sistema do Judiciário, com os requerimentos de 
progressões de regime, de saídas temporárias, 
de livramento condicional. Incontáveis são os 

estabelecimentos prisionais pelo país, onde o 
acesso aos direitos básicos ainda é considerado 
“benefício”.

Por quê? A resposta é muito simples: porque 
vivemos em uma sociedade dividida em classes, 
e o capitalismo precisa do sistema prisional para 
manter consolidada essa odiosa segregação. Para 
os áulicos, para os amigos do rei, tudo. Para os 
pobres e miseráveis, as leis e seus regulamentos, 
sobretudo as leis penais.

Existe uma modalidade não prevista em lei, uma 
“tranca na tranca”, que é representada não apenas 
pelos presos e presas, excluídos do convívio com 
a massa carcerária por uma série de motivos: 
tipo de crime praticado, crime praticado contra 
certo tipo de vítimas, dívidas, pertencimento 
a determinados grupos, etc. Entretanto, o pior 
deles é o do preso que não recebe visita. Nenhum 
tipo de contato com o mundo do lado de fora, 
só o contato institucional. Sempre precário, 
burocrático, distante.

A mesma barbárie de violências generalizadas 
contra os pobres, afastada a institucional e 
primeira violência que é a existência da sociedade 
dividida em classes, passou a desempenhar 
um papel nunca visto antes da implementação 
do modelo neoliberal de contenção dos 
consumidores falhos: o encarceramento em 
massa, o controle total dos pobres e miseráveis.

Não há “direito de punir”, se há punição não se 
pode falar em direito, isso é uma contradição em 
termos. Pode existir dever de punir, capacidade 
de punir, força para punir ou tudo isso junto, 
nunca direito de punir.

É urgente terminarmos de uma vez por todas  
com os manicômios e as prisões. Essa luta 
continua, essa luta é contínua! Tenho certeza de 
que posso contar com vocês.  Afinal, todo preso 
(ainda) é preso político. 
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Assistente social com atuação e pesquisa na área judiciária, 1ª secretária da AASPTJ-SP nas 
gestões de 2001/2005 e 2009/2001, docente da graduação em Serviço Social e do mestrado 
em Políticas Sociais da Universidade Cruzeiro do Sul (SP)

EUNICE FÁVERO

Este breve texto visa contribuir com o 
debate e com o exercício profissional dos 
assistentes sociais, no que diz respeito à 
proteção de direitos de crianças vítimas de 
violência, particularmente a sexual. Mais 
especificamente, pontuam-se aqui alguns 
elementos para pensarmos questões éticas 
que atravessam a temática, e sobre o papel do 
Serviço Social frente a essa grave expressão da 
questão social que se faz presente no cotidiano 
de vários espaços sócio-ocupacionais, bem 
como as pressões institucionais para que o 
assistente social participe da inquirição de 
crianças envolvidas em tais situações. Enfim, 
qual é o papel do assistente social na proteção 
de direitos de crianças e adolescentes vítimas 
de violência sexual? O que é um depoimento 
judicial e o que é a escuta profissional?

O depoimento sem dano (DSD)2 , realizado com 
crianças vítimas ou testemunhas de violência 
sexual, e suas variações como: escuta especial, 
atendimento não revitimizante, atendimento 
não ofensivo, audiência sem trauma etc., vem se 
instalando nos anos recentes em alguns estados 
do Brasil, à revelia de posições contrárias 
estabelecidas por Conselhos Profissionais, como 
o CFESS e o Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), e sem a realização de amplo debate 
a respeito. Isso mediante justificativas, tais 
como: essa “metodologia” possibilita solucionar 
dificuldades que magistrados, promotores e 
advogados possuem para inquirir crianças e 
adolescentes, pois geralmente não têm formação 
para uma relação humanizada com os sujeitos 
que sofrem esse tipo de violência; existem 
dificuldades para estabelecer limites jurídicos 
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que impeçam a “revitimização” pela exposição 
a diversas audiências, por parte daqueles que 
sofrem a violência (para obtenção de provas 
que responsabilizem o suposto abusador). Ou, 
acrescentamos, para tratar expressões da questão 
social para além da positividade da lei. E também 
o direito do acusado ao contraditório. (FÁVERO, 
2008).

Uma das principais justificativas utilizadas 
pelos defensores do uso do DSD se apoia na 
Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança3, que estabelece em seu artigo 12 que: 
“Os Estados Partes assegurarão à criança que 
estiver capacitada a formular seus próprios juízos 
o direito de expressar suas opiniões livremente”; 
e que “será garantida a ela a oportunidade 
de ser ouvida em todo processo judicial ou 
administrativo que a afete, quer diretamente 
quer por intermédio de um representante ou 
órgão apropriado”.

Se realizada análise cuidadosa deste artigo e 
de outros conteúdos da Convenção, é possível 
concluir que ouvir a criança judicialmente é 
cabível sempre que ela queira fazê-lo, e seja 
avaliada em condições de idade e de maturidade 
para isso. E ser ouvida no processo judicial, 
significa ser inquirida e/ou dar seu depoimento à 
autoridade judiciária, que deve ser devidamente 
qualificada para fazê-lo. 

A procuradora de Justiça Maria Regina 
Azambuja, observa que “o direito de participar 
e de ser ouvida são garantias da criança, o que 
não pode ser confundido com o dever de ser 
inquirida com o fim de produzir a prova de fato 
em que figura como vítima”.4  (AZAMBUJA: 
2011, p. 27).

O promotor de Justiça Wanderlino Nogueira 
Neto, por sua vez, muito apropriadamente nos 
alerta que depoimento judicial é uma coisa, e 
escuta profissional é outra: “a escuta judicial 

não existe para a categoria profissional [dos 
assistentes sociais e psicólogos], esta faz escuta 
profissional.” Sua atuação não visa “extrair a 
verdade processual dos fatos”, o que “cabe ao 
magistrado”.5

Diante de tais argumentações, e fazendo frente 
à falsa dicotomia “a favor e contra” o DSD6, 
cabe ao Serviço Social continuar defendendo, 
de maneira responsável e ética, a proteção de 
direitos de crianças e adolescentes vítimas de 
violência sexual. Dentre outras, por meio da 
participação em ações de prevenção à violência 
e de proteção, em diversos níveis, integrando 
trabalhos interdisciplinares e, sempre que 
possível, externamente ao espaço físico do 
Judiciário. Isto é, o Serviço Social, como outras 
áreas comprometidas com a proteção de direitos, 
necessita avançar em ações articuladas, para que 
essas crianças e adolescentes recebam atenção 
em organizações de proteção (como na área da 
Saúde e da Assistência Social, por exemplo), 
por profissionais capacitados para lidar com 
a complexidade que envolve o fenômeno da 
violência sexual, sem que os sujeitos violados 
necessitem percorrer os corredores do Judiciário 
para serem inquiridos, ou outros espaços 
institucionais relacionados à “extração da 
verdade”. Contribuindo, no caso do Serviço 
Social, inclusive para avaliar se a criança tem 
idade e maturidade para prestar depoimento 
judicial quando manifestar desejo de fazê-lo.

A proteção integral à criança e ao adolescente 
envolve, entre outras coisas, condições e relações 
familiares, acesso a direitos fundamentais e 
sociais e, inclusive, o direito a serem ouvidos. Ao 
integrar equipes interdisciplinares que atuem em 
situações de violência, uma das atribuições do 
assistente social é ouvir a criança, seus familiares 
e outras pessoas que direta ou indiretamente 
possam ter relação com seus cuidados e com 
seu processo de socialização. Ouvir para 
conhecer e para estabelecer articulações com 
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a rede de proteção, ou contribuir para provocá-
la quando está ausente ou inerte. Assim como, 
se necessário, contribuir com a avaliação 
social, subsidiando o Judiciário com vistas a 
ampliar suas possibilidades de conhecimento da 
realidade social vivida pelos sujeitos implicados 
na situação de violência, objetivando a proteção 
da criança e/ou adolescente.

O cuidado com as crianças vítimas de 
violência sem integração, de fato, com a rede 
de atenção, implica em não se comprometer 
com o real enfrentamento do problema nos 
âmbitos individual e coletivo. Uma articulação 
que contribua com a efetivação de um espaço 
único e interdisciplinar de atenção. Que vise 
à articulação de ações governamentais e não-
governamentais nas esferas federal, estadual e 
municipal, com ênfase na municipalização, para 
a devida execução das políticas de proteção à 
criança e ao adolescente, nas quais se incluem 
o atendimento à família e o atendimento ao 
abusador. (AZAMBUJA, 2004).

A Resolução sobre o Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente7  dispõe 
que “esse sistema se estrutura a partir da 
articulação e integração em rede das instâncias 
públicas governamentais e da sociedade civil 
a partir de três eixos estratégicos de ação na 
área dos direitos humanos: I - da defesa; II - da 
promoção; e III - do controle de sua efetivação”. 
Conforme o juiz de Direito Alexandre Morais 
Rosa, nesse modelo “o Juiz não ocupa o papel de 
protagonista. A rede de proteção é formada por 
diversos órgãos e programas que se respeitam 
e dialogam entre si. A falta de cultura nessa 
modalidade é o problema”.8 

Nessa perspectiva, o assistente social é mais um 
elo dessa rede, numa relação de horizontalidade, 
e não a serviço da produção de provas para 
responsabilização penal - como se busca pelo 
DSD convencional e pelos projetos repaginados - 

com outros nomes, mas com a mesma finalidade 
e “sistema operacional”.

