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A assertiva de que o atendimento à criança, adolescente e a família está no “DNA” da profissão 
é válida. Não é novidade para nossas colegas Assistentes Sociais – e tomo a liberdade de usar o 
feminino no plural, pois somos maioria – que nossa profissão se institucionalizou a partir de uma 
necessidade ou um acordo velado entre Igreja, mercado e Estado para uma verdadeira ortopedia 
social junto às famílias, pois era necessário que a classe trabalhadora deixasse de ser classe 
potencialmente perigosa e preguiçosa ou ao menos que fosse controlada pelas forças político-
institucionais vigentes à época.

O 1º Código de Ética (1947) sinaliza que o Serviço Social atuava entre outros com ênfase em 
“pessoas desajustadas”: “(...) Serviço Social não tratava apenas fatores materiais, não se limita à 
remoção de um mal físico, nem trata de transações comerciais e monetárias, mas sim de pessoas 
humanas desajustadas” (ABAS, 1947). Ou seja, a/o profissional tinha um caráter conservador e 
atuava na perspectiva de controle e ajustamento moral e social dos indivíduos e de suas famílias.

Paralelamente nesse período em que o Serviço Social no Brasil se institucionalizava, em 
1936 surge a 1ª escola no Brasil, estávamos num contexto normativo-legal na área da infância 
e adolescência na qual vigorava o 1º Código de Menores, Decreto 17.943/1927, conhecido 
como Código Mello Mattos², que foi uma das primeiras estruturas de proteção ao “menor” 
montado, segundo Maria Luiza Marcílio (2006)³, exclusivamente para o controle da infância e 
da adolescência.

Importante demarcar, e aqui não pretendo fazer a historiografia4 do período em que os povos 
originários habitavam este País e davam um tratamento às suas crianças, pois as obras escritas 
por Maria Luiza Marcília: “História Social da criança Abandonada” (2006); e Irene Rizzini “O 
Século Perdido” (2007); fazem de forma competente.

Contudo para o Painel promovido pelo CRESS5, vou trazer alguns elementos históricos 
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16% da população era alfabetizada).
No final do século XIX e até boa parte do século XX, o atendimento à criança e ao adolescente era ba-
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“A vida inventa! A gente principia as coisas, no não saber 
por que, e desde aí perde o poder de continuação – 

porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e 
temperada” 

(Guimarães Rosa, 1985)
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apontados a partir do final do século XIX e parte do século XX, período em que o atendimento à 
criança e ao adolescente6 era baseado na lógica sanitário-higienista ou higienismo infantil – ideal 
da sociedade disciplinar.

No Brasil do século XX assistiu-se a fixação da categoria sócio-penal “menor” e a história do 
seu controle. E a escola, enquanto equipamento de formação (Ariès, 1978)7  contribui decisivamente 
na construção social e consolidação e reprodução das categorias antagônicas: infância e menor.

Para a categoria infância, a família e a escola cumpriam a função de controle e socialização. Já 
para a categoria menor era necessário a criação de um controle sócio-penal diferenciado. Assim, 
criou-se dois paradigmas de atenção e intervenção pública: uma para o que Azevedo e Guerra 
(2006) chamam de infância protegida e outra de infância violada ou infância perigosa. 

Essa infância perigosa (violada) referia-se a 4 categorias de menores: i) abandonados; ii) 
carentes; iii) inadaptados; iv) infratores. E para essa infância surge como resposta ao seu controle 
por parte do Estado por meio dos Tribunais de Menores. Não precisava ser, bastava parecer ser. 
Como afirmava Edson Sêda: “Se prendia para proteger”. Então, como no Brasil gostamos muito 
de importar tudo, inclusive política de segurança pública dos USA, importamos os “Tribunais de 
Menores”, que em 1899 no estado do Ilhinóis (USA) foi o precursor. Assim, na América Latina 
tivemos em 1921 na Argentina, 1923 no Brasil, 1927 no México e 1928 no Chile. E em 1927, 
tivemos no Brasil o 1º Código de Menores para se ocupar das classes potencialmente perigosas 
e desajustadas. 

