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RESUMO 

 

O presente estudo visa compreender os estereótipos que permeiam a escolha da profissão a 

partir do perfil dos acadêmicos que cursam Serviço Social na Unisul, de suas características 

pessoais, vivências familiares, de suas preferências, estilo de vida e motivação para a escolha 

da profissão. Para tanto, procede-se a uma retrospectiva histórica, contextualizando seu 

surgimento no seio da Igreja Católica, que manteve por um período relativamente longo um 

monopólio da formação dos agentes sociais, bem como o percurso europeu, americano, latino 

americano e brasileiro. O Serviço Social foi caracterizado como ajuda aos necessitados e 

desajustados psicossociais e posteriormente o Estado assume a assistência social como 

política pública. Estabeleceu-se uma correlação entre assistencialismo, assistência, e 

assistência social, e introduzimos a reflexão sobre a relação da escolha profissional associada 

aos estereótipos da profissão. Para a identificação do perfil e dos estereótipos realizou-se 

pesquisa de tipo quantitativa, descritiva e bibliográfica com análise qualitativa e estatística.  

Para a coleta de dados utilizou-se questionário e entrevistas complementares. Para a análise 

dos dados elegeu-se as seguintes categorias: perfil dos entrevistados, características de âmbito 

familiar, características pessoais e relacionamento interpessoal, escolha e representação da 

profissão. A escolha profissional é a expressão do próprio sujeito. Conhecer seus reais 

motivos significa conhecer sua história de vida, suas vivências psíquicas, suas marcas, as 

impressões primeiras. A escolha pela profissão de Serviço Social segue uma seleção temática 

complexual segundo uma dinâmica de efeito-rede. O estereótipo da profissão de Serviço 

Social, vem se reencarnando, de geração em geração, desde a sua constituição, o que dificulta 

sobremaneira o rompimento com o assistencialismo, com a visão de ajuda, de auxílio aos 

necessitados. Muda a linguagem, os referenciais teóricos, a compreensão da profissão, mas 

não se é capaz de metabolizar, de alterar a concepção interior que precede a ação. É uma 

coação a repetir memes. Pode-se afirmar que a seleção temática complexual predominante no 

perfil do profissional assistente social é o assistencialismo e o altruísmo. 

 

Palavras-chave: Ontopsicologia; estereótipos; escolha profissional; serviço social. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to understand the stereotypes that permeate the choice of profession 

based on the profile of the students attending Unisul Social Service, their personal 

characteristics, family experiences, their preferences, lifestyle and motivation to choose the 

profession. To this end, a historical retrospective is set, contextualizing its emergence within 

the Catholic Church, which has maintained for a relatively long period a monopoly of the 

formation of social agents, as well as the European, American, Latin American and Brazilian 

path. The Social Service was characterized as aid to the needy and the psychosocial 

maladjusted and later the State assumes social assistance as public policy. A correlation was 

established between assistentialism, care, and social assistance, and we introduced the 

reflection on the relation of the professional choice associated to the stereotypes of the 

profession. For the identification of the profile and the stereotypes, quantitative, descriptive 

and bibliographic research was carried out with qualitative and statistical analysis. For the 

data collection, a questionnaire and complementary interviews were used. For the analysis of 

the data, the following categories were chosen: profile of the interviewees, characteristics of 

family scope, personal characteristics and interpersonal relationship, choice and 

representation of the profession. Professional choice is the expression of the subject himself. 

Knowing your real motives means knowing your life story, your psychic experiences, your 

marks, the first impressions. The choice for the Social Service profession follows a complex 

thematic selection according to a network-effect dynamics. The stereotype of the Social 

Service profession has been reincarnated, from generation to generation, since its inception, 

which greatly disturbs the disruption with assistance, with the vision of help, of helping the 

needy. It changes the language, the theoretical references, the understanding of the profession, 

but it is not able to metabolize, to change the interior conception that precedes the action. It's 

a dupe to repeat. It can be affirmed that the complex thematic selection predominant in the 

profile of the professional social worker is the assistencialismo and the altruism. 

 

Keywords: Ontopsychology; stereotypes; professional choice; social servisse.  
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INTRODUÇÃO 

Desde que o mundo é mundo existem práticas de caridade, de ajuda e auxilio ao 

próximo e tais práticas eram estimuladas pela Igreja Católica. Muitas devotas se tornavam 

voluntárias e assistiam populações empobrecidas e desvalidas. 

Com o tempo, este tipo de intervenção foi tomando forma e surgiram as 

primeiras sistematizações e metodologias de trabalho social, sendo incorporadas por 

organizações humanitárias e por escolas, até serem formalizadas em nível universitário, 

transformando-se numa profissão regulamentada e reconhecida. Do século XVIII até agora, 

muitos processos, teorias e influências econômicas, políticas, culturais, sociais incidiram 

sobre a constituição do Serviço Social, enquanto profissão. Não há dúvida que o serviço 

social brasileiro, nas últimas décadas redimensionou-se e renovou-se no âmbito de sua 

interpretação teórico-metodológica e política, num forte embate com o tradicionalismo 

profissional, adequando criticamente a profissão às exigências do seu tempo, qualificando-a. 

O assistente social se insere como um prestador de serviços sociais e é 

reconhecido como um trabalhador especializado. A prática profissional é apreendida como 

trabalho e o exercício profissional como um processo de trabalho. O objeto são as questões 

sociais. O conhecimento da realidade passa a ser o pano de fundo do exercício profissional e 

acredita-se romper com a imagem da moça boazinha, bem comportada, e caritativa. Será que 

isto foi alcançado? 

Atualmente, no Brasil, existem cerca de 82.000 assistentes sociais ativos, o que 

se constitui no segundo maior contingente mundial, sendo superado somente pelos EUA 

com 150 mil profissionais, conforme a International Federation od Social Workers – FITS 

(Iamamoto, 2009). Por si só é um número expressivo que demanda inúmeras possibilidades 

de estudo e de investigação. 

Enquanto assistente social, professora e coordenadora do Curso de Serviço 

Social da Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina), e aluna do Curso de 

Especialização em Ontopsicologia Social da Universidade Estatal de San Petersburgo 

emergiu o interesse em compreender e ampliar o entendimento sobre os estereótipos da 

profissão a partir do perfil dos acadêmicos que cursam Serviço Social na Unisul, 

identificando suas características pessoais, vivencias familiares, suas preferências, estilo de 

vida e motivação para a escolha da profissão. 

A importância deste estudo, está justamente em ir em sentido contrário as 

dimensões ou categorias que tem se tornado prioritárias ao campo investigativo da profissão, 
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retomando o sentido humano de quem faz a profissão acontecer, ou seja, o foco de 

investigação é o ser assistente social e portanto, traçar o perfil dos acadêmicos que escolhem 

esta profissão, possibilitará compreender os estereótipos da profissão e propor alternativas 

para controlá-los ao longo de um processo de formação universitária. 

Para compreender o perfil dos acadêmicos que cursam Serviço Social, necessário 

se faz um processo de investigação científica, a fim de identificar sexo, idade, estado civil, 

genitura, autonomia econômica, habitacional, profissão, escolaridade e saúde dos pais, 

relacionamento familiar, características pessoais, ocupação, hábitos de vida, preferências e 

contatos pessoais, organização do tempo e habilidades pessoais, motivo de escolha do curso, 

entendimento sobre a formação e identidade da profissão. 

A pesquisa é de tipo quantitativa, com análise qualitativa e estatística, de caráter 

descritivo, exploratório e bibliográfico.   

Para a análise dos dados e fundamentação utilizam-se diferentes autores, com 

enfoque especial nos pressupostos da teoria Ontopsicológica, do prof. acadêmico Antonio 

Meneghetti. 

O presente estudo está estruturado em 03 capítulos. 

No capítulo 01, para que se compreenda a escolha da profissão de Serviço Social, 

procedemos a uma retrospectiva histórica, contextualizando seu surgimento no seio da Igreja 

Católica, que manteve por um período relativamente longo um monopólio da formação dos 

agentes sociais especializados, tanto a partir de sua própria base social, como da sua doutrina 

e ideologia, e o percurso Europeu, Americano, Latino Americano e Brasileiro. Desde a sua 

constituição, o Serviço Social foi caracterizado como ajuda aos necessitados e desajustados 

psicossociais. No Brasil, a partir da década de 30, do século passado, o Estado assume a 

assistência social, mediante políticas específicas e estas são ampliadas com a Constituição de 

1988, conhecida como a “Constituição Cidadã”, tendo como base os direitos sociais. 

Estabeleceu-se uma correlação entre assistencialismo,  assistência,  e assistência social, e 

introduzimos a reflexão sobre a relação da escolha profissional associada aos estereótipos da 

profissão. 

No capítulo 2, abordam-se o programa de pesquisa, o problema, os objetivos, as 

hipóteses, o tipo de pesquisa escolhida, a forma de coleta de dados, o instrumental de coleta 

de dados utilizado, a amostra e o público alvo, os procedimentos de tabulação, interpretação e 

análise dos dados. 

No capítulo 3, enfoca-se a apresentação e análise dos dados, para o qual elegeu-se 

04 categorias a saber: 
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1 - Perfil dos Entrevistados  

2 - Características de Âmbito Familiar  

3 - Características Pessoais e Relacionamento Interpessoal  

            4- Escolha e Representação da Profissão 

 

Para finalizar, apresentam-se a conclusão e as recomendações, o referencial 

bibliográfico utilizado e os anexos. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. Fatos que marcaram o surgimento do Serviço Social: antecedentes históricos 

  

As práticas do assistencialismo que se tem registro datam muito antes de Cristo e 

desde a antiguidade, estiveram associadas à caridade. Conforme Martinelli (2008), na região 

do Egito, Grécia, Itália, Índia, e em outras regiões, a assistência era tarefa das confrarias e isto 

remonta a cerca de 3000 anos a.C. Na época pré-cristã, as confrarias se estenderam para as 

cidades, buscando ajudar a caminhada daqueles que sofriam, seja por privações, pela dor, por 

doenças ou perdas e rupturas. A ajuda, neste período, se caracterizava na esmola esporádica, 

na visita domiciliar, na concessão de gêneros alimentícios, roupas, calçados, bens materiais 

indispensáveis para minorar o sofrimento das pessoas necessitadas. Em especial, priorizava-se 

o auxílio às viúvas, enfermos, idosos e órfãos. 

“A reflexão sobre a melhor forma de realizar a assistência e, sobretudo, de 

conceder a esmola envolveu, em suas diferentes épocas, filósofos gregos e latinos, entre os 

quais se distinguiram Aristóteles, Platão, Sêneca e Cícero” (MARTINELLI, 2008, p. 96). O 

posicionamento destes filósofos apontava para a necessidade de racionalizar a prestação da 

assistência, deixando de ser meramente eventual ou episódica. 

Com o advento do cristianismo, a assistência ampliou sua base, fundamentando-se 

não mais somente na caridade, mas também na justiça social. Enfatizava-se a dimensão 

espiritual da assistência associada à ajuda material. Nos Evangelhos encontram-se passagens 

da assistência feita pelos apóstolos aos mais necessitados e humildes. Com a organização da 

Igreja Católica, esta tarefa foi delegada aos diáconos (membros leigos da Igreja) e logo depois 

estendida às confrarias. Suas ações se ampliaram utilizando-se de instrumentos como 

inquéritos sociais, visitas domiciliares, para constatação das necessidades dos solicitantes de 

ajuda. 

As organizações da prática da assistência associada a expressão da caridade cristã, 

foi tema de diversos Concílios e objeto de preocupação de teólogos como São Paulo, São 

Domingos, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Francisco, São Bernardo e São Bento, 

entre outros (MARTINELLI, 2008). Entre estes, destaca-se São Tomás de Aquino, que situa a 

caridade como um dos pilares da fé, imperativo de justiça social aos mais humildes. Deste 

modo, a caridade para com os pobres se manteve como elemento central da assistência. 

Conforme Martinelli, 2008, desde a era medieval até o séc. XIX, a assistência era 

uma forma de controlar a pobreza e de sujeitar aqueles que não tinham bens materiais ou 
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posses. Tanto a assistência prestada pela burguesia, quanto à prestada por organizações 

religiosas, havia intenções além da caridade, o que se buscava era perpetuar a servidão e 

ratificar a submissão. 

A Igreja católica foi distanciando-se dos pobres e aliando-se a burguesia e no 

século XVI, a venda de indulgências e do perdão tornara-se um fato natural, mas que levou a 

contestações em especial de Martin Lutero, que se indignando com a falta de moralidade e de 

espírito religioso do Vaticano, publicou uma crítica rigorosa, com 95 contestações originando-

se uma crise e uma ruptura, surgindo o Protestantismo. Proclamava a supremacia da fé em 

relação à caridade e atribuía o cumprimento dos princípios da fé como responsabilidade de 

cada cidadão ao passo que a organização da prática da assistência era entendida como sendo 

tarefa do Estado e não da igreja. Altera-se significativamente a prática da assistência que 

passa a ser feita em bases laicas e não mais religiosas, em especial na Alemanha, Inglaterra e 

EUA. 

Passado um século após a Reforma, mais precisamente no século XVII, São 

Vicente de Paulo, na França, tentou restabelecer as bases cristãs da assistência, recuperando o 

esquema das confrarias e envolvendo os leigos em sua prática. Com o advento da Revolução 

Francesa, deslocam-se novamente as bases da assistência, posicionando-a como um direito do 

cidadão e atribuindo a todos o dever de prestá-la. De acordo com Martinelli, (2008, p. 99), “ao 

ser deixada pelo Estado na mão de todos, a assistência ficava na mão de ninguém” (..). 

A imposição dos donos do capital transformou-se em uma verdadeira onda de 

violência em oposição à classe trabalhadora, que aos poucos se manifestava contra os 

burgueses, na exigência de melhores condições de trabalho, redução da carga horária, 

descanso semanal. Assim, o século XVIII foi caracterizado como ajuda aos necessitados, 

expansão da industrialização, surgimento da classe trabalhadora e do capitalismo.  

Em meados do século XIX, sob os impactos da Revolução industrial, os efeitos do 

capitalismo se elevam no contexto social e os capitalistas tinham como preocupação maior 

criar alternativas que permitissem ajustar os seus interesses a manifestação dos trabalhadores. 

Com o capitalismo se institui a organização da sociedade de classes, e um novo modo de 

relações sociais. “O capitalismo gera o mundo da cisão, da ruptura, da exploração da maioria 

pela minoria, o mundo em que a luta de classes se transforma na luta pela vida, na luta pela 

superação da sociedade burguesa”. (MARTINELLI, 2008, p. 54). 

Nesse contexto a Burguesia, Igreja e Estado uniram-se em um compacto e 

reacionário bloco político, tentando reprimir as lutas dos trabalhadores do ocidente, impedir 

suas práticas de classe e abafar sua expressão política e social. Por outro lado, os 
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trabalhadores organizaram-se e mostraram sua força política e a sua presença enquanto classe, 

impondo-se a tarefa de racionalizar a assistência.  

Na Inglaterra, mais precisamente  em Londres, 1869, o resultado material 

concreto da parceria estabelecida entre a Igreja, a burguesia e o Estado foi o surgimento da 

Sociedade de Organização da Caridade, congregando os reformistas sociais que passavam a 

assumir formalmente, diante da sociedade burguesa constituída, a responsabilidade pela 

racionalização e pela normatização da prática da assistência. Surgiam assim, no cenário 

histórico os primeiros assistentes sociais, como agentes executores da prática da assistência 

social, atividade que se profissionalizou sob a denominação de “Serviço Social”, acentuando 

seu caráter de prática de prestação de serviços. (MARTINELLI, 2008, p. 66). 

Esta Sociedade entendia que somente coibindo as práticas da classe trabalhadora, 

impedindo suas manifestações, e mantendo um controle sobre a “questão social” é que se 

poderia assegurar o funcionamento social adequado. Associa-se, a função econômica, a 

função ideológica e a função de controle social e a Sociedade de Organização da Caridade 

assume a tarefa de racionalizar a assistência e reorganizá-la em bases científicas. Deste modo, 

a assistência passa a ser um dos mecanismos acionado pelo Estado burguês para garantir a 

expansão do capital. 

Com os agravantes econômicos, políticos e sociais provocados pela primeira 

guerra mundial, e com a constatação que a pobreza se constituía num fenômeno mundial de 

massa, exigindo medidas urgentes dos governantes e das autoridades ligadas à área social, era 

preciso rever os mecanismos e estratégias operacionais da prática social e mais uma vez 

recorre-se à Sociedade de Organização da Caridade, cobrando-lhe medidas mais globais e de 

maior efetividade para a “questão social”. 

Salienta-se que o pioneirismo da Inglaterra na organização da assistência social e 

o relevante papel ocupado pela Sociedade de Organização da Caridade, como primeira 

organização de todo o continente europeu, valiam-lhe uma posição de destaque nas discussões 

relativas a práticas sociais e assistenciais. Deste modo, pode-se dizer que a Inglaterra foi o 

berço tanto da revolução Industrial, quanto do movimento trabalhista europeu, bem como da 

expansão do capitalismo, o que impulsionou a busca de respostas para o equacionamento das 

graves questões sociais emergidas naquela circunstancia histórica. 

Dentre as organizações sociais criadas para dar respostas às demandas sociais 

inglesas destacam-se: 
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ORGANIZAÇÃO/ 

ANO 

IDEALIZADOR/A FOCO 

Centro de Proteção 

Social a Infância – 

1816 

John Brunnel Davis Baseando-se nos ensinamentos do 

humanista católico Juan Luiz Vives
1
, 

organizou um grupo de visitadoras 

domiciliares voluntárias 

 Pastor Thomas 

Chalmers 

Defendia em sua paróquia a idéia da 

caridade tornar-se uma ciência, 

operacionalizando-a a partir de 

normas e critérios científicos, 

eliminando-se o risco de 

envolvimento emocional entre os 

agentes e os assistidos. 

Ministério de 

Saúde Pública - 

final século XVIII 

Jeremy Bentham Englobava a higiene, a educação e a 

assistência. 

1851 Florence Nightingale Tendo conhecimento dos trabalhos 

realizados na Alemanha pelas 

diaconisas
2
, e na França pelas irmãs 

de caridade, resolveu estagiar nestes 

locais, onde a preocupação com os 

doentes e com os pobres e a realização 

de visitas domiciliares era 

predominante, e uma forma de atenuar 

os sofrimentos físicos e sociais. A 

partir destes estágios, reformula a 

prática da enfermagem e da 

administração hospitalar. 

1859 William Rathbone Influenciado por Florence Nightingale 

fundou o primeiro serviço de 

enfermagem domiciliar em Liverpool 

1865 Octavia Hill Iniciou um trabalho de educação 

familiar e social com os moradores de 

03 casas, adquiridas pelo escritor John 

Ruskin. Os resultados animaram o 

filantropo Edward Denison a replicar 

esta experiência em outros bairros de 

Londres, incluindo as questões de 

higiene e saúde. O trabalho pioneiro 

de educação familiar e social e seus 

colaboradores constituíram 

importantes referências para o 

                                                 
1
 A obra de Vives, “De subvencione pauperum”, publicado em 1525 tornou-se um clássico sobre a organização 

da assistência e teve larga penetração na Inglaterra, Alemanha e EUA.  

2
 Diaconisas: mulheres de conduta irrepreensível chamadas a participar dos serviços que a Igreja prestava a 

pessoas do sexo feminino. Recebiam o seu ministério pela imposição das mãos do Bispo, que não conferia 

caráter sacramental.  
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desenvolvimento da ação social com 

famílias de operários. A visita 

domiciliar tornou-se um dos mais 

eficientes instrumentos para a 

realização de ações educativas e foi 

marcante no processo de 

racionalização da assistência e de sua 

organização em bases científicas. O 

contato direto com a família operária 

era muito valorizado e acreditava-se 

que tanto os problemas de subsistência 

como as reivindicações  no contexto 

de trabalho estavam relacionadas ao 

“problema de caráter”. Com base 

nesta concepção, a Sociedade de 

Organização  da Caridade adotou e 

difundiu a idéia da assistência social 

como uma ação de “reforma do 

caráter”. 

1875 Charles Loch Iniciou sua atuação na área social e 

além de retomar as práticas de 

educação familiar, incentivou sua 

expansão, atendendo especialmente a 

família trabalhadora e os segmentos 

mais pauperizados 

Centro de Ação 

Social Toynbee 

Hall 1884 

Samuel Barnett e 

Henriette Rouland 

Trabalho de famílias de operários e 

pobres em geral 

 Antes de finalizar a 

década de 1880 

O Estado passou a receber em suas 

instituições de saúde o assistente 

social como um membro colaborador 

de suas equipes 

1882 - Nova York   Josephine Shaw 

Lowell 

Fundou a primeira sede americana da 

Sociedade de Organização da 

Caridade 

Sociedade de 

Organização da 

Caridade – 1893 

Sede inglesa Ofereceu o primeiro curso de 

Formação de Visitadores Sociais 

Voluntários em Londres, repetindo-se 

estes cursos em Wisconsin e 

Cincinatti, em 1894 

 1907 25 anos após os registros apontavam 

para a existência de 180 sedes naquele 

país. Com isto a Sociedade ganhou 

prestígio e se tornou no inicio do 

século XX a instituição de maior porte 

no âmbito da assistência social e sua 

principal bandeira de luta era a 

organização científica da assistência, o 

que a levava a uma posição alienada 

do agravamento da “questão social”.    
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Com o agravamento da situação social nos EUA, devido a Grande Depressão, 

expandiu-se o interesse pela prática da assistência social e no final do século XIX, a 

preocupação com a qualificação dos agentes profissionais era geral nas Sociedades de 

Organização da Caridade, tanto Européia quanto Americana, uma vez que seu número 

crescera e se tornava imperioso capacitá-los para o enfrentamento da questão social. 

 

1.2 Criação das Escolas e Profissionalização do Serviço Social 

 

A difusão da criação de uma escola de Serviço Social como meio de qualificar os 

agentes para o exercício profissional foi impulsionada por Mary Richmond, da Sociedade de 

Organização da Caridade de Baltimore. Além de difundir esta idéia durante a realização da 

Conferência Nacional de Caridade e Correção, em 1897, em Toronto, propôs que se criasse 

uma escola para o ensino de Filantropia Aplicada. Richmond, visualizando o inquérito como 

um instrumento de fundamental importância para a realização do diagnóstico social, e depois 

para o tratamento, acreditava que mediante o ensino profissionalizado poder-se-ia obter a 

necessária qualificação para realizá-lo. 

Devine acolheu a proposta de organizar um curso destinado à aprendizagem da 

ação social, ou à aprendizagem da aplicação científica da filantropia. Este curso foi realizado 

em Nova Iorque, em 1898 e um ano mais tarde criou-se a Escola de Filantropia Aplicada. 

Com isto, foi se estabelecendo a sistematização do ensino do Serviço Social, bem como seu 

processo de profissionalização e institucionalização. 

Sob a responsabilidade da Sociedade da Organização da Caridade vários cursos 

passaram a ser ministrados e destinados à formação de agentes sociais voluntários. Richmond 

era responsável pela organização e a regência dos primeiros cursos. Concebia a tarefa 

assistencial como eminentemente reintegradora e reformadora do caráter, de natureza 

individual, ao passo que Mary Follet e Jane Adams, companheiras de Richmond, 

consideravam que a ação social devia voltar-se para a harmonização das relações industriais, 

para a administração dos conflitos sociais, atuando em nível mais global. 

Ainda no ano de 1899, foi fundada a primeira escola Européia, em Amsterdã, 

Holanda. Alice Salomon, no mesmo ano, iniciou em Berlim cursos para agentes sociais, que 

deram origem à primeira escola alemã em 1908. 
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Os cursos destinados à formação de agentes sociais multiplicaram-se pela Europa 

e EUA e em 1908 fundou-se na Inglaterra a primeira escola de Serviço Social, que ainda não 

contava com esta denominação, incorporada a Universidade de Birmingham. Em seguida, 

foram fundadas duas escolas em Paris, uma em 1911 de orientação católica e outra em 1913, 

de orientação protestante. 

A expansão das escolas referenciou a ação assistencial ao domínio de 

conhecimentos e procedimentos técnicos especializados. A prática da assistência social já não 

era mais tão somente uma expressão pessoal de caridade ou o produto de uma motivação 

religiosa, vinculando-se a objetivos mais amplos e em bases mais consistentes, implicava 

conhecer seus fundamentos, dominar os procedimentos específicos. Começava a emergir o 

pensamento corporativista e a idéia de organização profissional pela Sociedade de 

Organização da Caridade. Passou-se a ter uma preocupação com a denominação das 

atividades desenvolvidas e dos termos utilizados, dentre eles: ação social, bem-estar social, 

assistência social, beneficência, caridade, filantropia aplicada. Richmond passou a utilizar 

com mais freqüência à expressão trabalho social, atribuindo-se importância à prática 

individual da assistência, por meio de instrumentos como a visita domiciliar e a aplicação do 

inquérito social. Foi por meio do trabalho das visitadoras sociais domiciliares que o Serviço 

Social iniciou sua intervenção nas instituições públicas americanas. 

Boston, Massachusetts e Chicago foram às primeiras cidades nos EUA a instituir 

a presença dos assistentes sociais nos tribunais de justiça e da infância. No inicio do século 

XX, em Nova Iorque, os assistentes sociais inserem-se com as equipes de saúde e em 1908 o 

Dr. Richard Cabot criou o primeiro Serviço Social Médico. Deste modo, o trinômio: higiene, 

educação e saúde foram tomando corpo e caracterizando o Serviço Social da época. A ação 

nestes diferentes espaços visava à reintegração social e a reforma do caráter. 

Por se tratar de uma intervenção focada em visitas e no atendimento individual 

(entrevistas e diagnósticos) demandava um número significativo de profissionais, havendo 

necessidade de realizar campanhas para arregimentar mais pessoas para a prática social. Estas 

campanhas direcionavam-se especialmente as mulheres, fazendo com que desde suas origens, 

o Serviço Social fosse marcado por uma profissão predominantemente feminina. 

A Sociedade de Organização da Caridade, em 1916, realizou em Nova Iorque, a I 

Conferência Nacional de Trabalhadores Sociais. Nesse evento, Mary Richmond formulou a 

proposta para que esta nova profissão recebesse oficialmente a denominação de Trabalho 

Social e seus agentes de trabalhadores sociais. A seu ver a denominação trabalho 

caracterizava com mais precisão a dimensão profissional da atividade dos agentes sociais, 
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diferenciando dos procedimentos caritativos voluntários. Ao passo que as instituições 

européias, ainda presas à noção de caridade, utilizavam os termos Serviço Social e assistência 

social, acentuando o caráter de uma prática servil, de doação, de ajuda, de prestação de 

serviço. 

Fazia-se uma distinção semântica entre as expressões work, que buscava mais a 

realização pessoal, a re-criação intelectual, do que a remuneração propriamente dita, diferente 

do termo labour, de origem inglesa, que se referia a venda da força de trabalho, à base da 

subsistência, garantia do viver biológico.  A Sociedade de Organização da Caridade concebia 

o trabalho social como uma atividade profissional baseada essencialmente na doação pessoal. 

A questão da remuneração era pouco relevante. (MARTINELLI, 2008, p. 112). 

As primeiras distinções entre as posições americana e européia começam a 

emergir a partir da denominação e caracterização da profissão. Nos EUA, as expressões 

trabalho social e trabalhador social passaram a ser freqüentes, enquanto na Europa os termos 

Serviço Social e assistência social foram mantidos pela Sociedade de Organização da 

Caridade Européia. “Fazer bem o bem” era a marca persistente, atividade caracterizada pela 

disposição de servir, pela doação pessoal, mais do que pela profissionalização propriamente 

dita. O forte vínculo com a Igreja Católica determinava um alto grau de potenciação destas 

características, identificando-se o Serviço Social com a doutrina social da Igreja. Com o 

agravamento das questões sociais a Igreja passou a se ocupar das relações  capital-trabalho, 

criando uma doutrina que combatia o capitalismo, encontradas nas encíclicas papais.  

Os assistentes sociais europeus, atônitos com a complexidade da problemática 

social e sentindo-se fragilizados teoricamente, agarravam-se aos ensinamentos da Igreja. 

Havia um interesse duplo: à Igreja Católica interessava servir-se dos conhecimentos 

científicos e procedimentos técnicos do Serviço Social para expandir sua doutrina, difundir os 

princípios do catolicismo e manter sua posição hegemônica, e ao Serviço Social interessava 

servir-se da sólida estrutura da Igreja, instalada na maior parte dos países europeus, para 

difundir e ampliar sua ação profissional. Ao passo que nos EUA, tentava-se impulsionar o 

processo organizativo dos assistentes sociais de forma a tornar autônomo este novo agregado 

profissional, liberando-o das influências da Igreja. Deste modo, a Europa e os EUA seguiram  

diferentes percursos no que se refere à profissionalização e organização da categoria 

profissional. 
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1.3 Perspectiva Européia e Americana na profissionalização do Serviço Social 

 

Nos EUA, país vencedor da I Guerra Mundial, a “questão social” era vista de 

maneira reducionista, como manifestação de problemas individuais, passível de controle por 

meio de uma atividade reformadora de caráter. A profissionalização neste país enfatizou a 

busca de conhecimentos científicos com enfoque da psicologia, psicanálise, medicina e 

direito. Partiam do princípio que sendo as pessoas a base da sociedade e da organização 

social, a elas deveria dirigir-se os esforços dos trabalhadores sociais, para manter o 

funcionamento adequado da sociedade. Em 1919, a Escola de Filantropia Aplicada foi 

incorporada à Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque, com a denominação de Escola de 

Trabalho Social. Em 1920, fundou-se a Associação Nacional de Trabalhadores Sociais, 

também em Nova Iorque, agremiação de natureza corporativista, voltada à organização, 

representação e defesa da categoria profissional que posteriormente incorporou a Sociedade 

de Organização de Caridade, deixando de existir na década de 40. 

Na Europa, ao invés de atuar sobre os indivíduos para mantê-los ajustados a 

sociedade, entendiam que era preciso agir sobre a estrutura da sociedade e dos problemas que 

nela incidiam. Deste modo, fazia-se necessário buscar teorias, conhecimentos e conceitos que, 

superando o limite do individual e do aparente, permitissem a penetração no contexto social e 

a apreensão dos problemas em suas manifestações mais amplas, como as ciências sociais, 

especialmente a sociologia, economia e pesquisa social. Receberam influência de Auguste 

Comte (Positivismo), Frederic Le Play (defendia que a base da sociedade era a organização da 

família, da religião e da propriedade), Émile Durkheim (via implicações morais nos 

problemas sociais – controle social no Estado e na comunidade). A prática assistencial 

realizada tinha suas origens no século XVII, com São Vicente de Paulo, que tomavam por 

referencial as antigas confrarias cristãs. Em 1833, Frederico Ozanam criara em Paris, as 

Conferências de São Vicente de Paulo, como uma forma racional e ordenada de realizar a 

assistência. Era com este referencial que os agentes sociais operavam nos primórdios do 

século XX, suprindo as deficiências metodológicas da sua prática com as diretrizes e 

princípios da doutrina da Igreja expressas em encíclicas voltadas para a questão da ordem 

social. O esforço se concentrava em garantir a hegemonia do pensamento católico adotado 

como referencial para as ações sociais. 

Assumindo uma face humanitária, o Estado e a burguesia procuravam 

implementar políticas assistenciais e paternalistas, para desmobilizar o proletariado e os 

assistentes sociais, responsáveis pela operacionalização dos serviços, acabavam por 
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representar o próprio Estado diante da população. Sendo assim, sua identidade era atribuída 

pela sociedade burguesa constituída: estratégia de controle social e de difusão do modo 

capitalista de pensar e não atribuída pelos beneficiários e destinatários dos serviços. 