O atendimento e a avaliação social, que se 
inserem no trabalho de prevenção e de proteção, 
e que exigem a escuta profissional qualificada9, 
supõem bases teórica, técnica, ética e política 
que contribuam para a garantia de direitos dos 
sujeitos envolvidos - considerando sujeitos tanto 
a criança como o adolescente vítimas, como o 
suposto abusador (FÁVERO, 2012). O que não 
implica atitude contrária à responsabilização, 
que deve ser efetivada por meio da necessária 
qualificação dos procedimentos investigativos 
policiais e judiciais, nos limites dos direitos 
humanos, conforme também nos alerta 
Wanderlino Nogueira Neto, no encontro já 
referido neste texto.

Considerando que, no caso do Serviço Social, 
o estudo social pode ser um instrumento que 
contribui para o acesso e a garantia de direitos, 
faz-se necessária a clareza a respeito de quais 
conteúdos deve priorizar, para que seja executado 
com base nesse compromisso. O desvelamento 
das relações entre o concreto vivido pelos 
sujeitos sociais e a sua construção histórica 
- com as influências políticas, econômicas e 
culturais -, possibilita o conhecimento da sua 
realidade social e, a partir daí, para além de um 
relatório social com objetivo de subsidiar ações 
de proteção relacionadas a um indivíduo social 
ou família, pode oferecer contribuições também 
para o planejamento e a execução de programas 
e ações mais amplas de proteção - no interior de 
um trabalho interdisciplinar e interinstitucional.

Nos processos de trabalho relacionados ao tema 
em questão, nós assistentes sociais precisamos 
dominar nossas competências e atribuições, com 
base nos princípios éticos - que têm a liberdade 
como valor central - e em referenciais teórico-
metodológicos inerentes ao projeto profissional 
do Serviço Social. 
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A questão que nos envolve nesse tema é, 
sobretudo, ética: é “deliberação ética de cada um 
o que está disposto a afirmar e a firmar, frente a si 
mesmo e frente aos demais” (ALVAREZ, 2008, 
p. 47). Trata-se, portanto, de um posicionamento 
ético e não técnico em relação aos alcances e 
limites da nossa intervenção.

NOTAS

1 - Este texto contém alguns elementos da apresentação 
“Serviço Social e proteção de direitos de crianças  vítimas de 
violência sexual: o depoimento sem dano e questões éticas, 
técnicas e políticas da participação dos profissionais”, que 
realizei por meio de vídeo conferência, no  Encontro Estadual 
dos Assistentes  Sociais e Psicólogos Judiciais de Minas Gerais 
sobre “Escuta judicial de criança e adolescente - proteção de 
direitos: dever de todos”. Promovido pelo CRESS MG, CRP 
MG, SERJUSMIG  e AASPTJ-SP. Jun./2012.

2 - Trata-se de audiência indireta com o juiz - da criança ou 
adolescente vítima (ou supostamente vítima) ou testemunha 
de abuso sexual, na Justiça Criminal, com objetivo de 
obtenção de prova para responsabilização penal do acusado 
de abuso. O magistrado inquire a criança, geralmente 
por meio de um assistente social ou de um psicólogo, que 
permanece em outra sala, interligada à sala de audiências por 
aparelhos audiovisuais.

3 - Adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 
de novembro de 1989, e ratificada pelo Brasil.

4 - Reportando-se também à Resolução 20/2005 do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas, que traça diretrizes 
em matéria que envolve crianças vítimas e testemunhas de 
crimes.

5 - Conforme pronunciamento realizado no V Encontro 
Estadual dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, em novembro de 2012, em 
São Paulo-SP. Promovido pela AASPTJ-SP.

6 - Instalada por meio de irresponsáveis alusões de que 
profissionais que não aceitam a desqualificação da própria 
profissão - implícita na participação no DSD -, e que 
defendem a real efetivação de políticas de  proteção de 
direitos de crianças e adolescentes vítimas, são contra a 
responsabilização do agressor.

7 - Resolução nº 113, que dispõe sobre parâmetros para a 
institucionalização e o fortalecimento do Sistema de Garantia 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. CONANDA e 
SEDH, 2006.

8 - Entrevista. Disponível em: www.crprj.org.br/publicacoes/
jornal/jornal25-alexandrerosa.pdf. Acesso em: 14.11.2012.

9 - Ao analisar a “abordagem do Serviço Social em relação 
ao abuso sexual infantil”, Carmem Frias, assistente social 
argentina, pontua algumas condições necessárias em relação 
à atitude do profissional da área: “ter a possibilidade concreta 
de livrar-se de ideias preconcebidas; ter interesse em 
investigar profissionalmente; ter possibilidade de escutar e de 
esperar que o outro fale, sem submetê-lo a um interrogatório; 
levar a sério o que escuta, o que é absolutamente importante 
neste tema (...); entender como necessário o trabalho 
interdisciplinar, que é fundamental na abordagem do abuso 
sexual infantil; ter clareza que cabe ao assistente social a 
realização de diagnósticos sociais e não psicológicos, para os 
quais não está habilitado.” (FRÍAS, 2005, p. 142). Tradução 
livre nossa.]

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVAREZ, L. E. La escucha de los niños víctimas y los 
dispositivos psi jurídicos (entre el Panteón y la Prefectura 
de Policía). In Escuta de crianças e adolescentes: reflexões, 
sentidos e práticas. Leila Maria Torraca de Brito (org.). Rio 
de Janeiro: EdUERJ, 2012.

AZAMBUJA, M. R. F. Violência sexual intrafamiliar: 
é possível proteger a criança? Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004.

______________. A interdisciplinaridade e o conteúdo dos 
laudos: instrumentos para a garantia da proteção da criança 
vítima de violência sexual. In Violência sexual e escuta 
judicial de crianças e adolescentes – a proteção de direitos 
segundo especialistas. São Paulo: AASPTJ-SP/CRESS SP, 
2012. 

FÁVERO, E. T. Parecer Técnico: metodologia “Depoimento 
sem Dano” ou “Depoimento com Redução de Danos”. 
Elaborado para o CFESS, em 2008. Mimeo.

______________. Serviço Social e Proteção de Direitos de 
crianças vítimas de violência sexual. In Violência sexual e 
escuta judicial de crianças e adolescentes – a proteção de 
direitos segundo especialistas. São Paulo: AASPTJ-SP/
CRESS SP, 2012. 

FRÍAS, C. El abuso sexual infantil: abordaje desde el Trabajo 
Social. In Abuso sexual y malos tratos contra niños, niñas 
y adolescentes: perspectiva psicológica y social. Eva Giberti 
(compilado por). Buenos Aires/AR: Espacio Editorial, 2005.



14 CRESS-MG  |  Revista Conexão Geraes  |  2º semestre de 2012
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JOSIANE SOARES SANTOS

Este breve texto pretende destacar, de um 
modo panorâmico (dados os limites de sua 
apresentação), uma ideia que comecei a 
problematizar a partir da tese de doutorado de 
minha autoria - cujo objeto tem sua centralidade 
dada pela “questão social” (SANTOS, 2008) 
- e que foi transformada no volume 06 da 
biblioteca Básica de Serviço Social, editada 
pela Cortez em 20122. A preocupação com 
esse tema é representativa de um segmento 
do debate profissional do Serviço Social,  
posto que aparece como uma lacuna  
de pesquisa coletivamente sinalizada.  
É praticamente uma unanimidade, entre 
tantas polêmicas envoltas no referido debate, 
a indicação de que é preciso analisar as 
particularidades assumidas por este fenômeno 
típico da sociedade capitalista a partir das 
características de cada formação social.

Na recente avaliação da ABEPSS 
(Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social) sobre a 
implementação das Diretrizes Curriculares 
essa necessidade aparece sob a forma 
de dificuldades devido à ausência de 
bibliografia que possibilite uma discussão 
acerca das expressões da “questão 
social” no Brasil. Assim é que a escassez 
bibliográfica a respeito dessa temática 
na direção supramencionada é hoje um 
indicativo de que é preciso adensar esse 
campo de investigações. Registra-se que 
os textos utilizados pelos docentes nos 
programas de disciplinas trabalham, em 
geral, apenas a discussão conceitual, ou 
seja, as diferentes concepções acerca do 
que seria a “questão social. Sem desprezar 
a importância desse enfrentamento 
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entre as diferentes concepções da “questão 
social”, gostaria de chamar a atenção para 
a sua insuficiência, que corresponde, a meu 
ver, à insuficiente centralidade conferida 
às mediações do nível histórico-concreto. 

Isso não deve levar a crer, em hipótese alguma, 
que os diversos textos sobre o tema não tratem 
o debate da “questão social” na perspectiva 
da historicidade ou que padeçam de falta 
de contextualização. Significa, sim, dizer 
que os textos de maior circulação nacional 
entre os assistentes sociais caracterizam-se 
pela intencionalidade focada no plano do 
embate teórico. Identifico neles uma ausência 
de incorporação das investigações sobre a 
formação social brasileira para pensar as 
particularidades da “questão social” no Brasil. 
Isso implica ultrapassar o nível genérico 
do debate teórico-conceitual apanhando as 
mediações  próprias ao nível da formação social, 
para além da suas determinações em termos 
do modo de produção capitalista. Dizendo de 
outro modo: para explicar a “questão social” 
no Brasil não basta identificar as categorias 
centrais ao modo de produção capitalista 
(capital, trabalho, etc) que compõem o nível 
da universalidade; há que acrescentar a esse 
nível a singularidade dos componentes desta 
sociedade enquanto formação social concreta, 
para que se tenha condições de dimensionar 
suas particularidades enquanto mediações 
centrais das expressões da “questão social”. 

