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Apresentação 

A Partir do estudo das dimensões teórico-metodológica, ético-política e instrumental-

operativa do Serviço Social Brasileiro, foi desenvolvido o estudo de tese com o nome das 

Dimensões da prática profissional. A contribuição da perspectiva histórico crítica. 

Defendida em março de 2019 na UFRJ. O mini-curso, será realizado com base nesta tese, 

e a proposta feita aqui, apresenta algumas das principais categorias da análise teórica 

da profissão, fundamentadas no acervo intelectual da perspectiva histórico-crítica do 

Serviço Social Brasileiro. A metodologia de trabalho no mini curso, baseia-se numa 

exposição sintética das categorias instrumentalidade, mediação, vida cotidiana, que 

contam com publicações avaliadas e reconhecidas pelo coletivo dos Assistentes Sociais 

como relevantes para analisar a realidade social onde os profissionais se inserem, na 

divisão social e técnica do trabalho, e a través das quais participam da produção e 

principalmente da reprodução das relações sociais no capitalismo. Além de fazer uma 

exposição dos principais achados, dando um apanhado geral destas categorias, e 

identificando as principais fontes marxianas e marxistas que as contem, se pretende 

abrir o espaço para a conversa e debate acadêmico com os estudantes. Se aposta com 

este espaço, pela construção coletiva e permanente de espaços propícios para 

pensarmos o trabalho profissional, problematizando a contemporaneidade da formação 

profissional, e a realidade social. 

Ementa: 

Serão tratadas suscintamente as categorias instrumentalidade, mediação, vida 

cotidiana, como parte do arcabouço teórico desenvolvido pelos profissionais de Serviço 

Social. Portanto, se analisaram alguns dos fundamentos teórico-metodológicos do 

Serviço Social no Brasil, baseados na análise da perspectiva histórico-crítica para a 

compreensão da prática profissional dos assistentes sociais.  

Objetivos: 

Abrir espaços de construção de debates entre os estudantes acerca da 

contemporaneidade da realidade social brasileira, pensando as possibilidades e limites 

da prática profissional, os atores envolvidos e as lutas necessárias para manter a vigência 

e atualidade do marxismo e das fontes do pensamento crítico ao interior da profissão. 

Este objetivo torna-se preeminente, pelas condições atuais, onde contra a 



necessidade de liberdade de pensamento e cátedra, se avistam propostas de desmonte 

na Educação, atentando contra um direito fundamental para o desenvolvimento e 

progresso civilizatório. Além disto, promovendo-se a criminalização do pensamento 

crítico, ameaçando e colocando em risco o livre pensamento próprio da universidade, a 

autonomia universitária, e o debate e discussão aberta que além de sadia, é necessária 

para a consolidação de projetos societários democráticos e plurais. 

Sugestão de leitura para aprofundar o conhecimento durante o mini-curso: 

GUERRA, Yolanda. Instrumentalidade do processo de trabalho e Serviço Social; in 

Rev. Serviço Social & Sociedade, n. 62. São Paulo, Cortez, 2000. 

NETTO, José Paulo. “Para a crítica da Vida Cotidiana”; in NETTO, J. P. e FALCÃO, M. 

C. Cotidiano: conhecimento e crítica. São Paulo, Cortez, 1989. PONTES, R. A propósito 

da categoria mediação. Serviço Social e Sociedade (31), 5-25. 1989. 

Leitura Complementar: 

COELHO, Marilene. Imediaticidade Na Prática Profissional do Assistente Social. Rio 

de Janeiro, Lumen Juris, 2013. (P. 75-89). 

GUERRA. Y. A instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo, Cortez, 2014. 

HELLER, A. (2014). O COTIDIANO E A HISTORIA. Rio de Janeiro-São Paulo, RJ-

SP, Brasil: Paz e terra. 




