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 JUSTIFICATIVA 

 

 

QUESTÃO ANULADA. 

Faz-se necessário destacar que o profissão tem consenso na literatura especializada da área, sobre a matéria-

prima e objeto de intervenção profissional do Serviço Social ser a questão social. Seu surgimento, profissionalização 

e desenvolvimento estão profundamente vinculadas, numa dialética e contraditória relação, intrinsecamente 

associadas à intervenção do Estado no âmbito das relações sociais afetadas pela desigualdade produzida pela 

sociedade capitalista madura. Dito isso, há que se compreender as múltiplas dimensões da questão social 

(Alternativa A – não há equívoco); bem como, considerar os processos históricos, sociais e políticos (alternativa B – 

não há equívoco), sob pena de retomar uma visão endogenista para interpretação da gênese do Serviço Social, já 

superada no debate profissional atualmente. Contudo, há uma armadilha em relacionar direta e imediatamente – 

aqui o sentido semântico da palavra é importante porque denota ausência de mediações – a gênese da profissão 

com a questão social, porque essa relação só se faz possível se considerar o contexto de acirramento das lutas de 

classe entre trabalhadores e burguesia, a necessidade de respostas por parte do Estado e da Igreja Católica diante da 

necessidade de enfrentar os problemas/mazelas que decorrem da questão social. Portanto, a divisão sócio-técnica 

do trabalho especializa o trabalho do serviço social no âmbito das relações sociais de reprodução, operando 

processos de trabalho também muito claros considerando todo o debate da área. Nesse sentido, além da 

possibilidade de relacionar a gênese da profissão como evolução das práticas assistencialistas e caritativas 

(alternativa D – é um equívoco), relacionar diretamente o surgimento do serviço social com a questão social 

(alternativa C – é um equívoco) também é uma alternativa possível para a questão em tela.  

Conforme Iamamoto (2007), “o Serviço Social é uma especialização do trabalho, uma profissão 

particular inscrita na divisão social e técnica do trabalho coletivo da sociedade. [...] A abordagem do Serviço Social 

como trabalho supõe apreender a chamada "prática profissional" profundamente condicionada pelas relações entre 

o Estado e a Sociedade Civil ou seja, pelas  relações entre as classes na sociedade, rompendo com endogenia no 

Serviço Social. Por  exemplo, aceita-se, como senso comum, que a profissionalização do Serviço Social surge de uma 

tecnificação da filantropia. Inclusive é esta a tônica do discurso da maioria dos pioneiros e da   literatura 

especializada - mesmo na época do movimento de reconceituação -, que sustenta que o Serviço Social se torna 

profissão ao se atribuir uma base técnico-científica de atividades de ajuda, à filantropia. Esta é uma visão de dentro e 

por dentro das fronteiras do Serviço Social, como se ele fosse fruto de uma evolução interna e autônoma das formas 

de proteção e de apoio social. Todavia, a constituição e institucionalização do Serviço Social como profissão na 



sociedade, ao contrário  de uma progressiva ação do Estado na regulação da vida social, quando passa a administrar 

e gerir o conflito de classes, o que pressupõe, na sociedade brasileira, a relação capital/trabalho constituída por meio 

do processo de   industrialização e urbanização. É quando o Estado se "amplia", nos termos de Gramsci  passando a 

tratar a questão social não só pela coerção mas buscando um consenso na sociedade, que são criadas as bases 

históricas da nossa demanda profissional”.(p. 22-23) 

Guerra (2007), vai dizer que “A preocupação com a temática “questão social” reside na sua relação 

intrínseca com as mediações sócio-históricas que tornaram possível e necessária a emergência da profissão de 

Serviço Social, a qual, por sua vez, se constitui como expressão das necessidades socioeconômicas e ídeo - políticas 

da ordem burguesa, no período dos monopólios. Com isso, estamos afirmando que o Serviço Social não se 

desenvolve, a partir das práticas filantrópicas ou caritativas: a profissão não é uma decorrência da racionalização das 

práticas de assistência prestadas por voluntários, tampouco é produto da vontade destes em dar um caráter 

sistemático às práticas assistenciais (cf. IAMAMOTO; CARVALHO, 1986; NETTO, 1996). As mediações que configuram 

uma conjuntura sócio-histórica, propícia ao surgimento do Serviço Social, são de outra natureza e estão vinculadas às 

transformações operadas pelos monopólios na sociedade capitalista”.(p. 237-238) 

Netto, (2011), vai dizer que”[...] as condições 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”. (p. 18) 

Portanto, a questão apresenta mais de uma opção de resposta correta. 
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