Foi partindo dessa dificuldade que me propus 
a contribuir com o debate na direção de uma 
aproximação mais concreta às mediações 
históricas da “questão social” no Brasil. 
Obviamente que nos limites deste texto não 
se trata de apresentá-las. Apenas indico, a 
seguir, algumas “pistas” para provocar o 
debate. 

PARA UMA INTRODUÇÃO ÀS 
PARTICULARIDADES DA “QUESTÃO 
SOCIAL” NO BRASIL

Em se tratando da concepção de “questão 
social” originada a partir das relações 
de exploração do trabalho pelo capital, 
subjacente à qual se encontra a centralidade 
na categoria “trabalho” como geradora de 
valor, penso que algumas mediações são 
essenciais à apreensão de tais particularidades 
na nossa formação social, entre as quais, 
destaco as modalidades de exploração da 
força de trabalho dominantes na constituição 
do capitalismo brasileiro. Vários estudiosos 
da formação social brasileira são enfáticos 
na afirmação de que o Brasil, no contexto do 
capitalismo mundial, destaca-se, entre outras 
características, por uma superexploração da 
força de trabalho que se “naturalizou” como 
condição para sua inserção subordinada nas 
engrenagens do capitalismo monopolista de 
corte imperialista. 

Essa condição da força de trabalho no Brasil 
remete às particularidades da formação social 
brasileira, que, de acordo com hipóteses 
sugeridas por Netto (1996), residem em 
três aspectos: o caráter conservador da 
modernização capitalista no Brasil (com 
especial ênfase à manutenção da estrutura 
agrária concentrada); os processos de 
“revolução passiva” e a centralidade da ação 
estatal na constituição desse capitalismo.  
Ao tratar essas particularidades penso que 
podem se tornar claros os caminhos a serem 
“trilhados” em busca das mediações próprias 
do padrão de exploração da força de trabalho 
no Brasil, cuja configuração é dada pela 
conjunção dessas particularidades próprias 
a países de “capitalismo retardatário” 
(CARDOSO DE MELLO, 1994).
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Essa “pista” pode servir para desvendar as 
mais diversas e intricadas expressões da 
“questão social” no caso brasileiro. No meu 
texto dediquei-me a pensar, por exemplo, 
o desemprego como expressão da “questão 
social” no Brasil e cheguei à conclusão 
de que as particularidades da formação 
brasileira foram decisivas na constituição do 
que chamei de “fordismo à brasileira”. Isso 
significa dizer que ocorreu com o trabalho 
no Brasil algo bastante distinto do ocorrido 
nos países cêntricos - onde o fordismo teve 
um padrão de proteção social que reforçava 
a estabilidade dos empregos como condição 
para as excepcionais taxas de lucro do 
período. Aqui, ao contrário da estabilidade 
foi a flexibilidade/precariedade da estrutura 
de ocupações que se afirmou como princípio 
estruturante dos postos de trabalho durante o 
auge do fordismo (especialmente no período do 
desenvolvimentismo acelerado durante os 20 
anos de Ditadura Militar), fato que só adquire 
sentido quando se leva em consideração as 
particularidades do capitalismo brasileiro.

Para finalizar esse nosso introdutório debate 
gostaria de convidar a todos para empreender 
esforços no sentido de identificar e adensar 
os elementos disponíveis sobre a “questão 
social” não só no Brasil, mas em suas distintas 
regiões e estados. Estou convencida de que 
somente rumando nesta direção superaremos 
a “generalidade” que “aprisiona” o fecundo 
debate da “questão social” entre nós. 

Permanecer nesta “generalidade” pode trazer 
graves consequências à profissão como, por 
exemplo, reforçar que o debate da “questão 
social” tenha necessariamente a “árida” 
aparência de um debate conceitual e acabe 
desinteressando os assistentes sociais em 
acompanhá-lo. Longe de ser “apenas um 

debate teórico”, particularizar a “questão 
social” é uma tarefa inadiável para nos 
localizarmos frente às respostas a ela que 
estamos operacionalizando no cotidiano. Se 
não tivermos clareza das particularidades 
das diferentes expressões da “questão social” 
em nossa realidade dificilmente teremos 
condições de “desembrulhar o novelo” onde 
parecemos estar emaranhadas diariamente.

NOTAS 

1 - SANTOS, Josiane Soares. “Questão social” - 
particularidades no Brasil. São Paulo: Cortez, 2012.
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Pós-doutora em Serviço Social, doutora em Políticas Públicas, docente do Programa 
de Pós-graduação em Políticas Públicas e do Curso de Serviço Social da UFPI

SOLANGE MARIA TEIXEIRA

O modo como a família é incorporada à política 
pública reflete na organização dos serviços e na 
proposição e organização do trabalho com as 
famílias no cotidiano dos serviços, programas 
e projetos (MIOTO, 2006).

Em virtude da forma de organização das 
políticas sociais brasileiras, a família ocupou 
um espaço secundário na conformação do 
Sistema de Proteção Social, considerando 
que as políticas estavam orientadas para 
indivíduos, categorias combativas, segmentos 
fragmentados em problemáticas, como é o 
caso, por exemplo, da assistência social, em 
que os serviços foram dispostos com base 
em “indivíduos-problemas” e “situações 
específicas”, tais como: trabalho infantil, 

abandono, exploração sexual, delinquência. Ou 
ainda, por idade ou sexo, como para crianças e 
adolescentes, mulheres, idosos, dentre outros, 
não contemplando a família em sua totalidade.

Em relação às famílias pobres, subjacente à 
lógica da assistência social, consistia a ideia 
de que a família é constitutiva do problema 
social, e de que seus responsáveis não 
tinham capacidade de criar, educar, proteger 
seus membros. Imperava o paradigma da 
incapacidade familiar e da institucionalização.

Essas famílias eram consideradas incapazes 
em função de suas debilidades, desagregação 
conjugal, dentre outros, cabendo ao Estado, 
nessas situações limites, livrá-los dos riscos, 
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por via da institucionalização, do afastamento 
do ambiente familiar, assim “legitimando 
as internações, as reclusões, os asilamentos, 
tomados também como medidas de segurança 
para a família e sociedade” (FONTENELE, 
2007, p.49).

Como destaca Fonseca (2006), anteriormente, e 
também ainda hoje, ações dirigidas às famílias 
instalavam ou aprofundavam a vivência do 
paradoxo entre a família idealizada, mas 
também reconhecida formal e juridicamente 
como a forma saudável e legítima de vida 
familiar, a “normal”, que era a família nuclear, 
heterossexual, monogâmica e patriarcal, e 
a família efetivamente vivida pelos pobres, 
e que se apresentava, para os profissionais, 
como desqualificada, “desestruturada” ou 
“irregular”. Seu funcionamento em redes de 
apoio, que extrapolavam a residência e laços 
de parentescos, para incluir a de compadrio e 
amizade, era interpretado como uma ameaça 
aos sujeitos dependentes de cuidados.

Nessa perspectiva, o trabalho social com 
famílias dirigiu-se às chamadas famílias 
“desestruturadas”, “incapazes”, trabalhando 
com o paradigma da patologia social e com os 
recursos terapêuticos do trabalho psicossocial 
individualizante.

As práticas socioeducativas, dirigidas aos 
grupos de famílias dos segmentos atendidos, 
quando não institucionalizados ou retirados 
do convívio familiar, eram desenvolvidas em 
uma dimensão normatizadora e disciplinadora 
(dimensão moral e doméstica, geralmente 
direcionadas às mulheres).

Nesses casos, a família é tomada como parte 
do problema cuja solução e dificuldades estão 
centradas nela própria; e assim, fortalece-se, 

direta ou indiretamente, uma visão da família 
como produtora de patologias (MIOTO, 2006). 
Na contemporaneidade, a família assume 
centralidade nas políticas sociais, seja como 
objeto, instrumento, estratégia dessas políticas, 
ou seja como sujeitos. Também constitucional 
e juridicamente, avança-se na compreensão 
do grupo familiar em sua diversidade de 
organização e transformações.

As políticas sociais em seu desenho normativo 
apresentam avanços significativos em relação 
aos modelos tradicionais de proteção social, 
como os institucionalizados, burocráticos e 
centralizadores. Há novas perspectivas de 
garantir direitos, inclusão social e serviços 
alternativos que promovam o direito à 
convivência familiar e comunitária, ou seja, 
que formalmente tomam a família como 
sujeitos coletivos e protagonistas de direitos, 
com demandas e expectativas de que o trabalho 
socioeducativo promova cidadania, autonomia 
e protagonismo.

Todavia, as legislações são contraditórias, ora 
tomam a família como sujeito de direitos, ora 
como sujeito que deve promover proteção. 
Associada a essa imprecisão, somam-se as 
condições objetivas de investimentos sociais, 
de criação de infraestrutura básica, trabalho 
interdisciplinar e condições de trabalho 
seguro e estável, contínuo, em uma conjuntura 
de enxugamento dos recursos públicos na 
área social, com a prioridade nos benefícios  
monetários, sem uma adequada e vasta rede 
pública de serviços, que pode limitar bastante 
as potencialidades desses trabalhos, recaindo 
sobre as famílias responsabilidades pela 
assistência aos seus membros.