Como sede da primeira Escola Católica de Serviço Social, fundada em Paris, em 

1911, a França teve um papel importante como pólo irradiador da vertente católica da prática 

profissional, criando-se núcleos associativos de assistentes sociais católicos que se dedicavam 

à reflexão sobre a questão social, sobre a doutrina social da Igreja e sobre suas implicações 

para a prática profissional. Da experiência destes núcleos, surgiu em 1925, na Itália, durante a 

I Conferência Internacional de Serviço Social, realizada em Milão, a União Católica 

Internacional de Serviço Social – UCISS. Como a preocupação com a formação profissional 

tornou-se relevante, a UCISS assumiu, a partir da década de 30, a liderança deste processo, 

formulando uma concepção de ensino que abrangia 04 áreas: científica, técnica, moral e 

doutrinária, em que as qualidades pessoais, a vocação, a disposição para servir continuavam 

presentes como elementos essenciais, precisando acrescentar o preparo técnico-científico para 

o adequado exercício da prática social.  Aos assistentes sociais cabia uma tarefa dupla: 

exercer o controle sobre as classes subalternas esvaziando o conteúdo político de suas 

reivindicações coletivas e manter oculta da sociedade a miséria, atendendo aos pobres e 

indigentes. Na medida em que o tempo passava e que os movimentos leigos de apoio à 

doutrina social da Igreja entraram em retração, a parceria com a Igreja foi sendo substituída 

pelo Estado. 

 

 1.4 Serviço Social na América Latina e no Brasil 

 

O surgimento e o desenvolvimento do Serviço Social na América Latina guarda 

estreita relação com a negação dos antagonismos presentes no processo de industrialização e 

avanço do capitalismo mundial. Na década de 20, a economia sofre a passagem do sistema 

agrário comercial para o sistema industrial. A urbanização se torna fenômeno com efeitos 

sociais e muda o estilo de vida de rural para urbano industrial. (CASTRO, 2008). 

O período de 1920 é marcado então pelas constantes greves e manifestações 

operárias. Nessa década uma parte da população é beneficiada com a lei de férias, acidente de 

trabalho, código de menores, seguro doença, e outros. Porém, nem todo setor de trabalho foi 

contemplado de imediato com a criação das leis citadas. Setores como ferroviários, e 
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marítimos foram os primeiros a serem beneficiados pela legislação. (IAMAMOTO e 

CARVALHO, 2001). 

O Serviço Social foi implantado na América Latina entre 1925 e 1936, fruto 

particular da burguesia apoiado pela igreja católica. As escolas seguiam o modelo europeu, 

organizadas a partir do binômio trabalho e saúde da mão-de-obra. Os métodos de ensino 

também foram copiados das escolas européias, com o propósito ideológico voltado à 

subserviência ao sistema vigente. Predominava a prática somente no atendimento com casos, 

principalmente nas tarefas de aconselhamento, no sentido de mostrar as pessoas o que era 

certo, de moldar um homem bom, porém sem nenhuma perspectiva de trabalhar com a 

população na promoção de seus direitos e deveres. (CASTRO, 2008). 

Os anos de 1930 foram marcados por vários conflitos internacionais e nacionais  e  

registrava-se no País uma intensificação do processo de industrialização e um impulso 

significativo rumo ao desenvolvimento econômico, social, político e cultural (PEREIRA, 

1999). Essas mudanças no contexto sociopolítico e econômico brasileiro iniciaram com a 

Revolução de 1930, considerada um evento marcante da história contemporânea brasileira. 

Iniciava-se no Brasil um quadro revolucionário que exigiu dos comandos militares 

medidas duras de repressão e estas acabaram criando grandes dificuldades ás ações do Serviço 

Social em gestação. A economia era basicamente agrária e de exportação, e iniciara sua 

industrialização e seu vínculo ao comércio mundial. As condições de trabalho eram precárias 

e o estado de tensão era permanente por falta de legislação trabalhista. 

O Brasil entrou num período de maior desenvolvimento econômico, que se 

refletiu no aumento da renda per capita, dos salários reais e do consumo. Simultaneamente 

registrou-se um incremento da taxa de crescimento da população e de urbanização. A 

concentração da população nas áreas urbanas trouxe consigo problemas de assistência, 

educação, habitação, saneamento básico, de infra-estrutura e tantos outros. Na medida em que 

a industrialização avançava, crescia a concentração de renda, ampliando-se as desigualdades 

sociais, aumentando as tensões nas relações de trabalho e agravando-se a questão social. De 

acordo com as concepções vigentes, não se admitia a intervenção direta do Estado na 

economia e este atuava como um simples regulador do livre jogo das forças econômicas, 

administrando, cobrando impostos, fornecendo meios de comunicações e transportes baratos 

para a circulação de mercadorias” (FLORES, 1986, p. 98). 

Com o incremento do processo de industrialização, os movimentos operários 

começaram a surgir no país, com freqüência crescente. Apareciam sinais evidentes de 

descontentamento e frustração da classe média e dos grupos de intelectuais. Ocorriam também 
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movimentos políticos contra a administração pública, considerada ineficiente, inábil e 

retrógrada, protestando-se contra o status quo e a falta de soluções para as crises sociais, 

políticas e econômicas (FISCHLOWITZ, 1964). Vargas, que estava no poder, temia a 

ascensão e o acirramento desses movimentos, e para conseguir a adesão e o consenso dos 

trabalhadores, estabeleceu uma série de medidas de política social de caráter preventivo, 

integradas no conceito de progresso social e institucional. 

A questão social, que antes era encarada como uma questão de polícia passou a 

ser considerada como uma questão de Estado, que demandava soluções mais abrangentes  e o 

Estado adotou  uma política de proteção ao trabalhador, incentivando o trabalho e o aumento 

da produção instituindo uma série de leis,  ministérios e organizações dando um tratamento 

sistemático à questão social que, ao mesmo tempo, aliciava e atrelava as classes subalternas à 

política do governo, sem permitir maiores chances de participação. Entre essas medidas pode 

ser citada a instituição do salário mínimo, a jornada de 8 horas de trabalho, as férias 

remuneradas, a estabilidade no emprego, a indenização por dispensa sem justa causa, a 

convenção coletiva de trabalho, a proteção ao trabalho da mulher e do menor, a assistência à 

saúde, à maternidade, à infância e uma série de outros serviços assistenciais e educacionais. 

Em sua política de alianças, o governo de Vargas também procurou o apoio da 

Igreja Católica. As posições da Igreja relativas à questão social, contidas na Encíclica 

Quadragésimo Ano (Pio IX, 1931), confirmavam as da Rerum Novarum (LEÃO XIII, 1891) 

quanto à necessidade de o Estado intervir nas relações entre o capital e trabalho e à obrigação 

de realizar políticas sociais. Reafirmavam, por outro lado, a importância de uma sociedade 

consensual e harmônica, sem conflitos de classe. A Igreja oferecia suporte às políticas do 

Estado, e Vargas cooperava com muitos dos propósitos da Igreja Católica, preocupada com a 

restauração cristã da sociedade brasileira (MONTENEGRO, 1972). A partir dessa aliança, 

houve uma grande expansão das instituições católicas, tanto as assistenciais, quantos as 

educativas, entre elas as universidade católicas. Essas instituições educacionais foram 

significativas na formação de pessoal para a realização do trabalho social nas instituições 

assistenciais nascentes.  

Para que a nova atividade se afirmasse como profissão e pleiteasse o 

reconhecimento da sociedade, tornou-se necessária a elaboração de um conjunto de 

conhecimentos próprios e a formação de profissionais competentes, que dessem uma 

contribuição significativa à sociedade. Com tal objetivo, foram organizados os cursos de 

Serviço Social. A primeira escola de Serviço Social, no Brasil, foi fundada em 1936, em São 
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Paulo, onde se concentrava a maior parte da indústria nacional, inspirada pela Ação Católica e 

pela Ação Social. Esse curso foi incorporado, mais tarde, a PUCSP. 

A escola voltava-se para as moças católicas e tinha por objetivo formar a 

personalidade dos assistentes sociais não de forma técnica, mas baseada na moral católica, 

tendo em vista a vocação que lhes era reservada. Assim, a atuação do Serviço Social, baseava 

sua orientação na doutrina social da igreja, tendo como referência uma linha de  justiça social, 

de caridade cristã e solidariedade social. (CASTRO, 2008). A intervenção destacava a ação 

ideológica da igreja, para ajustar o indivíduo ao meio, visto que eram tratados como problema 

na organização da sociedade, conforme o padrão que era definido como normal nesse período. 

(IAMAMOTO e CARVALHO, 2001). 

A segunda escola de Serviço Social criada no Brasil foi em 1937, no Rio de 

Janeiro, junto ao Instituto Social, sendo, posteriormente, vinculado a PUCRJ, seguida em 

1941 pela escola do Recife, em 1944 à escola de Curitiba e em 1945 a escola de Porto Alegre, 

hoje denominada Faculdade de Serviço Social da PUCRS e outras escolas de Serviço Social 

foram sendo fundadas no decorrer das décadas seguintes. 

As primeiras tarefas do assistente social segundo Iamamoto e Carvalho (2001), 

são desenvolvidas de uma forma doutrinária e essencialmente assistencial e nos primeiros 

tempos, os Assistentes Sociais trabalhavam principalmente nas instituições da Igreja Católica, 

fortemente ligada às origens da profissão. Esse profissional foi logo sendo absorvido pelas 

instituições do Estado que se organizava para enfrentar a questão social. Os campos da saúde 

e jurídicos foram os privilegiados, tanto que o Serviço Social passou a assumir características 

paramédicas e parajurídicas. 

Em seus campos iniciais de trabalho, os profissionais de Serviço Social se viram 

na contingência de importar modelos teóricos e metodológicos de Serviço Social, construídos 

em países em estágio mais avançado de desenvolvimento. O Serviço Social era concebido 

como uma “missão”, um “serviço” à sociedade, que estava na dependência de uma “vocação” 

específica de seus agentes, a quem competiria, segundo expressões muito utilizadas na época, 

“fazer o bem-feito”. Isso significava realizar um trabalho de ajuda com competência técnica, 

com base em princípios filosóficos e morais, que seriam transmitidos aos assistentes sociais, 

através da educação. 

A relação entre a profissão e o ideário católico na gênese do Serviço Social 

brasileiro, imprimiu à profissão caráter de apostolado fundado em uma abordagem da 

"questão social" como problema moral e religioso e numa intervenção que prioriza a 
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formação da família e do indivíduo para a solução dos problemas e atendimento de suas 

necessidades materiais, morais e sociais.  

O referencial orientador do pensamento e da ação do emergente Serviço Social 

tem sua fonte na Doutrina Social da Igreja, no ideário franco-belga de ação social e no 

pensamento de São Tomás de Aquino (séc. XII): o tomismo
3
 e o neotomismo

4
. É na relação 

com a Igreja Católica que o Serviço Social brasileiro vai fundamentar a formulação de seus 

primeiros objetivos político/sociais orientando-se por posicionamentos de cunho humanista 

conservador. Entre os postulados filosóficos tomistas que marcaram o emergente Serviço 

Social tem-se a noção de dignidade da pessoa humana; sua perfectibilidade, sua capacidade de 

desenvolver potencialidades; a natural sociabilidade do homem, ser social e político; a 

compreensão da sociedade como união dos homens para realizar o bem comum (como bem de 

todos) e a necessidade da autoridade para cuidar da justiça geral. Essas origens conferiram ao 

Serviço Social uma herança cultural com “fortes marcas confessionais”, como destaca 

Iamamoto (1998, p. 105). 

No que se refere à Doutrina Social da Igreja merecem destaque nesse contexto as 

encíclicas “Rerum Novarum” do Papa Leão XIII de 1891, que vai iniciar o magistério social 

da Igreja no contexto de busca de restauração de seu papel social na sociedade moderna e a 

“Quadragésimo Anno” de Pio XI de 1931 que, comemorando 40 anos da “Rerum Novarum” 

vai tratar da questão social, apelando para a renovação moral da sociedade e a adesão à Ação 

Social da Igreja.  

É necessário assinalar que esta matriz encontra-se na gênese da profissão em toda 

a América Latina, embora com particularidades diversas como, por exemplo, na Argentina e 

no Chile onde vai somar-se ao racionalismo higienista.
5
 Essa visão inicial, com muita ênfase 

em conteúdos filosóficos, logo se mostrou insuficiente para a atuação prática dos assistentes 

sociais. A partir da década de 40 do século XX, os novos profissionais procuraram um 

aprimoramento técnico e metodológico, tendo como fundamento as Ciências Sociais e, com 

elas, a visão funcionalista americana passou para o brasileiro. 

                                                 
3
 Tomismo: referência ao pensamento filosófico de São Tomás de Aquino (1225) um teólogo dominicano que 

escreveu obra filosófica caracterizada por uma perspectiva humanista e  metafísica do ser que vai marcar o 

pensamento da Igreja Católica a partir do século XIII.  Merece destaque na obra de S. Tomás a Suma Teológica. 
 
4
 Retomada em fins do século XIX do pensamento tomista  por Jacques Maritain na França e pelo Cardeal 

Mercier na Bélgica tendo em vista  "aplicá-lo" às necessidades de nosso tempo.  
5
 Ideário do movimento de médicos higienistas que exigiam a intervenção  ativa do Estado sobre a questão social 

pela criação da assistência pública que deveria assumir um amplo programa preventivo na área sanitária, social e 

moral. 
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A partir dos anos 40, o Serviço Social começa a ser tecnificado ao entrar em 

contato com o Serviço Social norteamericano e suas propostas de trabalho permeadas pelo 

caráter conservador da teoria social positivista, visando atender às requisições de um Estado 

que começa a implementar políticas no campo social.  Este processo constitui o que Iamamoto  

(1992, p.21) denomina de "arranjo teórico doutrinário", caracterizado pela junção do discurso 

humanista cristão com o suporte técnico-científico de inspiração  na teoria social positivista,  

reitera para a profissão o caminho do pensamento conservador (agora, pela  mediação das  

Ciências Sociais). 

A teoria social constitui um conjunto explicativo totalizante, ontológico, e 

organicamente vinculado ao pensamento filosófico, acerca do ser social na sociedade 

burguesa, e a seu processo de constituição e de reprodução. A teoria reproduz 

conceitualmente o real, é, portanto, construção intelectual que proporciona explicações 

aproximadas da realidade e, assim sendo, supõe uma forma de auto-constituição, um padrão 

de elaboração: o método. Neste sentido, cada teoria social é um método de abordar o real. O 

método é a trajetória  teórica, o movimento teórico que se observa na explicação sobre o ser 

social. É o posicionamento do sujeito que investiga face ao investigado e desta forma é 

"questão da teoria social e não problema particular desta ou daquela 'disciplina'“. (NETTO, 

1984, p.14) 

No caso do Serviço Social, um primeiro suporte teórico-metodológico necessário 

à qualificação técnica de sua prática e à sua modernização vai ser buscado na matriz 

positivista e em sua apreensão manipuladora, instrumental e imediata do ser social. Este 

horizonte analítico aborda as relações sociais dos indivíduos no plano de suas vivências 

imediatas, como fatos, como dados, que se apresentam em sua objetividade e imediaticidade. 

O método positivista trabalha com as relações aparentes dos fatos, evolui dentro do já contido 

e busca a regularidade, as abstrações e as relações invariáveis. 

É a perspectiva positivista que restringe a visão de teoria ao âmbito do verificável, 

da experimentação e da fragmentação. Não aponta para mudanças, senão dentro da ordem 

estabelecida, voltando-se antes para ajustes e conservação. Particularmente em sua orientação 

funcionalista, esta perspectiva é absorvida pelo Serviço Social, configurando para a profissão 

propostas de trabalho ajustadoras e um perfil manipulatório, voltado para o aperfeiçoamento 

dos instrumentos e técnicas para a intervenção, com as metodologias de ação, com a "busca 

de padrões de eficiência, sofisticação de modelos de análise, diagnóstico e planejamento; 

enfim, uma tecnificação da ação profissional que é acompanhada de uma crescente 

burocratização das atividades institucionais”. (YAZBEK, 1984, p. 71). 
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Mesmo com todo o avanço na área de atuação do Serviço Social, a categoria 

profissional sofre forte influência norte-americana evidenciada através da psicologização, e 

atuava atendendo aos considerados desajustados psicossociais, que deveriam, pois, ser 

“ajustados” ao meio, além de atuar no Desenvolvimento de Comunidade. (IAMAMOTO e 

CARVALHO, 2001). 

Nos anos de 1950, surge o método ou processo de desenvolvimento de 

comunidade que se propunha a conduzir a melhoria nas condições imediatas, contando com a 

participação dos grupos da comunidade, para elaboração e execução de projetos pelo bem 

comum. Já na década de 1960, ocorre a expansão da profissão e um alargamento das funções 

exercidas pelos assistentes sociais, como nas tarefas de coordenação e planejamento que 

evidenciaram uma evolução no status técnico da profissão. 

Esses fundamentos foram muito questionados, a partir da década de 60, época em 

que grandes mudanças ocorreram na vida social, econômica, política e cultural brasileira. 

Estudos publicados pelos organismos internacionais e pan-americanos foram revelando os 

problemas de subdesenvolvimento da América Latina, sua dependência em relação aos países 

hegemônicos e a marginalidade de grande parte de sua população. O desenvolvimento se 

transformou numa idéia-força que penetrou todos os setores da sociedade. A busca de uma 

saída para a situação de subdesenvolvimento tornou-se a preocupação dos responsáveis pelas 

políticas econômicas e sociais dos países sul-americanos. 

Nesse contexto, os intelectuais das áreas das Ciências Humanas e Sociais, entre 

eles os de Serviço Social, questionavam-se sobre as formas de superação das situações de 

atraso e de marginalidade social e sobre o papel dos diferentes profissionais no processo de 

desenvolvimento. Com a consciência das condições de subdesenvolvimento do País e da 

pobreza de grande parte da população, crescia entre os profissionais um sentimento de 

frustração, gerado pela incapacidade de atender às demandas sociais. 

Associava-se a esse sentimento, a falta de reconhecimento e o desprestígio 

profissional do Serviço Social, em relação às profissões mais tradicionais. As prerrogativas 

dos diplomados em cursos superiores de Serviço Social estavam asseguradas em leis e 

decretos. Por definição legal, o Serviço Social constituía-se como profissão liberal, de 

natureza técnico-científica, sendo a designação profissional de “assistente social” privativa 

aos habilitados em cursos superiores específicos, reconhecidos pelo governo federal. Para a 

disciplina e fiscalização do exercício da profissão, criaram-se o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Serviço Social. Embora amparada por toda essa legislação federal, 

resultado das lutas dos assistentes sociais e das associações profissionais e de ensino do 
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Serviço Social, a profissão custou a conquistar o reconhecimento da sociedade. As 

dificuldades encontradas pelos profissionais na valorização do seu trabalho estavam 

estreitamente ligadas às origens do Serviço Social e às imagens e estereótipos que se criaram 

em torno de suas práticas. As atividades do Serviço Social foram historicamente identificadas 

com práticas confessionais ou estatais, de cunho assistencialista e paternalista, que se 

mostravam ineficazes diante dos desafios da miséria e do subdesenvolvimento.  

A dificuldade de delimitar sua competência específica diante de outros 

profissionais de áreas afins se constituía em outro entrave ao prestígio profissional. Na 

medida em que não se conseguia um consenso no interior da própria profissão, tornava-se 

difícil obter a compreensão da população assistida e das instituições, que nem sempre 

respeitavam as prerrogativas profissionais do assistente social. Muitos dos problemas 

enfrentados pelos assistentes sociais brasileiros eram também sentidos pelos profissionais da 

categoria, em outros países sul-americanos. A aproximação e a possibilidade de intercâmbio 

profissional tornou-se um fato, quando a América Latina começou a voltar-se para si mesma, 

a realizar seminários entre os países do Sul do continente e a promover estudos sobre seus 

problemas de desenvolvimento. 

Na busca de novas alternativas de ação aos desafios sociais, os Assistentes Sociais 

integraram-se ao projeto desenvolvimentista, realizando experiências significativas de 

organização comunitária, a partir da década de 50 do século XX. Muitos profissionais da área 

se envolveram, igualmente, nas lutas da sociedade brasileira pelas Reformas de Base, que 

aconteceram nos anos 60 e participaram dos movimentos de Educação de Adultos e Cultura 

Popular. Com o golpe militar de 1964, esses Assistentes Sociais, como muitos brasileiros que 

lutaram pela transformação social, sofreram a repressão do regime. 

No Brasil pós-64, as alterações no modelo econômico haviam redefinido e 

reforçado seus laços de dependência em relação aos países industrializados. Os investimentos 

de capital estrangeiro no País permitiram, entretanto, uma grande dinamização de sua 

economia, com conseqüente reorganização administrativa, tecnológica e financeira. A 

implantação e a consolidação desse novo modelo, que permitiu a acumulação e a expansão 

capitalista, eram acompanhadas de novas formas de controle social e político. Houve 

repressão das classes trabalhadoras e contenção dos salários. Como mecanismo 

compensatório, foi implantada uma série de medidas de política social, sem consulta ou 

participação da classe trabalhadora. Nesse contexto, houve uma tendência ao crescimento da 

demanda de Assistentes Sociais, como agentes executores das políticas sociais. Desses 

profissionais, exigiram-se especialização em políticas sociais, planejamento, administração de 
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serviço, o que significava uma formação técnica e metodológica rigorosa e adequada ao 

mercado de trabalho. Essas exigências em relação ao Serviço Social se inseriam no processo 

mais amplo de modernização da Educação, considerada uma das condições básicas para o 

processo de desenvolvimento do País. Tornara-se urgente à formação de recursos humanos 

para acelerar o desenvolvimento científico e tecnológico, o que implicava na reorganização de 

todo o sistema educacional, com base na racionalização, eficiência e produtividade. 

Com o cerceamento dos movimentos mais amplos de mudanças sociais, após 64, 

os Assistentes Sociais se dedicaram com maior profundidade à crítica interna. Foram 

realizados importantes encontros profissionais, em níveis regionais, nacionais e latino-

americanos, debatendo as questões profissionais e educativas do Serviço Social. A partir 

desses encontros, foram se definindo novas tendências no seu interior, tendo sido 

incrementada a produção intelectual e científica da área, em revistas, documentos e livros. 

Nos anos 60 e 70, há um movimento de renovação na profissão, que se expressa 

em termos tanto da reatualização do tradicionalismo profissional, quanto de uma busca de 

ruptura com o conservadorismo. O questionamento a este referencial tem início no contexto 

de mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais que expressam, nos anos 60, as novas 

configurações que caracterizam a expansão do capitalismo mundial, que impõem à América 

Latina um estilo de desenvolvimento excludente e subordinado. A profissão assume as 

inquietações e insatisfações deste momento histórico e direciona seus questionamentos ao 

Serviço Social tradicional através de um amplo movimento, de um processo de revisão global, 

em diferentes níveis: teórico, metodológico, operativo e político.  

Este movimento de renovação que surge no Serviço Social na sociedade latino-

americana impõe aos assistentes sociais a necessidade de construção de um novo projeto 

comprometido com as demandas das classes subalternas, particularmente expressas em suas 

mobilizações. É no bojo deste movimento, de questionamentos à profissão, não homogêneos e 

em conformidade com a realidade de cada país, que a interlocução com o marxismo vai 

configurar para o Serviço Social latinoamericano a apropriação de outra matriz teórica: a 

teoria social de Marx.  Embora esta apropriação se efetive em tortuoso processo.  

O relacionamento mais estreito com os assistentes sociais latino-americanos e a 

consciência da existência de problemas comuns, desafiando elementos de uma mesma 

profissão, deram origem a Reconceituação que se caracterizou pela crítica radical ao sistema 

vigente e às formas tradicionais de ação, propondo novos enfoques teóricos e metodológicos. 

O movimento não era homogêneo, abrigando várias tendências no seu interior. Nascido na 

década de 60 cresceu na de 70 e serviu de estímulo para a produção de vários documentos na 
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área, com importante contribuição para a revisão da teoria, da prática e do ensino de Serviço 

Social. 

É importante assinalar que é no âmbito do movimento de Reconceituação e em 

seus desdobramentos, que se definem de forma mais clara e se confrontam, diversas 

tendências voltadas à fundamentação do exercício e dos posicionamentos teóricos do Serviço 

Social. Tendências que resultam de conjunturas sociais particulares dos países do Continente 

e que levam, no Brasil, o movimento em seus primeiros momentos, (em tempos de ditadura 

militar e de impossibilidade de contestação política) a priorizar um projeto 

tecnocrático/modernizador, do qual Araxá e Teresópolis são as melhores expressões. Já o 

tronco latino americano do movimento, sobretudo no Cone Sul, assume claramente uma 

perspectiva crítica de contestação política e a proposta de transformação social. Posição que, 

dificilmente poderá levar à prática frente à explosão de governos militares ditatoriais e pela 

ausência de suportes teóricos claros. 

Entre as propostas apresentadas por esse movimento se colocavam as seguintes: 

adequação do Serviço Social à problemática dos países latino-americanos, tendo em vista a 

impossibilidade de se trabalhar numa realidade concreta, com desafios próprios e específicos, 

utilizando-se métodos e técnicas importados de outra realidade; definição de um marco 

teórico referencial para a prática do latinoamericano; busca de metodologia adequada às 

exigências dessa realidade e que pudesse assegurar a integração teórico-prática na atividade 

profissional; produção de uma literatura que refletisse as respostas do Serviço Social à 

realidade latino-americana (MACEDO, 1981). Esse movimento propunha a adoção de um 

referencial marxista de análise dos fenômenos sociais e a adoção de novas metodologias de 

ação, que levassem em conta a totalidade do social. 

A realização de práticas numa perspectiva dialético-marxista vinha sendo tentada 

desde a década de 70. Nessa época, o movimento de Reconceituação apresentava uma nítida 

influência do pensamento de Althusser (1983). De acordo com essa perspectiva, as 

instituições eram consideradas aparelhos ideológicos do Estado e “lugar de luta de classe pela 

direção da sociedade” (ALTHUSSER, 1983, p. 17), e o de Serviço Social, como “atividade 

auxiliar e subsidiária no exercício do controle social e na difusão da ideologia dominante” 

(IAMAMOTO E CARVALHO, 1983, p. 23). 

Os Assistentes Sociais e os acadêmicos estagiários, com base nesses 

conhecimentos, nem sempre bem assimilados, passaram a adotar uma postura de negação da 

prática institucional, o que os colocava em confronto com as instituições. Por outro lado, 

crescia a participação nos movimentos populares, dando-se ênfase à prática política. Todavia, 
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em 1979 acontece: o III CBAS – Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, em São Paulo, 

conhecido como o “congresso da virada”, quando a referida categoria profissional passa a se 

colocar em outra perspectiva, como demonstração de resistência à ditadura militar instaurada 

no Brasil em 1964.  

Até o final da década de 70, o pensamento de autores latino-americanos ainda 

orienta, ao lado da iniciante produção brasileira (particularmente divulgada pelo CBCISS), a 

formação e o exercício profissional no país.  Situação que, aos poucos se vai modificando 

com o desenvolvimento do debate e da produção intelectual do Serviço Social brasileiro e que 

resulta de desdobramentos e da explicitação das seguintes vertentes de análise que emergiram 

no bojo do Movimento de Reconceituação: 

- a vertente modernizadora (NETTO, 1994, p. 164), caracterizada pela 

incorporação de abordagens funcionalistas, estruturalistas e mais tarde sistêmicas (matriz 

positivista), voltadas a uma modernização conservadora e à melhoria do sistema pela 

mediação do desenvolvimento social e do enfrentamento da marginalidade e da pobreza na 

perspectiva de integração da sociedade. Os recursos para alcançar estes objetivos são 

buscados na modernização tecnológica e em processos e relacionamentos inter-pessoais. Estas 

opções configuram um projeto renovador tecnocrático fundado na busca da eficiência e da 

eficácia que devem nortear a produção do conhecimento e a intervenção profissional; 

- a vertente inspirada na fenomenologia, que emerge como metodologia dialógica, 

apropriando-se também da visão de pessoa e comunidade de E. Mounier (1936), dirige-se ao 

vivido humano, aos sujeitos em suas vivências, colocando para o Serviço Social a tarefa de 

"auxiliar na abertura desse sujeito existente, singular, em relação aos outros, ao mundo de 

pessoas" (ALMEIDA, 1980, p.114). Esta tendência que no Serviço Social brasileiro vai 

priorizar as concepções de pessoa, diálogo e transformação social (dos sujeitos) é analisada 

por Netto (1994, p. 201) como uma forma de reatualização do conservadorismo presente no 

pensamento inicial da profissão; 

- a vertente marxista que remete a profissão à consciência de sua inserção na 

sociedade de classes e que no Brasil vai configurar-se, em um primeiro momento, como uma 

aproximação ao marxismo sem o recurso ao pensamento de Marx. 

Efetivamente, a apropriação da vertente marxista no Serviço Social (brasileiro e 

latino-americano) não se dá sem incontáveis problemas, e que se caracterizam, quer pelas 

abordagens reducionistas dos marxismos de manual, quer pela influência do cientificismo e 
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do formalismo metodológico (estruturalista) presente no "marxismo" althusseriano
6
 . Um 

marxismo equivocado que recusou a via institucional e as determinações sócio-históricas da 

profissão. 

É com este referencial, precário em um primeiro momento, do ponto de vista 

teórico, mas posicionado do ponto de vista sócio-político, que a profissão questiona sua 

prática institucional e seus objetivos de adaptação social ao mesmo tempo em que se 

aproxima dos movimentos sociais. Inicia-se aqui a vertente comprometida com a ruptura 

(NETTO, 1994, p. 247), com o Serviço Social tradicional. Estas tendências, que configuram 

para a profissão linhas diferenciadas de fundamentação teórico-metodológica tenderão a 

acompanhar a trajetória do pensamento e da ação profissional nos anos subsequentes ao 

movimento de Reconceituação e se conservarão presentes até os anos recentes, apesar de seus 

movimentos, redefinições e da emergência de novos referenciais nesta transição de milênio.  

Na década de 70, continuaram, com maior vigor, os questionamentos em relação à 

formação para o Serviço Social, articulados às críticas à Educação e à Universidade. Mesmo 

com todo o aparato policial repressor, surgiu novos movimentos sociais de reivindicação 

salarial, que se ampliaram, assumindo caráter contestatório em relação às condições sociais e 

políticos do País. No fim da década de 70, junto com os movimentos sindicais, cresceram as 

reivindicações dos moradores de vilas e bairros, e se fortaleceram as comunidades eclesiais de 

base. Setores de classe começaram também a se articular no sentido de fazer oposição ao 

regime político em vigor. Crescia a pressão pela volta da democracia, que tornasse possível o 

exercício da cidadania. 

No fim da década de 70 e início dos anos 80 do século XX, o movimento 

começou a receber a influência de Gramsci (1986). As instituições passaram a ser 

consideradas como espaço contraditório, em que circulavam as ideologias e em que se podiam 

aproveitar os espaços para a divulgação de novas concepções de mundo, para minar as 

estruturas, abalar a hegemonia das classes dominantes e tentar uma nova estrutura societária. 

As concepções de Gramsci (1986) serviam de estímulo, numa época de transição democrática 

e em que se pretendiam ocupar todos os espaços possíveis, para dar uma contribuição efetiva 

ao processo de libertação do autoritarismo e à luta pelos direitos de cidadania. A prática 

institucional foi revalorizada, mas se buscavam novas formas de participação da população 

                                                 
6
 Referência a Louis Althusser, filosofo francês cuja leitura da obra de Marx vai influenciar a proposta marxista 

do Serviço Social nos anos 60/70 e particularmente o Método de B.H.: Designação dada ao método elaborado 

pela equipe da escola de Serviço Social de Belo Horizonte no período de 72 a 75 e que propunha a constituição 

de uma metodologia alternativa às perspectivas das abordagens funcionalistas da realidade.Buscava articular 

teoria e ação em sete momentos. 
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nos programas institucionais e sua articulação com os movimentos populares. O novo desafio 

consistia em construir teorias a partir dessas práticas, buscando-se a definição da 

especificidade da prática do Serviço Social, em meio a outras práticas sociais.  

