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O SER POLÍTICO DO/A ASSISTENTE SOCIAL NA 
ERA DE DESMONTE DOS DIREITOS SOCIAIS
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Caro/a leitor/a, inicio dizendo que a escrita, “o escrever sobre”, corre um grande risco de se 

confi gurar como um monólogo, o que já adianto que não é meu desejo... convido o leitor(a) 

a caminhar comigo alicerçado na proposição que possamos construir interações dialógicas a 

partir das ideias aqui expostas, que não se propõem a serem absolutas e responsáveis de darem conta 

de explicar a totalidade da realidade proposta neste artigo.

Para tanto, é importante iniciar de braços dados com Leonardo Boff¹, quando ele nos ensina que 

“ler signifi ca reler, compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir 

de onde os pés pisam”. Assumindo esta condição humana, meus pés pisam num território de 30 anos 

de exercício profi ssional e destes, nos dez últimos dedicados aos adolescentes em confl ito com a lei.

Para nós Assistentes Sociais, os direitos sociais constituem-se um tema muito caro e sobre eles 

recaem nossas intervenções profi ssionais. As garantias expressas em nossa Constituição Federal de 

1988, em seus artigos 6º, 7º e 8º, transformaram-se em bandeiras de lutas e estão sempre presentes 

nas agendas de nossa categoria social. Muito se tem falado e escrito sobre o desmonte dos direitos 

sociais como movimento para além das fronteiras brasileiras, como estratégia do estado neoliberal, 

como exigência do capital.

Buscando nesta escrita movimentar-se intelectualmente e dialeticamente entre a totalidade e a 

particularidade (e vive-versa) dos fenômenos societais, mas sabendo que não será possível dar conta 

plenamente deste movimento nas ideias que aqui serão problematizadas, escolho como ponto de partida 

pensar com vocês algumas das particularidades da profi ssão do Serviço Social na problematização 

e execução dos direitos sociais e o desmonte dos mesmos que estamos vivenciando neste momento 

histórico. 

Assumo nesta escrita a importância das particularidades, que se confi guram a partir de nossas 

intervenções realizadas no concreto que se manifesta cotidianamente, e que possibilitam espaços de 

lutas e tensionamentos para que as mediações necessárias sejam construídas objetivando outro projeto 

societário, não este que vivemos. 

O cotidiano profi ssional do/a Assistente Social é fortemente marcado pela necessidade de 

intervenção, que para além do conhecimento crítico dos processos societários, exigem de nós a 

condição de intervenções a partir de técnicas e instrumentos capazes de enfrentar às situações que 

¹ A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana. – Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.



se apresentam, porque em cada ser humano (sujeito) atendido, seja de forma individual e/ou coletiva, 

se expressa uma demanda urgente que não pode aguardar a mudança societária acontecer. Urge o 

imediato...  É imposto o saber fazer...

Nessa sinuosidade redescobri que nada é banal, que tudo tem o seu valor quando se pretende desvelar 

contradições, continuidades e descontinuidades, e assim, impõem-se a imperiosa necessidade de fugir 

das armadilhas que as polarizações ofertam no trato das intervenções, para que possamos pensar 

coletivamente como enfrentaremos nossos desafios.

Para tanto, me questiono: como está nossa atuação política cotidianamente em nossos espaços sócio-

ocupacionais numa era de desmonte? Como o/a profissional do Serviço Social está se posicionando no 

espaço sócio-ocupacional que atua frente à conjuntura brasileira e quais tensões e enfrentamentos vem 

assumindo na busca da concretização do que nos impõe nosso Código de Ética? Em relação a isso, as 

palavras de Nogueira² rebatem profundamente em meu cotidiano,

A questão é saber pôr em curso uma prática cotidiana que invada as instituições 

e se dedique a desmascarar criticamente o cinismo, as mentiras e as injustiças, a 

arrogância dos poderosos e a frieza dos tecnocratas; uma prática que combata a 

indiferença e o egoísmo; que reinvente a política como atividade e como cultura, 

trazendo consigo outra ideia de estado, de desenvolvimento e de sociedade. (2004: 

369)

Nossa profissão tem mais de 81 anos de existência na sociedade brasileira e pertencente a esta, produz 

e é reprodutora do processo histórico que fazemos parte. Mudamos muito, sem sombra de dúvida, 

porém não podemos deixar de constatar que em nós profissionais enquanto categoria profissional, 

subsistem vários “serviços sociais”, de várias vertentes teórico-metodológicas, que se expressam em 

nossas intervenções e nas posições políticas que assumimos.