A implicação disso no trabalho social com 
família é a não superação da sua educação 
disciplinadora e normatizadora, que assume 
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versões modernizadoras que escamoteiam sua 
dimensão normativa dos papéis sociais, dos 
comportamentos esperados para o pai e a mãe, 
geralmente sexistas, em nome de processos 
educativos que visam potencializar a função 
protetiva da família e gerar sua autonomia.

O trabalho social com a família, na perspectiva 
socioassistencial e socioeducativa, que vise 
uma educação emancipatória, compatível 
como uma política social que busca abrandar 
as dependências dos indivíduos e das famílias 
dos serviços e cuidados familiares e da lógica 
do mercado, deve partir de um referencial 
teórico-metodológico com dimensões críticas, 
dialética da realidade - o que implica:

•  Uma concepção de família que rompa com 
a ideia de família padrão, normal, estruturada, 
e considere sua pluralidade de organização; 
que rompa com as concepções que tomam a 
família como a principal responsável pelo bem-
estar social de seus membros, independente de 
suas condições de vida e das vicissitudes da 
convivência familiar.

• Uma leitura e atuação aberta à realidade 
social para além do grupo familiar e à realidade 
do território, que, de fato, supere a noção dos 
“casos de família” tratados nos muros internos 
da família para uma dimensão de totalidade.

• Atuação em direção ao enfrentamento 
cotidiano por direitos das famílias e de seus 
membros, mediante o encorajamento de sua 
participação social, formação de lideranças, 
de coletivos.

•  Intervenção em perspectiva de ampliação 
do universo informacional ou da socialização 
de informações sobre os direitos; a rede de 
segurança social no território e na cidade, de 

modo a tornar o cidadão mais fortalecido para 
acessar e lutar por novos bens e serviços que 
atendam suas necessidades coletivas.

•  Intervenção na dimensão da constituição de 
sujeitos de direitos, de relações sociais mais 
democráticas, horizontais, respeitosas e menos 
assimétricas nos espaços públicos e privados.

•  Defesa de uma rede de inclusão social, com 
oferta universal e com qualidade de serviços, 
e não pelo reforço das funções protetivas da 
família como saída para prevenção ou trato dos 
problemas sociais.
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A razão do presente artigo localiza-se num 
desafio que tenho recebido, desde a publicação 
do livro “Mediação e Serviço Social - um estudo 
preliminar sobre a categoria e sua apropriação 
pelo Serviço Social” (1995), com sete edições até 
o presente momento, que se traduz nas seguintes 
questões: os assistentes sociais compreendem 
teoricamente a categoria de mediação? Que 
importância tem a mediação para a prática do 
assistente social?

Apesar de pensar que a obra citada acima 
indica alguns caminhos para o entendimento da 
questão, especialmente no capítulo “Reflexões 
sobre a contribuição teórica da mediação para 
a intervenção do Serviço Social”, julgo que 
ainda há muito que se explorar nessa temática, 
principalmente na questão da intervenção 
profissional, razão pela qual seguimos 
pesquisando o assunto até os dias atuais.

Para essa abordagem, obedecerei ao seguinte 
caminho: inicialmente resgatarei, de modo 
sumário, a trajetória do debate sobre a categoria 
de mediação no Serviço Social, buscando 
retratar seus pontos nodais. Trabalharei, em 
seguida, quase que numa revisão, os principais 
pontos de alavancamento heurístico para a 
compreensão teórico-filosófica da categoria 
de mediação no método dialético marxiano e 
seu processo cognitivo-interventivo na esfera 
do Serviço Social; na sequência discutirei as 
principais mediações que estruturam o processo 
de reconstrução do objeto de intervenção 
profissional. Advirto ao leitor que o presente 
artigo tem um caráter de continuidade às reflexões 
contidas no texto de 1995, e que, portanto, para 
uma melhor compreensão deste conteúdo, faz-se 
necessário a leitura prévia do livro.

ONTOLOGIA DO SER SOCIAL: 
DETERMINAÇÕES FUNDAMENTAIS

A compreensão teórica da categoria de mediação 
não dispensa uma necessária apropriação dos 
fundamentos da Ontologia do Ser Social de Marx. 
Daí porque se torna indispensável recolocar 
os elementos centrais para esse entendimento, 
qual seja a fundação teórico-metodológica da 
Ontologia. Para tanto, passo a recordar alguns dos 
principais fundamentos da Ontologia Marxiana: 

a) A teoria Social de Marx é uma ontologia do 
ser social porque seus enunciados concretos 
sempre se colocam em face de um certo tipo de 
ser, invariavelmente sua observação e enunciados 
se colocam apoiadas no próprio movimento das 
categorias ontológicas que estruturam o real, e 
não  em conceitos logicamente articulados. “A 
ontologia marxiana volta-se primordialmente para 
os processos de produção e reprodução da vida 
humana, sendo que as representações que surgem 
na mente humana são reflexos do real, captados 
como representações na consciência (PONTES, 
2011, p.59). A esse propósito, Lukács afirma que 
as categorias [...] não são formas lógicas primárias 
que de algum modo se ‘apliquem’ à realidade; mas 
sim os reflexos de situações objetivas na natureza e 
na sociedade” (1978, p.75) (grifei). 

b) A base de sustentação dessa perspectiva se 
assenta na determinação da relação homem-
natureza, ou seja, no primado econômico do ser 
social. O trabalho assume, nessa perspectiva, o 
papel de condicionador da existência humana. “É 
ao trabalho que o homem tributa a razão de seu 
ser social, porque este propicia o arrancar das 
potencialidades naturais a seu serviço e conduz ao 
autodesenvolvimento da espécie” (PONTES, 2011, 
p. 61). Na relação entre as categorias do ser natural 
e do ser social, o homem, através do trabalho, vai 
humanizando as primeiras e subordinando (mas 
não eliminando) as segundas.

INTRODUÇÃO
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c) Nessa perspectiva dá-se a prioridade ontológica 
do SER sobre a CONSCIÊNCIA: 

d) A totalidade não é a soma das partes, mas um 
grande complexo constituído de complexos menos 
complexos (reciprocidade da ação).

e) A concepção da Ontologia tem como traço 
fundamental o trabalho com CATEGORIAS e 
não com CONCEITOS. Na expressão de Marx, 
“as categorias exprimem [...] formas de modos de 
ser, determinações da existência” (MARX, 1982, 
p.18). As categorias não são estruturas somente 
lógicas que a razão constrói independentemente, 
nem tampouco hipóteses intelectivas, mas se 
configuram como estruturas que a razão extrai do 
real, reproduzindo mentalmente o que realmente 
existe.

TOTALIDADE, MEDIAÇÃO E PARTICULARIDADE

Não faz sentido qualquer reflexão em torno da 
categoria de mediação desconectada do método 
dialético, do qual é componente medular. A 
título exclusivamente de organização lógica da 
reflexão, faz-se necessário sumarizar as principais 
determinações dialéticas da mediação, sem o que 
inevitavelmente não escaparemos às armadilhas 
do puro logicismo categorial.

Em primeiro lugar lembremos que a concepção 
dialética primordialmente se caracteriza pela 
perspectiva da totalidade. A totalidade aqui é 
entendida a partir da compreensão lukacsiana: 
“totalidade é um complexo constituído de 
complexos subordinados”. Essa visão se distingue 
daquela que afirma ser a totalidade a mera soma 
das partes, porque cada parte desse complexo se 
constitui num outro complexo que se articula aos 
demais por meio de múltiplas mediações.

A forma de apreensão do modo de ser desses 
complexos totais se processa através de 
aproximações sucessivas, ou como no canônico 
dizer de Marx, de que “o concreto é concreto 
porque é a síntese de muitas determinações (...) 
por isso o concreto aparece no pensamento como 
o processo de síntese, como resultado, não como 
ponto de partida (...)” (MARX, 1982, p.14).

Esse processo de conhecimento dialético obedece 
ao movimento que ascende do abst rato ao concreto, 
combinando dialeticamente experimentos ideais 
abstrativos com observações empíricas. Os 
“experimentos ideais” se referem ao movimento 
que a razão opera para apreender reflexivamente 
o movimento das categorias histórico-sociais, 
desentranhando-as da sua forma imediata de 
aparecer no real, na forma de fatos isolados. 
“Dos ‘experimentos ideais’, que tiveram sua base 
ontológica nas próprias ‘observações empíricas’, 
retorna-se ao contato com os dados do real, tal qual se 
mostraram no início do processo de conhecimento. 

“não é a consciência dos homens que determina o seu 
ser; ao contrário, é o seu ser social que determina a sua 
consciência” (MARX, 1982). Porque o SER é muito 
mais complexo e movente do que o CONHECER e o 
automovimento do SER (real) se distingue da forma 
como a RAZÃO captura esse mesmo movimento. 
Lukács elucida que “é preciso compreender que 
o caminho, cognoscitivamente necessário, que 
vai dos ‘elementos’ (obtidos pela abstração) até o 
conhecimento da totalidade concreta é tão somente 
o caminho do conhecimento, e não aquele da própria 
realidade. Este último, ao contrário, é feito de 
interações reais e concretas entre esses ‘elementos’, 
dentro do contexto da atuação ativa ou passiva da 
totalidade complexa. Disso resulta que uma mudança 
da totalidade (inclusive das totalidades parciais que a 
formam) só é possível trazendo à tona a gênese real” 
(LUKÁCS, 1979, p. 38) (grifei). 
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Durante os ‘experimentos ideais’, a razão captou 
(sempre por abstração e aproximativamente) as 
determinações e as mediações que, no retorno 
às ‘observações empíricas’, darão a esses fatos 
uma nova inteligibilidade histórico-estrutural” 
(PONTES, 2011, p.73).

