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Resumo: Este artigo é um recorte da tese de doutoramento versa sobre a trajetória do trabalho 
do assistente social com famílias, desde suas primeiras expressões conservadoras até a 
atualidade; quando busca-se imprimir uma direção crítica a sua atuação profissional com esse 
público. Procuramos evidenciar como os profissionais respondiam às demandas apresentadas 
pelas famílias trabalhadoras no período da gênese e nos primeiros anos da consolidação como 
profissão no Brasil. Identificamos que, neste período,   os profissionais atuavam numa 
perspectiva moralizante a partir de valores e princípios herdados do conservadorismo 
romântico.  O Serviço Social buscou romper com esse viés, a partir da construção de novas 
referências para a profissão baseadas na defesa de direitos, na liberdade e na materialização 
de um novo projeto profissional crítico.  
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Introdução 

O Serviço Social emerge como profissão na passagem do século XIX 

para o Século XX quando se manifestam as primeiras intervenções estatais 

nas expressões da “questão social”, de forma sistematizada, contínua e 

organizada, diferente das ações caritativas do século XVIII.   Como estas 

expressões se espraiam para todos os setores da vida social, qualquer aspecto 

poderia ser objeto de intervenção para um agente profissional como o 

Assistente Social.  A profissão não se esgota na “questão social”, mas a 

profissionalidade do Serviço Social está demarcada num momento sócio-

histórico de intervenção do Estado, já capitaneado pela burguesia, nas 

expressões desta “questão social”. Nas palavras de Netto (1992, p. 18) 

 

[...] as conexões genéticas do Serviço Social 
profissional não se entretecem com a ‘questão social’, 
mas com suas peculiaridades no âmbito da sociedade 
burguesa fundada na organização monopólica. 
 

No Brasil, o processo industrializante do país inicia com problemas 

estruturais dados, sobretudo, pela sua inserção tardia e efêmera de produtos 

manufaturados em uma economia global e industrializada. O mercado 
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consumidor no Brasil era débil e irrisório, a concorrência com as mercadorias 

internacionais era injusta pela qualidade inferior dos produtos brasileiros; este é 

um dos fatores pelos quais  o Brasil manteve sua inserção no sistema de global 

de produção do capital de forma periférica e incipiente. 

A intervenção estatal nas relações contraditórias desse capitalismo 

periférico brasileiro só vai ocorrer, de forma mais contundente, a partir da 

emergência do Estado Novo (1930-1945. A emergência da política social no 

país se realizará posteriormente às primeiras experiências no mundo capitalista 

central.   

O período Getulista, como ficou conhecido o governo de Getúlio Vargas 

(1930/45), marca o início da política social no país, enquanto que experiências 

semelhantes já ocorriam nos países capitalistas centrais, mas a especificidade 

política é que aqui “se concebeu e se pôs em prática aos poucos um conjunto 

de instrumentos legais, com a finalidade de permitir que camadas populares 

conseguissem perante o Estado a satisfação dos seus direitos.” (VIEIRA, 1983, 

p. 12). 

[...] para ele, depois de 1930 o seu governo sondou as necessidades 
populares, venceu o egoísmo do que chamava ‘classes privilegiadas’ 
gerando não apenas um sistema de leis de proteção ao trabalhador 
da zona urbana, como ainda uma aceitação definitiva dos direitos 
relativos ao trabalho e à Previdência Social. [...] tal legislação figurava 
como um momento de antecipação governamental ao clamor dos 
trabalhadores [...]. (VIEIRA, 1983, p. 53). 

 

Neste período, as refrações da “questão social” passam a ser 

administradas a partir de legislações e de intervenção estatal sistemática; o 

que vai incidir na  instituição de  um espaço sócio- ocupacional para o Serviço 

Social, ainda que a incorporação dos assistentes sociais no mercado de 

trabalho, na tradução de seus agentes profissionais, fosse motivada por um 

projeto mais vocacional do que profissional no marco de suas protoformas e de 

um  projeto profissional com matrizes que expressavam a adesão a ideários do  

conservadorismo.   