Esta configuração necessita ser problematizada, porque nossa categoria profissional está imbricada 

no contexto de desmonte dos direitos sociais e esta condição provoca-nos a “olhar no espelho”, porque 

somos mais 170 mil Assistentes Sociais no Brasil ocupando, na sua grande maioria, espaços sócio-

ocupacionais nas políticas públicas, dentro do aparelho estatal.

Neste quesito, preciso dividir minha preocupação com você leitor/a sobre o lócus privilegiado que 

a Política de Assistência Social tem ocupado em nossas agendas de debates e lutas. E tentando não 

entrar no viés do certo ou errado, se nossa preocupação legítima é com o desmonte principalmente desta 

política, quero reforçar que temos direitos sociais que nem foram “montados” ainda. Falo do lugar que 

ocupo como Assistente Social na política pública de atendimento ao adolescente em conflito com a 

lei, que como política pública e como espaço sócio-ocupacional tem uma invisibilidade preocupante, 

onde majoritariamente nossas lutas ainda estão focadas na garantia do direito destes adolescentes 

(especialmente nos espaços de privação de liberdade) e na comprovação de nossa existência enquanto 

espaço sócio-ocupacional e assim, merecedores de atenção e problematização.

Precisamos refletir criticamente as intervenções realizadas, os instrumentais, os referenciais teóricos-
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² NOGUEIRA, M. A. Os intelectuais, a política e a vida. In: MORAES, Dênis de (Org.). Combates e Utopias. Rio de Janei-
ro: Record, 2004. 357 – 371.
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metodológicos utilizados, nossas articulações e estratégias políticas, não no entendimento do dever-ser, 

mas objetivando o desvelamento do que na realidade somos e fazemos e como a nossa profi ssão identifi ca 

os desafi os postos e as escolhas estratégicas para problematizar e intervir nas questões que nos chegam.

Yazbek³ refl etindo sobre o Serviço Social, sua história e seus desafi os, chama a atenção do lugar do 

social na construção de uma sociedade mais justa e igualitária e diz:

[...] o assistente social intervém nas relações sociais que fazem parte do cotidiano 

da população com a qual trabalha. A intervenção do profi ssional se dá tanto pela 

oferta de bens, recursos e serviços como pelo exercício de uma ação política, 

socioeducativa. Esta ação socioeducativa do assistente social, tanto pode assumir 

características disciplinadoras voltadas ao enquadramento “suave” da população 

usuária de seus serviços em sua inserção institucional e na vida social, como pode 

voltar-se para uma perspectiva emancipatória”. 

Esta afi rmação da autora remete ao compromisso da superação das contradições que se manifestam 

no exercício profi ssional e reconhecendo a existência de intervenções profi ssionais que disciplinam, que 

ajustam e que reiteram as desigualdades sociais (reforçando sobre maneira a viabilidade do desmonte), 

também aponta para a possibilidade de intervenções profi ssionais que possibilitam transformações 

e emancipações que possibilitariam a participação política dos sujeitos envolvidos em nosso fazer 

profi ssional.

Valorizar o alcance de nossas ações....  Como transformar a realidade por nossas ações profi ssionais? 

Um dos caminhos possíveis e que se coloca como desafi o, é reconhecer que nosso trabalho não pode se 

limitar ao atendimento individual das demandas; a importância signifi cativa da formação continuada; 

a sistematização da prática, das pesquisas; e principalmente da não institucionalização do/a Assistente 

Social e do seu fazer profi ssional e compreendendo-se como agente político em nossa sociedade.

No momento histórico que vivemos o óbvio precisa ser dito...

³ YAZBEK, Maria Carmelita. Serviço Social, história e desafi os. In Revista Katálysis. UFSC. Programa de Pós-Graduação 
em Serviço Social. – Florianópolis: Editora da UFSC, v. 16, N. Especial Bilingue, 2013.