Esses complexos totais, que são estruturas sócio-
históricas reais existentes no ser social, estão 
em permanente movimento impulsionado pela 
negatividade. A negatividade se representa pela 
tensão entre os vetores positivos (que trabalham 
na manutenção e reprodução dos complexos) e 
negativos (que atuam na desestruturação e negação 
dos complexos), tensão esta que se responsabiliza 
pelo movimento de mudança no real. 

O movimento que se estabelece como resultante 
dessa processualidade, a que está submetida 
a totalidade concreta, expressa-se numa dada 
legalidade social. No dizer de Lukács, “uma nova lei, 
na totalidade concreta do ser social, é consequência 
inevitável do fato de que nos encontramos aqui 
diante de complexos reais que interagem de modo 
complexo, frequentemente passando por amplas 
mediações, com outros complexos reais; a lei 
tem caráter tendencial porque, por sua própria 
essência, é resultado desse movimento dinâmico-
contraditório entre complexos que constituem a 
totalidade” (LUKÁCS, 1979a, p. 64) (grifei).

A possibilidade de apreensão da legalidade, 
produto da processualidade entre os complexos 
parciais, está na recuperação das mediações que 
estruturam o ser social. “Nesse sentido, a mediação 
aparece nesse complexo categorial com um alto 
poder de dinamismo e articulação. É responsável 
pelas moventes relações que se operam no 
interior de cada complexo relativamente total e 
das articulações dinâmicas e contraditórias entre 
essas várias estruturas sócio-históricas. Enfim, 
a essa categoria tributa-se a possibilidade de 
trabalhar na perspectiva de Totalidade. Sem a 
captação do movimento e da estrutura ontológica 

das mediações através da razão, o método, que é 
dialético, se enrijece, perdendo, por conseguinte, a 
própria natureza dialética” (PONTES, 2011, p.81).

A categoria de mediação tanto possui a dimensão 
ontológica quanto a reflexiva. É ontológica porque 
“é uma categoria objetiva, que tem que estar 
presente em qualquer realidade, independente do 
sujeito” (LUKÁCS, 1979b), intelectiva porque a 
razão, para ultrapassar o plano da imediaticidade 
(aparência) em busca da essência, tem que 
construir intelectivamente mediações, para 
reconstruir o próprio movimento do objeto. E, para 
melhor compreender esse dinâmico e movente 
processo de apreensão pela razão do modo de ser 
de um complexo na totalidade, necessário se faz 
compreender a tríade singular-universal-particular.

Parte-se do entendimento de que a totalidade e 
seus complexos dinâmicos estão submetidos a 
uma dada legalidade, que resultou das próprias 
processualidades desses, e que embora tenha 
caráter de universalidade para o ser social, 
particulariza-se em cada complexo. Aí reside uma 
chave heurística para compreender o processo 
de conhecimento da realidade. A universalidade, 
que é o plano em que residem as grandes 
determinações e leis de uma dada formação social, 
mas que no plano da imediaticidade, o que se 
nos aparece são os aspectos singulares da vida 
cotidiana e dos fatos, despidos condicionamentos 
da legalidade social. As universalidades emergem 
de um “rico desenvolvimento do concreto, quando 
uma característica se revela comum a um grande 
número, a uma totalidade de fenômenos” (MARX, 
apud LUKÁCS, 1978, p.88). Já na singularidade, 
as mediações estão ocultas ao sujeito cognoscente 
e tanto a gênese histórica, quanto suas estruturas 
sociais estão submersas na faticidade; as coisas 
parecem não se conectar e têm sentido em si 
próprias. A dialética entre o universal e o singular 
processa-se através da particularidade, que no 
dizer de Lukács é um campo de mediações.
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É nesse campo de mediações que fatos singulares 
se vitalizam com as grandes leis da universalidade, 
e a universalidade se embebe da realidade do 
singular. Ainda Lukács elucida que “a dialética de 
universal e particular na sociedade tem uma função 
de grande monta: o particular representa aqui 
precisamente a expressão lógica das categorias 
de mediação entre os homens singulares e a 
sociedade” (Idem 1978, p.92) (grifei). A relação 
indivíduo-sociedade, particularizando-se num 
campo de mediações, passa a elucidar o modo de 
ser histórico de nascimento, de funcionamento, de 
movimento de um complexo total e das forças que 
se embatem no seu evolver processual. 

O mesmo autor ainda elucida que a aproximação 
dialética no conhecimento da singularidade não pode 
ocorrer separadamente das suas múltiplas relações 
com a particularidade e com a universalidade. Estas 
já estão, em si, contidas no dado imediatamente 
sensível de cada singular, e a realidade e a essência 
desse só podem ser exatamente compreendidas 
quando essas mediações (relativas à particularidade 
e à universalidade) ocultas na imediaticidade são 
postas à luz” (LUKÁCS, 1978, p.106). Com isso 
sumarizamos as principais determinações teóricas 
para o entendimento da categoria de mediação; 
procedimento básico para se evitar o entendimento 
esquemático e empobrecedor desta central 
categoria da dialética.

MEDIAÇÃO E SERVIÇO SOCIAL: PROCESSO 
DE RECONSTRUÇÃO DO OBJETO DE 
INTERVENÇÃO PROFISSIONAL

A nossa herança positivista e liberal torna muito 
difícil a, já ingente, tarefa de compreender 

o Serviço Social como profissão, inscrita 
historicamente na sociedade capitalista. Mas a 
compreensão da categoria de mediação permite um 
aclaramento ontológico desse complexo processo 
social, característico da profissão, porque nos 
instrumentaliza metodologicamente para vencer 
a força inercial que nos prende à imediaticidade, 
permitindo-nos o movimento que ascende dos fatos 
(abstrato) ao real mediatizado (concreto pensado). 
Daí porque, nesta seção, pretendo demonstrar 
a extrema validade teórico-metodológica da 
categoria de mediação em face da compreensão do 
espaço profissional mediatizado pelos complexos 
sociais a que se articula ontologicamente. Advirto 
aos mais afoitos, caçadores de “fórmulas” e 
“receitas magicas”, que aqui não as encontrarão, 
mas tão-somente reflexões teórico-metodológicas 
dirigidas à compreensão dialético-totalizante do 
espaço e do fazer profissional, numa sociedade 
em frenético e incontido processo de mudança 
histórico-social.

O Serviço Social, na sua condição de profissão 
assentada na divisão sociotécnica do trabalho, 
tipificada pelo surgimento quadratura da ordem 
social burguesa monopolista, possui como traço 
medular: a característica de profissão interventiva. 

Considerando que a inserção da profissão na 
ordem capitalista consolidada e madura evoluiu, 
no sentido de uma diferenciação crescente e de 
um sincretismo prático, cultural e ideológico 
(NETTO,1992, p.90),  proveniente de uma 
copiosa pluralidade das  refrações das “questões  
sociais” nessa sociedade, é justo considerar que a 
intervenção do  assistente social se coloca diante 
desse campo de mediações complexas, que se 
tornam tanto mais complexo quanto maior for a 
quantidade de determinações histórico-sociais, 
constitutivas do seu tecido social.

Para uma melhor compreensão do papel central 
da categoria de mediação, tanto para a esfera do 
conhecimento, quanto da intervenção profissional, 
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e buscando atingir a finalidade didática deste 
artigo, usarei um Diagrama para Reconstrução 
de Mediações em Serviço Social1  (fig. 03), 
centrado na tríade singularidade-universalidade-
particularidade. Buscarei apoiar-me nessa tríade 
para, de modo didático, explicitar os principais 
sistemas de mediações que estruturam o Serviço 
Social, mais detidamente o espaço profissional do 
assistente social.

Para melhor compreender o papel da categoria 
de mediação (na sua figuração ontológica e 
intelectiva), buscarei uma forma didática de 
exposição, baseando-me no seguinte roteiro: 
desmistificando a imagem do assistente social 
como mediador; a relação da tríade singularidade-
universalidade-particularidade como expressão 
concreta da mediação do processo interventivo do 
Serviço Social; e concluiremos esse segmento do 
trabalho com a apreciação dos principais sistemas 
de mediação constitutivos do espaço profissional 
de Serviço Social.

O caminho metodologicamente correto para  
a reconstrução da particularidade, segundo 
Lukács, é aquele que conseguir conjugar  

dialeticamente os experimentos ideais abstrativos 
com as observações empíricas2. Verifica-se que 
existe um imperativo na reconstrução do objeto de  
intervenção profissional: o desentranhamento das 
mediações, determinações e categorias históricas 
submersas na névoa da faticidade, tal como aparece 
no plano da imediaticidade. Em outras palavras, é 
necessário reconstruir idealmente o processo de: 

•  Constituição histórica do campo de intervenção 
profissional, garantida a singularidade histórico-
social, sua projeção no plano das determinações 
universais;
•  Projeção da manifestação singular da profissão 
num plano de determinações universais e vice-
versa;
•  Tentativa de captar a manifestação da legalidade 
social no plano da singularidade, ou as formas 
imediatas de aparição do fenômeno profissional na 
realidade. 