Outro aspecto histórico deste período é a reação católica em busca de 

recuperar sua influência política e social no país. Com o processo de laicização 

das famílias trabalhadoras, a Igreja reuniu esforços para conseguir obter de 

volta sua importância na sociabilidade burguesa em expansão no Brasil.  



 

De acordo com Iamamoto e Carvalho (1982), a intenção da Igreja 

Católica era recuperar privilégios perdidos com o fim do Império no Brasil. Já 

nos primeiros anos de 1920, a Igreja Católica reclama seu direito, utilizando 

das liberdades constitucionais para o que considerava como projeto de 

recristianização da sociedade. Neste projeto, a Igreja interpretava a “questão 

social” aos moldes do proposto pelo Papa Leão XIII na Encíclica Rerun 

Novarum. A partir desse projeto se consolida o “Movimento de Reação 

Católica”3: 

 

O pensamento elitista, reacionário e antirrevolucionário de Jackson 
de Figueiredo é a tradução laica do Movimento de Reação Católica, 
liderado no Brasil por D. Sebastião Leme, buscando a inserção nos 
costumes brasileiros de valores morais e religiosos. É uma tentativa 
da Igreja de, novamente, tornar-se influente na vida nacional, o que 
havia perdido já na época do Império. Para tanto, deveria seguir as 
orientações gerais do Papa, de reação ao positivismo, ao liberalismo 
e ao socialismo bem como a pregação contrária aos movimentos de 
rebeldia às autoridades constituídas (CARLOS, 2018).  

 

A partir da década de 1930, é que a Igreja Católica se aproxima da 

sociedade civil, tentando exercer sua influência junto a sociedade civil, por 

meio da captura das expressões da “questão social” como objeto de sua 

intervenção social, em consonância com as orientações das Encíclicas Papais.  

 

Desenvolvimento  

No cenário da influência da Igreja Católica, o Serviço Social emerge 

como profissão no Brasil. É inaugurada, em São Paulo (1936) a primeira escola 

de Serviço Social. E um ano depois, em 1937, a segunda escola, no Rio de 

Janeiro.  Diante dessas condições sócio-históricas, o Serviço Social presenciou 

uma formação fortemente doutrinária pela perspectiva da Igreja Católica. Os 

valores que orientavam a formação dos assistentes sociais estavam 

referenciados em pressupostos filosóficos e doutrinários que orientavam o 

Serviço Europeu, de  origem franco belga. Dentre esses, o neotomismo. A 

partir desses referenciais, os primeiros assistentes sociais compreendiam o 

homem como: 
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[...] pessoa humana [...] portador de ‘valor soberano a qualquer outro 
valor temporal’ (FERREIRA, T.P, 1939, p. 28) e [que tem] sua 
existência regulada por duas instâncias, uma temporal e outra 
determinante sobre a primeira, atemporal, entendida como parâmetro 
último para a sua realização enquanto pessoa que caminha para a 
vida eterna (GUEDES, 2001, p. 8). 

 

Nessa perspectiva do neotomismo, o homem, como pessoa humana, é 

um ser dotado de inteligibilidade natural, ou seja, ele é um ser dotado de razão 

e também espiritual, o que possibilita esse homem se adaptar aos períodos 

distintos. Assim ele pode se adaptar ao meio social em que vive e continuar 

cumprindo sua destinação cristã. (GUEDES, 2001). 

A partir desses fundamentos, a ação profissional dos assistentes sociais 

tinha um caráter doutrinário; não era relacionada ao tempo histórico e sim à 

necessária relação com princípios imutáveis postos na Doutrina Social da 

Igreja Católica que, sobretudo através de grandes Encíclicas Sociais, a Rerun 

Novarum e Quadragésimo Ano, apontavam o compromisso dos assistentes 

sociais com um homem de corpo e alma, predestinado ao bem comum. A 

sociedade era entendida como um caminho para garantir a este homem a 

realização física e espiritual. 