As décadas de 70 e 80 foram de grande avanço e na conjuntura da década de 80, 

inaugura-se o debate da Ética no Serviço Social, buscando-se romper com a ética da 

neutralidade e com o tradicionalismo. Assume-se claramente no Código de Ética Profissional, 

aprovado em 1986, a idéia de “compromisso com a classe trabalhadora”. O Código traz 

também outro avanço: a ruptura com o corporativismo profissional, inaugurando a percepção 

do valor da denúncia (inclusive a formulada por usuários).  

O período de 1980, foi de expressiva transformação no cenário brasileiro, em 

virtude do fim da ditadura militar e do processo de transição para a redemocratização do país. 

Ocorreram grandes mobilizações populares e diversas manifestações da sociedade civil 

organizada através de movimentos sociais e estudantis, sindicatos dos trabalhadores entre 

outros, em prol da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

conhecida como a “Constituição Cidadã”, representando um marco na história da justiça 

social do país. 

Quanto ao serviço Social, no início dos anos 80, sobretudo com Marilda 

Iamamoto (1982) a teoria social de Marx inicia sua efetiva interlocução com a profissão.  

Como matriz teórico-metodológica esta teoria apreende o ser social a partir de mediações. Ou 

seja, parte da posição de que a natureza relacional do ser social não é percebida em sua 

imediaticidade. "Isso porque, a estrutura de nossa sociedade, ao mesmo tempo em que põe o 

ser social como ser de relações, no mesmo instante e pelo mesmo processo, oculta a natureza 

dessas relações ao observador" (NETTO, 1995). Ou seja, as relações sociais são sempre 

mediatizadas por situações, instituições, entre outras, que ao mesmo tempo revelam/ocultam 

as relações sociais imediatas. Por isso, nesta matriz o ponto de partida é aceitar fatos, dados 

como indicadores, como sinais, mas não como fundamentos últimos do horizonte analítico. 

Trata-se, portanto, de um conhecimento que não é manipulador e que apreende dialeticamente 

a realidade em seu movimento contraditório. Movimento no qual e através do qual se 

engendram como totalidade, as relações sociais que configuram a sociedade capitalista. 

É no âmbito da adoção do marxismo como referência analítica, que se torna 

hegemônica no Serviço Social no país, a abordagem da profissão como componente da 

organização da sociedade inserida na dinâmica das relações sociais participando do processo 

de reprodução dessas relações. (IAMAMOTO, 1982). 
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Este referencial, a partir dos anos 80 e avançando nos anos 90, vai imprimir 

direção ao pensamento e à ação do Serviço Social no país. Vai permear as ações voltadas à 

formação de assistentes sociais na sociedade brasileira (o currículo de 1982 e as atuais 

diretrizes curriculares); os eventos acadêmicos e aqueles resultantes da experiência 

associativa dos profissionais, como suas Convenções, Congressos, Encontros e Seminários; 

está presente na regulamentação legal do exercício profissional e em seu Código de Ética. Sob 

sua influência ganha visibilidade um novo momento e uma nova qualidade no processo de 

recriação da profissão na busca de ruptura com seu histórico conservadorismo (cf. NETTO, 

1996, p.111), e no avanço da produção de conhecimentos, nos quais a tradição marxista 

aparece hegemonicamente como uma das referências básicas. Nesta tradição, o Serviço Social 

vai apropriar-se do pensamento de Antonio Gramsci e particularmente de suas abordagens 

acerca do Estado, da sociedade civil, do mundo dos valores, da ideologia, da hegemonia, da 

subjetividade e da cultura das classes subalternas. Apropria-se dos referenciais de Agnes 

Heller e à sua problematização do cotidiano, Georg Lukács e à sua ontologia do ser social 

fundada no trabalho, a E.P. Thompson e à sua concepção acerca das "experiências humanas", 

a Eric Hobsbawm um dos mais importantes historiadores marxistas da contemporaneidade e a 

tantos outros cujos pensamentos começam a permear as produções teóricas, as reflexões e os 

posicionamentos ídeo-políticos. 

Este processo de construção da hegemonia de novos referenciais teórico-

metodológicos e interventivos, a partir da tradição marxista, para a profissão ocorrem em um 

amplo debate em diferentes fóruns de natureza acadêmica e/ou organizativa, além de permear 

a produção intelectual da área.  Trata-se de um debate plural, que implica na convivência e no 

diálogo de diferentes tendências, mas que supõe uma direção hegemônica. A questão do 

pluralismo, sem dúvida uma das questões do tempo presente, desde os anos 80 vem-se 

constituindo objeto de polêmicas e reflexões do Serviço Social. Assim, em diferentes espaços, 

o conjunto de tendências teórico-metodológicas e posições ideo-políticas se confrontam, 

sendo inegável a centralidade assumida pela tradição marxista nesse processo. Este debate se 

expressa na significativa produção teórica do Serviço Social brasileiro, que vem gerando uma 

bibliografia própria, e que tem na criação e expansão da pós-graduação, com seus cursos de 

mestrado e doutorado, iniciada na década de 70, um elemento impulsionador. 

O Serviço Social brasileiro também se desenvolveu na pesquisa acerca da 

natureza de sua intervenção, de seus procedimentos, de sua formação, de sua história e, 

sobretudo acerca da realidade social, política, econômica e cultural onde se insere como 

profissão na divisão social e técnica do trabalho. Avançou na compreensão do Estado 
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capitalista, das políticas sociais, dos movimentos sociais, do poder local, dos direitos sociais, 

da cidadania, da democracia, do processo de trabalho, da realidade institucional e de outros 

tantos temas. Enfrentou o desafio de repensar a assistência social colocando-a como objeto de 

suas investigações. Obteve o respeito de seus pares no âmbito interdisciplinar e alcançou 

visibilidade na interlocução com as ciências sociais, apesar das dificuldades decorrentes  da 

falta de experiência em pesquisa, do fato de defrontar com restrições  por se constituir em 

disciplina interventiva (de "aplicação") e das dificuldades na apropriação das teorias sociais. 

Nesta década o Serviço Social ganha espaço no CNPq como área de pesquisa e pós 

Constituição de 1988 os profissionais de serviço social, iniciam o processo de ultrapassagem 

da condição de executores de políticas sociais, para assumir posições de planejamento, 

assessoria e gestão dessas políticas. 

Pelos fins da década de 80, com a redemocratização do País e com a nova 

Constituição (Brasil, 1988) ocorreu uma importante mudança na área do Serviço Social, que 

acompanha todo um movimento da sociedade brasileira. As políticas sociais passaram a 

direcionar-se para a universalização e garantia dos direitos sociais, para a descentralização 

político-administrativa e para a participação popular. Os assistentes sociais passaram a se 

questionar sobre os rumos da ação profissional, face à rearticulação dos movimentos 

populares e das organizações da sociedade civil. Discutiam-se a formação profissional e a 

relação da prática com os conhecimentos teóricos veiculados. 

A expansão do ensino superior no País, em função do modelo econômico e da 

política educacional, atingira igualmente o Serviço Social, constatando-se um aumento 

significativo do número de matrículas em nível nacional. A grande oferta de assistentes 

sociais repercutira no mercado de trabalho, constatando-se a depreciação dos salários e o 

desemprego. Além da concorrência entre assistentes sociais, outros profissionais e 

subprofissionais de áreas afins passaram a disputar o mercado da área social, anteriormente 

afeto quase que exclusivamente ao Serviço Social. (PINTO, 1986). 

Os questionamentos sobre o Serviço Social, como disciplina profissional, 

profissão e prática educativa, foram levados aos encontros regionais e às convenções 

nacionais da então Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social (ABESS)
7
 e foi 

elaborada uma nova proposta de formação profissional que, após a aprovação pelo Conselho 

Federal de Educação, foi sendo implantada a partir de 1984, em todas as Unidades de Ensino 

do País. 

                                                 
7
 A partir de 1998, a ABESS passou a denominar-se Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social – ABEPESS. 
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Nos anos 90, se verifica no âmbito do Serviço Social os efeitos do neoliberalismo, 

da flexibilização da economia e reestruturação no mundo do trabalho, da minimização do 

Estado e da retração dos direitos sociais, que causam uma crescente precarização da qualidade 

de vida de vários segmentos da sociedade. Essa realidade impõe ao profissional de Serviço 

Social novos desafios, que precisam ser enfrentados no cotidiano de sua prática profissional, 

pois as “modificações estruturais vividas pela sociedade brasileira, rebatem diretamente no 

conjunto de segmentos que configuram a clientela ou os usuários dos serviços profissionais”. 

(QUIROGA, 1999, p. 159). 

O Serviço Social da década de 90, se vê confrontado com um conjunto de 

transformações societárias no qual é desafiado a compreender e intervir nas novas 

configurações e manifestações da "questão social", que expressam a precarização do trabalho 

e a penalização dos trabalhadores na sociedade capitalista contemporânea. 

Emergem processos e dinâmicas que trazem para a profissão, novas temáticas, 

novos, e os de sempre, sujeitos sociais e questões como: o desemprego, o trabalho precário, os 

sem terra, o trabalho infantil, a moradia nas ruas ou em condições de insalubridade, a 

violência doméstica, as discriminações por questões de gênero e etnia, as drogas, a expansão 

da AIDS, as crianças e adolescentes de rua, os doentes mentais, os indivíduos com 

deficiências, o envelhecimento sem recursos, e questões e temáticas relacionadas à pobreza, à 

subalternidade e à exclusão com suas múltiplas faces. 

Destacam-se como alguns dos eixos articuladores do debate profissional e que 

tem rebatimentos em sua ação e produção: 

- a Seguridade Social, que afirma o direito dos cidadãos brasileiros a um conjunto 

de direitos no âmbito das políticas sociais (Saúde, Previdência e Assistência Social).  

- a Assistência Social, qualificada como política pública, de Proteção Social, 

constitutiva da Seguridade Social, constituiu-se em tema de estudos, pesquisas e campo de 

interlocução do Serviço Social com amplos movimentos da sociedade civil que envolveu 

fóruns políticos, entidades assistenciais e representativas dos usuários de serviços 

assistenciais; 

- a questão da municipalização e da descentralização das políticas sociais públicas 

e outros aspectos daí decorrentes, na ótica da racionalização de recursos, humanos e sociais 

com vistas a seus efetivos resultados, tanto na perspectiva de aproximar a gestão destas 

políticas dos cidadãos.  

A direção social que orienta o projeto de profissão tem como referência a relação 

orgânica com o projeto das classes subalternas, reafirmado pelo Código de Ética de 1993, que 
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expressa o compromisso da categoria com a construção de uma nova ordem societária, mais 

justa, democrática e garantidora de direitos universais, pelas Diretrizes Curriculares de 1996 

que se centra na questão social, e que tem no trabalho o seu elemento fundante 

“(ABESS/CEDEPS, 1996) e pela Legislação que regulamenta o exercício profissional (Lei nº 

8662 de 07/06/93). 

Outra questão que permeia o debate dos assistentes sociais são os processos como 

a terceirização, os contratos parciais, temporários, a redução de postos de trabalho, a 

emergência de novos espaços de trabalho como o Terceiro Setor, a exigência de novos 

conhecimentos técnico-operativos, ao lado do declínio da ética do trabalho e do 

restabelecimento exacerbado dos valores da competitividade e do individualismo.  

Do ponto de vista das referências teórico-metodológicas a questão que se coloca 

para a profissão é o confronto com a denominada "crise" dos modelos analíticos, explicativos 

nas ciências sociais, que buscam captar o que está acontecendo no fim de século e as grandes 

transformações que alcançam múltiplos aspectos da vida social. No mundo do conhecimento 

começam as interferências, do denominado pensamento pós moderno, "notadamente em sua 

versão neoconservadora" (NETTO,1996, p.114), que questiona e nivela os paradigmas 

marxista e positivista. Estes questionamentos se voltam contra os diferentes "modelos" 

explicativos por suas macro abordagens apontando que nestas macro narrativas são deixados 

de lado valores e sentimentos fundamentais dos seres humanos, seu imaginário, suas crenças, 

afeições, a beleza, os saberes do cotidiano, os elementos étnicos, religiosos, culturais, os 

fragmentos da vida, enfim. A abordagem pós moderna  dirige sua crítica à razão  afirmando-a 

como instrumento de repressão e padronização, propõe a superação das utopias, denuncia a 

administração e o disciplinamento  da vida,  recusa  a abrangência das teorias sociais com 

suas análises totalizadoras e ontológicas  sustentadas pela razão e reitera a importância do 

fragmento, do intuitivo, do efêmero e do microsocial (em si mesmos) restaurando o 

pensamento   conservador e antimoderno . Este debate, que é apresentado no âmbito das 

ciências sociais contemporâneas como crise de paradigmas, em termos da capacidade 

explicativa das teorias, recoloca a polêmica Razão/Intuição que tem repercussões 

significativas na pesquisa, na construção de explicações sobre a realidade e na definição de 

caminhos para a ação.   

Especificamente no Serviço Social estas questões também se colocam, apesar da 

vitalidade do marxismo como paradigma de análise e compreensão da realidade e apesar da 

manutenção da hegemonia do projeto profissional caracterizado pela ruptura com o 

conservadorismo que caracterizou a trajetória do Serviço Social no país. Colocam-se nos 
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desdobramentos e nas polêmicas em torno dos paradigmas clássicos e na busca de construção 

de novos paradigmas; se colocam pela apropriação do pensamento de autores contemporâneos 

de diversas tendências teórico-metodológicas como Anthony Giddens, Hannah Arendt, Pierre 

Bourdieu, Michel Foucault, Juergen Habermas, Edgard Morin, Boaventura Souza Santos, Eric 

Hobsbawm, E.P. Thompson e tantos outros.  No âmbito da produção inspirada na tradição 

marxista, estas questões aparecem com o recurso a pensadores que abordam temáticas da 

cultura das classes subalternas, do sujeito e da experiência cotidiana da classe como Gramsci, 

Heller e Thompson.  

É necessário assinalar que a reafirmação das bases teóricas do projeto ético 

político, teórico metodológico e operativo, centrada na tradição marxista, não pode implicar 

na ausência de diálogo com outras matrizes de pensamento social, nem significa  que as 

respostas profissionais aos desafios  desse novo cenário de transformações possam ou devam 

ser homogêneas. Embora possam e devam ser criativas e competentes. 

 

 

1.5 Assistência X Assistência Social X Assistencialismo 

 

A prática da assistência ao outro, como já visto, é antiga na humanidade. Em 

diferentes sociedades, a solidariedade dirigida aos pobres, aos viajantes, aos doentes e aos 

incapazes esteve presente. Esta ajuda pautava-se na compreensão de que na humanidade os 

mais frágeis, serão eternos dependentes e precisam de ajuda e apoio. A civilização judaico-

cristã transforma a ajuda em caridade e benemerência e, dessa forma, compreende-se que o 

direito à assistência foi historicamente sendo substituído pelo apelo à benevolência. Com a 

expansão do capital e a pauperização da força de trabalho, as práticas assistenciais de 

benemerência foram apropriadas pelo Estado direcionando dessa forma a solidariedade social 

da sociedade civil. Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos 

de Assistência Social, e Plano de Seguridade Social.  

A assistência aos pobres e desvalidos é uma prática histórica, prestada por 

indivíduos, tanto pela Igreja quanto pelo Estado e ao longo dos tempos foi assumindo 

características próprias em diferentes países. No Brasil, de uma prática individualista se 

transforma em política pública, o que supõe pensar em política de proteção universal e em 

novas formas de relação Sociedade-Estado.  
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Para compreender as ações na área da assistência social que se configuram como 

prática de assistência numa perspectiva de política de direito ou como prática assistencialista 

numa perspectiva de reforçar a condição de dependência dos usuários de determinados 

serviços é fundamental investigar a sua trajetória. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é 

um marco fundamental desse processo porque reconhece a assistência social como política 

social que, junto com as políticas de saúde e de previdência social, compõem o sistema de 

seguridade social brasileiro. Portanto, pensar esta área como política social é uma 

possibilidade recente. Mas, há um legado de concepções, ações e práticas de assistência social 

que precisa ser capturado para análise do movimento de construção dessa política social. 

Considerando as especificidades da experiência brasileira, a literatura que trata 

das políticas sociais demarca os anos 30 do século passado, como o período em que o Estado 

passou a intervir de forma mais explícita nas relações entre capital e trabalho. Até a 

Constituição de 1988 a política social brasileira se caracterizou por oferecer cobertura aos que 

se encontravam no mercado de trabalho. Fora do mercado de trabalho só havia a caridade 

privada ou alguma esmola pública precária na forma de auxílios. No Brasil, até 1930, não 

havia uma compreensão da pobreza enquanto expressão da questão social e quando esta 

emergia para a sociedade, era tratada como “caso de polícia” e problematizada por intermédio 

de seus aparelhos repressivos. Dessa forma, a pobreza era tratada como disfunção individual. 

A primeira grande regulação da assistência social no país foi à instalação do Conselho 

Nacional de Serviço Social – CNSS - criado em 1938, pelo Decreto-Lei nº 525, e foi à 

primeira forma de presença da assistência social na burocracia do Estado brasileiro, ainda que 

na função subsidiária de subvenção às organizações da sociedade civil que prestavam amparo 

social, tido como uma concepção de assistência social, porém identificado com benemerência. 

A primeira grande instituição de assistência social foi a Legião Brasileira de 

Assistência – LBA - que tem sua gênese marcada pela presença das mulheres e pelo 

patriotismo, imprimindo a marca do primeiro-damismo junto à assistência social e estende sua 

ação às famílias da grande massa não previdenciária, atendendo na ocorrência de calamidades 

com ações pontuais, urgentes e fragmentadas. Para desenvolver essas novas funções, a LBA 

busca auxílio junto às escolas de serviço social especializadas. Dessa forma, há uma 

aproximação de interesse mútuo entre a LBA e o serviço social, pois a LBA precisava de 

serviço técnico, de pesquisas e trabalhos técnicos na área social e o serviço social estava se 

firmando e precisava se legitimar enquanto profissão. Em 1969, a LBA é transformada em 
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fundação e vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, tendo sua estrutura 

ampliada e passando a contar com novos projetos e programas.  

Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS – 

que contém na sua estrutura uma Secretaria de Assistência Social, a qual, em caráter 

consultivo, vai ser o órgão-chave na formulação de política de ataque à pobreza. Como o 

processo de pauperização se acirra ainda mais no final desse período exigindo do Estado 

maior atenção em todos os níveis, há uma expansão de programas sociais como de 

Alfabetização pelo Mobral, casas populares – BNH, complementação alimentar – Pronam e 

outros.  

A partir da Constituição Federal de 1988, a garantia dos direitos sociais ganha 

novos rumos de organização, situando à assistência social, ao lado da Saúde e da Previdência 

Social, como política integrante do Sistema Brasileiro de Seguridade Social, precisamente nos 

seus artigos 203 e 204: 

Art.203 A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I- a 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II- o 

amparo às crianças e adolescentes carentes; III- a promoção da integração ao 

mercado de trabalho; IV- a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V- a garantia de um 

salário mínimo de benefício  mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei.  

Art.204 As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com 

recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art.195, além de outras 

fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:  

I–descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 

gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às 

esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social;  

II–participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2003, p. 130)  

 

Afirma Sposati (2003, p.42), que a Assistência Social, garantida na CF/88 

contesta o conceito de “(...) população beneficiária como marginal ou carente o que seria 

vitimá-la, pois suas necessidades advêm da estrutura social e não do caráter pessoal” tendo, 

portanto, como público alvo os segmentos em situação de risco social e vulnerabilidade, não 
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sendo destinada somente à população pobre. A CF/ 88 ofereceu a oportunidade de reflexão e 

mudança, inaugurando um padrão de proteção social afirmativo de direitos que superasse as 

práticas assistenciais e clientelistas. 

Em 1993, foi promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, com 

função inicial de ordenar a política pública de assistência social, garantindo os direitos de 

cidadania. A partir daí, foi reconhecida como política de Seguridade Social, com gestão 

participativa e com fontes definidas e diversificadas de recursos (orçamento da seguridade 

social) para seu financiamento, cujo eixo é posto na criação do Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS. 

 A lei define princípios e diretrizes da assistência social, a organização do sistema, 

disciplina sobre benefícios, serviços, programas de assistência social, projetos de 

enfrentamento da pobreza e a forma de financiamento da assistência social. Inclui a primazia 

da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social e comando único 

em cada esfera de governo. A participação é garantida pela criação de Conselhos de 

Assistência Social, nos três níveis de governo, com caráter deliberativo e permanente e 

composição paritária entre governo e sociedade civil. No que se refere ao financiamento da 

assistência social, a lei define que ele será feito com recursos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, das contribuições sociais ligadas à seguridade social e 

outros que compuserem o Fundo Nacional de Assistência Social.  

A lei estabelece como condições para o repasse de recursos aos Municípios, 

Estados e Distrito Federal, a instituição e funcionamento de Conselhos de Assistência Social, 

de composição paritária entre governo, sociedade civil, usuários e trabalhadores; Cria o Fundo 

de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência 

Social, e Plano de Seguridade Social.  

Em 1999, foi criada a Norma Operacional Básica (NOB) da assistência social, 

cujo papel foi disciplinar a descentralização político-administrativa da assistência social entre 

os três níveis de governo. Em 2003, na IV Conferência Nacional de Assistência Social, foi 

aprovada a implantação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) como estratégia de 

reestruturação desta política e na perspectiva de ampliação de direitos, debatido nas três 

esferas de governo, com participação de diversas representações governamentais e da 

sociedade civil. Este processo, desencadeado pela Secretaria Nacional de Assistência Social 
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do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e impulsionado pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), expressa o compromisso de setores do 

governo Federal com o avanço na garantia dos direitos sociais previstos na LOAS. e em 2004, 

a Política Nacional da Assistência Social (PNAS) é desenvolvida com a proposta de construir, 

coletivamente, o desenho da política da assistência social. 

Pode-se dizer que, entre os anos de 2004 e 2006, foi iniciado um novo período de 

inovações e conquistas no âmbito institucional da Assistência Social, visto que, em outubro 

de 2004, foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); em julho de 

2005, aprovou-se a Norma Operacional Básica (NOB/2005)
 8

 e, em dezembro de 2006, a 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/RH). Mais recentemente, em 

06/07/2011, instituiu-se a Lei 12.435 e este conjunto normativo propõe um novo modelo de 

Política de Assistência Social, organizado num Sistema Único da Assistência Social. 

O SUAS efetiva a assistência social como política pública de Estado, fazendo a 

necessária ruptura com o clientelismo e as políticas de favor, e altera o modelo de gestão e a 

forma de financiamento da assistência social.  

As ações da assistência social no SUAS são organizadas em dois níveis de 

proteção social: básica, de caráter preventivo para os casos de violação de direitos sociais e; a 

proteção especial,
 
que exige atenção em serviços ou centros especializados,  e desenvolvidas 

e /ou coordenadas pelas unidades públicas: Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS)
9
 e Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS)

10
.  

A Resolução 91/05 estabelece que as entidades e organizações de assistência 

social se classificam em duas modalidades: 

- De atendimento: aquelas que realizam de forma continuada, permanente e 

planejada, serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e ou especial e 

                                                 
8
 A Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social foi criada em 2005 pela Resolução Nº 

130, DE 15 DE JULHO DE 2005 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome disponível em: 

www.mds.gov.br/...2005/CNAS%202005%20-%20130%20-%2015.07.2005.doc 
9
 Os Centros de Referências da Assistência Social (CRAS), atuam como executores das políticas públicas da 

assistência social proposta pelo SUAS, tendo a incumbência de promover a proteção básica às famílias em 

estado de vulnerabilidade social, integrando as suas ações a oferta do Programa de Atenção Integral às Famílias 

(PAIF), atendendo preferencialmente famílias beneficiarias do PBF - Programa Bolsa Família e do BPC - 

Benefício de Prestação Continuada. 

10
 Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) são unidades de serviços de proteção 

social especial (média e alta complexidade), e tem como foco fortalecer e potencializar as ações em benefício de 

famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social. 
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de defesa de direitos socioassistenciais, dirigidos às famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal; 

- De assessoramento e de defesa e garantia de direitos: aquelas que realizam 

de forma continuada, permanente e planejada, serviços programas e projetos voltados 

prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos, pela construção de novos direitos, 

promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, fortalecimento dos 

movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, 

dirigidos ao público da Política de Assistência Social. 

Como visto, a assistência social no Brasil transita de um período em que o foco de 

compreensão era dado pela benemerência, à filantropia e o assistencialismo com conotação de 

clientelismo político para a condição de um direito social inscrito no âmbito da seguridade 

social. A Assistência Social, na condição de política social, orienta-se pelos direitos de 

cidadania e não pela noção de ajuda ou favor. Questiona o clientelismo e a tutela presente nas 

práticas da assistência social por considerá-los um dos grandes desafios a ser superados, uma 

vez que não favorecem o protagonismo e a emancipação dos cidadãos usuários, e, 

consequentemente, a afirmação da lógica dos direitos sócio-assistenciais.  

No que se refere às praticas assistenciais, tem sido comum à confusão na 

utilização dos termos assistência e assistencialismo. Para alguns autores não se deve equiparar 

ou confundir ação de emergência com assistencialismo. As ações emergenciais são tão dignas 

e necessárias quanto às demais ações, o que realmente faz a diferença são os objetivos pelos 

quais são desenvolvidas. Apesar de termos legislações que avançaram no sentido do direito 

social, muitas ações desenvolvidas segundo a ótica dos interesses de dirigentes do Estado, 

têm-se caracterizado como assistencialistas, ou seja, ações que não emancipam os usuários, 

pelo contrário, reforçam sua condição de subalternização perante os serviços prestados. 

No âmbito do Serviço Social, desde a criação da profissão, por volta de 1830, 

inicio do século XIX, a assistência ao próximo e o assistencialismo conjugavam-se entre si, 

talvez pelo fato da profissão ter nascido dentro da Igreja Católica. A contextualização da 

Assistência Social como direito e não como ajuda cresce não só no âmbito do Serviço Social, 

mas em uma conjuntura mobilizadora de classes no decorrer da década de 80.  

A trajetória da Assistência Social, antes de se tornar uma política pública, é 

caracterizada pelo assistencialismo, pelo clientelismo, pela caridade, pelo voluntariado e estes 

sentidos ainda estão presentes no cotidiano desta política (PESTANO, 2006). Mas, sendo a 
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política social uma atribuição, definida politicamente, de direitos e deveres legais dos 

cidadãos com objetivo de compensar condições de necessidade e risco para o cidadão que 

goza de tal direito, e que não consegue acesso a esses mesmos bens com seus próprios 

recursos a assistência social destaca-se fundamentalmente em seu papel de protagonismo 

social. As ações da política de assistência social são organizadas para promover o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a capacidade de proteção da família, a 

autonomia e o protagonismo dos indivíduos, famílias e comunidades. (GUIA MDS, p. 35) 

Sposati, (2003. p. 13 a 21), buscando fazer a distinção entre assistência, 

assistencialismo e a assistência social, assim se expressa:  

assistência como " acesso a um bem, de forma não contributiva, ou através de 

contribuição indireta, pela alocação de recursos governamentais que podem ser 

redistribuídos para atender a uma necessidade coletiva, considerada prioritária, para 

garantir um dado padrão de condições de vida e de direitos a todos os 

cidadãos....várias políticas públicas podem ter a presença da assistência, ou a função 

programática assistencial, sem que, com isto, sejam assistencialistas ou 

protecionistas no mau sentido, isto é, subalternizadoras e tuteladoras.  

O assistencialismo é o acesso a um bem através de uma benesse, de doação, isto é, 

supõe sempre um doador e um receptor. Este é transformado em um dependente, um 

apadrinhado, um devedor. O "primeiro-damismo" é a institucionalização do 

assistencialismo na figura da mulher do governante.  

A assistência social como política pública se ocupa do provimento de atenções para 

enfrentar as fragilidades de determinados segmentos sociais, superar exclusões 

sociais e defender e vigiar os direitos dos mínimos de cidadania e dignidade. É 

política de atenção e de defesa de direitos: o direito a sobrevivência em padrões 

éticos de dignidade construídos historicamente em uma dada sociedade. A distinção 

política da assistência nos diferentes projetos políticos da sociedade se dá pelo 

conteúdo do que é considerado por padrões mínimos de dignidade humana e pela 

forma de inclusão e cobertura desses padrões que incluem necessidades especiais. 

Para Maria do Carmo Brant de Carvalho (1994),  

A assistência social se inscreve como política pública no âmbito da seguridade 

social. Isto significa que ela se move no campo da proteção social. Deve garantir 

mínimos de proteção social à população de que deles necessitar. A missão da 

assistência social é formulada no âmbito setorial desta política, mas sua gestão nem 

sempre se dá neste mesmo locus. A assistência social enquanto política trabalha com 

dois paradigmas: o do direito constitucionalmente inscrito e o da solidariedade. 

Já Potiara A. P. Pereira (2002),  caracteriza a "assistência social com base na 

disjuntiva, assistência social "stricto sensu" e assistência social "lato sensu".  

Por assistência social "strito sensu" entendo aquela ação tópica, circunstancial e sem 

garantia legal, voltada administrativamente para carências sociais graves, que 

deixaram de ser assumidas pelas políticas socio-econômicas setoriais. Assistência, 

nesta ótica, é sinônimo de emergência, de amadorismo e de ausência de 

planejamento, de espírito crítico, de indignação e de visão de conjunto. É a 

antipolítica social ou a ação eventual e incerta. Em contraposição a este perfil de 
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assistência, que, convenhamos, é o que prevalece no Brasil, antevejo um perfil mais 

lato, escorado em evidências empíricas. Assim, se analisarmos a Constituição 

Federal veremos que a assistência mantém interfaces com todas as políticas sociais 

setoriais e com políticas de conteúdo econômico. A assistência é a condição 

necessária para que as políticas de atenção às necessidades sociais, engendradas 

pelos mecanismos excludentes do mercado de trabalho, se efetivem como direito de 

todos.  

Para a referida autora, assistência social é geralmente identificada com um ato 

mecânico e emergencial de mera provisão, desvinculada da linguagem dos direitos e de 

projetos coletivos de mudança social. A própria palavra em si remete a termos associativos, 

tais como assistencialismo, ajuda, esmola, piedade, e outras coisas do gênero. É histórica a 

associação dos termos assistência e assistencialismo, no que diz respeito às políticas sociais. 

Entretanto, a assistência social, é entendida como política pública de atenção e defesa de 

direitos, e é regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

Pela Assistência Social procura-se garantir àqueles que se encontram em situação 

de fragilidade as condições para que alcancem os seus direitos, a começar pelo direito ao 

amparo. Parte-se do princípio que os segmentos desfavorecidos são igualmente titulares de 

direitos e que esses direitos lhes têm sido sonegados. Inicia-se, então, a construção de 

políticas públicas voltadas à recuperação de sua dignidade e auto estima. Ponto fundamental 

nesse processo é a própria construção das relações entre o Poder Público e as comunidades 

assistidas. Pela Assistência Social, esta relação se dará entre dois sujeitos autônomos e não 

entre um sujeito (Poder Público) e um objeto (comunidade carente). O que se vislumbra é a 

possibilidade dos assistidos se organizarem de forma independente, elaborarem suas 

demandas de forma coletiva e passarem a crer mais em si próprios do que na intervenção de 

qualquer liderança ou autoridade que lhe apareça como "superior". A Assistência Social é por 

isso mesmo, uma prática de emancipação. Se vitoriosa, ela produz sujeitos livres e críticos.  

Já o assistencialismo, ao praticar a atenção às populações desfavorecidas, oferece 

a própria atenção como uma "ajuda", vale dizer: insinua, em uma relação pública, os 

parâmetros de retribuição de favor que caracterizam as relações na esfera privada. É pelo 

valor da "gratidão" que os assistidos se vinculam ao titular das ações de caráter 

assistencialista. O que se perde aqui é a noção elementar de que tais populações possuem o 

direito ao amparo, ao passo que os assistidos devem ser submissos e dependentes, não devem 

se organizar de forma autônoma e, muito menos, expressar demandas políticas como se 

sujeitos fossem. O assistencialismo é por isso mesmo, uma prática de dominação.  
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Conforme o Dicionário da Cidadania da Fundação Bunge, o assistencialismo é 

uma “doutrina, sistema ou prática que organiza e presta assistência às comunidades 

socialmente excluídas, entretanto, sem que seja elaborada uma política para tirá-las da 

condição de carência. 