Um jurista brasileiro da época (1924) oferece uma síntese dessas ideias com relativa clareza: 
O caráter principal desses tribunais (de menores) é a simplicidade. Simplicidade na 
organização. Simplicidade nas práticas de julgamento. Simplicidade na aplicação 
das medidas de caráter coercitivo. Basta um juiz para julgar. (...) Tais juizes têm 
a função espinhosa e dificílima de se familiarizar com esses mundo misterioso e, 
talvez, impenetrável, que é a alma infantil. Cada um deles será juiz calmo e amoroso, 
dedicado ao seu sacerdócio, juiz-pai é a expressão que melhor deveria caracterizá-
lo. Nada de formalidades prejudiciais. (...) Nada de acusação e defesa. O critério 
adotado é este: segregar o acusado do público, principalmente de outros menores. 
(...). ( L. Brito, 1924, I, p. 79-80 apud Mendez, 1998, p. 59-60)

E a resposta institucional para esse abandonado, carente, inadaptado e infrator foi a 
institucionalização compulsória que tinha um ciclo perverso de apreensão, triagem, rotulação, 
deportação e confinamento em instituições totais. O Serviço Social também era chamado a se 
ocupar do atendimento aos chamados menores: no Serviço de Assistência ao Menor (SAM, 1942), 
mais tarde na FEBEM/FUNABEM (1960).

Contudo, o Serviço Social e o atendimento à criança e adolescente no Brasil também caminharam 
historicamente na ruptura paradigmática. No Serviço Social – com o marco da Congresso da Virada 
(1979) - na qual optou ético-politicamente com uma prática profissional articulada às lutas da 
classe trabalhadora e dos/as usuários/as que buscam por políticas públicas, sobretudo as sociais. 
Suas ações são pautadas na liberdade, democracia e justiça social; contribuem para a ampliação 
da cidadania das classes subalternizadas, das minorias, na defesa da classe trabalhadora, na luta 
contra a injustiça social e das desigualdades, buscando a emancipação humana, para projeção de 
uma sociedade livre da exploração capitalista. E na mesma temporalidade histórica. Na política 
de atendimento aos direitos da Criança e do adolescente – rompemos, ao menos no plano formal 
legal, com a Doutrina da Situação Irregular (Códigos 1927 e 1979) e passamos a nos fundamentar 
na Doutrina da Proteção Integral (ECA/1990)8. 

6 1º. Período de 1500-1889 - caritativo-religioso; 2º. Período de 1889 a 1964 – filantrópico científico-
-higienista; 3º. Período de 1964-1988 – militar-científico; 4º. Período de 1988 até os dias atuais – demo-
crático-humanista ou da proteção integral.
7 ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
8 Cabe lembrar que o artigo 227 e 228 da CF/88 e o ECA/1990 incorporam o que consta na Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança (1989) do qual o Brasil é signatário e foi o 1º País a aderir incorpo-
rando nos seus marcos normativos. Dos 54 artigos da Convenção (tirando os artigos procedimentais), 40 
tratavam substantivamente sobre direitos da criança e do adolescente e foram resumidos no artigo 227 e 
228 da CF/88. Além disso, a inclusão dos artigos 227 e 228 da CF/1988 foi por emenda popular e teve um 
amplo movimento social que reuniu mais de 600 organizações sociais, entre elas: UNICEF, MNMMR, 
Pastoral do Menor (CNBB), OAB, Sociedade Brasileira de Pediatria, entre outras, que mobilizaram a 
sociedade em busca das assinaturas. Então o ECA não foi vontade do legislador, foi força política da so-
ciedade civil organizada.
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De lá para cá a disputa pelo projeto societário que busca a manutenção e/ou ampliação dos 
direitos da criança e do adolescente tem sido fundamental e necessário para evitar seu retrocesso. 
Ao longo dos últimos 40 anos que se seguiram ao “Congresso da Virada”, as/os Assistentes Sociais 
brasileiras têm sido incansáveis na afirmação do seu compromisso com um projeto societário 
emancipador. Por meio das entidades do Conjunto CFESS-CRESS, cada vez mais temos sido ação 
e reação constante na luta política e interventiva cotidiana para combater a violação de direitos.

A CF/88 e o ECA/1990 em seu artigo 4º afirma que:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade, 
o direito à vida, a saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

Nessa direção normativa-legal entendemos que na prática os direitos fundamentais estabelecidos 
reúnem em três grandes eixos um conjunto de direitos que exigem ações por meio das políticas 
públicas que: i) assegurem a sobrevivência das crianças e adolescentes - direito à vida, à saúde, 
à alimentação; ii) assegurem o desenvolvimento pessoal e social - direito à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura; iii) assegurem à integridade física, psicológica e moral – direito à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Assim, quando eu torno concreta as ações que efetivem os direitos fundamentais das crianças 
e adolescentes eu asseguro que todas as crianças nasçam, cresçam, se desenvolvam de forma 
segura e com todas as suas potencialidades estimuladas. Isso é assegurar os direitos fundamentais.