Os assistentes sociais negavam o movimento da história. Ou seja, 

negavam o liberalismo pela sua individualidade exacerbada e negavam o 

socialismo pela compreensão materialista de mundo. Sugeriam uma terceira 

via, Com isso coube aos primeiros assistentes sociais que tinha como horizonte 

a idealização de um modelo societário em que a harmonia entre as classes 

sociais organizadas fosse expressão do bem comum. (GUEDES, 2001). 

A defesa desse ideário revela a influência do pensamento conservador 

romântico nas primeiras manifestações da profissão a partir da influência da 

Igreja. Com vistas à garantia dessa orientação apregoada pelo catolicismo 

social nas primeiras décadas do século passado, os primeiros assistentes 

sociais acreditavam no retorno aos antigos modelos associativos das 

corporações medievais, assim negavam a história e o próprio capitalismo. 

Apresentavam uma visão romanceada da sociedade que poderia ser orientada 

para o bem comum.  



 

Os assistentes sociais negavam o conjunto de valores morais criados 

pela sociabilidade burguesa, juntamente com sua direção política e econômica. 

Interpretavam que o mundo moderno teria afastado o homem do seu caminho, 

o caminho do bem que levaria à Deus, a temporalidade do homem, pelo mundo 

moderno, afastava esse homem do seu objetivo no mundo, ou seja, refere-se à 

promoção da dignidade humana, peculiaridade inerente ao homem que é 

criatura de Deus (Ato Puro) (GUEDES, 2001, p. 13).  

A proposta brasileira era ter uma profissão que atendesse as expressões 

da “questão social” em efervescência devido fatores como: a industrialização; 

imigração; êxodo rural e, sobretudo, com a presença de famílias trabalhadoras 

se aglutinando nos centros urbanos e expostas a todo tipo de influência 

ideológica, inclusive anarquista e socialista.  A profissão era interpretada como 

uma forma de intervenção ideológica na vida das famílias trabalhadoras, com 

base na atividade assistencial. Nas palavras de Iamamoto (2012, p. 20) “seus 

efeitos são essencialmente políticos: o enquadramento dos trabalhadores nas 

relações sociais vigentes, reforçando a mútua colaboração entre capital e 

trabalho”. 

Na tradução dos primeiros assistentes, tratava-se de profissão que se 

propunha a colaborar para a construção do bem comum e do respeito à 

dignidade humana.  E para solidificá-la nesta direção, ancoravam-se em uma 

formação profissional que tinha em sua gênese influência de matrizes que 

sustentavam o Serviço Social franco-belga e as bases confessionais e políticas 

da qual tal influência se revestia. Contudo, já a partir da década de 1940, 

sobretudo pela necessidade de afirmar-se como uma profissão técnica, assiste-

se à confluência de outra matriz teórica nas análises sobre a formação e o 

exercício profissional do assistente social: a que advém do Serviço Social norte 

americano. 

Há, entretanto, um denominador comum na história ideológica do 

Serviço Social, tanto europeu quanto norte-americano; ambos ao se 

submeterem ao ethos burguês, não conseguiram esclarecer o processo 

profissionalizante do Serviço Social e consequentemente não auxiliou 

compreender as diferenças da profissão na Europa e América do Norte 

(NETTO, 1992, p. 110). Para Netto (1992), após as Revoluções ocorridas na 



 

Europa durante o processo de ascensão burguesa, esta construiu um 

arcabouço teórico e ideológico com traços distintos, mas que garantiu a 

manutenção da ordem social; fato que causou forte impacto nas protoformas 

do Serviço Social.  

O desenvolvimento das protoformas do Serviço Social na Europa 
Ocidental prende-se a três fenômenos, aliás desconhecidos do outro 
lado do Atlântico: uma traumática herança e experiências 
revolucionárias, a forte presença de uma cultura social restauradora e 
o peso específico da tradição católica. (NETTO, 1992, p. 110).  