Assistencialismo é o oposto da política pública de Assistência Social. A política 

de Assistência Social é um DIREITO, isto é, todos que um dia dela necessitarem, poderão 

dela usufruir. Já as ações assistencialistas configuram-se como “doações”, que, não raro, 

exigem algo em troca. Portanto, o assistente social trabalha no campo da assistência social, 

prestando serviços sociais e participa no combate ao assistencialismo, através do 

fortalecimento dos direitos sociais na sociedade brasileira. 

Para Sposati (1995, p. 05), o “assistencialismo é contraponto do direito, da 

provisão de assistência como proteção social ou seguridade social; é o acesso a um bem 

através de uma benesse, de doação”. O assistencialismo – marcado pelo espontaneísmo, pela 

ausência de planejamento, sistematização e continuidade de ações; pela recorrência aos 

princípios morais de caridade e da filantropia e pelo uso equivocado de recursos públicos em 

ações caritativas e filantrópicas foi, no Brasil, recurso freqüente de um Estado autoritário e 

populista, através do qual se mediaram as relações de poder entre “ricos e pobres”, 

proprietários e despossuídos. (FALEIROS, 1997; QUIROGA, 2005; SPOSATI, 1994 e 1995). 

A trajetória de afirmação da Assistência Social como política social, demonstra 

que as inovações legais estabelecidas na Constituição Federal, na LOAS, na Política Nacional 

de Assistência Social e na Norma Operacional Básica/SUAS, por si sós, são incapazes de 

modificar de imediato o legado das práticas de assistência social sedimentadas na ajuda, na 

filantropia e no clientelismo. As mudanças propostas precisam ser compreendidas, debatidas, 

incorporadas e assumidas por todos os envolvidos no processo de gestão da Política de 

Assistência Social, em todos os níveis da federação. Obviamente, também dependem do 

contexto econômico e político e de movimentos de pressão e negociação permanentes. Esse 

processo é contraditório, lento e gradual e requer a coordenação dos Estados e da União, bem 

como e, sobretudo, alterar a visão de quem está à frente dos serviços, sejam assistentes 

sociais, psicólogos, enfermeiros, políticos, porque pouco serve uma política de direito se a 

forma de fazê-la mantém o ser humano em sua condição de miserável, de pedinte, sem 

responsabilizá-lo por suas escolhas. 



44 

De acordo com Meneghetti (2004, p. 94), o problema do assistencialismo, persiste 

como modelo de dar de comer sem ensinar como ganhar a comida; com isso se gratifica o 

infantilismo das massas. Hoje é suficiente ser pobre para ter o direito de garantia de muitas 

leis. Perdemos a dialética do mérito, a dinâmica do capaz. Insistir no assistencialismo é um 

assassínio ideológico, moral e psicológico. Quanto mais ajudo em vez de provocá-lo e ensiná-

lo como cresce, mais sou artífice da sua inferioridade humanista. 

  É necessário substituir o assistencialismo pela educação, não somente pela 

educação acadêmica, mas por uma educação que cultive a competência pessoal, que estimule 

o sentir-se responsável por si mesmo e que resgate os valores humanos e no ser humano. A 

pobreza ainda é entendida como se fosse um sinal de impotência, que garante o direito de 

receber, o que cultiva ações e práticas assistenciais, sem a responsabilidade de criar 

alternativas de solução. A situação da pobreza é encarada como se derivasse, somente, de 

causas externas e sociais, mas, reconhecê-las como exclusivas é unilateral, incompleto e 

reducionista. O aspecto psicológico motivacional não é levado em consideração e o assistido, 

inserido num contexto social que favorece sua gratificação e proteção sem exigir 

responsabilidade, aprende a instrumentalizar a sua pobreza como meio de responsabilizar e 

exigir a proteção alheia, impondo sua dependência. A pobreza transforma-se num meio de 

convencer os demais da própria impotência e, com isso, coage os outros a seu próprio serviço. 

Enquanto vítima aparente esconde a responsabilidade pessoal de empenhar-se para superar 

seu estado de inferioridade. Atribui aos outros a responsabilidade do esforço pessoal que não 

faz. Em sua pretensão de ser socorrido (gratificado), instrumentaliza a inferioridade e a 

dependência infantil para impor o compromisso da solução pessoal aos outros. 

A análise ontopsicológica demonstra, por exemplo, que todos os pobres 

economicamente são tais e caracteriais por uma questão de psicologia individual. A 

sociedade não é culpada. É o resultado infalível de um complexo que o sujeito vive 

tranquilamente no interior de si mesmo. Nunca é determinado pela pobreza de 

família, mas por uma hiperviciação e um privilégio excessivamente recebidos desde 

criança, de modo tal a permanecer desprovido de capacidade de luta e de adequação. 

A hipergratificação na infância determina o sujeito incapaz na logística adulta da 

norma social. (MENEGHETTI, 2010, p. 291). 

Uma pedagogia de ética humanista pode conscientizar e responsabilizar aqueles, 

que em sua maioria vive no silêncio da resignação, provocando-os  ao uso produtivo e 

autônomo da própria força. O sistema assistencialista alimenta a dependência e não cultiva a 

perspectiva de melhoria no amanhã. Os indivíduos aprendem a receber sem produzir, sem o 
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dever de retribuir. Toda força vital não empregada no trabalho, em prol da própria afirmação e 

auto-suficiência, será canalizada na pretensão de ganhar de modo gratuito.  

Para reverter esta situação cada um deve aprender a responsabilizar-se por si, sem 

ter que mendigar ou pedir auxílio para prover as próprias necessidades pessoais. Tornar-se 

pessoa significa aprender a resolver os próprios problemas e é preciso dar outra diretiva à 

forma de proceder, evitando que a pobreza se amplie. Não se educa substituindo ou fazendo 

pelo outro. Erra-se por excesso de doações, sem a perspectiva de melhorar a situação através 

de seu próprio esforço ou através do investimento da própria competência pessoal. Não é 

educativo dar de modo gratuito a quem tem força e condições de merecer o que ganha. É 

indispensável criar mecanismos que reduzam o assistencialismo, substituindo-o por 

programas que desafiem o beneficiário a responder por sua auto-suficiência. 

Não é justo cultivar um parasitismo social em nome da assistência, porque o 

crescimento humano se dá por um proporcional investimento de esforços. A igualdade entre 

os seres humanos acontece por conquista e uma igualdade de direito só é viável onde houver 

uma equivalência de deveres e a vida estipula como norma de sobrevivência, a atividade 

criativa, o compromisso da ação contínua para a manutenção e expansão do próprio existir. A 

vida se promove e cresce pela criatividade, pelo fazer, pelo construir com responsabilidade a 

própria existência. É necessário passar do assistencialismo à responsabilidade social.  

 

 

1.6 Escolha Profissional e os estereótipos da profissão 

 

No mundo ocidental, tanto no meio urbano quanto no rural, o ser humano é 

incitado a buscar uma profissão desde cedo. Alguns, desde a mais tenra idade, já sabem o 

caminho a percorrer. Outros, no entanto, vão adiando a escolha profissional e, no último 

momento, optam por um curso menos concorrido, mais acessível, levando em conta as 

chances de emprego no mercado de trabalho, muitas vezes motivadas mais pelo fator 

econômico do que pela realização pessoal.  

Na escolha por uma profissão, acredita-se que o futuro profissional inspira-se em 

imagens e estereótipos historicamente construídos sobre determinada profissão ou nas 

representações construídas em seu imaginário sobre as profissões existentes. A imagem de 



46 

qualquer categoria profissional corresponde à imagem que a sociedade cria, compartilha e 

reafirma ao longo do tempo. Os estereótipos são representações sociais, produzidas 

coletivamente, tão esquemáticas e caricaturais que impedem, no caso das profissões, uma 

escolha ajustada à realidade. 

Para Meneghetti (2010, p. 222), “um estereótipo é uma estrutura mnemônica que 

coordena um comportamento de acordo com algumas funções de adaptação. O indivíduo pode 

ter de uma a três funções de estereótipo psicológico, cada uma das quais com memórias 

próprias, que se ativam em concomitância com a adaptação histórica do sujeito”. 

“Um estereótipo é um módulo de construção que o Eu invariavelmente usa não 

obstante a novidade dos estímulos históricos”. (MENEGHETTI, 2010, p. 262). 

De acordo com Meneghetti (2010), o estereótipo em si é neutro, tem um pólo 

positivo e outro negativo. Podem ser funcionais ou não, dependendo do modo como os 

estereótipos são usados, porque são instrumentos de ação. 

No que se refere aos efeitos dos estereótipos Meneghetti (2010, p. 262), afirma:  

 

são aqueles traços ou imagens que identificam um estilo de vida, tanto de um 

indivíduo quanto de um coletivo. Esses não são muitos: são aproximadamente de 

dez a doze. Uma vez conhecidos estes, pode-se ser íntimo a qualquer cultura, 

nômade ou urbana, individual ou coletiva, antiga ou contemporânea, patológica ou 

convencional. (....). Isto é válido em qualquer plano (político, legal, religioso, 

sentimental, artístico, comercial, erótico. 

Pode-se dizer que a escolha profissional é um processo dinâmico, em permanente 

construção, atravessado por conflitos, lutos, ansiedades e angústias, influenciado por diversos 

fatores internos e externos.  Como influências (que podem vir a configurar fontes de conflito) 

destacam-se: os pais, a família de um modo geral, os amigos e o grupo social, o meio sócio-

cultural, os processos psíquicos inconscientes, os preconceitos com relação às profissões e 

suas distorções cognitivas. Entretanto, escolher uma profissão representa esboçar um projeto 

de vida, questionar valores, as habilidades, o que se gosta de fazer, a qualidade de vida que se 

pretende ter. 

Pode-se definir a escolha profissional como o estabelecimento do  que fazer, de 

quem ser e a que lugar pertencer no mundo através do trabalho (BOHOSLAVSKY, 1977). A 

formação da identidade profissional complementa a identidade pessoal e contribui para a 

integração da personalidade, sendo que uma boa escolha é avaliada pela forma como é 

tomada e pelas conseqüências cognitivas e afetivas que produz. A escolha envolve 

mudanças, perdas, medo do fracasso e da desvalorização (VEINSTEIN, 1994), supõe a 
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elaboração de lutos e conflitos consigo mesmo e com outros significativos 

(BOHOSLAVSKY, 1977) e requer reavaliações constantes. Embora o futuro de um 

indivíduo não dependa exclusivamente de sua opção profissional e mesmo sabendo que esta 

opção pode ser modificada, as questões vocacionais
11

 têm se tornado cada vez mais 

importantes para as pessoas. Nesse sentido, a problemática vocacional e suas conseqüentes 

derivações teórico-metodológicas assumem, também, um papel importante na pesquisa 

psicológica contemporânea. 

Rivas (1988), observa que mesmo sendo a escolha profissional um ponto comum 

do desenvolvimento vocacional dos indivíduos, que são, em algum momento, solicitados a 

optar por um entre diferentes caminhos profissionais, isso não significa que esta situação 

tenha o mesmo significado para todos. Enquanto para muitos as decisões e mudanças 

profissionais são vividas de forma mais tranqüila, para outros é muito difícil tanto se 

comprometer com escolhas profissionais (HALL, 1992), quanto enfrentar períodos de 

mudança e indecisão. 

A dificuldade de escolher uma profissão não é um problema exclusivo do 

adolescente, já que as decisões profissionais são comuns durante toda a vida do sujeito, 

considera-se, porém, que é na adolescência que essa dificuldade se agrava mais, uma vez que 

escolher uma profissão está diretamente ligado à questão de sobrevivência e que a decisão 

presente pode acarretar a vida futura. Para isso, o jovem precisa romper com as normas, 

valores e expectativas culturais, bem como com o tipo de socialização, de práticas educativas, 

que, de alguma forma, exprimem a cultura, que ocorre no contexto social e na família para 

adquirir maturação social, mental e emocional. 

Para Meneghetti (2010, p. 263),  

 

Por causa da matriz reflexa induzida pelo monitor de deflexão, implanta-se o 

módulo de construção-base durante a primeira infância (até os seis anos). 

Sucessivamente, o sujeito edifica a própria existência, caracterizando a própria 

tipologia de impacto segundo aquele módulo. A estimulação dos roteiros 

estereotípicos frustra a intencionalidade ôntica do sujeito, que por isso, 

experimentará a falência existencial, que é a norma do coletivo humano. Os 

indivíduos passam como contínua reencarnação de estereótipos atrofiantes. 

 

                                                 

11 A palavra vocação origina-se do latim vocatione que significa "chamamento". Trata-se de um 

chamado da vida para que o ser humano encontre a auto-realização e seja feliz, ocupando um 
lugar na sociedade e no mundo do trabalho. 
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Para Novello (1990), escolher um trabalho, uma profissão é escolher a forma pela 

qual o adolescente vai querer participar do mundo, é o final da adolescência e o ingresso para 

a vida adulta. A situação do sujeito de escolher a profissão é basicamente uma situação de 

conflito, a qual envolve ansiedade, angústia e medo, entre outros sentimentos. 

Ao mergulhar dentro de si, para tentar identificar suas metas, suas habilidades, 

seus valores, ao mesmo tempo em que busca se informar das várias possibilidades de cursos e 

profissões disponíveis no mercado, o adolescente coloca-se num novo lugar diante de si 

próprio, da família e da sociedade. Um lugar de autonomia, de liberdade e de 

responsabilidade, importante que o jovem conheça as várias profissões, a si mesmo e as 

influências que atuam sobre ele para poder fazer uma escolha satisfatória. Porém, deve-se 

levar, em conta, as várias influências que agem sobre os que escolhem; influências essas que 

podem vir de várias fontes. Os psicólogos apontam aptidões, interesses, características de 

personalidade, atitudes, valores, oportunidades educacionais dadas pelo nível socioeconômico 

entre outros, etc. como fatores que atuam, concomitantemente, sobre o indivíduo na escolha 

profissional (WHITAKER, 1997). 

De acordo com Meneghetti (2010, p. 263),  

 

muitos sindicatos, interesses sócio econômicos-políticos, unidades familiares ou 

grupos culturais, diferenças entre gerações, psicodramas passionais, confecções 

jurídico legais, associações assistenciais, estruturas e corpos de informações etc, ao 

invés de serem pontos-força em dialética de evolução aberta, fixam em circuitos 

fechados as relações individuais e sociais, condicionando a história humana a 

eternos reprises estressantes. 

 

Durante esse processo, sentimentos são despertados nos adolescentes, como 

medo, dúvida, angústia, confusão, incerteza, receio e insegurança pelo fato de acharem que 

não vão conseguir fazer uma escolha satisfatória. Esses sentimentos surgem com mais 

intensidade no momento da escolha, porque, os adolescentes sustentam a ótica de que a 

escolha é para a vida inteira, descartando a possibilidade de que a escolha possa vir a mudar 

futuramente.  

Acreditar que a escolha é definitiva e para sempre gera angústia. Mas como 

pensar na tomada de escolha profissional como uma decisão finalizada em si mesma se a 

personalidade é dinâmica, se as preferências e competências mudam de acordo com as 

experiências, se a cada momento da vida pode-se perceber que há outras escolhas melhores e 

mais satisfatórias? Se nós mudamos, por que as escolhas não poderiam acompanhar estas 

mudanças? 
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Ao pensar que a escolha é definitiva, a ansiedade de escolha toma proporções que 

podem até mesmo imobilizá-lo. O medo de errar na escolha fundamenta-se na fantasia de que 

exista “a escolha certa”, sendo todas as outras “escolhas erradas”. Na verdade, o que há são 

possibilidades de escolha – e uma tomada de decisão envolve o conseqüente luto pelas outras 

possibilidades deixadas de lado. 

Outro medo que surge ante a perspectiva de efetuar uma escolha profissional é o 

medo de não ser capaz de sustentar a escolha e/ou de não ser competente profissionalmente – 

ansiedade agravada pelas inseguranças próprias de cada um e pelo desconhecido de um 

mundo novo que se descortina a partir de uma tomada de decisão.  

A abordagem ontopsicológica individuou projeções negativas e que foi definida 

como monitor de deflexão, o qual não nos dá a projeção geométrica exata, fornecendo uma 

projeção distorcida ao real concreto. Devido ao modo como reagimos as informações 

recebidas não se tornam exatas. Deste modo, “o monitor de deflexão, não é criativo e 

acrescenta sempre os mesmos dois, três elementos. Quando o sujeito se sente forte, seguro de 

modo sereno, o monitor de deflexão coloca o ponto que faz reverberação do medo e a 

consciência assimila o perigo ao invés da realidade de força do sujeito”. (MENEGHETTI, 

2010, p. 58). 

 

Toda vez que o homem está em tirocínio na direção do melhor de si mesmo, o 

monitor de deflexão introduz o contrário. (...) Este contrário jamais é especificado, 

mas sim repetitivo, constante em três pontos: perigo-medo, dúvida, sujeira-culpa. 

Inseridos constantemente no interior do universo de sentido do homem, esses três 

elementos não consentem exatidão”. (MENEGHETTI, 2010, p. 59)  

 

Estes fatores geram dificuldades, pois os adolescentes não querem errar na 

escolha, visto que esse processo ocupa muito tempo de suas vidas, procurando assim, adaptar 

a escolha às suas realidades. Há também a questão financeira, que mais preocupa os 

indivíduos na atualidade, não sendo diferente para os adolescentes; por isso eles escolhem 

uma profissão de acordo com seu orçamento familiar e seu gosto, visando ao retorno 

financeiro. Os adolescentes estão preocupados em fazer uma escolha satisfatória, em que eles 

procuram conciliar seus gostos e aptidões com a situação em que se encontram. Esses 

sentimentos surgem pelo fato de os adolescentes atribuírem a si mesmos a responsabilidade da 

escolha, e que essa definirá seu futuro, além do mais, é por meio da profissão que os 

adolescentes ocuparão seu lugar na sociedade. É preciso compreender que escolher é um ato 

de coragem, é uma aposta cujo resultado só se saberá a posteriori. 
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Entretanto, “ em muitos jovens verifica-se uma aguda tensão a serem perfeitos no 

próprio destino, a qual determina uma insatisfação geral e faz mal em um íntimo que está por 

trás de qualquer outro instinto ou satisfação” (MENEHEGHETTI, 2010, p. 417). 

A dinâmica apresentada pelos adolescentes em relação ao processo de escolha 

profissional indica um funcionamento de pseudoindividualização, como o descrito por 

Stanton e Cols. (1999). O adolescente sente, por um lado, que tem que ficar ligado à família e, 

por outro, as pressões sociais, em uma relação triádica. Quanto maior o seu vínculo com o 

grupo e com os pares, maior a sua indecisão – que por sua vez é agente gerador de 

dependência. Considerando-se as proposições de Moreno (1978), é possível afirmar que estes 

adolescentes não realizaram o processo de inversão, a sua independência do outro, a 

fundamentação de sua matriz de identidade. 

Para Meneghetti (2010, p. 417),  

 

tal frustração se faz incomunicável, visto que, tão logo se tenta externa-la, é 

rapidamente inquirida como resultado de deveres comuns não cumpridos, ou de 

chantagens por parte do sistema famílistico, ou do sistema cultural, ou em alguns 

casos como álibi a precisas responsabilidades. Ou então, no interior da consciência 

do garoto, isso é sofrido como um excessivo retardo em usufruir determinados 

prazeres ou direitos atribuídos sem medida aos adultos. 

 

O autor continua (2010, p. 418), “quase nenhum jovem reconhece este apelo 

ôntico que os provoca a partir do núcleo da sua existência, e rapidamente ele adormece sob o 

magma da norma cotidiana. Perdida a nostalgia do se, a vida é somente número na rotina”. 

Para Menghetti, “aprende-se a regra a cada vez, depois de cada ação bem sucedida. A cada 

erro, perde-se a própria identidade e se vai em direção a massificação” (2010, p. 419). 

Pensar em escolha profissional não se restringe ao indivíduo e aos seus aspectos 

psicológicos; o tema é complexo e exige uma compreensão holística tanto do sujeito que 

escolhe, quanto do contexto. Bock (2002), dissemina a visão holística da escolha profissional, 

de acordo com este autor, só é possível pensar em escolha de uma profissão se tiver a 

compreensão de que o individuo constrói sua identidade e tece suas escolhas a partir do que 

ele internaliza da relação que estabelece com o meio. 

Neiva (2007, p. 49), elenca os fatores presentes na escolha profissional. De acordo 

com ela, “dois tipos de conhecimentos são importantes: o que se refere aos aspectos internos 

(quem sou eu), e o que se refere aos aspectos externos a quem escolhe (como a realidade 

educativa e socioprofissional)”. Para Soares (2002), seis fatores interferem na escolha 
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profissional, tanto de jovens, quanto de adultos - fatores familiares, psicológicos, sociais, 

econômicos, políticos e educacionais. 

Deste modo, pode-se considerar a relação individuação-socialização. “Por 

individuação entende-se a configuação inidividuada de uma ação existencial – no aspecto 

humano – em evolução. Socialização é o conjunto dos processos que a individuação executa 

no interior de si mesma e em interação com todas as outras individuações” (MENEGHETTI, 

2010, p. 417). 

A importância da escolha profissional é responsabilidade de cada um, porém as 

conseqüências de uma escolha apresentam inúmeras implicações na sociedade. A pessoa que 

tem a profissão como uma realização tem mais motivação de prestar um serviço de melhor 

qualidade à sociedade (SOARES, 2002). 

A escolha do que seguir no futuro implica em reconhecer os fatos mais marcantes 

em nossa vida até o momento e a definição de um estilo de vida, pois o trabalho escolhido vai 

possibilitar ou não realizar essas expectativas. 

De acordo com Paim (2010), a compreensão da profissão é como uma extensão do 

próprio sujeito, naquilo que o constitui como indivíduo, como psique, como parte de um 

contexto social, no âmbito familiar e dos grupos mais amplos. A profissão passa, de alguma 

forma, a representar o sujeito no campo social. Constata-se que parte significativa do 

investimento tempo, energia, afeto, dinheiro do sujeito está direcionada para a formação e o 

desempenho de uma atividade profissional, constituindo-se um núcleo central em sua vida.  

Para Meneghetti (2010, p. 417), “a realidade última de toda a problemática que se 

abre depois do fato de existir é como resolver a interação, como ter vantagem de sucesso na 

inevitável relação com os outros. Cada homem é na medida em que os outros também 

existem”. 

A tomada de decisão profissional é entendida como um momento marcante na 

vida do sujeito, sendo vivenciado socialmente como um ritual de passagem da 

infância/adolescência para a adolescência/vida adulta.  

Verifica-se hoje um considerável contingente de indivíduos que abandonam ou 

trocam de cursos na graduação, sugerindo haver possíveis inadequações nas escolhas 

profissionais. Somando-se a isso, a constatação das desadequações profissionais, amplamente 

conhecidas através de artigos e pesquisas, que sugerem insatisfação pessoal, em grande parte 

com a própria escolha profissional,  
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Sob o ponto de vista da Psicanálise, leva-se em conta os processos inconscientes 

aí implicados. Há o entendimento de ser fator determinante que o indivíduo possa acessar 

parte dessa verdade, desvelando a si mesmo os reais motivos dessas escolhas. Para a 

psicanálise, a escolha da profissão pode estar ligada ao desejo de se colocar socialmente no 

lugar do pai - como sinônimo de satisfação, ou no lugar do filho - como sinônimo de 

castração, o que, em última análise, está implicado na condição de ego formado. Além disso, 

pode-se considerar que a relação do sujeito com o trabalho diz respeito às suas expectativas 

sobre subordinação e autoridade no exercício da profissão, como forma de inserção social.  

A humanidade diz de si mesma, explica Freud, em Totem e Tabu (1913). O 

homem diz de si mesmo, ainda que não fale de si; diz de si por si mesmo através de sua 

relação consigo mesmo, com a vida, e através de suas escolhas. A projeção de algo para a 

realidade externa implica no reconhecimento de dois estados; a saber, a consciência sobre 

determinada coisa (percepção) e a propriedade de latência capaz de reaparecer, ou 

inconsciente. Deste modo, a escolha profissional de um sujeito é regida por esse 

funcionamento.  

Para Meneghetti (2010, p. 119), o homem é objeto de uma força maior, que é o 

inconsciente. O mundo subconsciente é um depósito ativo de memórias individuais e 

familiares que se que se reencarnam por princípios chamados arquétipos, por isso existe um 

inconsciente individual, um inconsciente familiar e um inconsciente coletivo. Cada um 

participa, além de uma ignorância própria, também de um coletivo de ignorâncias, no sentido 

de que existem dinâmicas, instintos, direções que o homem não conhece – nem em nível 

individual, nem em nível social. 

Que significado tem para cada sujeito a profissão que ele escolhe, se tomada pelo 

viés de significantes inconscientes? 

É possível, conhecendo o sujeito, entender sua escolha profissional. De ordem 

geral, o que podemos reunir de informações como tentativas de respostas para a questão posta 

- por que cada um escolhe a profissão que escolhe? -, é que, evidentemente, há a inserção 

familiar na escolha do sujeito. Muitos afetos estão em jogo no processo de escolha 

profissional, tanto de parte do jovem que se encontra na situação de escolha, quanto dos pais 

que se vêem envolvidos na questão, assumindo diferentes posições. Tem-se que, num caso e 

no outro, processos inconscientes estão na ordem daquilo que define as escolhas, e operam no 

sujeito.  
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De acordo com Menghetti (2010, p. 175), “ qualquer distorção se atua com a 

cumplicidade inconsciente do sujeito, o qual então deve mudar os seus modos não funcionais 

de referência, de amor, de estereótipo, se quer estar bem”. 

Para a Psicanálise, ambos os sujeitos têm fundamentadas suas escolhas a partir de 

identificações que, por sua vez, estão implicadas na forma como vivenciaram os processos de 

identificação primária, estádio do espelho, e as identificações secundárias; ou seja, os afetos 

daí decorrentes. Ambos, de forma direta ou indireta, escolheram a profissão em atendimento 

ao desejo do Outro. Ambas escolhas têm a ver com a fundação de imagens que estão 

constituídas pelas suas lembranças e vivências, na sua história de vida. É possível, portanto, 

trabalhar com a idéia de que estejam implicados na escolha da profissão processos de 

revivências das fases iniciais do desenvolvimento. É possível que mecanismos de defesa 

estejam atuantes.  

O que se pode inferir é que o sujeito ao escolher uma profissão elege, de forma 

inconsciente, uma fantasia. E esta fantasia é particular para cada um. Trata-se de uma fantasia 

fundada nos significantes de cada sujeito. Assim, a escolha da profissão atende a várias 

pulsões do sujeito e o desenvolvimento e a constituição psíquica do sujeito, seu processo de 

subjetivação, é alicerce de suas escolhas de forma geral, e de sua (s) escolha (s) profissional 

(ais) de forma mais específica. 

A escolha profissional é a expressão do próprio sujeito. É o resumo de sua história 

particular. Conhecer seus reais motivos significa conhecer sua história de vida, suas vivências 

psíquicas, suas marcas, as impressões primeiras. O sujeito é, segundo a Psicanálise, a reedição 

de si mesmo. Há uma reimpressão de atos presos nos afetos. E a profissão como escolha, com 

um ato, é refém desses afetos. É, portanto, também uma busca de resolução.  

Ao considerar o inconsciente, leva-se em conta que uma escolha, qualquer que 

seja esta escolha, não é arbitrária. Há algo de uma "determinação" inconsciente, própria dos 

processos psíquicos de cada um. Isto se relaciona, inclusive, com os itens anteriores (a 

família, os pais, os amigos, o grupo social, a cultura) que exercem sua influência também 

através dos processos inconscientes. 

Para a Ontopsicologia,  

 

o homem, no seu organismo completo, apresenta uma dinâmica que resulta 

inconsciente. O inconsciente é o quântico de vida psíquico e somático que o 

indivíduo é, mas do qual não é consciente e que, contudo, age para além da lógica da 

consciência. Na parte mais superficial estão localizadas as estruturas complexuais”. 

(MENEGHETTI, 2010, p. 210).  
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O autor acrescenta: “a essência do inconsciente corresponde ao Em si do homem. 

O inconsciente não é tenebrosidade de monstros ou caos, mas ordem perfeita da vida no ser 

humano” (2010, p. 210). 

Se o caminho para efetuar a escolha é tão complexo, se há tantas variáveis 

interferindo e até mesmo provocando conflitos e dificuldades, haveria como contrapartida 

condições facilitadoras para a realização da escolha profissional? Sim, é claro que há 

condições facilitadoras. São como os alicerces para a construção de seu projeto profissional, a 

saber:  

 

*Auto-Conhecimento 

 

                   Saber “quem você é” para saber “quem você quer ser”. Significa entrar em 

contato com seus valores, seus interesses, suas potencialidades, dificuldades e limites. 

Ampliar a auto-percepção abrindo caminho para discriminar o seu desejo. Por meio do 

exercício da autopercepção é possível descobrir uma porção de competências já desenvolvidas 

e outras que se apresentam como potenciais para desenvolvimento. 

 

*Informação Profissional  

 

Para saber “quem se quer ser” é preciso saber “o que há para ser”. Há diversas 

fontes de informação, tais como guias de profissões vendidos em bancas de jornal, internet, 

universidades, etc. Pesquise, converse com profissionais, visite universidades e campos de 

atuação profissional. A informação é fundamental, inclusive, para corrigir distorções acerca 

do seu conceito sobre as profissões, confrontando dados de realidade e construindo 

conhecimento. 

 

* Equilíbrio Emocional  

 

É fundamental para conseguir olhar para si e se enxergar. Perceber quem você é – 

articulando seu auto-conhecimento com as informações profissionais e os dados de realidade. 

Equilíbrio emocional possibilita bancar uma escolha, aceitar arriscar-se e apostar no seu 

futuro. 
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* Auto-Estima  

 

Acreditar em si mesmo, acreditar na sua competência, acreditar em sua 

capacidade de se perceber e de efetuar uma escolha. Apostar no seu desejo. Escolher é um ato 

de coragem e a auto-estima é como a força que sustenta essa coragem. 

Para a Ontopsicologia, o primeiro real, em todos os sentidos, é o Em si da pessoa, 

denominado Em Si ôntico,  definido como: 

 

um principio formal inteligente que faz autóctise histórica”. È o projeto base 

originário da natureza, é um princípio formalizante de uma ação em virtualidade 

complexa. É uma unidade funcional que se fenomeniza criatividade histórica na 

existência antropológica” (MENEGHETTI, 2010, p. 159). 

 

O que possibilita este auto conhecimento, é fazer metanóia, e para tanto a função 

da consultoria de autenticação é fundamental.  Metanóia significa “colher o além da mente, 

mudar a mente, colher onde a mente intenciona o fim último, ou colher a transcendência que a 

mente dá de cada objeto próprio” (MENEGHETTI, 2010, p. 261). 

 

O mais importante, enquanto fazemos experiência para construir  a nós mesmos, é 

aprender os vários estereótipos que os humanos usam na sua gestão cotidiana. É 

necessário aprender muitos caminhos para compreender onde está a vida. Tudo é 

relativo ao próprio devir. Só a verdade de si mesmo, no final, é absoluta 

(...).(MENEGHETTI, 1999, p. 46-7). 

 

 

No próximo capítulo será abordada e caracterizada a metodologia de pesquisa 

utilizada para a coleta de dados junto aos acadêmicos do Curso de Serviço Social da UNISUL 

(Universidade do Sul de Santa Catarina). 
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2 – DELINEAMENTO DA PESQUISA 

   

2.1 Introdução 

 

Este capítulo focaliza e apresenta os procedimentos utilizados na pesquisa 

realizada junto aos acadêmicos do Curso de  Graduação em Serviço Social da UNISUL 

(Universidade do Sul de Santa Catarina), localizada no Santa Catarina, e na região 

metropolitana da Grande Florianópolis. 

