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A questão que se coloca necessária para a reflexão é se o Serviço Social, enquanto 
profissão, inserido nos espaços coletivos democráticos, pode contribuir com possíveis 
“saídas” aos desafios da conjuntura atual. Na tentativa de responder a essa questão é 
que apresento algumas reflexões à categoria. Para Yazbek et al. (2021), vivemos a crise 
estrutural do capital com a expansão do ultraliberalismo e ultraconservadorismo. Junto, 
há perdas de direitos e o aumento das desigualdades, os quais apontam as contradições 
de um capitalismo em processo de reestruturação produtiva e sujeito à lógica de finanças. 

Neste cenário, o Serviço Social pode reinventar seu trabalho e, nessa produção, o 
destaque é para a “prática militante”, realizada nos movimentos sociais, com intuito de 
defender as populações excluídas da sociedade. A palavra militante, no Brasil, é vinculada 
a dois entendimentos que podem levar a uma interpretação equivocada da palavra. O 
primeiro é que pode estar relacionado à concepção de que, para o exercício de militância, 
é necessária a inserção em algum “partido político” e o segundo está relacionado ao uso 
da palavra estritamente ligada a um regime político (o militar). Ao analisar o significado, 
percebo que não necessariamente pode apresentar essa relação. Na língua portuguesa, 
“militância” é definida como aquela que defende ativamente uma causa, a qual não precisa 
estar vinculada a uma posição ou a uma sigla partidária. Nesse sentido, “profissional 
militante” é aquele que defende, combate e apoia. Na origem da palavra, que é derivada 
do latim “militansantis” e do verbo latino “militare”, significa “defender”. (DICIO, 2020). 
O que é necessário, nessa prática, é a reflexão se essa está comprometida com a defesa 
da classe trabalhadora. 

O destaque dessa prática e o que a diferencia é a sua realização em conjunto com as 
pessoas de trajetória e, em situação de rua³. Nesse sentido, não se trata de uma prática 
verticalizada, ao contrário, essa deve privilegiar a horizontalidade das relações. O Serviço 
Social, no início de sua trajetória no Brasil (por volta de 1930), foi uma das profissões 
que atendeu essa população por meio de práticas assistencialistas (distribuição de 
alimentos, cobertores e roupas). Somente no final da década de 1980 que essas ações 
foram questionadas e a profissão passou a redirecionar para a “garantia de direitos”, na 
qual se apoiou na perspectiva crítica. Na década de 1990, as/os profissionais tiveram uma 
significativa ampliação de campo de trabalho nas políticas sociais, especialmente, na 
assistência social, porém reflito se essa prática conseguiu ser rompida, pois nem sempre a/o 
profissional sozinha/o consegue fazer o enfrentamento a quem a/o contrata, predominando 
os interesses, principalmente, do capitalismo, que é higienizar o espaço público. 

A PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL JUNTO 
AOS MOVIMENTOS SOCIAIS¹

¹ As reflexões apresentadas tem como ponto de partida a minha experiência como profissional militante 
nos movimentos sociais no Brasil. Essa inserção ocorre desde 2009 até os dias atuais.
² Dra. em Serviço Social pela UFSC. Mestre em Serviço Social pela PUCRS. Assistente Social na Prefei-
tura Municipal de Osório/RS. Militante nos movimentos sociais da População em Situação de Rua. 
³ Entendo por “população em situação de rua (PSR)” que apresenta características e histórias de vida 
distintas e vivencia, diariamente, a condição de extrema pobreza utilizando a rua como estratégia de so-
brevivência e moradia (BRASIL, 2009).
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Atualmente, a profissão enfrenta as graves sequelas da questão social, a qual a elite do 
país impõe que essa deva ser resolvida apenas pela sociedade, deixando o Estado como 
ator secundário na resolução das iniquidades do sistema capitalista. Isso tem refletido na 
oferta de políticas sociais (residuais, repressoras e higienistas), principalmente, aquelas 
dirigidas a PSR e realizadas pelo Serviço Social. Dessa forma, o conflito entre o capital e 
o trabalho exige da/o profissional um posicionamento crítico, de acordo, principalmente, 
com o que preconiza seu projeto ético político, que possui a centralidade na defesa da 
classe trabalhadora.