O ECA prevê, portanto, que esse conjunto de ações deve ser realizado de forma articulada 
por organizações da sociedade civil e do Poder Público, conforme prevê o Art. 86 e a Resolução 
113/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente: “A política de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado 
de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios”.

São nesses espaços sócio-ocupacionais, que dão materialidade concreta às políticas públicas 
e sociais é, que atuamos como Assistentes Sociais. As dimensões teórico-metodológicas, ético-
políticas e técnico-operativas vão dar o direcionamento do fazer profissional e este precisa estar 
diretamente vinculado ao projeto ético-político da profissão. 

Cabe um breve resgate do primeiro documento que norteia nosso Projeto Ético Político, o 
Código de Ética (Resolução 273/1993); e dos princípios norteadores, contidos nele, que balizam 
a prática profissional do/a Assistente Social que trabalha nos espaços sócio-ocupacionais para 
crianças, adolescentes e suas famílias:

• O reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes 
- autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais;
• A defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo;
• A ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com 
vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; 
• A defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e 
da riqueza socialmente produzida; 
• O posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso 
aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 
• O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 
diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças;
• A garantia do pluralismo, por meio do respeito às correntes profissionais democráticas existentes 
e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual; 
• A opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero; 
• A articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios 
deste Código e com a luta geral dos/as trabalhadores/as; 
• O compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 
intelectual, na perspectiva da competência profissional;
• O exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por questões de inserção 
de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, 
idade e condição física. 
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Um segundo documento balizador é a Lei de Regulamentação da profissão (Lei 8.662/1993). 
Em seu artigo 4º descreve as competências da/o Assistente Social, que precisa ter formação e 
preparo qualificado para desempenhar suas atribuições privativas como Assistente Social (Artigo 
5º). Nesse sentido, destaco alguns verbos de ação que indicam necessidade de qualificação para a 
ação profissional: elaborar, coordenar, planejar, executar, avaliar, organizar, orientar, encaminhar, 
providenciar, prestar assessoria, realizar estudos e pesquisas.

E um terceiro documento, que são as Diretrizes Gerais da ABEPSS para a formação profissional 
em Serviço Social (ABEPSS, 1996). Para que tenhamos qualificação técnica, ética e política. E para 
tanto é necessário um “Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do 
Serviço Social, que possibilite a compreensão dos problemas e desafios com os quais o profissional 
se defronta no universo da produção; e reprodução da vida social” (ABEPSS, 1996, p. 6).  

Assim, as dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas darão sustentação e direcionamento 
para a dimensão técnico-operativa do fazer profissional da/o Assistente Social. Por exemplo: 
quando decidimos por uma visita domiciliar (dimensão técnico-operativa) é fundamental que 
as bases teórico-metodológicas que nos orientam para conhecer a realidade sócio-histórica, 
contraditória, desigual que permeia aquela(s) expressão(ões) da questão social para então propor a 
intervenção social e assim executá-la. E não como no início de nossa profissão que as intervenções 
se davam a despeito do conhecimento da realidade e de uma proposta interventiva estruturada de 
forma técnica, ética e política. Em síntese, no fazer profissional são necessários três verbos de 
ação: CONHECER – para PROPOR – para INTERVIR. Se eu conheço de forma restrita, com 
viés moralista a intervenção se dará na mesma direção. José Paulo Netto afirma que “quem erra 
na análise, erra na ação”. Algumas perguntas são fundamentais para minha intervenção: Para que/
por que? Para quem? O quê? Como? Com que? Quando? Onde?.