A proposta de compreender o perfil dos acadêmicos que cursam Serviço Social, 

identificando sexo, idade, estado civil, genitura, autonomia econômica, habitacional, 

profissão, escolaridade e saúde dos pais, relacionamento familiar, características pessoais, 

ocupação, hábitos de vida, preferências e contatos pessoais, organização do tempo e 

habilidades pessoais, motivo de escolha do curso, entendimento sobre a formação e 

identidade da profissão, se justifica tendo em vista que no Brasil, existem cerca de 82.000 

assistentes sociais ativos, o que se constitui no segundo maior contingente mundial, sendo 

superado somente pelos EUA com 150 mil profissionais, conforme a International 

Federation od Social Workers – FITS (Iamamoto, 2009). 

Além disto, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação, em 2007, o país tinha 253 

cursos de graduação em Serviço Social (incluindo cursos presenciais e a distância), sendo 46 

oferecidos em universidades públicas, responsáveis por 5.358 vagas e 207 oferecidos por 

instituições privadas com 27.465 vagas. O ensino superior na área totalizava 32.823 

assistentes sociais em formação. (Iamamoto, 2009). 

Salienta-se ainda, que a partir de 2006, houve no país uma proliferação acelerada 

pela regulamentação dos cursos à distância, os quais em 2007 já eram responsáveis por 30% 

das matrículas, o que corresponde a aproximadamente 10 mil vagas ofertadas, o que 

significa, que a cada ano serão lançados no mercado de trabalho, 10 mil novos profissionais 

formados em EAD , somados aos 70%  de vagas ofertadas  por cursos presenciais, podendo-

se antever uma duplicação  do contingente profissional até 2011. Este crescimento 

exponencial trás sérias implicações para o exercício profissional, prevendo-se um índice 

elevado de desemprego. (Iamamoto, 2009). 

A massificação, a perda da qualidade da formação universitária, o estímulo a 

graduação a distância, são fatores a serem levados em consideração e que incidem em maior 

rigor na formação teórico metodológica e ético política dos futuros profissionais. No Brasil, 
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a formação universitária ainda está focada na defesa, preservação e ampliação dos direitos 

civis, sociais e políticos, no fortalecimento da democracia, nas políticas públicas e no 

investimento social do Estado, que tem sido denominado de Estado mínimo, na ampliação 

dos benefícios sociais a populações em situação de vulnerabilidade e pobreza, com 

programas do tipo Bolsa Família, entre outras. Pode-se dizer que o foco da formação é 

generalizado, mas pensado no externo, no sistema capitalista, no sistema neoliberal, na 

globalização, na pobreza, na precarização do trabalho, na violência, entre outros, deixando 

em segundo plano o executor da profissão, ou seja, o indivíduo, a pessoa que escolhe esta 

profissão e as razões de sua escolha. Há que se recuperar o sentido humano da profissão e do 

profissional, e isto precisa fazer parte da formação profissional.  

De acordo com Meneghetti (2008, p. 17), “substancialmente, qualquer ciência ou 

civilização perdeu a dimensão do homem, segundo o projeto originário da vida”. E 

acrescenta: “ qualquer coisa que se queira conhecer, deve-se partir  da exatidão de quanto se 

existe (....) de quanto se existe exato” (2010, p. 73). 

A importância deste estudo, está justamente em ir em sentido contrário as 

dimensões ou categorias que tem se tornado prioritárias ao campo investigativo da 

profissão, retomando o sentido humano de quem faz a profissão acontecer, ou seja, o foco 

de investigação é o ser assistente social e portanto, traçar o perfil dos acadêmicos que 

escolhem esta profissão, possibilitará compreender os estereótipos da profissão e como 

superá-los ao longo de um processo de formação universitária.   

O pesquisador, ao olhar seu objeto de estudo, especialmente quando este faz 

parte do universo social, pode incorrer no perigo de se deixar levar pelo que lhe é visível, 

dando a este um estatuto de verdade que ele não tem. Para Bachelard (1968), "diante do 

mistério do real, a alma não pode, por decreto, tornar-se ingênua. É impossível anular, de 

um só golpe, todos os conhecimentos habituais. Diante do real, aquilo que cremos saber 

com clareza ofusca o que deveríamos saber".  

Conforme Bourdieu (2004), para tornar-se objeto científico, a realidade a ser 

estudada deve passar pelo crivo de uma teoria rigorosamente construída. A realidade nada 

responde por si mesma. Somente o faz através de questões levantadas teoricamente.  

A utilização consciente de um método de pesquisa, como a "construção do objeto 

científico”, leva o cientista a chegar mais próximo possível da verdade do seu objeto, sem 

com isso entender o esgotamento do seu estudo, dada a característica dialética da sociedade e 

do conhecimento. A realidade social é objeto de avaliação por todos aqueles que vivem na 
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sociedade, o que torna a tarefa do cientista social ainda mais difícil, pois deve construir seu 

conhecimento apesar e contra o senso comum; apesar e contra a realidade. 

 

2.2  Problema, hipóteses e objetivos  

 

Os talentos humanos nunca foram tão assediados e valorizados quanto nesta 

década. Um dos temas mais abordados  e que vem se  delineando como a “gênesis” de um 

novo caminho no realinhamento estratégico de pessoas é a Gestão por Competências, o 

delienamento do perfil profissional e as demandas sociais e contextuais. 

Sem dúvida, são temas amplos, que comportam diferentes compreensões e 

conceituações. A identificação, desenvolvimento, reconhecimento e valorização das 

competências constituem assim, uma importante mudança de paradigma, com relação a 

conceitos e valores, o que influencia  nos destinos da organização, nas carreiras e na evolução 

da sociedade. 

Embora o ritmo das mudanças seja o mais rápido já alcançado, e o futuro nos 

acena com uma aceleração ainda maior em termos de inovação tecnológica e reconfiguração 

do modo de trabalhar e competir em todas as atividades, percebe-se, atualmente, que cada vez 

mais o auto conhecimento e a espiritualidade estão presentes. É importante o individuo ser 

equilibrado, conhecer-se, saber identificar seus pontos fortes, suas habilidades e competências 

e manter um processo de melhoria contínua, tanto a nível pessoal quanto profissional.   

Pela primeira vez na história da humanidade temos de aprender a assumir a 

responsabilidade de administrar a nós próprios. E essa é uma mudança muito maior do que a 

trazida por qualquer tecnologia, uma mudança na condição do ser humano. Contudo, para o 

sujeito desenvolver competências pessoais necessita transitar pelo estudo das ciências, que 

ganha significação ao interagir com a realidade que se materializa no plano sócio – cultural. 

Necessário que o profissional desenvolva competências técnicas e humanas, visando 

crescimento, aperfeiçoamento e eficácia nos resultados, tendo como premissa que o ser 

humano tem um poderoso potencial e que é um diferencial competitivo nas organizações, 

quando tem funcionalidade, univocidade, controle sobre o objetivo, autonomia, 

responsabilidade. 

Como as organizações hoje dependem cada vez mais dos indivíduos para 

sobreviver, a era do conhecimento depende dos indivíduos. Nesta nova era o perfil 

profissional, as competências pessoais e organizacionais tem papel relevante. No 
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entendimento de Fleury e Fleury (2000), o perfil do profissional depende de suas “core 

competences” – conhecimentos, habilidades e atitudes. O que vai além de entender “perfil 

profissional”, como “resumo das qualificações”. 

Características como capacidade empreendedora, capacidade de trabalhar sob 

pressão, comunicação, criatividade, dinamismo, liderança, motivação, negociação, 

planejamento, visão sistêmica, relacionamento interpessoal, tomada de decisão, flexibilidade 

são essenciais para a composição de um perfil profissional, mas “hoje o que conta é a pessoa, 

este é o único ponto vencedor. (...) uma pessoa deve sempre se mover na sua interioridade, na 

sua individualidade, tendo como referência cultural que ela mesma escolhe, segundo o critério 

de máxima eficiência”. (Meneghetti, 2008, p. 50). 

O processo de conhecimento tem sofrido, deste modo, alterações de fundo, na 

medida em que a dinâmica das inovações tecnológicas em curso não permitem mais depender 

somente da formação profissional advinda dos processos formais, desenvolvida nos centros de 

capacitação, na academia, nos treinamentos regulares. É importante, analisar e investigar a 

respeito da qualificação profissional que emerge dos processos de trabalho, mas sobretudo, 

deve-se identificar as características individuais do sujeito, suas escolhas e resultados, de 

forma a valorizar as pessoas como fator fundamental para a obtenção do sucesso. O 

investimento deve ser no humano e isto repercute em todas as instâncias da vida. A 

competência, portanto, não se limita a uma quantidade de conhecimentos adquiridos pelo 

individuo, mas refere-se à capacidade da pessoa assumir a iniciativa, ir além das expectativas, 

ser hábil em entender e dominar novas situações, ser responsável e reconhecido por suas 

atitudes.  

O que dá personalidade ao conceito moderno e forte de competência é a idéia 

subjacente de resultado. São as idéias claras ou implícitas de saber fazer, saber aplicar, saber 

agir, saber resolver, porque o saber operacionalizado resulta em resultados.  

Dentre as tantas definições de competência, optou-se em mencionar algumas, 

como a  de Claude Levy Leboyer: “Competências são repertórios de comportamentos que 

algumas pessoas e/ou organizações dominam, o que as faz destacar de outras em contextos 

específicos”.  

Neste conceito destaca-se a excelência, o que torna  necessário estabelecer um 

processo sistematizado, com metodologias  específicas, passível de mensuração e comparação 

de performances entre os vários colaboradores de uma organização, quando se deseja 

identificar pessoas  dentro do perfil desejado. 
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Resende (2003), afirma que a competência está relacionada com uma condição 

diferenciada de qualificação e capacitação das pessoas para executar seu trabalho e 

desempenhar suas funções. Inicialmente o conceito é aplicado a pessoas; num segundo 

momento passou a ser usado também como requisitos de bom desempenho de equipes, 

unidades e de organizações. 

Para Secretan (1989, p.71), “a Competência é alcançada através do orgulho, da 

mente aberta, do autodesenvolvimento, do trabalho em equipe, da pesquisa e da boa vontade 

em admitir a própria ignorância”.  

Para Rocha Neto (2004), as competências dividem-se em gerenciais, técnicas e 

sociais, onde apresenta a definição de competência gerencial como à capacidade de identificar 

problemas e oportunidades, organizar e mobilizar os recursos disponíveis para resolvê-los. As 

competências técnicas são fundadas nos conhecimentos sistematizados e tangíveis, mais 

fáceis de aprender e imitar e finalmente as competências sociais referem-se às capacidades de 

pedir, doar e oferecer, colocando-se como possibilidade para outros, seduzir, perdoar, e 

recusar, com dignidade, mas com respeito e afeto. Compreendem as capacidades de escutar 

ativo, indagar, prometer e cumprir com responsabilidade, emitir juízos com fundamentos, 

ensejar enfoques múltiplos, além da apreciação de questões relevantes, a partir de diferentes 

pontos de vista. 

Na visão de Rios (1999), a competência não está estabelecida de uma vez por 

todas. Não é algo estático, ela é construída cotidianamente e se propõe como um ideal a ser 

alcançado. Pode-se constatar isto quando procuramos, em qualquer espaço de atuação 

profissional, fazer o elenco de características da competência, uma espécie de concretização 

de saber fazer bem, para cada categoria de profissionais. 

Segundo Rodrigues (1995, p.53), “As ‘fórmulas’ apresentadas pela literatura 

clássica para as funções e comportamento destes indivíduos cada vez mais não funcionam no 

interior da organização”. A organização, com sua missão, visão, valores e políticas, passa a 

exigir um perfil do profissional cada vez mais dinâmico, exigindo uma maior preparação para 

o desempenho eficaz do cargo. 

Para Rabaglio (2001), o perfil de competências é o diferencial competitivo de 

cada pessoa e define competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes 

e comportamentos que permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas 

tarefas, em qualquer situação. 

Ainda que os novos padrões tecnológicos estejam forçando o modelamento de um 

perfil de qualificação profissional, sabe-se que esta tarefa é complexa e depende, 
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fundamentalmente, das relações sociais que se estabelecem no interior dos processos de 

trabalho. Esta dinâmica impõe, também, aos processos de formação humana novos 

procedimentos no que tange à educação dos indivíduos. Uma tendência que diz respeito às 

iniciativas na área de qualificação profissional tem aliado informação, tecnologias e a 

dimensão ontológica para o modelamento de um novo aprendizado. 

Este movimento ao valorizar as características das pessoas que realizam de forma 

eficiente suas tarefas, está provocando mudanças de foco nos programas de recrutamento, 

seleção, treinamento, na remuneração, nas avaliações de desempenho e no âmbito educacional 

fazendo com que as instituições de ensino incorporem novos conceitos de competência com a 

finalidade de melhorar a qualidade do ensino e introduzindo nos currículos escolares e nas 

metodologias de ensino orientações para o desenvolvimento de competências nas pessoas. 

 

Considerando-se que: 

 

1. As  transformações societárias vêm implicando, não só na emergência de novas 

demandas para o Serviço Social, como na necessidade premente de redimensionar a 

formação profissional a partir de procedimentos investigativos que tomem como 

objeto às mudanças do espaço ocupacional do Assistente Social;  

2. É preciso pensar a formação profissional sob a égide curricular, considerando que é 

em suas escolas, que o Serviço Social estimula e efetiva elementos constitutivos à 

formação acadêmica e profissional dos futuros assistentes sociais. 

3. O Serviço Social, na efervescência dos anos 90, traz como prioridade a busca pela 

qualidade dos serviços prestados, coloca em evidência a ética da profissão, engloba 

toda uma dimensão política, econômica e social que vem determinando a condição de 

vida do “homem”, e tem influência direta na prática profissional do Assistente Social, 

delineando assim um novo perfil profissional; 

4. O Assistente Social vem se deparando com novas estratégias de intervenção que 

exigem mais qualificações do profissional e maior intimidade com as novas formas de 

gerenciamento, não restringindo sua prática somente aos escassos benefícios 

assistenciais. 

5. Na área social também há uma preocupação quanto a competência e o perfil 

profissional dos assistentes sociais e há uma lacuna existente de estudos sobre a 

identidade da profissão. 
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6. As temáticas de pesquisa no Serviço Social estão focadas em temas 

transversais como democracia, cidadania, esfera pública, direitos humanos e em 

abordagens mais específicas, como: Trabalho, Questão Social, Política Social, 

Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional, Movimentos Sociais, Questões 

Agrária, Urbana, Ambiental, Classe Social, Gênero, Raça/Etnia, Geração, Diversidade 

Sexual, Ética, Direito. 

7. Até o momento não há pesquisas realizadas com os acadêmicos dos cursos de Serviço 

Social para a identificação do perfil comportamental dos futuros assistentes sociais e 

dos estereótipos que permeiam a profissão. 

Surge a presente questão de pesquisa: quais são as características pessoais e 

comportamentais dos acadêmicos do Curso de Serviço Social que incidem sobre a escolha e 

os estereótipos da profissão? 

Com base no problema apresentado, definem-se as hipóteses que poderão ser 

validadas ou refutadas: 

  

H1 – A proteção dos pais na infância incide na escolha profissional, no sentido de querer 

proteger e auxiliar a outros. (sentimento de compensação) 

H2 – Preferência de estar com a família, e valorização da família como instância primeira 

de referência. 

H3 – Preferência de trabalhar em grupo do que sozinho 

H4 - Escolha do curso focada na ajuda ao ser humano com dificuldades 

H5 – Identidade da profissão ainda voltada ao cuidado e melhoria da sociedade 

H6 – Entendimento da profissão pautada na defesa de direitos e da sociedade  

H7 - Entendimento de que a responsabilidade maior na área social é do Estado (governo) e 

da sociedade e não do indivíduo. 

 

Visando dar respostas a problemática apresentada estabeleceu-se como 

Objetivos:  

  

Objetivo Geral 

 

Compreender os estereótipos que permeiam a escolha da profissão a partir do 

perfil dos acadêmicos que cursam Serviço Social na Unisul, de suas características 
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pessoais, vivencias familiares, de suas preferências, estilo de vida e motivação para a 

escolha da profissão.  

 

Objetivos Específicos 

  

 Contribuir para um melhor conhecimento sobre o perfil profissional dos futuros 

assistentes sociais. 

 Contribuir para aprofundar o conhecimento sobre a profissão e seus agentes.  

 Possibilitar a utilização destes dados como ponto de partida para outras 

investigações. 

 Identificar junto aos acadêmicos que cursam Serviço Social os seguintes aspectos:  

sexo, idade, estado civil, genitura, autonomia econômica, habitacional, profissão, 

escolaridade e saúde dos pais, relacionamento familiar, características pessoais, ocupação, 

hábitos de vida, preferências e contatos pessoais, organização do tempo e habilidades 

pessoais, motivo de escolha do curso, entendimento sobre a formação e identidade da 

profissão. 

 Utilizar o programa de formação curricular do Curso de Serviço Social da Unisul 

para a análise dos dados.  

 Confrontar os fenômenos constatados com os referenciais teóricos utilizados, a fim 

de dar consistência ao tema investigado. 

 Traçar o perfil e as características pessoais dos acadêmicos que cursam Serviço 

Social correlacionando aos estereótipos da profissão. 

 Propor outras possibilidades de formação aos acadêmicos, a serem agregadas no 

âmbito pessoal, que possibilitem o auto conhecimento e a identifi dos estereótipos 

da profissão. 

 

2.3- Sujeitos da Pesquisa 

 

A escolha da população alvo, segundo Bourdon (1989), é essencial para a 

construção do projeto de observação e obedece a pressões diferentes, conforme a natureza 

lógica das perguntas a que se quer responder. 
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O grupo alvo da pesquisa são os acadêmicos do curso de Graduação em Serviço 

Social na Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina), da 1ª a 8ª fase, ou seja, são alunos 

iniciantes, alunos com parte do curso concluída e concluintes. 

O grupo é composto por 03 homens e 71mulheres, totalizando 74 participantes. 

A idade no grupo varia de 18 anos a mais de 50 anos. 

Em sua maioria, são alunos que trabalham e estudam simultaneamente, 

considerando que o curso é noturno e pago. 

Mostraram-se disponíveis para a participação e preencheram o formulário sem 

maiores dificuldades. 

Somente 01 aluno optou em não se identificar, os demais identificaram-se 

escrevendo seu nome completo sem qualquer problema, embora tivessem a escolha em fazê-

lo ou não. 

A formação que prevalece no grupo ainda é o segundo grau completo, sendo que 

para a maioria é a primeira graduação, poucos têm um outro curso universitário.  

  

  

 2.4- Métodos de Coleta e Análise dos Dados 

  

Segundo Chizzotti (1995, p.11), “a pesquisa investiga o mundo em que o homem 

vive e o próprio homem”. Contudo, a pesquisa só existe com o apoio de procedimentos 

metodológicos adequados, que permitam a aproximação ao objeto de estudo. Para a 

construção desse estudo investigativo, foram adotados vários procedimentos metodológicos 

necessários para se obterem respostas aos questionamentos e aos objetivos propostos 

inicialmente pela pesquisadora. 

Considerando o objetivo geral da investigação, a pesquisadora fez a escolha de 

adotar como método à pesquisa de tipo quantitativo com análise qualitativa e estatística, cuja 

metodologia permite o uso e a exploração de distintas técnicas de coleta e análise dos dados, 

como uma forma particular de investigar a realidade. 

A primeira razão para se conduzir uma Pesquisa Quantitativa é descobrir quantas 

pessoas de uma determinada população compartilham uma característica ou um grupo de 

características. Ela é especialmente projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que 

permitam uma análise estatística (SITE ETHOS, 2002). Uma análise quantitativa apresenta 

os dados em percentuais. A Pesquisa Quantitativa é apropriada para medir tanto opiniões, 
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atitudes e preferências como comportamentos. São chamadas de Pesquisas fechadas pelo 

formato em que os dados são coletados.  

Segundo Bourdon (1989), as pesquisas quantitativas podem ser definidas como 

as que permitem recolher, num conjunto de elementos, informações comparáveis entre um 

elemento e outro. A condição necessária, segundo o autor, à aplicação dos métodos 

quantitativos é, pois, que a observação tenha por objeto um conjunto de elementos de certa 

maneira comparáveis. Bourdon (1989), distingue quatro momentos na pesquisa: 1) a 

formulação das hipóteses; 2) a construção do projeto de observação; 3) a construção das 

variáveis; 4) a análise das relações entre as variáveis. 

Para o referido autor, a formulação de hipóteses pode ser feita a priori, e depois 

de formuladas trata-se de verificá-las. Segundo Triviños (1992), a hipótese surge após a 

formulação do problema, o investigador vislumbra prováveis soluções. É uma verdade 

intuída, com o apoio de uma teoria. 

Para Triviños (1992), os estudos podem ser exploratórios, descritivos ou 

experimentais. Os estudos descritivos exigem do pesquisador uma serie de informações 

sobre o que se deseja pesquisar. Os estudos descritivos não ficam simplesmente na coleta, 

ordenação, classificação dos dados. Podem estabelecer relações entre as variáveis. Este tipo 

de estudo chama-se descritivo e correlacional. 

Segundo Oliveira (1997), a escolha do método e técnica utilizada, depende do 

objetivo da pesquisa, dos recursos financeiros disponíveis, da equipe e elementos no campo 

da investigação. Neste estudo utilizou-se o método descritivo, exploratório e bibliográfico.  

O método descritivo tem como características observar, registrar, analisar, 

descrever e correlacionar fatos ou fenômenos sem manipulá-los, procurando descobrir com 

precisão a freqüência em que um fenômeno ocorre e sua relação com outros fatores. A 

pesquisa descritiva pode assumir algumas formas relacionadas com o enfoque que o 

pesquisador deseja dar para seu estudo. Cervo e Bervian (2002), classificam essas formas da 

seguinte maneira: 

- Estudo exploratório: sua finalidade é familiarizar-se com o fenômeno e obter 

uma nova percepção a seu respeito, descobrindo assim novas idéias em relação ao objeto de 

estudo.  

- Estudos descritivos: descrevem as características, propriedades ou relações 

existentes no grupo ou da realidade em que foi realizada a pesquisa.  
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De acordo com Gil (2002, p.41), “o método descritivo proporciona maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. 

O método Bibliográfico recolhe e seleciona conhecimentos prévios e informações 

acerca de um problema ou hipótese, já organizados e trabalhados por outro autor, colocando o 

pesquisador em contato com materiais e informações que já foram escritos anteriormente 

sobre determinado assunto. Este método de pesquisa bibliográfica procura explicar um 

problema a partir de referências teóricas e/ou revisão de literatura de obras e documentos que 

se relacionam com o tema pesquisado. Ressalva-se que, em qualquer pesquisa, exige-se a 

revisão de literatura, instrumento, que permite conhecer, compreender e analisar os 

conhecimentos culturais e científicos já existentes sobre o assunto, tema ou problema 

investigado. A principal razão está no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma 

gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Assim, além de permitir o levantamento das pesquisas referentes ao tema estudado, a pesquisa 

bibliográfica permite ainda o aprofundamento teórico que norteia a pesquisa. 

Para a análise dos dados utilizou-se da abordagem qualitativa e estatística. Com 

base na análise qualitativa, busca-se, segundo Minayo (2000, p. 21), abranger o universo de 

significados, de motivos, de aspirações, de crenças, de valores e atitudes. 

Trindade (2003), diz que a análise de dados quantitativos e dos cruzamentos entre 

as diversas informações coletadas vão produzir algo qualitativo. Vão possibilitar ao 

pesquisador tirar conclusões que não poderiam ser tiradas sem o levantamento e o cruzamento 

de informações quantitativas. 

De acordo com Pereira (1997):  

 

A pesquisa científica é um processo interativo de acumulação de conhecimento e 

envolve a formulação de hipóteses, modelos e teorias, a observação de fenômenos 

e a verificação e rejeição de hipóteses sobre os mesmos. A Estatística procura 

tornar esse processo o mais eficiente possível, através de suas técnicas de coleta 

de dados (amostragem e planejamento de experimentos); apresentação de dados 

(análise exploratória e descrição: gráficos e tabelas); modelagem (probabilidade e 

processos estocásticos); análise indutiva (inferência: testes e estimação) e 

verificação (ajustamento, previsão e controle). 

 

A Estatística compreende o estudo da variabilidade e a medição da conseqüente 

incerteza, para extrair eficientemente a informação necessária em estudos científicos e 

tecnológicos das mais diversas áreas. Portanto, é parte fundamental do método científico.  

Segundo a Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE),  
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o que modernamente se conhece como Ciências Estatísticas, ou simplesmente 

Estatística, é um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que entre outros 

tópicos envolve o planejamento do experimento a ser realizado, a coleta qualificada 

dos dados, a inferência, o processamento, a análise e a disseminação das 

informações. O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de técnicas estatísticas de 

obtenção e análise de informações permitem o controle e o estudo adequado de 

fenômenos, fatos, eventos e ocorrências em diversas áreas do conhecimento. A 

Estatística tem por objetivo fornecer métodos e técnicas para lidarmos, 

racionalmente, com situações sujeitas as incertezas. 

 

Os profissionais que se apóiam na quantificação e no estudo do que se observa 

diariamente, e entendem e conhecem os conceitos básicos de estatística se aprofundam e 

conhecem melhor o fundamento de sua área de trabalho. Deste modo, pode-se dizer que a 

estatística se preocupa com o planejamento de uma pesquisa, desde a forma de coleta de 

dados até a maneira como será feita a organização, a descrição, o resumo, a avaliação dos 

dados. 

Para a coleta e levantamento de dados utilizou-se um questionário, com 33 

questões, fechadas e objetivas, aplicado junto aos acadêmicos do Curso de Graduação em 

Serviço Social da Unisul. 

Gil (1999, p. 129),  

 

salienta que enquanto um instrumento de coleta de informações o questionário com 

questões fechadas é uma técnica de investigação composta por um número mais ou 

menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas. 

 

Durante a redação das questões, foram tomados os seguintes cuidados: utilizar 

uma linguagem clara, de fácil entendimento, com termos técnicos de conhecimento geral e 

com redação direta. 

Quanto a escolha do tipo de questão utilizou-se a classificação proposta na 

literatura estudada (MARCONI & LAKATOS, 1996; MATTAR, 1996; BOYD & 

WETFALL, 1964). Segundo esta classificação, as perguntas podem ser: abertas, fechadas 

(dicotômicas), fechadas (tricotômicas) ou de múltipla escolha.  

Nas perguntas abertas, as pessoas respondem as questões com suas próprias 

palavras, sendo, dissertativas. As vantagens desse tipo de perguntas são (MATTAR, 1996): 

coleta uma quantidade maior de dados, não são influenciadas por respostas 

predeterminadas e são de fácil elaboração. Elas têm as seguintes desvantagens: são de 
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difícil tabulação e análise e podem surgir dificuldades de entendimento como por exemplo 

letra ilegível, erro de redação, etc. (MATTAR, 1996). Optou-se em não utilizar respostas 

abertas no presente estudo. 

Na questão dicotômica, a pessoa escolhe a reposta num conjunto de duas 

opções, por exemplo “sim” ou “não”. Segundo Mattar (1996), dentre as vantagens, elas são 

de rápido preenchimento, fácil tabulação e análise dos dados, como desvantagens pode ser 

citada a ocorrência de erros sistemáticos, caso o respondente não concorde com as duas 

opções de respostas, ele pode optar por uma das alternativas, mesmo não sendo a sua 

opinião ou não responde a questão. Quando as perguntas fechadas têm três alternativas elas 

são chamadas tricotômicas, por exemplo “1- Sim” , “2- Não”, “3- Não sei” (MARCONI & 

LAKATOS, 1996). Esse tipo de perguntas tem as mesmas vantagens das dicotômicas, com 

a diferença de evitar que o respondente opte por uma das questões por falta de opção. No 

questionário, foram elaboradas 11 questões deste tipo. 

As perguntas de múltipla escolha são perguntas fechadas com várias opções de 

respostas. Elas devem informar se é para ser escolhida apenas uma resposta ou, 

opcionalmente, o respondente pode escolher mais de uma. As opções de resposta podem 

estar na forma de escala, para o respondente indicar o seu grau de aceitação ou satisfação 

sobre um assunto (MATTAR, 1996). Suas vantagens são as mesmas das perguntas 

dicotômicas, além de coleta de dados mais aprofundados. Como desvantagens elas exigem 

muito tempo de preparação, o que pode aumentar os custos de desenvolvimento, pode 

ocorrer obliqüidade ou faltar opções mesmo em questões que tenha a opção “outros”. 

Mattar (1996) e Boyd & Wetfall (1964), aconselham que essas perguntas tenham uma 

opção de resposta aberta do tipo “outras razões”. Marconi & Lakatos (1996), informam 

que a combinação de perguntas abertas com múltipla escolha aumentam a quantidade de 

dados sem dificultar a tabulação. Foram elaboradas 22 questões deste tipo na presente 

pesquisa. 

Os questionários (anexo 1) foram aplicados em sala de aula, por turma, no 

período de aula para facilitar o contato com os participantes e garantir a devolução com as 

respostas. A pesquisadora motivou os acadêmicos, explicando o objetivo da pesquisa e 

permaneceu no local para sanar dúvidas que surgissem. Os acadêmicos demoraram em torno 

de 60 minutos para responder e mostraram-se receptivos, sendo que todos que estavam em 

sala participaram. 
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Após a aplicação segue-se o processo de tabulação o que significa organizar os 

dados em planilhas, para serem analisados por processo de técnica de análise estatística. Sua 

categoria pode ser: mista, cruzada (MARCONI & LAKATOS, 1996), e segundo Mattar 

(1996), a tabulação pode ser feita manualmente, mecânica, eletrônica ou parcialmente 

manual e eletrônica. Neste trabalho foi realizada a tabulação eletrônica, onde cada questão 

foi recriada em tabelas no MS Excel, existindo uma coluna, para cada opção de respostas das 

questões fechadas. Os dados foram digitados nas planilhas do MSExcel, e serão elaborados 

gráficos para facilitar a análise dos resultados. 

Na segunda fase da pesquisa, para aprofundar os dados coletados, tornou-se 

viável e mais adequado o uso de entrevistas, utilizada amostra pequena e identificada pelo 

fator idade a fim de identificar com maior precisão as características do grupo estudado. 

Para isto, selecionamos 06 acadêmicas, sendo 02 com idade de 50 anos ou mais, 02 em 

média com 35 a 40 anos, 02 com idade de 28 a 30 anos, e 02 com idade de 18 a 20 anos. 

Como o público masculino é pequeno, optou-se em aplicar a entrevista com 02 acadêmicos, 

os quais estão na faixa etária de 20 a 25 anos. 

As entrevistas foram elaboradas com 16 questões, todas abertas, (anexo 2), 

agendando de acordo com a preferência do entrevistado, dia, horário e local para a coleta de 

dados. As entrevistas foram gravadas, transcritas e utilizadas somente como informação 

complementar de análise, uma vez que estes dados não serão apresentados. 

 

Limitações à Pesquisa 

 

Investigando o perfil e as características pessoais dos acadêmicos vinculados a 

um curso de graduação em Serviço Social, a pesquisadora acredita que está contribuindo 

para dar início a este processo de estudo. Contudo, ainda não se pode generalizar os 

resultados obtidos constituindo-se num limite do estudo. 
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3. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

No presente estudo, apresenta-se no capítulo 1 a abordagem histórica da formação 

do assistente social ao longo do desenvolvimento da profissão, desde a vinculação da 

atividade com a igreja até a formação técnico acadêmica no âmbito universitário em 

diferentes países e culturas como , Europa, Estados Unidos, América Latina e Brasil. Na 

abordagem conceitual apresentou-se as definições  sobre assistencialismo, assistência e 

assistência social, tendo em vista que estas concepções são entendidas de forma diferenciada. 