Esse movimento da razão histórica pode propiciar a 
reconstrução do campo de intervenção profissional, 
com suas respectivas mediações e determinações 
históricas.
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SINGULARIDADE

O assistente social, devido a sua peculiar inserção 
social, coloca-se em contato com várias realidades 
que aparecem no plano da singularidade (ver quadro 
síntese), na forma de situações problemáticas 
isoladas, de tipos individuais, familiares, grupais 
e/ou comunitárias. Nesse plano, o assistente social, 
na intervenção profissional, é tomado de assalto por 
uma forma de demanda que se dá na imediaticidade 
da aproximação institucional, que é a demanda 
institucional, aqui entendida como a representação 
da requisição de resultados esperados dentro de 
objetivos organizacionais, em consonância com o 
perfil ideológico organizacional. 

No mundo da imediaticidade (ver Fig. 3), as 
demandas que se apresentam à ação profissional 
são aparências que precisam ser dissolvidas para 
que emirjam as mediações ontológicas. É bom 
lembrar que no plano da imediaticidade/aparência 
x essência, “o dado sensível da singularidade já 
contém elementos de relação com a universalidade 
e a particularidade (LUKÁCS, 1978). Portanto, 
enfatizo esse ponto para demonstrar que, incorre 
em grave equívoco, o profissional que considera 
como de pouca valia aqueles dados relativos 
à individualidade, mas especificamente à 
subjetividade psicossocial do sujeito, querendo 
fazer ver que o que vale são reflexões que envolvam 
categorias sociais/coletivas e totalizantes. 
Outro elemento que merece destaque é quanto à 
necessidade de domínio da faticidade, ou seja, do 
conhecimento empírico do real; condição para sua 
ultrapassagem. O controle de informações implica 
em maior ou menor “poder de fogo”  no plano da 
correlação de forças.

A rede de mediações, que dá sentido a estrutura 
desses fatos, não se encontra à mostra, mas aparece 
caoticamente configurada, sem determinações, 
como partes de um todo abstrato. 

O objeto de intervenção profissional, construído, 
tendo apenas como referência a singularidade, 
não desborda as demandas institucionais, nem 
tampouco, consegue ultrapassar propalado 
“chavão pragmático” do “cada caso é um caso”.

UNIVERSALIDADE

Tendo ainda como referência a Fig. 3, é possível 
verificar o processo de construção da particularidade 
do espaço de intervenção do assistente social, a 
ultrapassagem do nível abstrato da singularidade e 
a busca aproximativa do plano da particularidade. 
É dialeticamente necessário a aproximação com 
a legalidade social expressa nas leis tendenciais 
históricas que condicionam e são condicionadas 
pelo evolver do ser social. Essas leis, que são 
“férreas necessidades”, expressam em grandes 
determinações do ser social como relações sociais 
de produção, relação capital trabalho; relação 
Estado-sociedade; lei da acumulação capitalista, 
políticas sociais etc. Essas generalidades podem 
ser tão “belas” quanto “inúteis”, caso não as 
consigamos particularizar no plano real cotidiano 
do fazer profissional. É o que ocorre muitas vezes 
com alguns profissionais que se esmeram na 
“análise de conjuntura”, apresentando um razoável 
domínio analítico-categorial dos processos 
sociais, mas que não logram o mesmo êxito na 
particularização dessa mesma análise, quando se 
trata da intervenção socioprofissional.

Falta apreender o campo de mediações que 
particulariza o movimento da legalidade social, 
na realidade mesma vivida cotidianamente 
pelos sujeitos em processo. Numa palavra, é 
capturar na cotidianidade, seja da vida privada, 
seja da vida profissional, a real interferência e 
determinação da legalidade social. Sem que se 

“A demanda institucional aparece ao intelecto do 
profissional despida de mediações, parametrada 
por objetivos técnico-operativos, metas e uma dada 
forma de inserção espacial (bairro, município, etc.), 
programática (divisão por projetos ou áreas de ação) 
ou populacional (crianças, idosos, migrantes, etc.). 
Numa palavra, a demanda institucional aparece 
peiada à imediaticidade, com um ‘fim em si mesmo” 
(PONTES, 2011, p.168).
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apreenda aproximativamente o movimento das 
universalidades, a reconfiguração das demandas 
sociais, que se põe à intervenção social dos sujeitos 
e instituições, torna-se efetivamente empobrecida, 
acarretando sérios problemas à apreensão da 
totalidade complexa do real.

PARTICULARIDADE - ESPAÇO DE 
RECONSTRUÇÃO DO OBJETO DE 
INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

A particularidade é o espaço reflexivo-ontológico 
em que a legalidade universal se singulariza e a 
imediaticidade do singular se universaliza.

É nesse espaço privilegiado de sínteses de 
determinações que a razão cognoscente, tendo 
negado e superado a imediaticidade (aparência), 
vai processar o nível do concreto pensado, 
penetrando em um campo de mediações, onde 
se entrecruzam vários sistemas de mediação, 
sistemas estes responsáveis pelas articulações, 
passagens e conversões histórico-ontológicas 
entre os complexos componentes do real.  Dito 
de outra maneira, significa que as leis tendenciais 
capturadas na esfera da universalidade, tais como 
relações sociais capitalistas, relação capital-
trabalho, leis tendenciais de mercado, relações 
políticas de dominação de classe, etc., como que 
tomassem vida (se objetivassem) e se tornassem 
presentes na objetividade da vida singular das 
relações sociais cotidianas, dessingularizando-as 
e tornando-as relações particulares dentro de uma 
totalidade social. 

A particularidade é a categoria reflexiva que 
propicia que as universalidades ganhem sentido 
objetivo-operacional na vida singular dos usuários 
dos serviços sociais públicos, nos seus problemas 
pessoais e psicossociais. É quando o “problema” 

de um punhado de pessoas num mundo isolado, 
portanto, abstrato, passasse a ser, também, 
comum a vários segmentos sociais genericamente 
articulados por uma dada força relacional que, 
por sua vez, seria uma dada lei histórico-social. 
Então, aquela situação que se afigurava no plano 
da singularidade como “problema individual-
familiar”, mediatiza-se pelas leis societárias 
tendenciais e particulariza-se pelas determinações 
históricas, ganhando, por aproximações sucessivas, 
concretude no entrecruzamento dos complexos 
sociais (que o compõe, e é por ele composto). Essa 
particularização dum campo de mediações, rico 
em determinações e pleno de significado histórico, 
pode refratar-se significativamente no espaço da 
prática profissional.

Todo um conjunto de determinações e mediações, 
antes dissolvidos e submersos na imediaticidade, 
agora ganham significado e objetividade. Por 
exemplo, as demandas para a intervenção 
profissional, que antes se restringiam àquelas 
de ordem institucionais/organizacionais, 
configuradas nos projetos e programas (espaço-
temporalmene determinadas pelo mando do 
poder institucional), agora podem ser superadas 
pelo alcance de categorias sociais mais amplas e 
plenas de determinações sociais, o que permite a 
reconstrução do objeto de intervenção profissional. 
Noutras palavras, as legítimas demandas 
socioprofissionais, alcançadas pela mediação 
das demandas sociais, que se expressam na 
particularidade de vários sistemas de mediação, tais 
como: processo produtivo dentro de um contexto 
espaço-temporal; cultura, forças sociopolíticas 
presentes; Estado e políticas sociais e sua malha 
institucional; rede de proteção social privado-
filantrópica; movimentos sociais articulados etc.

Esse conjunto de complexos, desentranhado do 
real pelo ingente esforço negativo da razão em 
superar a imediaticiadade, possibilita uma visão 
privilegiadamente ampla e profunda sobre a 

“[...] o movimento dialético do universal ao particular e 
vice-versa, devemos observar que o meio mediador (a 
particularidade) [...] é sim, em certa medida, um inteiro 
campo de mediações [...]” (LUKÁCS, 1978, p.113).
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realidade social, a partir e sobre a qual incide a 
intervenção profissional do assistente social.

Evidentemente que essas reflexões se colocam a 
título de ilustração. Não há nada de absoluto ou 
fatalista, até porque toda essa processualidade, 
que a razão abstrai da recuperação do movimento 
do objeto de intervenção, são condicionadas pela 
dialética de necessidade-possibilidades, ou seja, 
do propalado possível histórico.

APENAS UMA PAUSA 

Não se pretendeu, aqui, senão dar sequência 
num estudo que ainda requer um volume mais 
significativo de reflexões.  Desejo enfatizar que 
continuo considerando a discussão de natureza 
teórico-metodológica extremamente necessária 
e relevante. Principalmente, se se considerar 
o momento vivido pela profissão, hoje, e suas 
perspectivas futuras (ver FALEIROS, 1996 e 
NETTO, 1996) em face das mudanças que já 
vincam a face societária contemporânea, no mundo 
todo. No que tange, em particular, às mudanças em 
curso no Serviço Social nas esferas da formação 
profissional (vide o processo desencadeado pela 
ABEPSS) de revisão curricular, que alterará a 
face do futuro assistente social; da pesquisa; 
da pós-graduação; e do mercado de trabalho 
(com as novas requisições e condicionamentos), 
enfim, em todas as instâncias que determinam a 
existência profissional, evidencia-se cada vez 
mais fortemente, a meu ver, a necessidade de 
melhor compreender a dinâmica das mediações na 
sociedade e sua particularização para a profissão. 
Isso permanece como uma demanda incontornável, 
a desafiar todos os segmentos profissionais a 
empenharem seus recursos intelectuais e materiais.