 

Assim a intervenção profissional dos assistentes sociais junto às 

famílias, neste período de confluência entre a recorrência a matrizes que 

sustentavam o Serviço Social franco-belga e o americano, orientava-se por 

uma compreensão que se sustentava na idealização de papéis a ela atribuídos 

aprioristicamente, sem sustentação na realidade social.  Interpretava-se, assim, 

que a intervenção do assistente social nas dinâmicas familiares era necessária, 

porque a família era a célula mater da sociedade e que, é nela que os papéis 

sociais se apresentam e se definem, haja vista que os valores necessários a 

sustentação desses papéis seriam transmitidos em seu interior. Nesta 

concepção, é através da família que os sujeitos reconhecem seu lugar no 

mundo compreendendo a existência de uma hierarquia social e coesão da 

sociedade. Na análise desta concepção, Guedes (2001, p. 18) ressalta que 

para esses profissionais:  

 

A preservação da ordem social não se faz sem a família. [...] 
Entende-se, neste contexto, que a família é um meio através do qual 
o homem pode desenvolver se para viver em harmonia na sociedade. 
É instância intermediária entre o homem e a sociedade e deve, 
portanto, ser a base da educação para a ordem social.  

 

Em decorrência desse fato, se a família, como base da sociedade não 

cumprisse seu papel de transmitir valores, ela causaria problemas para si e 

para a própria sociedade. 

Para os assistentes sociais do período existia um padrão de normalidade 

que a família deveria apresentar. Nas situações em que alguns desses 

elementos constitutivos desse padrão não estivessem contemplados, 



 

constituía-se como um  caso para intervenção sistemática, com vistas a trazer 

essa família para a normalização pretendida.  

Na análise do Serviço Social no Brasil, no período de sua gênese, 

Guedes (2001) destaca que para os assistentes sociais, naquele período 

entendiam que a “preservação da ordem social não se faz sem a família”, 

entendida como: “[...] um meio através do qual o homem pode desenvolver-se 

para viver em harmonia na sociedade.” É instância intermediária entre o 

homem e a sociedade e deve, portanto, ser a base da educação para a ordem 

social.  A autora afirma que para uma das protagonistas do Serviço Social 

naquele período, a “família gera problemas de natureza individual e social.“ 

(JUNQUEIRA apud GUEDES, 2001).  

Segundo Guedes (2001), a concepção dos primeiros assistentes sociais 

sobre o homem e família parte da concepção filosófica neotomista que 

orientava a formação e prática dos primeiros assistentes sociais. Sob os 

auspícios dessa formação e compreensão, o homem é tido como ser 

metafísico, atemporal, ou seja, o homem tinha um fim que era o bem, 

proporcionado pela vida eterna com Deus. Com esse fundamento a sociedade 

é para garantir ao homem a sua completude, e para isso os assistentes sociais 

negavam o liberalismo e o comunismo/socialismo, pois segundo Guedes (2001, 

p. 1): 

[...] os primeiros assistentes sociais recusavam, como sugeria a Igreja 
Católica, o comunismo e o liberalismo. Interpretavam o comunismo 
como uma teoria social refutável porque postula um projeto societário 
erigido por uma compreensão materialista do homem. Refutavam-no, 
ainda, porque o entendiam como uma “doutrina totalitária”, com 
princípios incongruentes com o conceito de pessoa humana. E é por 
esta mesma via, pela sua incompatibilidade com a natureza humana, 
que estes assistentes sociais interpretavam os princípios do 
liberalismo como uma doutrina individualista. 

 

Para aquelas assistentes sociais, o modo de vida das famílias 

trabalhadoras geravam desestabilização social, pelas condições de moradia, os 

cortiços e incentivava a promiscuidade, os divórcios, as crianças na rua, o 

desemprego. Para Telles, citado por Guedes, 2001, nesse trabalho com 

famílias que vivenciam as expressões da “questão social” a ação deveria iniciar 

pelo próprio homem, para ter acesso ao mínimo bem estar, introduzindo neste 

homem o gosto pelo asseio e pela ordem.  