A partir disso, entendo o Serviço Social como uma profissão importante na luta por 
direitos, principalmente, quando o seu posicionamento está comprometido com as 
bandeiras de luta da PSR. A sua inserção nos movimentos sociais, por meio de uma 
postura crítica, tomando por base a prática pedagógica, pode vir a contribuir de forma 
significativa para a defesa de direitos. 

De acordo com Abreu (2010), há uma dimensão pedagógica no trabalho da/o Assistente 
Social, principalmente, quando ela/e se propõe a desenvolver práticas emancipatórias 
comprometidas com os sujeitos. Aponta para a necessidade de colocar-se como intelectual 
orgânico, adentrando no cotidiano dos sujeitos, permitindo-se estranhar/ (re)construir 
a compreensão da realidade, escutando suas necessidades/saberes e, assim, garantindo 
um compromisso com a função pedagógica de sua prática a partir de suas atribuições/
competências, na qual é responsável pelo compartilhamento de conhecimentos, 
organização/mobilização e fortalecimento da participação popular e emancipação 
política. Afirma, ainda, que esse caminho é possível quando a/o profissional se propõe a 
trabalhar na perspectiva da emancipação humana. Nesse sentido, essa pode ser realizada 
por meio de um conjunto de iniciativas, tais como: a. participação na formação política; 
b. construção de estratégias e bandeiras de lutas; c. elaboração de documentos (carta de 
princípios, regimento interno etc.); d. elaboração de pautas e registros de reuniões; e. 
acompanhamento social dos sujeitos inseridos nos movimentos, entre outras. 

O Serviço Social pode contribuir em conjunto com esses sujeitos na busca e luta pelos 
seus direitos. Todavia, é importante refletir quais as intenções dessa inserção nesses 
espaços, pois, se for para atender às necessidades da/o profissional ou de alguma entidade, 
pode configurar uma prática que visa cooptar os sujeitos. É necessário que essa prática 
fomente a luta e a defesa dos interesses dessa população. Sendo assim, é preciso que se 
garanta o devido “lugar de fala desses sujeitos” nos espaços coletivos democráticos, por 
meio de uma prática permanente de escuta, diálogo e reconhecimento do potencial dessa 
população nos processos reivindicatórios.

Além disso, esse profissional busca, assim como essa população, políticas públicas 
dignas e, por meio desse objetivo, constrói em conjunto os caminhos possíveis para 
a conquista de direitos. Para isso, apreendo ser necessário o respeito às histórias de 
vida, aos limites e às condições para o exercício da luta junto a um movimento social. 
Essa prática só é possível se for realizada “em conjunto”, a partir da partilha de saberes 
entre os diferentes atores sociais envolvidos no movimento. Essa partilha é de visão de 
mundo, que está comprometida com a defesa dos direitos humanos. Portanto, a troca de 
saberes, principalmente, referente à conjuntura, às políticas públicas e ao controle social 
é fundamental, o que exige da/o assistente social constante busca por conhecimento. Na 
atualidade, considero importante o estudo de temáticas de educação popular, redução de 
danos, entre outras.

Por fim, a partir dessa experiência junto aos movimentos sociais da PSR, reitero que a 
prática militante do Serviço Social pode vir  a ser uma estratégia de enfrentamento da atual 
conjuntura. Contudo, também considero imprescindível tomar como base, nessa prática, 
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a concepção sugerida por Paulo Freire, importante educador no Brasil, cuja filosofia 
baseia-se no diálogo entre os sujeitos, procurando transformar as pessoas ativamente 
na sociedade. Nesse sentido, é importante o Serviço Social romper com os métodos de 
trabalho em que a/o profissional é tida/o como a/o detentora/or de conhecimento, e o 
sujeito apenas um “depositório”. O Serviço Social precisa tomar uma posição crítica e 
refletir sobre sua prática, principalmente, para combater as situações de exclusão social 
dirigidas à PSR. Finalizo com a seguinte frase inspiradora aos colegas Assistentes Sociais: 
“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão 
(FREIRE, 1996). 
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