Assim, quando os meus objetivos profissionais se amalgamam e se reduzem aos objetivos 
institucionais eu estou deixando de cumprir o que prevê os princípios balizadores da ética 
profissional.  Quando, eu me conformo com uma institucionalidade perversa, que reduz direitos e 
não promove a autonomia nem mesmo a qualidade dos serviços prestados, eu estou concordando 
com a restrição de direitos e na contramão do Projeto Ético Político da profissão. Certa vez eu estive 
em um estado brasileiro para um estudo de avaliação e visitei uma experiência transgeracional 
fantástica na qual idosos/as desenvolviam um projeto de dança com adolescente em conflito com 
a lei cumprindo medida socioeducativa de liberdade assistida.  Dois anos mais tarde, quando 
retornei ao mesmo local para um outro trabalho, encontrei a instituição totalmente modificada. 
Os muros subiram nas alturas, as grades tornaram-se paisagem presente em todos os espaços 
da instituição e as cores, antes vivas e vibrantes deram lugar ao cinza. A entrada na instituição 
provocava opressão e medo. Ao me dirigir para uma Assistente Social que ali trabalhava, perguntei 
se aquela estrutura que abrigava agora adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 
de semiliberdade (mas que parecia mais uma prisão) não a incomodava. E ela rapidamente me 
respondeu “a gente se acostuma”. 

O Código de Ética sinaliza como um princípio o aprimoramento intelectual, para o 
aperfeiçoamento de sua competência profissional; mas não é qualquer aprimoramento, este 
precisa ser crítico, questionador que permita desvendar as desigualdades que têm sua estrutura 
na sociedade capitalista.

No caso das/os Assistentes Sociais que atuam na política de atendimento aos direitos da 
Criança e do Adolescente, meio das diferentes instituições, públicas ou privadas, que integram o 
Sistema de Garantia de Direitos, é fundamental não perdermos de vista a dimensão ético-política 
de nossa reflexão ação-reflexão. Assim sendo, precisamos reafirmar cotidianamente, com discurso 
e com ação, que todas as crianças e adolescentes são “sujeitos de direitos” e não mais objetos 
de intervenção; que são “pessoas em condição peculiar de desenvolvimento”, e portanto são 
detentores de todos os direitos que têm os adultos e que sejam aplicáveis a sua idade; e por fim, são 
“prioridade absoluta” para o Estado, para a família e para a sociedade, tendo portanto a primazia 
na proteção e socorro e na formulação e execução de políticas públicas para sua proteção integral.

Esses desafios ético-políticos na garantia de direitos exigem, portanto, mudanças de conteúdo, 
método e gestão. Em relação ao conteúdo, como já falamos anteriormente todas as crianças e 
adolescentes tornam-se perante a lei sujeitos de direitos, o que exigirá uma reflexão-ação inclusiva. 
Por sua vez vai exigir novo método de ação alterando a forma de como se formula quanto se 
executa a política de atendimento; entendendo a incompletude institucional, como princípio 
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metodológico que exigirá práticas intersetoriais na gestão do atendimento aos direitos da criança 
e do adolescente. Também exigirá no campo da gestão uma nova relação entre Estado e sociedade. 
Os Conselhos de direitos são espaços político-institucionais que precisam cada vez mais serem 
ocupados por Assistentes Sociais, quer sejam representando as organizações públicas, quer sejam 
representando a sociedade civil organizada.

Em síntese é preciso formação qualificada permanente pois teoria e prática se complementam. 
A teoria precisa da prática para ser real e a prática precisa da teoria para ser inovadora. Por isso o 
discurso: na prática a teoria é outra não se sustenta. Nem toda a teoria é aplicável, mas ela é base 
fundante para pensarmos, conhecermos e avaliarmos a sociedade desigualmente injusta que cria 
e recria com novas roupagens da velha questão social. Por sua vez, a incompletude institucional 
e profissional exige forte comunicação e diálogo com outras organizações, com outras áreas de 
conhecimento, dentro e fora do campo restrito de seu espaço sócio-ocupacional. Ressalto por 
fim muito embora realizar encaminhamentos esteja dentro de processos de trabalho no qual a/o 
Assistente Social esteja participando, esse não é sinônimo de articulação, trabalho em rede e/
ou intersetorialidade. Precisamos responder antes: como fazemos isso, quais são os acordos e 
fluxos intra, interinstitucional e intersetorial para que o trabalho social na defesa intransigente dos 
direitos e contra todas as formas de opressão, violência, preconceito se tornam parte do cotidiano 
das crianças e adolescentes fazendo com que os artigos 4º do ECA/1990 ou no 227 da CF/1988 
não se tornem letra morta.

Grandes são os desafios que se colocam para que se efetive a estruturação de uma sociedade 
verdadeiramente cidadã, e a intervenção profissional da/o Assistente Social comprometida/o com 
a equidade, justiça social, ampliação e manutenção de direitos conquistados coletivamente pode 
significar muito na direção dessa conquista!