NOTAS

1 - O uso de gráficos e quadros explicativos não é 
usual na literatura pós-reconceituada do Serviço Social. 
Particularmente, reconheço as limitações e principalmente 

o risco do esquematismo, mas é inegável a utilidade didática 
desse recurso, e é exclusivamente por esta razão que optei 
por seu uso.

2 - Ver (Pontes, 2011, p. 84 e ss.)
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Assistente social e coordenador da Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos do 
CRESS-MG

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA

A tradição acadêmica do Serviço Social, 
alicerçada sobre a teoria social crítica, força-
nos a compreender que os avanços dos Direitos 
Humanos só podem ser plenamente analisados ao 
se levar em consideração a sociedade do capital 
em suas características fundamentais, isto é, 
uma sociedade de classes, estruturada a partir da 
propriedade privada. Trata-se de uma sociedade 
desigual em sua gênese, fundada na exploração 
do trabalho e na reprodução permanente da 
desigualdade social, sendo, portanto, impossível 
a materialização de um projeto igualitário nos 
marcos do capitalismo.

Assim, a primeira questão é que falar de direitos 
humanos em nossa sociedade obriga a análise 
de suas determinações econômicas, políticas 
e ideológicas, sempre contextualizando-
as historicamente, privilegiando-se uma 
perspectiva de totalidade.

Estamos vivendo um momento de crise do capital, 
em que mais uma vez a resposta empreendida 
pelas classes dominantes é a regressão de 
direitos historicamente conquistados pelas 
classes trabalhadoras. Trata-se de um modelo 
de Estado que privilegia a resposta neoliberal 
à questão social e que tem levado, nas últimas 
três décadas, à degradação da vida humana, 
ao agravamento da desigualdade estrutural, 
ao desemprego e à precarização do trabalho. 
E ainda, à intensificação da violência em suas 
múltiplas formas, a criminalização dos pobres, 
da pobreza, dos movimentos sociais e suas 
lideranças, e o fortalecimento do Estado penal.

Os dados oficiais da violência no país são 
fundamentais para compreensão desse quadro 
caótico. A taxa de homicídios, no Brasil, cresceu 
41%, de 1992 a 2009 e, hoje, o país ocupa o 
6º lugar no ranking mundial de homicídios  
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entre jovens, sendo proporcionalmente 139% 
mais negros/as do que brancos/as (Mapa da 
Violência 2012, baseado em dados colhidos 
pelo Ministério da Saúde). Já em número 
de assassinatos de pessoas lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais, o Brasil 
ocupa a liderança mundial. O índice é de um 
crime por motivação homofóbica a cada um dia 
e meio, concentrando 44% do total de execuções 
dessa população em todo o mundo (Grupo Gay 
da Bahia, 2011).  Já na violência contra a mulher, 
o país registra o assassinato de 4,6 mulheres por 
100 mil habitantes do sexo feminino (Correio 
Braziliense, 2011).

Por outro lado, a população carcerária brasileira 
atingiu o impressionante número de 500 mil 
pessoas neste ano. No início dos anos 2000, 
havia aproximadamente 274 mil presos (BBC 
Brasil, 2012). O crescimento da população em 
privação de liberdade revela a principal, se não 
a única, estratégia de enfrentamento à violência 
no país pelo Estado: o encarceramento em massa 
e a consolidação do Estado Penal.  Mesmo com 
o visível hiato entre esse modelo e aumento da 
segurança pública, essa estratégia vem ganhando 
força em nossa sociedade, com o reforço de uma 
cultura do medo e da moralidade.

Não por acaso, é nesse contexto que ganham 
força na sociedade o apelo para práticas fascistas, 
como a tolerância zero, a justificação do uso 
excessivo da força pela polícia, a tortura como 
estratégia legítima do Estado, o armamento da 
população para a sua própria proteção, as práticas 
de linchamento e justiça com as próprias mãos, 
a redução de maioridade penal etc. Reforça-
se a ideia de segregação, no qual as “classes 
perigosas” devem ser afastadas do convívio 
social. A violência passa a ser vista como algo 
natural, despolitizada, individualizada, abstraída 
de suas determinações sociais e enfrentada 
somente para a proteção da propriedade privada. 

Assim, a violência se torna cotidiana, a vida é 
militarizada, retoma-se o projeto de segurança 
nacional, de guerra premente. Ganham força os 
crimes de ódio, a xenofobia, o fundamentalismo 
religioso e a impossibilidade da existência 
humana dentro da diferença e da diversidade.

As respostas não são dadas pela garantia de 
direitos humanos fundamentais, como trabalho, 
habitação, educação, cultura, arte, esporte, 
saúde, assistência social e acesso à justiça. Pelo 
contrário, o que se assiste é a retomada do projeto 
da exclusão manicomial, como era comum nos 
séculos passados, da internação compulsória e do 
recolhimento involuntário de usuários de drogas. 
Sem contar as práticas de higienização dos 
grandes centros urbanos e exclusão dos pobres 
desses espaços, a militarização da vida cotidiana, 
a oposição à criminalização da homofobia e a 
extensão dos direitos para a população LGBT, a 
interdição do debate sobre a descriminalização 
do aborto, a não sensibilização dos crimes 
contra a população de rua e imigrantes, da não 
responsabilização dos crimes cometidos durante 
a ditadura militar, e a criminalização das lutas 
sociais por mais direitos no campo e na cidade.

Esse certamente não tem sido o contexto 
favorável à defesa da ampliação de direitos. A 
ideologia dominante é a do neoconservadorismo, 
do individualismo, da competição, da corrupção, 
da negação da política, da irracionalidade, da 
defesa do fracasso dos projetos emancipatórios e 
do fim de sentido ético na vida social.

Por isso, nesse quadro é imperiosa a manutenção 
da capacidade crítica que marcou o Serviço 
Social brasileiro em suas últimas três décadas. O 
compromisso dessa profissão, de acordo com seu 
projeto ético-político, é a defesa intransigente 
dos direitos humanos e o compromisso com 
os valores de justiça social e liberdade. Para 
isso, somos alimentados cotidianamente pela 
chama acesa das lutas de resistência à barbárie 
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da sociedade do capital, protagonizadas por 
movimentos sociais e sujeitos coletivos. E, ainda, 
por ações políticas que nos dão a compreensão 
da necessidade das orientações éticas, pautadas 
em valores universais, tendo como horizonte a 
superação das condições sub-humanas da vida 
no capitalismo.

Para esses objetivos é preciso analisar alguns 
pontos fundamentais dos direitos humanos, 
conforme concepção defendida pelo CFESS e 
divulgada no CFESS Manifesta especial para o 
Seminário Nacional de Serviço Social e Direitos 
Humanos, realizado em Palmas (TO), em 
setembro de 2012. O primeiro deles é a superação 
da visão legalista dos direitos humanos, como se 
esses fossem apenas expressos em legislações 
nacionais e internacionais. A conquista legal 
dos direitos humanos é fundamental, porém, 
é preciso a compreensão de que esses não são 
meras concessões das classes dominantes, ou 
que fazem parte de um processo de progressão 
natural em fases específicas. 

É preciso relacionar os direitos humanos 
dentro das lutas de classes e as contradições 
do capital que marcam a sociedade burguesa. 
Isso, inclusive, induz-nos a outra compreensão 
fundamental: a não restrição dos direitos 
humanos aos direitos civis, conforme a defesa das 
classes dominantes, mas ampliados aos direitos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. 
Os direitos humanos, nessa compreensão 
crítica, não são vistos dentro das concepções 
liberais, como algo abstrato, desvinculado das 
particularidades históricas da humanidade. 
A defesa desses direitos deve congregar e 
articular os movimentos sociais que caminham 
nessa agenda progressista. É necessário, ainda, 
refletir e problematizar a temática dos direitos 
humanos, num contexto de intensificação das 
expressões da questão social, para repensar 
o papel das políticas sociais, não como uma 
ação que atenda os interesses de uma classe 

minoritária e elitizada, mas que seja consoante 
às demandas e interesses de toda a sociedade. 

Por último, a compreensão de direitos humanos 
na tradição do Serviço Social exige a crítica à 
sociedade do capital e à impossibilidade de 
exercício pleno de direitos em uma sociedade 
de classes. O capitalismo interdita o pleno 
desenvolvimento das capacidades humanas, é 
incapaz de propiciar a satisfação das necessidades 
humanas, estrutura-se a partir de um projeto 
anticivilizatório.  Portanto, a defesa dos direitos 
humanos deve estar ao lado da defesa de 
outro projeto societário, de bases radicalmente 
democráticas e justas, de igualdade substantiva 
e não somente jurídica, que contemple a 
diversidade humana e a plena emancipação.
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Apresentamos o resultado das análises e 
considerações elaboradas pela Comissão de 
Orientação e Fiscalização (COFI) do CRESS-
MG, a partir das informações acessadas no 
trabalho preventivo-educativo realizado junto 
aos assistentes sociais que atuam nos Centros 
de Atendimento em Oncologia do estado, 
especialmente os vinculados ao Sistema Único 
de Saúde (SUS). A análise foi feita entre abril de 
2010 e maio de 2011, conforme deliberação n° 
14 do 39º Encontro Nacional CFESS-CRESS e 
planejamento anual da COFI.

