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15 de Maio, Por Que Comemorar?
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Quinze de Maio “Dia do/a Assistente Social”! Vamos comemorar! Porém, antes de comemorar 

precisamos saber o que e por que estamos comemorando. Para descobrirmos isso é importante 

refl etir sobre a profi ssão e as atribuições e competências do/a profi ssional de Serviço Social 

diante da conjuntura atual. Para tanto, vale retomarmos a origem da profi ssão no Brasil, que se deu na 

década de 1930 com bases na igreja católica e forte infl uência norte-americana, buscando dar respostas 

à demandas da sociedade capitalista de forma assistencialista e caritativa. Naquele contexto o indivíduo 

era responsabilizado pelos problemas decorrentes das relações capitalistas. O enfoque da profi ssão era 

voltado ao individualismo, visão psicologizante e moralizadora, que reproduzia a ideologia dominante. 

Assim o Serviço Social foi se legitimando frente à demandas postas pelo capital, e se tornando um 

recurso para o enfrentamento e regulação da chamada “questão social”. Porém, na década de 1970 o 

“Movimento de Reconceituação”, com objetivo de romper com o conservadorismo e modelo norte-

americano e na tentativa de inserir um método crítico e investigativo, buscou a renovação na teoria e 

prática da profi ssão, com propostas de intervenção e compreensão da realidade como pano de fundo o 

método marxista. A partir de então a profi ssão passa a congregar um corpo de conhecimentos teóricos, 

métodos de investigação e intervenção e um sistema de valores e concepções ideológicas pautados 

principalmente no Código de Ética Profi ssional. Em 1979 ocorreu o chamado “Congresso da Virada”, o 

“III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais”, realizado em São Paulo, que convergiu na possibilidade 

da categoria, após o período de ditadura militar no país, visualizar novas alternativas de compreensão 

da profi ssão, da vida social e dos sujeitos com os quais o Serviço Social trabalha. A profi ssão passa 

então a ter um novo entendimento sobre as relações capital/trabalho, e sobre complexidade das relações 

entre Estado e sociedade.

 Decorrente disso os/as profi ssionais passam a se entender como sujeitos no processo e se entender 

como protagonista do exercício profi ssional o sujeito social, engendrado em uma realidade contraditória. 

A profi ssão passa a abarcar as lutas da classe trabalhadora. Emergem os movimentos sociais como os 

sindicatos, e a defesa de direitos sociais, políticos e civis tornam-se proeminentes. (CFESS Manifesta, 

2009). 

Nas lutas memoráveis desses sujeitos coletivos, Assistentes Sociais entenderam que 

as condições de vida e de trabalho se alteram mediante processos de resistência. 

Entenderam, também, que o conformismo que se reproduz na vida cotidiana de 

amplos segmentos da população diz respeito ao modo de vida instituído pelo  projeto  
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do  capital  que  atua  na  produção de diferentes níveis de exploração e de opressão, 

na perspectiva de assegurar a reprodução de seu projeto de acumulação. (CFESS 

Manifesta, 2009). 

Vem se fi rmando desde então o “Projeto Ético-Político” do Serviço Social, fundado no enfrentamento 

das contradições da sociedade capitalista e na opção pela defesa da garantia de direitos da classe 

trabalhadora. Desde o “Movimento de Reconceituação” a teoria marxista torna-se o alicerce teórico-

metodológico da profi ssão. Neste cenário entidades como a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social -  ABEPSS, cuja atribuição é a de coordenar e articular o projeto de formação profi ssional, 

a Executiva  Nacional  de  Estudantes  de  Serviço  Social –ENESSO, que  tem como fundamento o debate 

sobre a formação profi ssional e o conjunto CFESS/CRESS se tornam importantes sujeitos históricos na 

trajetória do Serviço Social brasileiro. Outro fator a se considerar é a renovação da Lei de Regulamentação 

da Profi ssão (Lei 8662.93) que eleva a um patamar mais qualifi cado o tratamento das expressões da 

questão social, defi nindo atribuições e competências profi ssionais. É aqui que queremos evidenciar 

a importância da profi ssão na sociedade brasileira na atualidade, na contra-corrente da imposição do 

capital está o Serviço Social respaldado pelo Código de Ética Profi ssional (1993), construção coletiva 

que evidencia o compromisso profi ssional com a defesa da liberdade, dos direitos sociais, dos direitos 

humanos. Respaldado pelo Projeto Ético-Político e pela Lei de Regulamentação da Profi ssão, o Serviço 

Social se coloca na resistência diante do avanço do capital que traz consequências devastadoras para 

a classe trabalhadora. 

Nesse contexto histórico em que se fazem necessárias mediações entre ética e política e entre ética 

e ideologia, a profi ssão se ratifi ca na defesa intransigente dos direitos humanos! Tudo isso construído 

de forma coletiva e refl exiva. Então, voltamos ao começo... O que comemoramos? Comemoramos 

a “Virada”! Comemoramos a resistência! Comemoramos a opção pela defesa intransigente dos 

direitos humanos! E por que comemoramos? Porque fi zemos a opção pela luta pelos direitos da 

classe trabalhadora! Porque somos classe trabalhadora! Porque nosso Projeto Ético-Político e nosso 

compromisso com a população nos instiga a cada dia a buscarmos estratégias de luta e resistência por 

uma sociedade mais justa e igualitária!