Acrescente-se ainda que no Brasil a assistência social se constitui enquanto uma política 

pública, regulamentada pela LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social,  Lei 8742, de 07 de 

dezembro de 1993) e mais recentemente pela Lei 12.435, de 06 de julho de 2011, 

promovendo diversas alterações à Lei 8.742/1993. As novas premissas 

determinam,  sobretudo, que a assistência social realizar-se-á de forma integrada às políticas 

setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender às 

contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. Para finalizar este 

capítulo, aborda-se a relação entre a escolha profissional e os estereótipos. 

Evidenciou-se que a  profissão de assistente social passou por diferentes fases e 

transformações. No seu percurso, utilizou inúmeros referenciais desde os cristãos até os 

marxistas, mas na essência há dificuldade de superar a prática assistencialista e esta não gera 

crescimento, protagonismo, mudança porque acomoda o sujeito na condição de receber, não 

oferecendo oportunidade de outra postura pro ativa  e de responsabilidade frente as suas 

escolhas. Verifica-se também que a escolha por determinada profissão está intimamente 

ligada aos estereótipos, que trará ao sujeito diferentes conseqüências.  

No capítulo 2 destacam-se   os aspectos que caracterizaram a pesquisa empírica. 

Identificando o problema, os objetivos gerais e específicos, a metodologia utilizada e o 

público-alvo visando compreender o perfil dos acadêmicos, o que motiva a escolha pela 

profissão e o que representa o serviço social, pois a partir da visão e construção técnico 

cientifica desenvolvida na universidade e  da individualidade de cada aluno ter-se-á a visão e 

aplicabilidade de conceitos relacionados á sociedade.  

Para a coleta de dados elaborou-se um formulário fechado, contendo 28 questões. 

A aplicação do instrumento ocorreu em sala de aula, na Universidade do Sul de Santa 

Catarina, a partir das explicações fornecidas pela pesquisadora quanto aos objetivos e 

intenção da pesquisa. Dentre as questões identifica-se: sexo, idade, estado civil, genitura, 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei12435_2011.htm
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autonomia econômica, habitacional, profissão, escolaridade e saúde dos pais, relacionamento 

familiar, atitude comportamental, ocupação, contatos pessoais, motivo de escolha do curso, 

entendimento sobre a formação e identidade da profissão. Para tanto deu-se início a pesquisa 

empírica cujo resultado é apresentado no capítulo 3.   

O capítulo 3 apresenta e analisa os dados da pesquisa, agrupados em quatro (04) 

categorias de análise quais sejam: 

1- Perfil dos Entrevistados – nesta categoria evidencia-se sexo, idade, estado 

civil, número de irmãos e  genitura. 

2- Características de Âmbito Familiar – nesta categoria evidencia-se a 

profissão, escolaridade e saúde dos pais, relacionamento familiar, habitação, sustento, 

educação na infância. 

3- Características Pessoais e Relacionamento Interpessoal – nesta categoria 

evidencia-se atitude comportamental, ocupação, trabalho voluntário, preferência quanto a 

companhia, contatos pessoais, utilização da internet, independência quanto a família e 

realização de atividades acadêmicas. 

4- Escolha e Representação da Profissão – nesta categoria evidencia-se o 

porquê da escolha do curso de Serviço Social, o que representa ser um assistente social, a 

conceituação do Serviço Social,  a atuação em defesa de quem, as principais atividades e a 

responsabilidade na área social. 

Análise dos Dados : 

 

3.1 Perfil dos entrevistados 

 

O grupo pesquisado constituiu-se de  estudantes do Curso de Graduação em 

Serviço Social da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). A amostra foi 

constituída de 74 estudantes, sendo 03 homens e 71 mulheres, na faixa etária de 18 a 50 anos. 

Os dados serão apresentados em dois segmentos de idade:  

- Grupo A – participantes na faixa etária entre 18 a 35 anos. 

-Grupo B,  participantes na faixa etária e acima de 35 anos. 

Dos participantes pesquisados 82% correspondem ao grupo A e 18% ao grupo B. 
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De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os jovens 

de 15 a 24 anos constituem um grupo populacional de grande importância e sua função na 

sociedade, em termos sociais, políticos e culturais, é muito significativa. No presente estudo, 

optou-se em ampliar a compreensão de juventude até os 35 anos, por se tratar de um público 

que está cursando o primeiro curso de graduação. Do ponto de vista educacional, as pessoas 

nesta faixa etária já teriam condição de ter terminado ao menos o ensino médio e poderiam ter 

ingressado no mercado de trabalho de acordo com a legislação vigente. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), considera jovem aquele entre 15 a 29 anos, e aponta que no Brasil esta faixa etária, 

que corresponde a 51 milhões de pessoas, só começou a ser estudada há dez anos.  

Para Meneghetti (2005, p. 40),  jovens são todos aqueles que têm uma idade 

compreendida entre os 14 e os 30 anos. Para o autor, a idade áurea vai dos 14 aos 24 anos, é a 

“idade para aprender, para absorver todos os instrumentos de progresso, de inteligência, de 

saber fazer. É o momento de fortalecer os estudos, a preparação, as línguas, a experiência, o 

saber produzir algo que seja necessário à demanda do mercado e da sociedade” (2011,p.106). 

Considera-se que acima de 35 anos, as pessoas tenham mais experiência e uma 

compreensão ampliada da vida, da sociedade e em geral, buscam um curso universitário ou 

para complementar sua formação, ou por realização pessoal e não somente para acessar uma 

posição no mercado de trabalho. Nesta idade em geral, já estão trabalhando, constituíram 

família, casaram, descasaram, enfim, já possuem mais independência e muitas vezes, o sonho 

adiado de estudar, se torna realidade, porque os filhos estão crescidos, e emerge novas 

ambições. 

 

3.2 Perfil dos entrevistados 

 

Neste item, daremos ênfase a caracterização e perfil dos participantes salientando 

estado civil, composição familiar no que se refere a irmãos e número de irmãos e genitura.  

Estado Civil 

No que se refere ao estado civil, os dados mostram: 
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Gráficos 1 e 2 – Estado Civil  

 

Conforme apresentação gráfica  observa-se que 70% dos pesquisados do grupo  A 

são solteiros e tem até 35 anos, este dado denota que o jovem  não está mais preocupado em 

primeiro constituir família, ao passo que no grupo B, 54% são casados o que denota que 

acima de 35 anos os adultos tendem a agregar-se e buscar relações mais estáveis. Neste grupo, 

verifica-se que 23% são separados ou viúvos. 

Estudo realizado no Brasil por Oliveira, Juarez de Castro e Albuquerque, 

Fernando Roberto, “Brasil: Estrutura etária, nupcialidade, fecundidade e mortalidade”, mostra 

que a partir de 1994, os matrimônios legais declinaram e as separações conjugais 

aumentaram. O número de mulheres solteiras aumentou, público predominante deste estudo. 

A análise dos dados mostra uma tendência de mudança de comportamento nos anos 90 em 

relação ao padrão brasileiro de organização familiar das décadas de 70 e 80. 

 

Irmãos 

 

No que se refere aos irmãos: 
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Gráficos 3 e 4 – Irmãos 

 

No grupo A, somente 10% não tem irmãos e por enquanto, são filhos únicos, ao 

passo que 90% têm irmãos, e no grupo B,  100% tem irmãos. 

Os dados inferem que na maioria das famílias dos participantes deste estudo é 

constituída por mais de 01 filho. No Brasil, é baixo o índice de famílias com filho único. 

Segundo dados do IBGE, no conjunto do País, quase um terço das mulheres (27,4%) entre 15 

e 24 anos já teve filhos, e naturalmente, é mais elevada à proporção de mulheres do subgrupo 

de 20 a 24 anos que tiveram filhos, 45,1%. Outra informação decorrente é que 13,8% das 

mulheres deste mesmo subgrupo já tiveram, pelo menos, dois filhos.  

De acordo com informações do Cadastro Único da Assistência Social, a base de 

dados utilizada para concessão dos benefícios sociais, também mostram que o número de 

filhos por família, no Brasil, entre beneficiários do Bolsa Família, é baixo. Cerca de 2,08 

filhos por núcleo familiar. 
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Gráficos 5 e 6 – Número de irmãos 

 

 

Pode-se observar que os participantes do grupo A são oriundos de famílias 

pequenas a respeito da quantidade de filhos,   totalizando 60%  na composição familiar de um 

irmão (37%) e dois irmãos (23%), ao passo que nos indivíduos do Grupo B (totalizam 23%) , 

apenas  8% provem de famílias com um irmão e 15% provem de famílias com dois irmãos. 

Nisto pode-se concluir que a maioria (60% )dos jovens representados por esta amostra 

encontra-se na posição ou de primogenitura, ou segundogenitura ou então ultimogenito do 

qual será especificado no gráfico a seguir.   

Quanto a genitura, ou seja, a posição   na ordem de nascimento segundo a 

identidade de genero no ambiente familiar ( Meneghetti, 2011, p. 75) , evidenciou-se:  

 
Gráficos 7 e 8 – Genitura 
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A coleta de dados mostrou que tanto no grupo A (40%) quanto no grupo (25%) um terço da 

amostra é primogênita , um terço segundogenita (37% no grupo A e 40% no grupo B) e 

verifica-se ainda o último filho ou caçula (16% no grupo A e 25% no grupo B). O que 

evidencia na profissão de assistente social não é predominante uma genitura,  

. 

Meneghetti (2011, p. 75 – 76), explica que  

o primogênito psicológico espontaneamente é levado a ser chefe. No perigo, quer 

ser o primeiro a proteger os outros. Em outras situações, quer ser o primeiro para 

comandar, porque imagina ser como o primeiro pai na família, portanto tem uma 

tendência prepotente, generosa, mas também ingênua.  

  

O autor acrescenta: “quase sempre o primogênito e o caçula serão conquistadores”. 

 

 

De acordo com Meneghetti (2011, p. 76 - 77), o secundogênito é sempre contra e 

muito crítico, porque, nascendo segundo se sente sempre o descarte da família. Tem uma 

reserva crítica e antitética para com qualquer pessoa e desenvolve-se sempre ao contrário do 

primogênito. Tem tendência a ser revolucionário. Por ter sofrido na infância para ter o seu 

primado afetivo no interior da família, tem o impulso à reação desde a infância para 

conquistar sua autonomia afetiva. Tem dificuldade de ser criativo. É preciso ensinar ao 

secundogênito que mesmo tendo nascido segundo no interior daquela família ele é primeiro 

frente a vida e à história. 

Quanto a tipologia do benjamim ou o filho mais novo, em geral o terceiro filho ou 

o caçula, “que tem diante de si os outros dois e, na sua adaptação, não assume nem o modelo 

de chefe nem o de crítico, mas procura fazer-se amar por todos. (...) Em geral, o benjamim 

vence na vida, porque aprendeu a achar o seu caminho entre os grandes que vieram antes dele; 

ele contrói um caminho por conta própria (...) e no fim chega à sua realização” 

(MENEGHETTI, 2011, p.78) 

A seguir passar-se-á a análise dos dados relativos ao âmbito familiar. 

 

 

3.2. Características de Âmbito Familiar 

 

Escolaridade 

 

Quanto à formação escolar dos pais, evidencia-se:  
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Gráficos 9 e 10 – Escolaridade dos Pais 

 

No que se refere à escolaridade do pai, no grupo A, 34% tem ensino fundamental 

incompleto e 30% ensino médio completo, somente 10% tem ensino superior completo. No 

grupo B, 32% têm ensino fundamental incompleto, e 15% tem pai analfabeto, ou ensino 

fundamental completo. Tanto num grupo quanto noutro a escolaridade do pai é baixa, mas 

evidencia-se os pais do grupo A tem mais escolaridade em relação ao estudo superior e 

fundamental, ao passo que no grupo B o percentual de analfabetismo é maior. 

No gráfico seguinte, vamos ver a escolaridade das mães: 
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Gráficos 11 e 12 – Escolaridade das Mães 

 

No grupo A, 32% das mães tem ensino fundamental incompleto, 31% ensino 

médio completo e somente 7% ensino superior completo. No grupo B, 46% têm ensino 

fundamental incompleto, 31% são analfabetas e 15% ensino fundamental completo. Deste 

modo, tanto os pais quanto as mães apresentam escolaridade baixa e se verifica que as mães 

do grupo A tem índice de escolaridade maior no nível superior ao passo que no grupo B o 

índice maior é de analfabetas e de ensino fundamental.  

Este dado pode representar apenas a fotografia de uma situação cultural brasileira 

em que até ..... anos não foi estimulado e promovido o desenvolvimento intelectual no Brasil , 

reflexo de anos de paralisação  política, econômica e social . Por outro  lado pode-se verificar 

a ambição profissional, independente da escolaridade parental. 

De acordo com Freitas (2011), apenas 13% dos brasileiros entre 18 e 24 anos 

freqüentam o ensino superior. Nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico) essa porcentagem é, em média, de 30%. Apenas 9% da 

população brasileira conclui o ensino superior, contra 26%, em média, nos países da OCDE. 

Por outro lado, a educação desempenha papel fundamental para construir os conhecimentos, 

habilidades e competências necessários para os indivíduos participarem ativamente da 

sociedade e da economia. 

O Brasil se coloca na 76ª posição entre 129 países no ´ranking´ do Índice de 

Desenvolvimento de Educação para Todos (IDE). Instituído pela Organização das Nações 
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Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para a avaliação das metas 

educacionais para 2015 estabelecidas na Conferência Mundial de Educação de Dakar, 

Senegal, em 2000, o IDE é composto por indicadores das taxas de freqüência escolar de 

crianças de sete a dez anos, de alfabetização de adultos, de alcance à 5ª série do ensino 

fundamental e índice de paridade de gênero. O risco do Brasil, segundo a Unesco, está na 

possibilidade de não reduzir pela metade, até 2015, a taxa de analfabetismo e de não alcançar 

a paridade de gêneros na educação básica. (Diário do Nordeste, Fortaleza, 01 maio 2008, p. 

7). No conjunto, 48,5 milhões das famílias (84% do total) são formadas por pessoas sem curso 

superior. 

A escolaridade incide na inserção ocupacional e na renda familiar, como poderá 

ser observado nos dados seguintes.  

Profissão Pais 

 

No que se refere à profissão do pai, observa-se: 

 

 
Gráficos 13 e 14 – Profissão do Pai 

 

No que se refere à profissão do pai do grupo A, 38% são autônomos, 20% são 

empregados de empresas privadas e 16% são funcionários públicos. No grupo B, 46% são 

aposentados. 
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No que se refere à profissão das mães: 

 
Gráficos 15 e 16 – Profissão da Mãe 

 

No grupo A, 31% são do lar, 25% são empregadas de empresas privadas, 18% são 

funcionárias públicas e 16% são autônomas. No grupo B, 38% são do lar e 38% são 

aposentadas, ou seja, deste grupo, 74% das mães não estão mais no mercado de trabalho. 

Como abordado anteriormente, a escolaridade implica na inserção ocupacional e 

como os dados apontam os pais atuam mais como autônomos, por se tratar de autogeração de 

trabalho, mas isto não significa que tenham uma empresa. Em geral, são sub ocupações uma 

vez que sua escolaridade é baixa. Outra parcela já está aposentada, provavelmente em função 

da idade, do tempo de serviço e de contribuição para a previdência social ou por problemas de 

saúde. 

No que se refere às mães, uma parcela não tem ocupação profissional porque se 

restringem aos afazeres domésticos e outra parte são aposentadas (grupo B). O índice de 

mulheres autônomas é baixo, embora no Brasil, o trabalho autônomo como uma forma de 

inserção vem se ampliando no período recente. 

De acordo com dados da SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados), o trabalho autônomo cresceu 59,3% na RMSP (Região Metropolitana de São Paulo), 

entre 1989 e 2001, acompanhando a tendência das demais posições vulneráveis no mercado 

de trabalho – assalariados sem carteira nos setores público e privado e assalariados 

subcontratados – e é de 51,7% e 63,7%, respectivamente, o aumento de mulheres e homens 

autônomos. 

Entre as mulheres esse acréscimo decorreu tanto do aumento das que trabalham 

para empresa (57,1%), como das que trabalham para o público (48,5%). Para os homens o 
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aumento foi muito mais intenso entre os que trabalham para empresa (90,5%), do que para o 

público (49,6%). 

Dessa forma, entre os ocupados neste tipo de inserção ocupacional, as mulheres 

perderam participação: do total de autônomos, em 1989, 36,8% eram mulheres, em 2001, este 

percentual diminui para 35,0%. Isto ocorreu porque as mulheres ocuparam apenas cerca de 

um terço do acréscimo de autônomos no período. Considerando-se apenas os autônomos que 

trabalham para empresa, a redução da participação feminina foi ainda mais acentuada, 

passando de 38,1% para 33,6%, entre 1989 e 2001. 

No total de mulheres ocupadas, as autônomas representavam 15,0% em 1989, 

ampliando sua participação para 17,1%. A ampliação mais expressiva verificada entre os 

homens autônomos elevou a participação deste tipo de inserção no total de ocupados de 

16,1% para 24,2%. Considerando-se o total de ocupados, excluindo o emprego doméstico, a 

participação do trabalho autônomo para as mulheres passou de 17,6%, em 1989, para 21,0%, 

em 2001.  

Pode-se inferir também, que parte do trabalho autônomo das mulheres se dá como 

vendedoras de produtos de beleza (Avon, Natura e outros), como “sacoleiras”, como 

manicure/pedicure, para auxiliar na renda familiar. 

 

Saúde 

 

No que se refere aos aspectos de saúde, pode-se observar a saúde dos pais, no 

gráfico a seguir: 

 
Gráficos 17 e 18 – Saúde do Pai 
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No grupo A, 66% dos pais são saudáveis e 15% apresentam doença crônica. Ao 

passo, que no grupo B, dos que responderam a questão, somente 15% são saudáveis.  

 

Quanto à saúde das mães: 

 

Gráficos 19 e 20 – Saúde da Mãe 

 

No grupo A, 77% das mães são saudáveis e 13% apresentam doença crônica, no 

grupo B, 31% das mães são saudáveis e 31% apresentam doenças crônicas, e 15% doenças 

degenerativas.  

No grupo A, como os pais e mães são mais jovens a tendência em serem 

saudáveis é maior, ao passo que no grupo B, constituído por pessoas de idade mais avançada, 

ocorre maior prevalência de pais e mães acometidos por problemas de saúde crônicos ou 

degenerativos. 

Pode-se dizer que na maioria da amostra pesquisada (82% no grupo A) os sujeitos 

da amostra tiveram experiência com pais saudáveis fisicamente ( pai  66% e mãe 77%). Este 

dado é significativo enquanto entendermos que a doença é sempre reflexo de uma dificuldade 

da pessoa em usar estratégias funcionais no enfrentamento pessoal e social para a evolução 

personológica. Segundo a Ontopsicologia a criança nos primeiros anos de vida aprende o 

modo mental e afetivo dos adultos de referência, porquew naqueles anos  o Eu aprende 

através do próprio corpo e dos objetos. (MENEGHETTI, 2010, p. 398).    

Segundo Meneghetti (2010, p. 397), “a doença – que se entenda no aspecto 

psíquico ou somático – é uma linguagem do vivido total do homem; é a elaboração externa de 

suas experiências interiores, quase sempre conflitantes”. Ainda segundo o mesmo autor 
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(2010, p. 398), os males, dos quais o sujeito tende a sofrer quando adulto nascem segundo 

uma tipologia aprendida por informação direta nos três primeiros anos de vida. A doença, 

então, é uma das possibilidades de reação que se apresenta ao indivíduo quando este se 

encontra em uma situação considerada sem saída. 

 

Relacionamento Familiar 

 
Gráficos 21 e 22 – Relacionamento Familiar 

 

Quanto ao relacionamento familiar, tanto no grupo A quanto no B, o 

relacionamento que prevalece é harmonioso, conforme evidenciado nos gráficos. 

Relacionamento é bom quando as necessidades básicas dos envolvidos no 

relacionamento são satisfeitas. Quando os pais sentem-se seguros, firmes, alegres e dispostos 

a criá-los da melhor forma, conseguem estabelecer uma relação harmoniosa, colhendo bons 

frutos. Contribuem para a saúde física e mental de si mesmos e de seus filhos, bem como 

participam da construção de indivíduos, de famílias, de comunidades mais equilibradas e mais 

felizes. (GRISA, 2009). 

Tierno (1997) afirma: “O ser humano necessita de educação para sobreviver”. 

Precisa aprender as respostas para viver num contexto sócio-cultural determinado, adequando 

e harmonizando a realidade pessoal com a realidade social. 

Quando, em uma família, o pai e a mãe possuem estilos de liderança opostos, 

acabam gerando uma confusão na cabeça dos filhos, criando dificuldades para toda a família e 

afetando o relacionamento do casal. Por isso, é de suma importância que os pais tenham o 

mesmo posicionamento em relação aos filhos, mantendo o diálogo e o respeito, conciliando 
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pontos de vista diferentes entre o casal, trabalhando e analisando as discordâncias (GRISA, 

2009). 

 

Educação na Infância 

 

No que se refere ao comportamento dos pais em relação aos participantes da 

pesquisa na infância, evidencia-se: 

 

Gráficos 23 e 24 – Infância 

 

No grupo A, 58% foram protegidas e mimadas, e 34% foram independentes. No 

grupo B, 39% foram protegidas e mimadas, 38% foram independentes.  

O dado mais significativo encontra-se em relação aos jovens que 

preponderantemente foram educados em um modelo que tende a não estimular características 

como capacidade de enfrentamento das frustrações cotidianas, capacidade de enfrentar 

conflitos destituídos de suporte afetivo, isto é, enfrentar a realidade e fazer a construção de si 

como sujeito de sua própria história. Os modelos comportamentais aprendidos nos primeiros 

anos de vida tendem a tornar-se características fixas no processo de escolhas durante o devir 

existencial, podendo transferir tais comportamento também na escolha e atitude profissional. 

De acordo com Grisa (2009), a maneira como se concebe o que é ser bom pai ou 

boa mãe, o modo como se encara o que é “ser criança” e “ser adolescente”, as expectativas 

criadas a respeito da educação dos filhos, as dificuldades pessoais que transparecem nos 
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relacionamentos e os mitos culturais entranhados no modo de pensar – tudo isso constitui o 

arcabouço do processo educativo, bem como do relacionamento que se estabelece entre pais e 

filhos. Muitos pensam que ser bom é fazer tudo pela criança, estar sempre à disposição para 

atender o que a criança pede ou que acham que precisa. Com isso, o desenvolvimento da 

autonomia fica abafado e a criança sente dificuldades de ir se desprendendo, pouco a pouco, 

dos pais. 

Ser bom pai ou boa mãe, às vezes, tem o significado de dar tudo para a criança. 

Predominam as atitudes de renúncia, em que só as necessidades do filho são levadas em 

consideração, enquanto as dos pais ficam relegadas a segundo plano para viverem em função 

do filho. Encobrem, com isso, um sentimento de culpa – a sensação de que, se cuidarem de si 

próprios, estarão abandonando a criança. (GRISA, 2009) 

Muitas vezes, a atitude de dar tudo vem da necessidade de compensar frustrações 

vividas pelos próprios pais. Todos precisam dar e receber, atender as necessidades dos outros 

e suas próprias também. Muitos pais, buscando fazer diferente da forma em que foram 

criados, acabaram caindo no extremo oposto, dando liberdade demais e “esquecendo” de 

estabelecer limites (GRISA, 2009). 

Os dados inferem ainda que crianças menos protegidas, acabam sendo mais 

independentes, autônomas, mais responsáveis por si mesmos e por seus comportamentos. E só 

vai se tornar um adolescente e um adulto equilibrado, quem tiver aprendido desde pequeno 

que muitas coisas podem e outras não podem. 

Meneghetti (2007, p. 210), aponta os fatores de perda da própria originalidade no 

jovem, advinda da hipergratificação na infância, que causa a impotência ou frustração, a 

preguiça caracterial, a passividade, a falta de empenho, a agressividade e a depressão, a 

autosabotagem, o medo, o sentimento de incapacidade,  e por conseqüência, o estereótipo da 

preguiça e da hipergratificação social. 

Para Meneghetti (2010, p. 239),  

 

os pais devem sempre preparar o filho para ser grande para si mesmo, de modo que, 

quando esses não estiverem mais presentes, ele possa continuar sozinho a ser adulto 

em meio à grande vida. Eles não devem proteger o filho da realidade, mas ajudá-lo a 

afrontá-la em toda a sua complexa austeridade. 

 

Independência financeira e sustento  
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Quanto à independência financeira e sustento próprio, evidenciam-se os dados dos 

gráficos abaixo: 

 
Gráficos 25 e 26 – Sustento 

 

No grupo A, 44% dividem despesas com alguém, podendo ser com pais, 

companheiro, outros amigos, e 39% é sustentado por outra pessoa, sendo somente 2% 

provedores. 

No grupo B, 47% dividem as despesas com alguém, 23% se auto-sustenta, 15% é 

sustentado e 15% é provedor. 

Estes dados nos informam que os jovens, se analisarmos os que se sustentam 

sozinhos , provedores e que dividem as despesas com alguém (o que significa que possuem 

alguma renda) - totalizam 61% em relação aos que são sustentados (39%), demonstrando um 

grupo de jovens com atitude de auto-sustentabilidade econômica. Este mesmo índice também 

é observado no grupo B, em que 85% possuem alguma renda de autossustentabilidade em 

relação aos 15% que são dependentes. Porém, esta atitude é esperada nesta idade quando se 

fala de maturidade social. 

Como apontado anteriormente, devido a escolaridade dos pais ser baixa, se supõe 

que são famílias com renda reduzida e neste caso, além da base econômica própria, o jovem 

contribui para o pagamento da universidade.  Este dado posteriormente será confirmado no 

gráfico referente a ocupação. 

Segundo pesquisa, uma família sem nenhum integrante com curso superior tem 

uma renda média mensal equivalente a R$ 1.215,24. Uma família com uma pessoa com curso 
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superior tem uma renda média mensal equivalente a R$ 3.817,96. Uma família com pelo 

menos duas pessoas com curso superior tem uma renda média mensal equivalente a R$ 

6.994,98 (id.), o que demonstra a importância do nível superior para a elevação da renda. 

Zagury (apud Andreola, 2003), em pesquisa realizada identificou que quanto 

maior o nível econômico, menos tarefas e obrigações os jovens têm. Demoram a amadurecer, 

permanecendo mais tempo como meros usufruidores das benesses da família.  

 

Habitação 

Quanto à habitação, o gráfico evidencia: 

 
Gráficos 27 e 28 – Habitação 

 

No grupo A,  90% residem com a família e 7% sozinhos. No grupo B, 77% 

residem com a família, e 8% sozinhos. 

 

Este dado indica  principalmente que no grupo dos jovens tendem retardar a saída 

do ambiente familiar  na conquista de sua autonomia psicológica e social. Seria este um 

reflexo de uma cultura que tende ao assistencialismo em detrimento da promoção do 

protagonismo? Cabe um parêntesis: como nossos jovens estão sendo formados, em que 

valores humanos nossas Universidades tendem a preparar o futuro profissional, 

principalmente nas áreas humanas em que existe a necessidade de posturas profissionais em 

relação ao homem na interação social?  

De acordo com Zagury (1999 apud Andreola, 2003), os jovens de hoje, 

diferentemente de 02 a 03 décadas atrás, não tem urgência em sair da casa dos pais, e 

permanecem com os pais até os 26, 27 anos ou mais, como aponta os dados pesquisados. Em 
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geral, casam-se mais tarde, e caso o casamento não dê certo, retornam tranqüilos a casa dos 

pais. 

Passar-se-á para análise da categoria referente às características pessoais e de 

relacionamento interpessoal. 

 

3.3. Características Pessoais e Relacionamento Interpessoal 

 

Atitude Comportamental 

No que se refere à atitude comportamental, evidenciou-se a seguinte relação: 

Atitude 

comportamental 

Grupo A Grupo B Atitude 

comportamental 

Grupo 

A 

Grupo 

B 

Alegre 59% 54% Impaciente 11% 38% 

Calmo 36% 15% Irrita com 

facilidade 

20% 15% 

Paciente 28% 0% Introvertido 8% 8% 

Extrovertido 26% 38% Impulsivo 12% 31% 

Falante 23% 23% Agitado 16% 8% 

Cordial 16% 31% Triste 5% 8% 

   Agressivo 0% 0% 

 

 

Os dados apontam que praticamente todas as características apresentaram-se nos 

dois grupos exceto a característica paciente que só aparece no grupo A e agressivo que não 

parece em nenhum grupo. O Grupo B tem uma peculiaridade por ser mais maduro  é 50% 

mais cordial que o grupo jovem e 38 % mais impaciente. A característica mais marcante entre 

os grupos é ser alegre, calmo e extrovertido. 

Pode-se observar que os jovens elegeram como características de personalidade, 

percebidas como próprias em uma análise hierarquicamente predominantes: alegre ( 59%), 

calmo (36%), paciente ( 28%), extrovertido (26%), falante (23%), irrita-se com facilidade 

(20%), cordial e agitado ( 16%),e impulsivo e impaciente ( 11%). Os do Grupo B, 

identificaram atitudes como: alegre ( 59%), extrovertido e impaciente ( 38%), cordial e 

impulsivo (31%), falante (23%), e irrita-se com facilidade (15 %).  

Nisto podemos dizer que no jovem percebe-se uma variação maior de atitudes , 

isto é, são mais relativos no relacionar-se consigos mesmos e com o ambiente circunstante. O 

que chama atenção é a presença da paciência e  da irritação com facilidade , da cordialidade e 

da agitação no mesmo índice respectivamente. A irritação além de ser uma característica que 

pode expressar a imaturidade do jovem devido a relativa inexperiência de vida, pode também 
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estar assinalando o reflexo de uma educação recebida , anteriormente mencionada, protegidos 

e mimados.  

Como grupo geral pode-se dizer que hierarquicamente as características mais 

mencionadas foram: alegria, cordialidade, calma, paciência, extroversão, capacidade 

comunicativa e impaciência. A alegria é uma característica do Em Si Ontico, e, portanto , por 

estar em primeiro lugar, demonstra uma certa sanidade em reconhecer a presença desta 

característica 

Outro dado signicativo é que os dois grupos colocam a característica de 

extroversão em um índice importante. Cabe ressaltar que a extroverão demonstra uma 

tendência a agir, sentir e pensar em função do seu meio ambiente. É uma característica que 

exprime a tendência orientada para fora ( mundo exterior, das pessoas, das coisas ou 

atividades). 

  

Ocupação 

Quanto à ocupação, os gráficos evidenciam: 

 
Gráficos 29 e 30 – Ocupação 

 

No grupo A, 62% dos acadêmicos trabalham e estudam e 38% fazem estágio e estudam. No 

B,  85% trabalham e 15% somente estudam e fazem estágio, o que evidencia que o trabalho 

assinala na vida do homem as características de responsabilidade, independência e auto 

sustento. 

Pode-se dizer que a maioria dos sujeitos da amostra exerce alguma ocupação 

remunerada significando que, mesmo sendo por motivos de necessidade econômica, de fato 

estão direcionados em experiências que tendem a promover desenvolvimento de habilidades e 
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consciência de autossustentabilidade. Este dado foi confirmado no gráfico anterior. As 

habilidades desenvolvidas podem ser relacionadas com  atitudes principalmente dos jovens 

em reconhecer-se como alegres, calmos, pacientes , extrovertidos e com capacidade 

comunicativa.   

Os dados deste estudo corroboram com dados obtidos pelo IBGE de que “no Sul 

do País, uma de cada duas adolescentes é ativa economicamente, taxa mais alta do que a 

encontrada para a média das adolescentes brasileiras e das outras Grandes Regiões”. Embora 

a taxa de atividade das jovens seja elevada e a participação feminina na PEA jovem 

expressiva, o percentual de mulheres desta faixa etária procurando um posto de trabalho é 

significativo, o que justifica a inserção em postos de trabalho como estagiários, agregando 

conhecimento teórico e prático e possibilitando uma melhor inserção ocupacional quando os 

estudos estiverem concluídos, além da ampliação de relações de pessoais, contatos, entre 

outros. No Brasil, pesa ainda, a exigência de experiência profissional, o que dificulta a 

primeira inserção no mercado de trabalho formal. 