Conforme a Portaria nº 3535/GM, do Ministério 
da Saúde, de 2 de setembro de 1998, em seu 
anexo I, item 1, entende-se que “Os Centros de 
Alta Complexidade em Oncologia são aqueles que 
oferecem assistência especializada e integral aos 
pacientes com câncer, atuando na área de prevenção, 
detecção precoce, diagnóstico e tratamento do 
paciente”.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas 
Gerais, há 62 estabelecimentos de Saúde com 
atendimentos em Oncologia no estado, sendo que 
somente 34 estão cadastrados como Centros de 
Atendimento em Oncologia, conforme indica a 
referida Portaria. Assim sendo, o CRESS-MG 
realizou um trabalho preventivo e educativo junto 
aos assistentes sociais desses 34 Centros, uma vez 
que, conforme a Portaria:  

Análise e reflexões da fiscalização dos assistentes sociais 
dos Centros de Atendimento em Oncologia de Minas Gerais

Na área de jurisdição da Sede (BH), dos 22 Centros de 
Atendimento em Oncologia, apenas um, do Hospital 
Regional de Betim, não possuía assistente social e, 
conforme informação da assistente social da Nefrologia 
do referido hospital, o serviço de oncologia não estava 
em funcionamento até a data final do levantamento. 
Já na área de jurisdição da Seccional de Uberlândia, 
dos quatro Centros, apenas o Centro Oncológico de 
Patos de Minas não possuía assistente social. Na área 
de jurisdição da Seccional de Juiz de Fora, todos 
Centros possuíam profissionais. Quanto às infrações 
observadas na fiscalização, na área de jurisdição 
da Seccional Juiz de Fora, referem-se às condições 
inadequadas à Resolução CFESS 493/06, uma vez que 
os Centros de Atendimento em Oncologia da região 
não possuíam sala de atendimento adequada ou não 
asseguravam o sigilo profissional, conforme o gráfico:
 

“Intensificar a fiscalização nos Serviços e Unidades 
de Saúde com o objetivo de identificar a presença 
e atuação dos assistentes social nas equipes de 
saúde, nos seguintes setores: ONCOLOGIA – 
Portaria 3535 GM 02/09/1998, NEFROLOGIA 
– Resolução RDC nº 154 15/06/2004, SAÚDE 
MENTAL – Lei 10.216 de 06/04/2001, NASF – 
Portaria GM nº 154 de 24/01/2008, enviando os 
resultados para o CFESS para a compilação dos 
dados e encaminhamento de ações políticas na 
garantia dos direitos humanos”. (Deliberação nº 
14, do 34º Encontro Nacional CFESS-CRESS)

“Para proceder-se às modalidades assistenciais, 
os Centros devem, no mínimo, dispor das 
unidades especificadas a seguir: (...) 3.5 – 
Serviço de Suporte, que deve possuir os serviços 
e profissionais especialistas nas seguintes áreas: 
a) Psicologia Clínica;                 b) Hemoterapia 
(processamento e unidade transfuncional); 
c) Pronto atendimento para as emergências 
oncológicas; d) Nutrição; e) Assistência Social; 
f) Terapia Ocupacional; g) Farmácia.” (Portaria 
nº 3535/GM, do Ministério da Saúde, de 02 de 
setembro de 1998, em seu anexo I, item 2)

Não - 15,00%

Sim - 85,00%

Local de atendimento 
adequado aos 
recursos físicos 
previstos na 
Resolução 493/06 

Dados  
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 0 01  0 01
   

 
04 0  0 0 

Dados gerais da fiscalização em Minas Gerais - 2010/2011

Total

Centros que ainda 
não adequaram

Centros que já
adequaram

Centros com
infrações

Profissionais
fiscalizados

Centros
fiscalizados

Centros de
atendimento
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A COFI-MG, diante do exposto, notificou que 20% 
dos Centros que apresentaram irregularidades, já 
haviam se adequado. Os demais se encontram em 
monitoramento pela COFI-MG.

Destacamos o reconhecimento da categoria 
frente à Resolução CFESS nº. 493/06, no que 
tange à melhoria das condições éticas e técnicas 
do exercício da profissão, na garantia do sigilo, 
bem como na defesa da autonomia e prerrogativa 
profissional.

Com relação à implantação da Lei 12.317/10, 
referente à jornada de trabalho do assistente social 
em 30 horas semanais, constatamos um número 
significativo de profissionais que ainda não 
trabalhavam sob essa carga horária, permanecendo 
com a atuação profissional em 40 ou 44 horas 
semanais, conforme o gráfico a seguir.

Frente a esse dado, percebemos a necessidade de 
criar estratégias para potencializar a efetivação da 
legislação, como forma de contribuirmos com o 
processo de melhoria das condições de trabalho da 
categoria profissional.

O seguinte gráfuco aponta de forma positiva 
a avaliação dos profissionais dos Centros 
de Atendimento em Oncologia quanto ao 
reconhecimento do Serviço Social pela instituição.

Inferimos que tal reconhecimento se relaciona ao 
fato de que 86% dos assistentes sociais entrevistados 
afirmaram possuir plano de atuação do Serviço 
Social, o que qualifica a sua intervenção, no sentido 
de criar propostas com base no projeto ético-político, 
o que amplia a base de legitimidade da profissão.

Tais questões permitem refletir frente às demandas 
apresentadas pelos assistentes sociais nesses 
Centros, assim como por toda equipe que busca 
garantir o atendimento integral aos pacientes com 
doenças neoplásicas malignas.

Ressaltamos que as considerações apresentadas 
não se esgotam neste documento, visto a dinâmica 
e a dialética do processo histórico-social e seus 
rebatimentos no Serviço Social. 

Fonte dos gráficos: elaboração automática do Sistema de Controle 

Administrativo e Financeiro (Siscaf) usado pela COFI.
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Serviço Social?
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Assistente social, 

Vivemos um momento pleno de desafios. Mais 
do que nunca é preciso ter coragem, é preciso 
ter esperanças para enfrentar o presente e assim 
alcançar tempos mais humanos, mais justos e 
mais solidários. É preciso resistir e sonhar. É 
preciso alimentar nossos sonhos e concretizá-los 
dia a dia. O nosso trabalho deve se fundamentar 
pelo compromisso ético-político em defesa da 
vida, da liberdade, e contra todas as formas de 
opressão, exploração, barbárie e violência.

Em função desse compromisso, o Conjunto 
CFESS-CRESS prova a cada dia que é mais do 
que um órgão regulador do exercício profissional. 
Suas ações demonstram a luta cotidiana em defesa 
da categoria profissional. E defender a categoria 
para esse Conjunto, significa lutar diariamente 
contra o desemprego, na perspectiva da garantia 
do trabalho com direitos; da seguridade social 
pública; do direito à cidade e à terra; direitos 
da pessoa idosa, da juventude, de crianças e 
adolescentes; direitos das mulheres; direitos das 
pessoas com deficiência e dos segmentos LGBT. 
Significa, ainda, compromisso com a gestão 
democrática, coletiva e transparente. 

O projeto societário que defendemos está para 
além das barreiras do individualismo e do 
preconceito, da exploração e da dominação.  
E este projeto nos estimula e nos impulsiona 
a lutar pela emancipação humana. Todavia a 
emancipação a que se está referindo não se 
limita à emancipação política, sem considerar 
a socialização da mesma (política) e a 
radicalização da democracia, bem como seus 
princípios fundamentais como a liberdade, a 
justiça e a equidade, os quais devem orientar as 
nossas lutas, os nossos sonhos e o nosso espírito. 

Este é o momento de reafirmarmos nossos 
compromissos com esse projeto que ousa ser 
grande, bem como superar as barreiras da barbárie 
em favor da democracia e da justiça social.

Por isso, a Gestão Compromisso e Luta: em 
Defesa da Categoria e do Projeto Ético-político 
convida a categoria dos assistentes sociais a 
avaliar a importância de um conselho forte e 
atuante, em defesa da profissão, o que somente 
é possível com uma estrutura administrativo-
financeira equilibrada, que dê suporte às suas 
ações legais e políticas nas diversas frentes de 
atuação. Nesse processo, a anuidade é vital para 
a continuidade e o fortalecimento das ações do 
Conselho, pois é a sua única fonte de receita. 

Mais que um recurso financeiro, a anuidade 
representa o compromisso dos assistentes sociais 
com o fortalecimento do projeto ético-político 
profissional. Não são poucas as demandas e 
estratégias assumidas pelo Conjunto CFESS-
CRESS, seja em âmbito nacional, estadual ou 
regional, com vistas a garantir as condições 
técnicas e éticas necessárias à consolidação do 
Serviço Social como profissão regulamentada e 
também a fim de formar e informar a categoria 
por meio de políticas fundamentadas em nosso 
projeto ético-político. Nos últimos 30 anos, todas 
essas ações culminaram em muitas conquistas, e 
que só foram possíveis com a sua contribuição. 

Muito obrigada.

MARISAURA DOS SANTOS CARDOSO
1ª Tesoureira do CRESS MG

NOTAS

1 - Inspirado no CFESS Manifesta de 2011 que versa sobre 

o PL das Anuidades.

Por um conselho forte e atuante em defesa da profissão1
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