 

Na tese de Sérgio Antônio Carlos (1993), intitulada “Gênese e estrutura 

do Serviço Social brasileiro no período doutrinário católico”, o homem, a família 

e a educação são elementos centrais nas discussões e na ação dos primeiros 

assistentes sociais orientados pelas Encíclicas Papais Rerun Novarum e 

Quadragésimo Ano. A presença do sincretismo ideológico na Europa Ocidental 

manteve sua postura restauradora, mas que ao negar os excessos cometidos 

pelo capitalismo e comunismo abriram a intenção para a construção de uma 

terceira via, a qual pleiteou o retorno da antiga ordem social. Traços dessa 

influência chegam ao Brasil quando das primeiras escolas de Serviço Social: a 

orientação ético-moral de restauração da ordem social.  

 

Considerações finais  

Os assistentes sociais não comungavam de nenhuma crítica ao modelo 

capitalista em desenvolvimento no país, pelo contrário, interpretavam que seu 

trabalho consistia em orientar e manter a ordem para que as famílias 

pudessem aceitar suas condições de trabalhadoras. Em sua compreensão, o 

homem é tido como ser sociável por natureza, estando sob a autoridade de 

Deus. É um ser de corpo e alma, incompleto que carece da sociedade para 

realizar seu fim último: alcançar o reino dos céus. Este homem definido pelos 

assistentes sociais não é um homem temporal, é de uma visão abstrata e 

atemporal.  

A “questão social”  era compreendida como “questão moral”. O trabalho 

com famílias era realizado para a da educação e moralização da vida. As 

assistentes sociais defendiam moradia, tabelamento de aluguéis, “creches” 

para as crianças, mas não pelo direito às necessidades básicas, mas porque 

para se ter uma vida moral deve-se ter um mínimo de bem estar como está 

previsto nas Encíclicas Papais. (CARLOS, 1993). 

Uma das principais demandas postas para os assistentes era o trabalho 

com as famílias.  E uma das fontes que orientavam este trabalho, na 

perspectiva do conservadorismo romântico eram as Encíclicas Papais. Carlos 

(1993) considera que nestas encíclicas,  a família [e considerada como  

sociedade primeira,  tendo prioridade sobre a sociedade.  Considera-se que é  

nela que se transmite os valores, os hábitos, o gosto pelo trabalho, o 



 

devotamento mútuo. É nela que está a fonte de uma vida equilibrada e 

ajustada. Há uma sacralização da família por considerar que ela apresenta um 

modelo ideal, o burguês, que tem suas raízes no modelo da sagrada família. 

Sendo assim as famílias brasileiras devem obrigatoriamente seguir essa 

tradição moral.  

Dessa forma, nas situações em que era identificado que as famílias 

trabalhadoras não cumpriam seus papéis (o de provedor como o pai, de dona 

do lar e cuidadora dos filhos como a mãe) elas eram desorganizadas. Não se 

imputava essa atribuição de papéis e nem a responsabilidade pelo 

cumprimento deles à sociabilidade burguesa, e sim pela imperfeição humana. 

Interpretava-se que o homem imperfeito era algo natural em sua condição de 

indivíduo (com corpo físico)  que, desta forma sempre haveria famílias 

expostas à imperfeições. Isso impacta no desajustamento dos indivíduos e 

consequentemente nos desajustes sociais. (CARLOS, 1993). 

É a partir da década de 1980, que os assistentes sociais passam a 

desenhar uma nova forma de ser profissão e rompem com a perspectiva 

conservadora não só de famílias, mas sobre a própria realidade social. Isso 

permitiu a construção de novos valores e princípios que trouxeram as famílias 

para a compreensão destas como parte da classe trabalhadora.  
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