 

Companhia 

 

Quanto à companhia, com quem gostam de estar, os dados apontam: 

 
Gráficos 30 e 31 – Companhia 

 

Em relação a companhia, no grupo A, 50% preferem sair com amigos, namorado, 

41% preferem a companhia da família, ao passo que no grupo B, 54% preferem ficar com a 

família e 46% sair com amigos. 

Este dado nos indica que a preferência de companhia está restrita a relações de 

cunho afetivo para os dois grupos, neste sentido pode-se aferir que a tendência gregária é na 
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manutenção da segurança afetiva. Por outro lado é significativo que os indivíduos da amostra 

analisada não elegem a possibilidade de também gostar de esta consigo próprio ( estar só). 

Isto pode expressar a situação de constante tendência a extroversão, ou ainda, um estilo de 

vida direcionado ao suporte social afetivo. 

A importância dada ao relacionamento familiar e a relação com os amigos, 

indicam que existe uma preocupação com o cultivo de uma ambiente afetivamente 

compensador, e para a profissão denota que todos são seres de relações e gostam de estar com 

pessoas. 

 

 

Contato Interpessoal 

 

Em relação ao contato interpessoal, observa-se: 

 
Gráficos 32 e 33 – Preferência de contato com as pessoas 

 

Tanto no grupo A, quanto no grupo B, o contato pessoal é preferido em relação ao 

contato telefônico, on line, ou de outro tipo. 

Este dado é muito significativo evidenciando a tendência de preferência pelo 

contato direto com o ser humano. Mesmo com o avanço da tecnologia digital, a necessidade 

da comunicação pessoal é indicada como fundamental no estilo de vida desta amostra 

estudada. Alem disso, chama atenção que a tendência em colocar-se em jogos 

problematizantes (fórum discussões) é muito pouca ou quase nula. Este dado pode dar 

indícios de uma atitude de passividade, principalmente por parte dos jovens, preferindo 

relações de cunho passivo em detrimento de uma atitude crítica reflexiva. 
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Pode-se inferir, que o grupo A e B, preferem o contato interpessoal associado ao 

contato visual, que em geral sinaliza autoconfiança, assertividade e segurança e pode 

transmitir disposição de ouvir e sinalizar aceitação. O contato interpessoal tende a ter mais 

êxito porque a comunicação ocorre diretamente entre as pessoas possibilitando uma ligação, a 

transmissão de sentimentos e idéias, com o pressuposto do retorno, isto é, a pessoa que dá 

início ao processo, cria a expectativa de uma reação (resposta) do(s) outro(s) envolvido(s) no 

mesmo. As relações interpessoais são as trocas, as comunicações, os contatos entre as 

pessoas, umas interagindo com as outras nas mais diferentes situações que fazem parte da 

existência humana. 

Supõe-se que o grupo pesquisado tende a utilizar menos as redes sociais, que 

segundo Machado e Tijiboy (2005), funcionam como mediadoras sociais e que favorecem a 

criação de comunidades de relacionamentos através de espaços onde o usuário pode juntar 

pessoas do seu círculo de relacionamentos, conhecer outras que compartilhem os mesmos 

interesses e discutir temas variados, construindo diferentes elos entre os “eus” privado e 

público. 

Para Meneghetti (1999, p. 75), “ a fortuna de um homem é sempre um outro 

homem, se foi bem escolhido. Caso contrário, a ruína de um homem é sempre um outro 

homem”.   

Para o referido autor,  

 

 nas relações corteses e sociais, não existe problema. É assim em tantas amizades ou 

feelings. Relação pessoal implica contato com o outro, no qual se fica de algum 

modo investido e comprometidos em base a densidades existenciais, jurídicas e 

econômicas (MENEGHETTI, 1999, p. 75). 

  

Uso da Internet 

 

Em relação ao uso da internet, os dados mostram que:  
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Gráficos 34 e 35 – Uso da Internet por Dia 

 

No grupo A, 29% utilizam 02 horas por dia, 23% mais de 03 horas diárias, 20% 

não usa diariamente e 13% em torno de 01 hora. No grupo B, 39% usa em torno de 01 hora 

dia, 31% não usa diariamente e 15% em torno de 03 horas e 15% mais de 03 horas. 

Como acima mencionado este dado corrobora na compreensão de que esta amostra 

estudada não faz muito uso da tecnologia digital.  

Sem dúvida, O uso da Internet e de suas ferramentas interativas que permitem a 

comunicação e a transferência de informações entre pessoas de diferentes pontos passaram a 

ser fundamentais. 

Embora que o uso desses comunicadores está se tornando cada vez mais presente 

na vida e no cotidiano das pessoas que em muitas vezes podem até nem perceber o vínculo de 

dependência com essas tecnologias para Internet, o número de horas utilizado pelo público 

pesquisado é baixo se considerado as pesquisas feitas pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística - IBOPE, 2003) de que a média de uso estaria em torno de 10 

horas. Evidencia que o público estudado não é dependente da internet. Supõe-se que utilizam 

para contatos interpessoais como emails, pesquisa, e contato com as redes sociais como orkut, 

MSG, facebbok, twitter, entre outros. 

Recentemente, a ComScore divulgou informações bem aprofundadas sobre o uso 

da internet no BRASIL. Os dados são de dezembro/2010, em comparação com 

dezembro/2009 e constatou-se que no Brasil, 63% dos internautas tem de 15 a 35 anos, 

enquanto no resto do mundo a média de usuários na mesma faixa etária está entre 53%. 
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http://comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Brazil
http://comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Brazil
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Contudo, os grupos estão aparentemente se movendo, pois os números de 2010 indicam um 

crescimento no grupo de pessoas com 45 a 54 anos de idade acessando a internet, e uma 

diminuição no número de internautas de 15 a 24 anos (em relação a 2009). 

 

Independência de Acessibilidade 

Quanto à independência de acessibilidade, os dados apontam: 

 
Gráficos 36 e 37 – Independência e acessibilidade 

 

Tanto no grupo A, quanto no grupo B, observa-se que 61% dos acadêmicos tem 

autonomia, 31% costuma informar onde vai aos pais/companheiro e 8% pede autorização para 

sair. É interessante observar que os dois grupos têm o mesmo comportamento, ao passo que 

se poderia supor que uma pessoa ao ficar mais madura tenderia a ser mais autônoma. 

Filosoficamente, o conceito de autonomia confunde-se com o de liberdade, 

consistindo na qualidade de um indivíduo de tomar suas próprias decisões, com base na razão. 

Uma das bases teóricas utilizadas para o princípio da Autonomia é o pensamento 

de John Stuart Mill (1806-1883). Este autor  propôs que sobre si mesmo, sobre seu corpo e 

sua mente, o indivíduo é soberano.  

Uma pessoa autônoma é um indivíduo capaz de deliberar sobre seus objetivos 

pessoais e de agir na direção desta deliberação. 

O conceito de Autonomia adquire especificidade no contexto de cada teoria. 

Virtualmente, todas as teorias concordam que duas condições são essenciais à autonomia:  

 liberdade (independência do controle de influências) e  

 ação (capacidade de ação intencional).  
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o
http://www.ufrgs.br/bioetica/autonomi.htm#Mill#Mill
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Uma pessoa com autonomia diminuída, de outra parte, é, pelo menos em algum 

aspecto, controlada por outros ou é incapaz de deliberar ou agir com base em seus desejos e 

planos.De acordo com Soares (2011), somente um indivíduo autônomo terá sucesso nas 

esferas econômica, psicológica, sócio-cultural e/ou política, pois é um indivíduo que 

interroga, reflete e delibera com liberdade e responsabilidade, ou como diz Castoriadis, "é 

capaz de uma atividade refletida própria",e não de uma atividade que foi pensada por outro 

sem a sua participação. 

Para Andreola (2003), é necessário observar que na vida adulta busca-se a 

autonomia, o colocar-se como único responsável pelo crescimento pessoal focado em 

objetivos para esse crescimento. 

Para Meneghetti (2010, p. 236), “na vida, a autonomia não existe: o sujeito 

acontece e vive bem na medida em que funcionam os conjuntos, mas o conjunto de qualifica 

se a unidade de ação, extremo daquela relação, é válida sobretudo para si mesma”. Deste 

modo, “quando o sujeito realiza a unidade de ação  no próprio Eu pensante, para ele, nasce a 

possibilidade da vida total. Tornado uno em si mesmo, o indivíduo pode colher o real em si 

em dinâmica holística”. 

 

Realização das Atividades Acadêmicas 

 

Quanto às atividades acadêmicas, perguntou-se com quem preferem realizar e os 

dados apontam: 

 
Gráficos 38 e 39 – Preferência em relação a atividades acadêmicas 
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No grupo A, 62% preferem fazer trabalhos em grupo e 38% individualmente e no 

grupo B, 77% preferem em grupo e 23% individualmente. 

Como mencionado anteriormente os indivíduos da amostra tendem relações 

interpessoais de segurança afetiva, menos críticos, pode-se inferir que a escolha em realizar 

tarefas em grupo exprime a tendência de  não posicionamento pessoal em primeira pessoa. 

Por outro lado, a atividade em grupo para a profissão é um perfil esperado e quanto mais 

madura a pessoa, mais gregária fica, o que contraria o ciclo humano 

O trabalho em grupo implica num esforço coletivo para dar resposta a um 

problema, situação  pode também ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas que 

dedicam-se a realizar uma tarefa ou determinado trabalho. Possibilita a troca de conhecimento 

e agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados. 

Os estudos sobre desenvolvimento intelectual do psicólogo bielo-russo Lev 

Vygotsky, no início do século XX, atribuíram um papel preponderante às relações 

interpessoais no processo de aquisição do conhecimento. "Ao longo do século passado, 

pensadores como Piaget, Vigotsky e Paulo Freire mostraram que a aprendizagem depende de 

uma ação de mão dupla. E essa interação não se resolve pela mera passividade", diz Luis 

Carlos de Menezes, educador da Universidade de São Paulo. Daí a importância do trabalho 

em grupo.  

Trabalhando em equipe, exercita-se uma série de habilidades. "Nesse tipo de 

tarefa, treina-se a capacidade de ouvir e respeitar opiniões diferentes, aprende-se a escolher, a 

avaliar e a decidir, saber argumentar e dividir tarefas - competências essenciais para a vida 

adulta ", explica Stella Galli.  

Em grupo, a responsabilidade pelos resultados é compartilhada e pode-se inferir 

que o grupo pesquisado sente-se mais seguro, compartilhando tarefas e compromissos. 

Contudo, mesmo em grupo, salienta-se que a responsabilidade é individual.  

Para a Ontopisicologia (2001, p. 148-9), a responsabilidade é “a situação 

psicológica na qual o sujeito é necessitado a responder existencialmente, ou juridicamente, ou 

moralmente”. Sendo assim, independente de estar operando em grupo as respostas individuais 

precisam ser cumpridas sob pena de colocar em risco o próprio grupo.  

A seguir, passar-se-á a análise da categoria Escolha e Representação da Profissão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/lev-vygotsky-307440.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/lev-vygotsky-307440.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/jean-piaget-307384.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/lev-vygotsky-307440.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/paulo-freire-300776.shtml
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3.3 Escolha e Representação da Profissão 

Quanto à escolha da profissão, os gráficos mostram que:  

 
Gráficos 40 e 41 – Escolha do Curso de Serviço Social 

 

No grupo A, 23% optaram por terem parentes e amigos assistentes sociais, 23% 

escolheram porque já conheciam a profissão, 20% porque é uma profissão que responsabiliza 

e 16% porque oferece ajuda ao ser humano em dificuldade. 

No grupo B, 30% escolheram porque conheciam a profissão,  23% porque tem 

amigos, parentes que são assistentes sociais e 15% porque tem uma atuação como voluntário. 

Este dado é significativo quando analisado que na maioria dos participantes da 

amostra elegeram como as principais justificativas na escolha da profissão pela convivência 

com amigos ou parentes que são assistentes sociais. Pode este dado indicar a tendência da 

identificação de papeis como geralmente ocorre no processo de aprendizagem na idade 

infantil, e que pode  ser indicio do adormecimento da vocação do jovem, o que demonstra que 

a que a escolha profissional ainda é feita sobre ideais pré concebidos e esteriotipias sociais, 

uma vez que não há profissão bela e sim habilidades humanas que tendem ao 

empreendedorismo, ao humanismo, á técnica. 

De acordo com Erikson (1998 apud Andreola, 2003), os jovens sentem 

necessidade de assemelhar-se as pessoas que admiram e procuram imitá-los nos seus papéis.  
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Segundo Meneghetti (2010, p. 418), “quase nenhum jovem reconhece este apelo 

ôntico que os provoca a partir do núcleo da sua existência, e rapidamente ele adormece sob o 

magma da norma cotidiana. Perdida a nostalgia do ser, a vida é somente número na rotina”. 

Daí a necessidade de uma pedagogia superior que possibilite uma orientação coerente com a 

formalização histórica da potencialidade do jovem. 

 

Representação de Ser Assistente Social 

 

Em relação ao que representa para os acadêmicos ser um assistente social, foram 

oferecidas as seguintes alternativas de escolha: 

- Trabalhar para uma sociedade mais justa; 

- Melhorar a sociedade; 

- Orientar e aconselhar; 

- Ser bem sucedido; 

- Ter boas condições econômicas e de vida; 

- Ter sucesso. 

- Cuidar de pessoas; 

Os dados apresentados a seguir estão por ordem de importância, considerando 

estatisticamente os que foram mais assinalados. 

Inicialmente, vamos apresentar o conjunto das respostas fornecidas pelos participantes do 

estudo, para depois proceder à análise dos dados. 

 
Gráfico 42 – Trabalhar por uma Sociedade mais justa          Gráfico 43 – Assistente Social é Melhorar a Sociedade 
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Gráfico 44 – Assistente Social é orientar e aconselhar              Gráfico 45 – Assistente Social é ser bem sucedido 

 
Gráfico 46 – Assistente Social é ter boas condições de vida  Gráfico 47 – Assistente Social é ter sucesso 

 
Gráfico 48 – Assistente Social é cuidar de pessoas 
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Dos itens acima apresentados, o que obteve maior índice de relevância foi que a 

profissão de assistente social representa trabalhar para uma sociedade mais justa (92% grupo 

A e  80% no grupo B). Em segundo lugar, hierarquicamente, melhorar a sociedade (20% 

grupo A e 31% grupo B). Como terceira alternativa, orientar e aconselhar (28% grupo A, e 

15% grupo B) assinalaram este quesito. 

Ser Bem Sucedido não é significativo, uma vez que somente 8% do grupo A 

assinalou esta alternativa, o mesmo ocorrendo com as Boas Condições Econômicas e de Vida 

(apenas 2% no grupo B), Ter Sucesso (somente 8% tanto no grupo A) e Cuidar de Pessoas 

não foi assinalado. 

Analisando os dados apresentados, pode-se inferir que o significado para a 

maioria desta amostra pesquisada, incide sobre que ser assistente social é trabalhar para uma 

sociedade mais justa, melhorar a sociedade e orientar e aconselhar.  

O que nos chama a atenção que é inexistente a expectativa de realização pessoal 

por meio de ser um profissional bem sucedido, ter qualificação profissional e por conseqüente 

ter reconhecimento social e econômico. 

Para analisar este conjunto de respostas, utilizamo-nos do referencial teórico de 

Edgar Schein, e dos seus estudos e pesquisas sobre Ancoras de Carreira. 

Segundo a teoria de Schein (1996), é grande o peso de elementos da personalidade 

da pessoa na escolha da carreira. A âncora de carreira é uma combinação das áreas percebidas 

de competência, motivos e valores que a pessoa não abandonaria, representa o seu verdadeiro 

“eu”. É o seu autoconceito, consistindo da auto-percepção dos talentos e habilidades, como os 

seus valores básicos, e, o desenvolvimento do senso de motivação e necessidade enquanto 

fazem parte da carreira. Constituído o auto-conceito, funciona como uma força estabilizadora, 

uma âncora de carreira dominante, ou um valor do qual não abririam mão enquanto uma 

escolha fosse feita. Sem o conhecimento desta âncora a pessoa pode buscar outro trabalho que 

no futuro não serão satisfatórios porque ela sente que “o trabalho não responde realmente a 

seu eu”. Analisar o momento presente da carreira e as decisões futuras poderão ser mais fáceis 

e ter mais valor se a pessoa tem um claro entendimento de sua orientação pessoal para o 

trabalho, seus motivos, seus valores e sua auto-percepção de talentos. Mas estas categorias 

não significam nada fora do contexto do passado histórico da pessoa e de suas 

aspirações  futuras.  

As oito categorias estabelecidas são:  



101 

 Competência técnico-profissional - Preocupação com o desenvolvimento da 

períciapessoal e especialização, construindo a carreira em uma área técnica específica 

ou determinada profissão. A âncora de carreira correspondente reflete uma 

preocupação principal com o exercitar os talentos e as capacidades pessoais numa 

determinada área, com o derivar do sentido de identidade pessoal a partir dessa 

competência e com o desafio pelo crescimento nessa mesma área ou profissão; 

 Competência Administrativa Gerencial - Processo de supervisão, influência, 

liderança e controle de pessoas em todos os níveis, procedendo à integração dos seus 

esforços. A âncora de carreira correspondente, competência de gestão, reflete uma 

preocupação central com a integração dos esforços dos outros, para a responsabilidade 

pelos resultados totais e para a articulação das diferentes funções de uma organização; 

 Autonomia e Independência - Preocupação com a liberdade e a independência, com 

o não ser constrangido pelas regras da organização, com o fazer as coisas à sua 

maneira. A âncora de carreira correspondente reflete uma preocupação primária com 

as ações e as escolhas capazes de permitirem a autolibertação das restrições e 

constrangimentos e de possibilitarem o desenvolvimento de uma carreira na qual seja 

possível escolher quando trabalhar, em que e com quanto empenho. 

 Segurança e Estabilidade - Preocupação com a estabilidade e com a garantia de 

emprego, segurança, benefícios e boas condições de aposentadoria. A âncora de 

carreira correspondente reflete a preocupação com a estabilidade da carreira, de tal 

forma que a pessoa consiga relaxar e sentir que fez o que tinha a fazer, sendo leal e 

aceitando o que fosse necessário em troca de um emprego a longo prazo; 

 Criatividade Empresarial- Trabalhar com os próprios produtos e idéias, procurar 

começar ou construir a sua própria empresa. A âncora de carreira orrespondente reflete 

a preocupação com a criação de algo novo, envolvendo a motivação para ultrapassar 

obstáculos, a vontade de correr riscos e o desejo de proeminência pessoal naquilo que 

é alcançado; 

 Dedicação a uma causa - Pessoas que procuram ocupações a fim de incorporarem no 

trabalho valores importantes para si, mais do que seus talentos ou área de 

competência. Suas decisões de carreira são feitas baseadas no desejo de fazer alguma 

coisa para melhorar o mundo de alguma maneira. As profissões de ajuda como 

medicina, enfermagem, serviço social, educação são tipicamente carreiras desta âncora 

onde predominam valores como: trabalhar com as pessoas, servir a humanidade, 
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ajudar a nação. O dinheiro não é importante e o que buscam como recompensa é 

atingir posições com maior influencia para poder operar com mais autonomia na 

realização de sua causa. 

 Desafio puro - Confrontar-se com, trabalhar em, e resolver problemas difíceis, 

quaisquer que eles sejam. A âncora de carreira correspondente reflete uma 

preocupação primária com a resolução de problemas aparentemente irresolúveis, de 

vencer oponentes duros, de ultrapassar obstáculos difíceis. O processo que conduz ao 

sucesso é mais importante que o sucesso num determinado campo ou área de 

competências; 

 Estilo de vida - Desenvolver um estilo de vida capaz de equilibrar as necessidades da 

carreira e da família, de modo que a pessoa seja capaz de levar a vida à sua própria 

maneira. A âncora de carreira correspondente reflete a preocupação de conjugar os 

aspectos da vida num todo integrado, de modo que nem as preocupações com a família 

nem as com a carreira se tornem dominantes. 

 

Com base neste referencial, pode-se afirmar que a escolha profissional pelo 

Serviço Social, e poderíamos afirmar que é unânime, pelos índices apresentados, está em 

consonância com a sexta categoria de Schein: dedicação a uma causa, ficando em segundo 

plano o sucesso, as condições econômicas e de vida, a realização em ser bem sucedido. Ou 

seja, o que é relacionado ao fator econômico não tem prioridade; trata-se de uma escolha 

altruísta.  

De acordo com Yazbek (2009, p. 134), “ é necessário lembrar que o serviço social 

ainda mantém traços de profissão em cuja origem estão presentes elementos vocacionais 

como: a valorização de qualidades pessoais e morais, o apelo ético, religioso ou político e o 

discurso altruísta e desinteressado”, 

Contudo, isto não significa que esta escolha profissional esteja em consonância 

com a  identidade de natureza de cada um. Como os estereótipos comportamentais se tornam 

fixos, nem sempre representam a vocação, à vontade e  comportamento individual em suas 

escolhas existências, uma vez que o estereótipo determina o Eu. 

Para proceder a esta identificação, “é necessário fazer metanóia, visto que, na 

aprendizagem de qualquer realidade, o indivíduo, do modo como é canalizado pelos próprios 

estereótipos, primeiro vê esses, depois procede como se move a realidade” (MENEGHETTI, 

2010, p. 113). E acrescenta: “cada um tem um esquema individual de estereótipos e cada um 
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oculta os próprios estereótipos nos grandes estereótipos sociais, mas o pequeno perdedor é 

sempre o indivíduo”. (p.114). 

 

Conceituando o Serviço Social 

Quando indagados sobre como conceituam o Serviço Social, responderam: 

 
Gráficos 49 e 50 – Serviço Social é uma Profissão 

 

No grupo A, para 35% é uma profissão que responsabiliza o indivíduo, para 31% 

é uma profissão que provoca a reflexão social, 15% entende que é uma profissão de ajuda e 

apoio, 11% que é uma profissão assistencial e somente 8% entende como uma profissão 

empreendedora. 

No grupo B, 46% entendem que é uma profissão de reflexão social, 31% que é 

uma profissão que responsabiliza, 15% que é uma profissão que ajuda e apóia e somente 8% 

entendem se tratar de uma profissão empreendedora. 

Na totalização dos índices, 77% entendem a profissão como de reflexão social e 

aqui podemos mencionar reflexões sobre justiça, igualdade, pobreza, direitos, assistência, 

cidadania, entre outros conceitos afeitos a profissão.  No que se refere à compreensão da 

profissão enquanto voltada ao humano e que necessita ser conscientizado e responsabilizado, 

66% acreditam que sim. 30% dos participantes ainda acredita que é uma profissão voltado ao 

humano em dificuldades e que necessita de apoio, ou seja, uma visão assistencialista, já 

superada teoricamente, mas não na concepção de quem faz a escolha profissional. O que 

chama a atenção nesta compreensão e conceituação é que o serviço social não é entendido 

como uma profissão empreendedora, corroborando com os demais dados apresentados. Sendo 

assim, os futuros profissionais tenderão a trabalhar como empregados, em órgãos públicos, 

privados ou do terceiro setor, não tendo a visão de autonomia, mencionada anteriormente.  
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Segundo Yazbek (2009, p. 133),  

embora o Serviço Social tenha sido regulamentado como profissão liberal no Brasil, 

o assistente social não tem se configurado como profissional autônomo no exercício 

de suas atividades, não dispondo do controle das condições materiais, 

organizacionais e técnicas para o desempenho de seu trabalho.  

 

A autora prossegue:  

 

o Serviço Social assume, neste contexto, um lugar no quadro das profissões 

justificado e legitimado particularmente pelo crescimento das instituições públicas 

geridas ou subsidiadas pelo Estado, que, conforme pesquisas recentes, até os dias de 

hoje, matem a posição de maior empregador dos assistentes sociais” (p. 134). 

 

Objeto de Atuação 

 

Quando indagados sobre o objeto de atuação do serviço social, os dados apontam 

o entendimento de que: 

 
Gráficos 51 e 52 – Serviço Social atua em defesa 

 

No grupo A, 63% considera que o Serviço Social atua em defesa dos direitos, 18% 

da sociedade. No grupo B, 62% entendem que atuam em defesa dos direitos, 15% da 

sociedade. Os posicionamentos são iguais entre os dois grupos e está concepção está no cerne 

das diretrizes curriculares em âmbito  nacional. 

Novamente os dados apontam o entendimento da profissão como objeto de 

trabalho nos direitos e no sistema social não evidenciando o humano. Neste sentido, cabe uma 

pergunta: quem forma a sociedade? 
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De acordo com Iamamoto (2009, p. 19), “os assistentes sociais atuam nas 

manifestações mais contundentes da questão social, tal como se expressam na vida dos 

indivíduos sociais de distintos segmentos das classes subalternas em suas relações com o 

bloco de poder e nas iniciativas coletivas pela conquista, efetivação e ampliação dos direitos 

de cidadania e nas correspondentes políticas públicas”. A autora prossegue: “nos espaços 

ocupacionais os assistentes sociais atuam na formulação, planejamento e execução de 

políticas públicas, nas áreas de educação, saúde, previdência, assistência social, habitação, 

meio ambiente entre outras, movidos pela perspectiva de defesa e ampliação dos direitos da 

população”. 

O foco nos direitos também representa uma opinião de grupo que se coloca na 

situação de assistido ou seja não se responsabiliza em primeira pessoa e aí pergunta-se: como 

um assistente social quer assistir se não tem a característica de ser responsável em primeira 

pessoa? 

 

Principais Atividades do Assistente Social 

 

No que se referem às principais atividades do assistente social, os participantes do 

estudo poderiam escolher até 03 alternativas, sendo que por ordem de importância ficaram 

assim constituídas: 

- Gestão de organizações, programas, projetos e políticas 

- Diagnostico social 

- Elaboração de laudos e estudos sócio econômicos 

- Atendimento direto ao usuário  

- Elaboração de relatórios e documentos 

- Prestação de serviços 

- Capacitação de pessoas 

- Supervisão 

Nesta questão, serão apresentados inicialmente o conjunto de dados para 

posteriormente analisá-los. 
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Gráfico 53 –Gestão de organizações, programas,        Gráfico 54 –Diagnóstico Social 

 
Gráfico 55 – Atendimento Direto ao Usuário            Gráfico 56 –Elaboração de Relatórios e Documentos 

 
Gráfico 57 –Elaboração Laudos e Estudos Sócio Econ.  Gráfico 58 - Capacitação de Pessoas 
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Gráfico 59 –Supervisão 

 

Analisando os dados, temos: 

- Gestão de  organizações, programas, políticas e projetos -  79% no Grupo A, 69% Grupo B. 

- Diagnóstico Social - grupo A, 57% e grupo B 69%. 

- Atendimento Direto ao Usuário - grupo A 67%, e grupo B,  54% 

- Elaboração de Relatórios e Documentos -  grupo A, 20% e 31% do grupo B. 

- Elaboração de Laudos e Estudos Sócio Econômicos - grupo A, 36%, e  69% grupo B. 

- Capacitação de Pessoas - somente 8% do grupo A 

- Supervisão - 5% no grupo A. 

O entendimento de que a gestão de programas, projetos e políticas é um das 

principais atividades do assistente social, está em consonância com o processo de formação 

previsto no projeto pedagógico do Curso de Serviço Social, focado na gestão. No curso, os 

alunos se deparam com conhecimentos na área de gestão de pessoas, gestão de organizações 

sociais, gestão de desenvolvimento local, gestão e avaliação de projetos, programas e 

políticas, planejamento estratégico e institucional, além de disciplinas com enfoque em 

empreendedorismo social, e meio ambiente. 

O curso também oferece disciplinas que propiciam conhecimentos e práticas nos 

instrumentais técnico operativos e teórico metodológicos, bem como ético políticos, e nas 

políticas sociais em seus diferentes segmentos, além da pesquisa. No que se refere a 

capacitação de pessoas, é preocupante  porque o assistente social trabalha sobretudo com o ser 

humano. E sem dúvida, relatar as ações, sistematizar, documentar é importante e necessário 

para a construção do conhecimento e para a avaliação, e é um instrumental técnico operativo 

da profissão. 
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Salienta-se que o currículo é recente, tendo em vista que foi reformulado no 

período de 04 anos. Deste modo, o Curso teve um currículo em 2003/2, sendo reformulado 

em 2007/1. Agora já está passando por novo processo de reformulação, considerando 

mudanças de âmbito institucional. 

Para Yazbek (2009, p. 135), desde sua emergência, o serviço social desenvolve 

uma atuação caracterizada inicialmente: “pelo atendimento de demandas e necessidades 

sociais de seus usuários (...) viabilizando seu acesso às políticas sociais, programas, projetos, 

serviços, recursos e bens de natureza diversa. Nesse âmbito desenvolve tanto atividades que 

envolvem abordagens diretas com os seus usuários, como ações de planejamento e gestão de 

serviços e políticas sociais (...)”. 

Segundo Iamamoto (2009, p. 19), nos espaços ocupacionais os assistentes sociais 

realizam: 

assessorias, consultorias e supervisão técnica; contribuem na formulação, gestão e 

avaliação de políticas, programas e projetos sociais; atuam na instrução de processos 

sociais, sentenças e decisões, especialmente no campo sócio-jurídico; realizam 

estudos sócio-econômicos e orientação social a indivíduos, grupos e famílias (...), 

formulam e desenvolvem projetos de pesquisa e de atuação técnica, além de 

exercerem funções de magistério, direção e supervisão acadêmica. 

 

Yazbek (2009, p. 136), complementa o pensamento de Iamamoto, afirmando que 

“o assistente social vem sendo demandado como gestor e executor, de políticas sociais, no 

âmbito de organizações públicas e privadas, operando sob diversas perspectivas: da gestão 

social à prestação de serviços e à ação socioeducativa”. 

 

Responsabilidade na Área Social 

Para finalizar, os participantes foram indagados sobre quem repousa a maior 

responsabilidade na área social. Os dados mostram: 
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Gráfico 60 e 61 – Maior responsabilidade na área social  

 

Para o grupo A, 47%  entendem que é da sociedade, 44% que é do governo, e 

somente 3% do indivíduo. No grupo B, 54% entendem que é do governo, 31% da sociedade e 

15% do indivíduo. 

Neste sentido, o Governo (98%) e a sociedade (78%)  são entendidos como os 

maiores responsáveis e o indivíduo (18%) continua a ser entendido como um ser passivo. 

Esta visão está pautada nos sistemas de proteção social, que “resultam da ação 

pública direcionada a proteger a sociedade e os indivíduos de situações de dependência e 

insegurança social como: a doença, a maternidade, a invalidez, a velhice, o desemprego, a 

carência de alimento e a exclusão (por renda, raça, etnia, genro, cultura, etc)” (YAZBEK, 

2009, p. 141). 

Este entendimento infere que quando o Governo não é capaz de dar respostas as 

demandas sociais, de forma a prestar assistência, cabe a sociedade fazê-lo e por sociedade 

entende-se as organizações da sociedade civil e a população de um modo geral. Ao indivíduo 

por sua vez, cabe somente os direitos, ao passo que o dever fica a cargo do Estado e da 

sociedade. Então, que cidadania é esta?   

Evidente que ao Estado cabe o investimento em políticas públicas focadas em 

educação, saúde, segurança, habitação, mas a responsabilidade na área social é também do 

indivíduo, que integra a sociedade.  

Para Meneghetti (2010, p. 239),  
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a sociedade – com os seus cárceres, as suas escolas, os seus hospitais, as suas 

instituições públicas – faz de referencia-base da matriz mãe. Ao invés de 

desenvolver a personalidade do cidadão, ela o mantém através de uma psicologia 

assistencial. Essa, quando quer educar e corrigir, em vez de desenvolver o sentido 

crítico de personalidade do indivíduo, adota uma função de serviço e de assistência, 

de modo tal que o cidadão permaneça sempre igual. 

 

 

De acordo com Meneghetti (2005, p.89), “as pessoas pobres não querem 

seriamente conquistar riqueza, porque criar riqueza significa responsabilidade, coerência e 

capacidade, uma vez que o dinheiro quer sempre um patrão excelente por inteligência, 

vontade, capacidade e técnica”. E acrescenta: “ a responsabilidade se adquire com o exercício 

de vontade em coerência com ambições naturais” (2008, p. 35). 

O social é entendido por Meneghetti (2005, p. 68),  como 

 
um projeto no qual nos articulamos no interior de memes, estereótipos, de leis 

sociais. É inútil fazer revoluções ou contestações, é preciso se homologar e se 

adequar à sociedade à qual se pertence, segundo as tolerâncias permitidas pelo 

contexto. Trata-se de oferecer um serviço de superior capacidade profissional, pelo 

qual depois se é pago e considerado. Por exemplo, pode-se trabalhar como assistente 

social de modo inteligente, porque se quer um dia chegar a ser parlamentar e, para se 

tornar um político capaz, é necessário ser líder nos organogramas assistenciais.  

 

Desse modo, pode-se dizer que a escolha pela profissão de Serviço Social segue 

uma seleção temática complexual  segundo uma dinâmica de efeito-rede.  

Por isto, o fator idade não foi um diferencial na escolha da profissão, nem 

tampouco na compreensão que possuem em relação às atividades principais, segmento de 

atuação, responsabilidade social. Pode-se inferir que praticamente não houve diferenças 

significativas nas respostas entre o grupo A e o Grupo B, o que constata mais uma vez a força 

do meme, assinalando a repetibilidade, a ser sempre daquele modo. A mudança será possível 

se conseguir autonomizar-se, reconfigurando em si mesmo a coincidência entre Eu lógico 

histórico e Em Si ôntico. 

De acordo com Meneghetti (2010, p. 223), “uma vez ativado segundo a matriz 

reflexa, o indivíduo é forçado a agir baseado no próprio estereótipo. O complexo identifica as 

situações por projeção de estereótipos; por isso, o sujeito escolhe e se uniformiza a essas por 

como as vê e não por como são de fato (seleção temática complexual)”. 

Pode-se deduzir a partir dos dados coletados e após proceder à análise que os 

acadêmicos, mesmo passando por um processo de formação inovador, conforme ofertado pelo 

Curso de Serviço Social da Unisul, com foco em gestão, não conseguem, superar os 

estereótipos, com os conhecimentos obtidos e as competências desenvolvidas. Ou seja, 

mesmo introduzido num ambiente novo, à formação acadêmica não é suficiente para romper 
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com a seleção temática complexual a qual posiciona o sujeito sempre na direção pré 

constituída. È uma informação memética que não consente a reversibilidade de coincidência 

com a real vida .  

“O meme, é uma idéia que, uma vez colocada em um cérebro que a hospede, 

influencia os eventos de modo tal a criar outras cópias de si mesma, que irão se instalar em 

outras mentes” (MENEGHETTI, 2010, p. 66). Além disto, sua transmissão é rápida, em um 

instante se transfere um formal de ação. 

Deste modo, o estereótipo da profissão de Serviço Social, através do cérebro, vem 

se reencarnando, de geração em geração, desde a sua constituição, o que dificulta 

sobremaneira o rompimento com o assistencialismo, com a visão de ajuda, de auxílio aos 

necessitados. Muda a linguagem, os referenciais teóricos, a compreensão da profissão, mas 

não se é capaz de metabolizar, de alterar a concepção interior que precede a ação. É uma 

coação a repetir memes. 

Conforme Menghetti (2010, p. 67), “ um estereótipo é um chavão de memes. O 

estereótipo identifica as situações e o sujeito escolhe e se uniformiza a elas pelo modo como 

são selecionadas e não pelo modo como são: seleção temática complexual ou meme 

dominante”. A Ontopiscologia descobriu o indutor base dos memes e o definiu monitor de 

deflexão.  Este “é o sistema geral ou base para todas as logísticas mêmicas, enquanto o Em Si 

ôntico é o original iniciático das idéias reflexas do real funcional” (MENEGHETTI, 2010, p. 

68). 

“O meme manipula o indivíduo e o constitui em sociedade, por isso o indivíduo 

faz ação memética sobre todos os outros. A sociedade seria um conjunto de indivíduos 

programados por um feixe de memes hiperprecisos e hiperpotentes, sempre vírus alojados em 

cérebros orgânicos”. (MENEGHETTI, 2010, p. 70). 

Os estudos revelam, que na profissão, este é um bom meme, porque segundo 

Brodie (apud Meneghetti, 2010, p. 69), é aquele capaz de instalar-se em um maior número 

possível de mentes, aquele que tem a capacidade sináptica de fazer aderência em diversas 

mentes”. 

A Ontopiscologia tem a chave de leitura para romper com este meme dominante, 

e “através da metanóia se restabelece a leitura direta do dado da unidade de ação, a leitura 

direta da identidade de natureza” (MENEGHETTI, 2010, p. 227). O referido autor acrescenta: 

“ nós temos a possibilidade de nos tornarmos conscientes dessa semovência contínua, 

recuperando a consciência em perene aprendizagem do organísmico da ação: a nossa 

consciência deve estar em constante metanóia” (p. 248). 
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A Ontopsicologia é a base epistemológica dos critérios que o Assistente Social 

precisa ter e os quais a profissão deveria incorporar, porque a Ontopsicologia tem como base 

o critério do humano, “é a ciência que concretiza a fenomenologia humanista na radicalidade 

ontológica”. (MENEGHETTI, 2010, p. 73). “Toda realidade do homem (profissão, 

criatividade, progresso) é importante se está junto ao ser, sozinha não tem sentido”. 

 

É preciso aprender a partir de como se é, humildemente retornar a si mesmo (....): 

retorna em ti mesmo e encontrarás o mestre, o maior dos sábios. Qualquer coisa que 

se queira conhecer, deve-se partir da exatidão de quanto se existe (...). Na medida em 

que se é exato, conforme a natureza, tem-se a proporção de qualquer coisa. 

(MENEGHETTI, 2010, p. 73). 
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CONCLUSÃO 

 

 

O Serviço Social se caracteriza como uma profissão de caráter interventivo, que se 

utiliza de instrumental científico multidisciplinar das Ciências Humanas e Sociais para análise 

e intervenção nas diversas refrações da “questão social”. Atua em diferentes segmentos e 

especialmente em organizações públicas, empresas privadas e organizações não 

governamentais, e na prestação de serviços. De acordo com a lei 8662/93, que regulamenta a 

profissão de Serviço Social, em seu artigo 4º, constituem competências do assistente social: 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 

administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 

populares; 

II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam 

do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; 

III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 

população; 

IV - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de 

identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 

direitos; 

V - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 

VI- planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da 

realidade social e para subsidiar ações profissionais; 

VII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e 

indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas 

no inciso II deste artigo; 

VIII - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às 

políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 

coletividade;  

IX- planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de 

Serviço Social; 

X - realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e 

serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 

privadas e outras entidades. 

 

O Código de ética do Serviço Social, por sua vez, entende como princípios 

fundamentais da profissão: 

- Reconhecimento da liberdade,  da autonomia, emancipação e plena expansão dos 

indivíduos sociais; 

- Defesa intransigente dos direitos humanos  

- Ampliação e consolidação da cidadania,  

- Defesa do aprofundamento da democracia,; 

- Posicionamento em favor da eqüidade e justiça social, e universalidade de acesso 

aos bens e serviços, programas e políticas sociais,  

- respeito à diversidade,; 

- Garantia do pluralismo,  

- Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais 

 - Compromisso com a qualidade dos serviços prestados e com o aprimoramento 

intelectual,  

 

Estes parâmetros da profissão constam dos projetos político pedagógicos dos 

cursos de Serviço Social no Brasil e das diretrizes curriculares emanadas pelo MEC 



114 

(Ministério da Educação e Cultura). Em se tratando de uma Universidade em que o Curso de 

Serviço Social é ofertado estas diretrizes, de algum modo precisam ser seguidas, e estar 

contidas nas disciplinas específicas da profissão, como Ética Profissional, Processos de 

Trabalho do Assistente Social, Políticas Sociais, Pesquisa, entre outras. 

Quanto ao Perfil dos Acadêmicos do Curso de Serviço Social da Unisul 

identificou-se: 

No Grupo A, a predominância é de solteiros, jovens, primogênitos, composição 

familiar de 01 a 2 irmãos. A escolaridade dos pais está na média, e possuem escolaridade 

melhor do que as mães deste grupo. Quanto à profissão do pai a maioria é autônomo ou 

empregado de empresa privada. No que se refere às mães uma parte é do lar, outra parte atua 

em empresas privadas, no serviço público e como autônomas. No quesito saúde a maioria dos 

pais e mães são saudáveis, e o índice de doenças entre pai e mãe é semelhante. 

Relacionamento familiar 100% harmonioso. Quanto à educação na infância a maioria foi 

protegida e mimada. Em relação a independência financeira, o índice de quem contribui com 

a renda e de quem é sustentado é semelhante.  

São alegres, calmos, pacientes e extrovertidos.Em sua maioria trabalham e 

estudam ou quando não tem uma ocupação formal, fazem estágio.Preferem sair com amigos e 

namorado. Preferem o contato pessoal, embora utilizem mais a tecnologia digital do que o 

grupo B. A maioria utiliza a internet diariamente, predominando 02 a 03 horas. Consideram-

se autônomos. Quanto às atividades preferem fazer trabalhos em grupo e o índice de quem 

prefere individualmente é maior do que no Grupo B. 

No Grupo B, predominam casados, é um grupo com mais idade, segundogênitos 

em sua maioria, composição familiar que varia de 2 a 08 irmãos. Tanto a escolaridade do pai 

quanto da mãe é muito baixa, tendo inclusive um número significativo de analfabetos, o que 

não ocorre no grupo A. Quanto à profissão dos pais predomina aposentado, o mesmo 

ocorrendo com as mães que quando não são aposentadas são do lar. A produtividade deste 

grupo é menor do que o grupo A. No que se refere à saúde, pais e mães apresentam alguma 

doença e os índices são semelhantes, sendo que o número de pais e mães saudáveis é menor 

do que o grupo A. Relacionamento familiar harmonioso, mas com índice de 15% de conflito. 

Quanto à habitação, a grande maioria reside com a família. Na infância, o índice de mimadas 

e protegidas é muito semelhante ao daquelas independentes. Contudo a soma de mimadas e 

protegidas entre os grupos é de 97% o que nos permite comprovar a hipótese 1, de que a 

proteção dos pais na infância incide na escolha profissional, no sentido de querer proteger e 
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auxiliar a outros ( sentimento de compensação). No que se refere a independência financeira, 

somente 15% é sustentado. A maioria reside com a família e como tanto no grupo A quanto 

no B, predomina significativamente o índice de quem mora com a família, confirma a 

hipótese 2 – preferência de estar com a família, e valorização da família como instância 

primeira de referência. 

São alegres, extrovertidos e impacientes ,  cordiais e impulsivos. Em sua maioria 

trabalham e estudam e o índice de quem estuda e faz estágio é menor do que no grupo A, o 

que significa que a maioria tem uma ocupação formal. No que se refere a companhia, 

preferem ficar com a família.O contato pessoal é preferido em relação ao contato telefônico, 

on line, ou de outro tipo.Utiliza a internet com menor freqüência e menor quantidade de horas 

do que o grupo A, isto é, nem todo dia e/ou em torno de 01 hora. Consideram-se autônomos 

preferem realizar atividades acadêmicas em grupo. 

Aspectos comuns entre os grupos 

Quanto à escolha pelo Curso de Serviço Social se deu em função de conhecerem a 

profissão e de terem amigos e parentes assistentes sociais. No grupo A, o índice de quem 

escolheu porque responsabiliza o indivíduo é pequeno, mas foi mencionado. A representação 

de ser assistente social está pautada na justiça, na melhoria da sociedade e no orientar e 

aconselhar. As principais atividades exercidas pelo profissional referem-se a gestão de 

organizações, programas, projetos e políticas, diagnóstico social  e atendimento direto ao 

usuário, o mesmo ocorrendo com o grupo B. Quanto a responsabilidade na área social, o 

Governo e a sociedade são entendidos como os maiores responsáveis e somente 3% do 

indivíduo. Esses dados refutam a hipótese 4 de que a escolha do curso está focada na ajuda ao 

ser humano com dificuldades.  

O que chama a atenção no grupo pesquisado é que ser bem sucedido, ter sucesso e 

melhores condições de vida não fazem parte da ambição destes futuros profissionais. Schein 

contribui para a análise deste perfil, uma vez que em geral, quem escolhe esta profissão tem 

como foco e prioridade Dedicação a uma causa. Em parte, a hipótese 5 foi confirmada de que 

a Identidade da profissão ainda está voltada ao cuidado e melhoria da sociedade. Deste modo, 

reafirma-se o posicionamento de que o serviço social não é entendido como uma profissão 

empreendedora, uma vez que a reflexão social se pauta em princípios de justiça, cidadania, 

pobreza. 

 

O entendimento de que a gestão de programas, projetos e políticas é um das 

principais atividades do assistente social, está em consonância com o processo de formação 
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previsto no projeto pedagógico do Curso de Serviço Social da Unisul, focado na gestão. 

Contudo, outros instrumentais utilizados pela profissão também são reconhecidos como a 

realização de práticas investigativas, como a elaboração de diagnóstico e pesquisa, e o 

atendimento direto como um atributo fundamental, além da documentação. Preocupante é que 

a área de gestão de pessoas e de supervisão ficou com baixos índices e incidem sobre a 

prestação de serviço que os assistentes sociais podem desenvolver. Intervenções mais 

autônomas ficaram em segundo plano. 

 

O Governo e a sociedade continuam sendo entendidos como os maiores 

responsáveis e o indivíduo é entendido como um ser passivo, o que comprova a Hipótese 7 

- Entendimento de que a responsabilidade maior na área social é do Estado (governo) e da 

sociedade e não do indivíduo. Esta concepção tem se disseminado ao longo da trajetória da 

profissão e o indivíduo se encontra no papel de beneficiário, recebendo somente direitos. 

Os dados comprovam a Hipótese 6 – entendimento da profissão pautada na defesa de 

direitos e da sociedade. 

Analisando os dados e tendo como referencial os pressupostos da teoria 

ontopsicológica, em especial, sobre os estereótipos, memes, assistencialismo, Em Si ôntico, 

Monitor de Deflexão, sociedade, ser humano, entre outros, que deram suporte a análise,  

permitiu-nos chegar a uma conclusão marcante: a escolha pela profissão de Serviço Social 

segue uma seleção temática complexual  segundo uma dinâmica de efeito-rede.  

Pode-se afirmar que a seleção temática complexual predominante no perfil do 

profissional assistente social é o assistencialismo e o altruísmo. 

Para Andreola (2002), o meme que tem mais facilidade em propagar-se é o meme 

que encoraja o hospedeiro a ser altruísta, “dar a vida para”. E no Serviço Social os 

estereótipos e os memes dominantes são tão acentuados, que são transmitidos de geração a 

geração, não consentindo a reversibilidade de coincidência com a real vida, o que dificulta 

sobremaneira o rompimento com o assistencialismo, com a visão de ajuda, de auxílio aos 

necessitados.  

Ainda conforme Andreola (2002), colocar-se na posição de missionário, de ajuda, 

é introduzir-se em uma posição não técnica, colocando-se em atitude de cooperação, 

solidariedade ao inferior, sem responsabilizá-lo pelo dano por ele próprio construído, e 

assumindo o papel de salvador. Os memes passam através do amor, da afetividade e são 

informações culturais vivificadas pela mente humana transformando o modo de viver do 

indivíduo, esta informação forma o indivíduo e o social. 
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Deste modo, por mais inovadora e atualizada que seja a formação acadêmica, não 

é suficiente nem capaz de possibilitar a superação dos estereótipos e dos memes. Meneghetti 

(2010, p. 262), afirma que “um estereótipo é um módulo de construção que o Eu 

invariavelmente usa, não obstante a novidade dos estímulos históricos”. Muda a linguagem, 

os referenciais teóricos, a compreensão da profissão, mas não se é capaz de metabolizar, de 

alterar a concepção interior que precede a ação. É uma coação a repetir. Isto significa que a 

ausência da autenticidade do técnico ou do professor - ele próprio não vê esta realidade – 

torna-o também hospedeiro, replicador e programador de memes.  

Isto ficou evidenciado quando do levantamento de dados realizado com 

professores do Curso de Serviço Social em que o indivíduo também não foi mencionado 

como responsável por suas escolhas e suas condições de vida. Portanto, tanto o assistente 

quanto o assistido, “são transmissores dos memes acreditados por eles, a serviço da máquina. 

Enquanto se consideram protagonistas, na realidade são manipulados por uma tecnologia 

operante, mais do que pensante”. (ANDREOLA, 2002) 

Cabe salientar aqui, que em atividade acadêmica realizada recentemente com uma 

turma concluinte sobre Planejamento de Carreira, com acadêmicos que fazem parte deste 

estudo, em que foi aplicado o instrumento de âncora de carreira de Schein, reforçou a 

conclusão a que se chegou tendo em vista que para 95% da turma, a âncora predominante foi 

Dedicação a Uma Causa, a qual reforça o altruísmo e o assistencialismo, estereótipos 

identificados como determinantes na escolha profissional do Serviço Social. 

Infere-se também, que o fator idade não foi um diferencial na escolha da 

profissão, nem tampouco na compreensão que possuem em relação às atividades principais, 

segmento de atuação, responsabilidade social, o que constata mais uma vez a força do meme, 

assinalando a repetibilidade, a ser sempre daquele modo.  

Nas entrevistas realizadas com alunos após a coleta de dados via questionário, 

conforme mencionado no capítulo 2 e utilizadas como complementares para a análise dos 

dados, evidencia-se o mesmo posicionamento. A mudança será possível se o profissional ou o 

acadêmico conseguir autonomizar-se, reconfigurando em si mesmo a coincidência entre Eu 

lógico histórico e Em Si ôntico 

Deste modo, reafirma-se que a  Ontopsicologia é a base epistemológica dos 

critérios que o Assistente Social precisa ter e os quais a profissão deveria incorporar, porque a 

Ontopsicologia tem como base o critério do humano, “é a ciência que concretiza a 

fenomelogia humanista na radicalidade ontológica”. (MENEGHETTI, 2010, p. 73). “Toda 
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realidade do homem (profissão, criatividade, progresso) é importante se está junto ao ser, 

sozinha não tem sentido”. 

Nós temos a possibilidade de nos tornarmos conscientes dessa semovência 

contínua, recuperando a consciência em perene aprendizagem do organísmico da ação.  

Através da consciência podemos refletir, ou seja, de ver e saber o que somos, ser e saber; o 

saber é reflexão.  Deste modo, a progressão das escolhas deve ser revista em pequenos passos 

e fatos do miricismo cotidiano,  em busca da identidade utilitarista-funcional evolutiva 

(MENEGHETTI, 2010). 

Recomendamos: 

- Proceder à devolutiva dos dados e da análise aos acadêmicos que participaram do estudo e 

daqueles que por alguma razão não participaram, para introduzir alguns referenciais utilizados 

pela Ontopsicologia; 

-  Ofertar encontros, em horários extra curriculares, que possibilitem o auto conhecimento e o 

entendimento dos estereótipos da profissão, tendo como pressupostos a Ontopsicologia. 

- Realizar atividades acadêmicas utilizando os instrumentos ontopsicológicos de cinelogia. 

- Estimular a participação dos acadêmicos nos encontros ofertados pela FOIL. 

 

Para finalizar, valemo-nos de Meneghetti (1999, p.11): 

 
O sábio colocou  mão dentro do peito e extraiu uma porção de coisas que lançou aos 

presentes. 

Destes, alguns foram tocados e sofreram; não recolheram aquelas coisas, seguiram à 

sombra de si mesmos e permaneceram inconscientes. 

Outros recolheram aquelas coisas e as colocaram entre o coração e a mente. 

Esses se tornaram luz e continuaram a criação. 
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PESQUISA ESCOLHA E COMPREENSÃO DA PROFISSÃO 

 

- Nome: ______________________________________________________________ 

 

- SEXO - (    ) Feminino     (    ) Masculino 

 

- IDADE: (     ) 18 a 35 anos      (     ) 35 A 50 anos     (   ) Acima de 50 anos 

 

- ESTADO CIVIL: (   ) Solteiro  (   ) Casado Ou Com Companheiro  

 (     ) Separado   (   ) Viúvo 

 

- QUANTO A GENITURA VOCÊ:    (   ) Tem Irmãos         (    ) Não Tem Irmãos 

 

- SE TEM IRMÃOS, INDIQUE QUANTOS: _____________ 

 

- ASSINALE A SUA POSIÇÃO ENTRE OS IRMÃOS: 

1   (    ) 2  (    ) 3  (     ) 4  (     ) 5  (    ) 6   (    ) 7  (    ) 8  (     ) 9  (     )10  

 

- EM RELAÇÃO AO SEU SUSTENTO: 

(     ) se sustenta sozinho    

(     ) é sustentado por outra pessoa (pais, marido, esposa, outro)  

(    ) divide despesas com alguém (pais/amigos/esposa/marido) 

(     ) sustenta a família (é o provedor) 

 

- EM RELAÇÃO A HABITAÇÃO VOCÊ MORA: 

(     ) Sozinho      (    ) Com A Família     (   ) Divide Casa Com Amigos 

 

- EM RELAÇÃO A PROFISSÃO DE SEUS PAIS:  

(    ) Pai autônomo                                               (    ) Mãe Autônoma 

(    ) Pai funcionário público                                (    ) Mãe Funcionária Pública 

(    ) Pai empregado de órgão privado                   (    ) Mãe empregada de órgão privado   

(    ) Pai do lar                                                       (    ) Mãe do lar 

(    ) Pai aposentado                                              (    ) Mãe aposentada 

 

- EM RELAÇÃO A ESCOLARIDADE  DE SEUS PAIS:  

(    ) Pai analfabeto                                      (    ) Mãe analfabeta 

(    ) Pai ensino fundamental completo       (    ) Mãe ensino fundamental completo           

(   ) Pai ensino fundamental incompleto    (    ) Mãe ensino fundamental incompleto           

(    ) Pai ensino médio completo                 (    ) Mãe ensino médio completo 

(    ) Pai ensino médio incompleto              (    ) Mãe ensino médio incompleto 

(    ) Pai ensino superior completo               (    ) Mãe ensino superior incompleto 

 

- EM RELAÇÃO A SAÚDE DOS PAIS: 

(    ) Pai saudável                                          (    ) Mãe saudável 

(    ) Pai com doença crônica                        (    ) Mãe com doença crônica           

(    ) Pai com doença degenerativa               (     ) Mãe com doença degenerativa           

(    ) Pai com doença terminal                      (     ) Mãe com doença terminal 
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- EM RELAÇÃO AO RELACIONAMENTO FAMILIAR: 

(     ) É harmonioso          (      ) Desarmonioso (conflitos, brigas, drogas, álcool, etc) 

 

 - NA SUA INFÂNCIA  VOCÊ FOI: 

(   ) Uma criança independente 

(   ) Foi acometido por episódios de doenças que geraram fragilidade física 

(   ) Protegida e Recebeu muita atenção, mimos e cuidados dos pais e irmãos 

(   ) Rejeitada e preterida pelos pais e irmãos 

(   ) Considerada agressiva, mal humorada 

 

- EM RELAÇÃO AO SEU TEMPERAMENTO VOCÊ SE CONSIDERA (Assinale 3 

das suas principais características): 

(     ) Introvertido                  (     ) Extrovertido 

(     ) Alegre                          (     ) Triste 

(     ) Cordial                         (     ) Impulsivo                                Não marcou - 0 

(     ) Calmo                          (     ) Agitado                                   Marcou           1 

(      ) se irrita facilmente      (     ) agressivo 

(     ) Ouvinte                        (     ) Falante 

(     ) Paciente                        (     ) Impaciente 

 

- EM RELAÇÃO A SUA OCUPAÇÃO VOCÊ: 

(     ) Trabalha         (   ) Dedica-se aos estudos e estágio exclusivamente 

Se trabalha, quantas horas diárias: (     ) 4horas  (    ) 6 horas    (    ) 8 horas 

 

- VOCÊ ENVOLVE-SE COM TRABALHO VOLUNTÁRIO: 

(   ) Sim                  (   ) Não 

Se sim, quantas horas semanais: ___________ 

Tipo de trabalho voluntário: (   ) com criança    (    ) idoso   (   ) comunidade  (    ) Outro 

 

- QUANTO AOS SEUS PRINCIPAIS HÁBITOS DE VIDA . 

 

NUMERE POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA HIERÁRQUICA CONSIDERANDO 20 

O MAIS IMPORTANTE E ASSIM SUCESSIVAMENTE: 

 (   ) assistir novelas                                          (   ) dormir 

(   ) ver filmes                                                   (   ) organizar o quarto e casa 

(   ) programas de televisão                              (   ) ficar na internet pesquisando 

(   ) ir ao salão de beleza                                   (   ) ficar no orkut, msn,  

(   ) fazer compras                                             (   ) bater papo com amigos  

(   ) viajar/ passear                                            (    ) ficar sem fazer nada     

(   ) ouvir música                                              (    ) cozinhar 

(   ) ler                                                               (    ) comer 

(  ) estudar                                                        (    ) trabalhar                                               

(   ) namorar                                                     (    ) Estar em casa  com a família 

 

Do 20 ao 01 em ordem decrescente. 
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- EM RELAÇÃO AOS ESPORTES VOCÊ PREFERE: 

(   ) Volley                                   (   ) Ginástica                       (   ) Caminhada 

(   ) Futebol                                  (   ) Dança  de salão            (   ) Tênis    

(   ) Artes marciais                       (   ) Natação                         (   ) Corrida 

(   ) Handebol                               (   ) Andar bicicleta              (   ) Outro 

 

 

- EM QUE LOCAIS VOCÊ PREFERE ESTAR,  

 

NUMERE POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA HIERÁRQUICA CONSIDERANDO 12 

O MAIS IMPORTANTE E ASSIM SUCESSIVAMENTE: 

 (   ) Em casa  sozinho                (   ) Camping                       (   ) Na casa de amigos 

(   ) Em casa  com a família        (   ) Academia                     (   ) Numa praça    

(   ) Praia                                     (   ) Universidade                (   ) Cinema/Teatro            

(   ) Shopping                              (   ) Local de trabalho          

(   ) Balada                                  (   ) Outro          

 

Do 12 ao 01 – ordem decrescente 

 

- EM RELAÇÃO À COMPANHIA VOCÊ PREFERE: 

(     ) Estar só            (   ) Sair com amigos/namorado   (    ) Ficar com a família 

 

- EM RELAÇÃO AO CONTATO COM AS PESSOAS VOCÊ PREFERE: 

(   ) Conversar pessoalmente          

(   ) Conversar pela internet – MSN, Orkut 

(   ) Conversar por telefone 

(   ) fórum de discussões( reuniões, debates em grupos) 

 

- QUANTAS HORAS POR DIA UTILIZA A INTERNET: 

(   ) 1 hora    (     ) 2 horas    (   ) 3 horas (    ) + de 3 horas  (    ) Não usa diariamente 

 

- QUANTO A SUA ORGANIZAÇÃO INDIVIDUAL, assinale no quadro abaixo o que 

está mais se aproxima de você: 

Atividade Não gosto/não sei Fraco Forte 

Cozinho    

Lavo minha roupa    

Limpo a casa    

Organizo meu quarto    

Limpo meu carro    

Cuido e organizo o guarda roupa      

Cuido de plantas    

Passo roupa    

Lavo louça    

Decoro o ambiente    

Faço supermercado e vou a feira    

Faço pequenos consertos    

Cuido de crianças    
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- EM RELAÇÃO A SUA INDEPENDENCIA DE ACESSIBILIDADE: 

(    ) Tenho a chave da casa e posso ir e vir com autonomia 

(    ) Peço autorização para pais e/ou companheiro para sair e comprar algo 

(    ) Costumo avisar onde vou e estou 

 

- PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS VOCÊ PREFERE: 

(     ) Trabalhar Sozinho          (     ) Trabalhar Em Grupo 

 

- VOCÊ ESCOLHEU O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL PORQUE: 

(   ) Foi  a forma prática de  entrar na universidade, os outros cursos são mais difíceis 

(   ) Acha uma profissão bonita e honrosa 

(   ) Acha que é uma profissão que ajuda as pessoas 

(   ) Já atuou na área social como voluntário e por isto acha uma profissão de valor 

(   )Acha importante o  Trabalho na área social porque ajuda o ser humano em suas 

dificuldades 

(   ) Conhece a profissão 

(   ) Tem parentes e amigos que são assistentes sociais 

(   ) Acha que é uma profissão autônoma e  que responsabiliza as pessoas  

 

- O QUE REPRESENTA PARA VOCÊ SER UM ASSISTENTE SOCIAL: 

(   ) Cuidar de pessoas 

(   ) Orientar e aconselhar 

(   ) Melhorar a sociedade 

(   ) Trabalhar para uma sociedade mais justa 

(   ) Ser bem sucedido  

(   ) Ter boas condições econômicas e de vida 

(   ) Ter sucesso 

 

Se não marcou 0 

Se marcou 1 

 

- VOCÊ CONCEITUA O SERVIÇO SOCIAL COMO (somente uma alternativa): 

(    ) uma profissão assistencial  

(    ) uma profissão empreendedora 

(    ) uma profissão de reflexão do social 

( ) uma profissão voltada ao humano e que necessita ser conscientizado e responsabilizado 

(    ) uma profissão voltada ao humano em dificuldades e que necessita de um apoio 

 

–  EM SUA OPINIÃO O SERVIÇO SOCIAL ATUA EM DEFESA ( somente uma 

alternativa): 

(   ) Da sociedade     (   ) Do humano     (    ) Do individuo  (   ) Das minorias  

(   ) Dos excluídos    (   ) Dos pobres     (   ) Da justiça       (   ) Dos direitos  

 (   ) Da vida 

 

 

 

 

- A SEU VER AS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO ASSISTENTE SOCIAL SÃO 

(ASSINALE ATÉ 03 ALTERNATIVAS) :  
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(   ) Diagnóstico social 

(   ) Atendimento direto ao usuário 

(   ) Prestação de serviços 

(   ) Gestão de organizações, programas, projetos e políticas 

(   ) Elaboração de laudos e estudos sócio econômicos 

(   ) Elaboração de relatórios e documentos 

(   ) Supervisão 

(   ) Capacitação de pessoas 

 

Se não marcou 0 

Se marcou 01 

 

 

- A SEU VER NA ÁREA SOCIAL A RESPONSABILIDADE MAIOR É (assinale 

somente uma alternativa):  

(   ) Do Governo              (    ) Da Sociedade 

(   ) Do Individuo             (   ) Das empresas 

(    ) Da Comunidade         (   ) Da Família 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulário Entrevista Alunos 
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Entrevista com alunas\: 01 com 50 anos, 01 com 35 anos, 01 com 28 e 01 com 20 a 22 

anos 

 

Nome 

 

Idade 

 

Como é a sua família? 

Quantos filhos são e em que posição está você entre os irmãos? 

Na infância você ajudou aos irmãos menores ou foi ajudada por eles?  

Como você se sentia na infância? 

Como era na sua família a referencia de auxílio para com os outros? 

Como é seu temperamento, comportamento? 

Existe algum fato marcante na sua vida que desencadeou a escolha da profissão? Qual? 

Atualmente o que faz, onde e com quem? 

O que motivou a sua escolha pela profissão de assistente social? 

Quais são seus medos? Angústias? Preocupações?  

O que te dá mais satisfação em fazer? 

Dentre tantas profissões, tinha outras escolhas além do serviço social? Qual?  

Mudaria de profissão se tivesse a possibilidade de fazer outra escolha? 

Se tivesse que escolher outra profissão o que escolheria?  

Neste momento, o que significa estar fazendo serviço social? Quais são suas perspectivas 

futuras? 

Se você ganhasse na loteria o que faria com o dinheiro? De que forma gastaria? 

 

 

 


