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RESUMO 
O artigo em questão aborda o diálogo entre o Serviço Social e os 
movimentos sociais a partir de uma revisão bibliográfica que possibilitou 
a compreensão de como o Estado e as Políticas Públicas se apresentam 
na sociedade capitalista. Na primeira parte deste artigo há a exposição 
acerca da articulação entre o Estado com a sociedade brasileira, e como 
as Políticas Públicas se apresentam nesse contexto. A segunda parte 
procura destrinchar sobre como o Serviço Social e os movimentos sociais 
se inserem no panorama da luta de classes. Para finalizar, realiza-se a 
inter-relação entre as Políticas Públicas e a atuação do Serviço Social nos 
movimentos sociais. O objetivo primordial é obter uma análise crítica 
considerando a importância do debate na formação e atuação 
profissional dos assistentes sociais levando em conta a atual 
configuração do Estado Brasileiro, que requer a não aceitação da lógica 
dominante e a busca pela emancipação humana. 
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ABSTRACT 
The article in question addresses dialogue between social service and 
social movements from a bibliographic review that made possible the 
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understanding of how the state and public policies are presented in the 
capitalist society. In the first part of this article there is the exposure on 
the articulation between the State with Brazilian society, and how public 
policies are presented in this context. The second part seeks to destroy 
about how social service and social bnmovements fall into the panorama 
of class struggle. In order to finish, the interrelationship between public 
policies and the action of social service in social movements is carried 
out. The primary goal is to obtain a critical analysis considering the 
importance of the debate in the training and professional performance 
of social workers taking into account the current configuration of the 
Brazilian State, which requires not acceptance of the dominant logic and 
the search for human emancipation. 
 
Key words: State; Society; Social movements; Social Service; Class 
struggle; Public policy; 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo integra o Eixo Temático intitulado Estado, Movimentos Sociais e 

Políticas Públicas, a ser apresentado no IV Simpósio Internacional sobre Estado, Sociedade e 

Políticas Públicas - (SINESPP), cujo um dos objetivos é promover reflexões sobre as relações 

imbricadas na sociedade brasileira a partir da análise das desigualdades sociais e de como o 

Estado responde à essas problemáticas via políticas públicas. Ademais, abordar a relação entre 

o Estado e a sociedade, suscitando um debate para além do que sejam essas instâncias, mas 

também como se dá a relação entre elas na sociedade capitalista e como os movimentos sociais 

estão presentes no Serviço Social e nesta sociedade.  

O objeto deste artigo foi derivado da disciplina de Classes Sociais e Movimentos Sociais 

e se configura como uma análise crítica a partir de uma busca teórica para a compreensão dos 

movimentos sociais e sua relação com o Serviço Social. A discussão exposta neste trabalho, que 

foi dividido em duas seções primárias e duas seções secundárias, terá alguns pressupostos de 

análise e caminho a ser percorrido tais como a discussão de Estado, Consciência de Classe, 

Movimentos Sociais e suas articulações com o Serviço Social, no contexto da sociedade 

brasileira. É válido ressaltar que Duriguetto (2014) analisa o banco de dados da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), nos períodos de 1985 até 2011, em 

que os dados de teses e dissertações no programa de pós-graduação da área de serviço social, 

das 276 obras científicas, apenas 08 produções eram temáticas sobre o Movimento Social e 

Serviço Social. 
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Desse modo, evidencia-se a importância desse debate, haja vista que o Serviço Social, 

profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho, se propõe compreender os significados 

dos movimentos sociais na ordem societária que se ergue sob a égide do modo de produção 

capitalista, levando em conta a desproteção social, entendida enquanto desresponsabilização 

ou não garantia aos direitos sociais e condições de vida digna através de políticas sociais 

públicas, que surgem enquanto respostas do Estado à questão social.  

Tendo esses fatores em vista, o dado texto foi construído através de uma pesquisa 

bibliográfica a partir de diversos autores, dentre eles, Karl Marx, Antonio Gramsci, Liliam dos 

Reis Souza Santos, Friedrich Engels, Maria Beatriz Abramides, Maria Lúcia Duriguetto, Carlos 

Montaño, entre outros. O Estado e a sociedade são instâncias complexas, contraditórias e 

dinâmicas e, portanto, a relação que os mantém em constante interação, também é complexa 

e contraditória e a sociedade brasileira deve ser analisada, mesmo que brevemente, para a 

criação de possibilidades para a construção de uma sociedade emancipada. 

  

2 A ARTICULAÇÃO DO ESTADO COM A SOCIEDADE BRASILEIRA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

É imprescindível compreender o lugar do Estado na divisão das classes sociais, já que 

ele é o responsável pelo ordenamento político dessas classes. O Estado fortalece seu domínio 

sobre a sociedade através de aparatos burocráticos, legais, repressivos e ideológicos. As classes 

sociais são o constituinte orgânico do Estado, e como Liliam (2021, p. 100) enfatiza: “O Estado 

é atravessado pelas lutas de classe e responde de maneira contraditória à essas lutas, ao mesmo 

tempo que as condensa.” 

Conforme Engels (2010): 

 

Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e como, 
ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra geral, o Estado da 
classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe que, por 
intermédio dele, se converte também em classe politicamente dominante e adquire 
novos meios para a repressão e exploração da classe oprimida. Assim, o Estado antigo 
foi, sobretudo, o Estado dos senhores de escravos para manter os escravos 
subjugados; o Estado feudal foi o órgão de que se valeu a nobreza para manter a 
sujeição dos servos e camponeses dependentes; e o moderno Estado representativo 
é o instrumento de que se serve o capital para explorar o trabalho assalariado. 
(ENGELS, 2010, p. 215-216). 
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Nesse viés, a fim de compreender o percurso histórico e político do Estado na sociedade 

brasileira, faz-se necessária uma análise acerca da concepção do Estado na perspectiva de 

autores importantes que debatem essa temática, dentre eles, Marx e Gramsci. Para Karl Marx 

(1818-1883), o Estado busca atender os interesses da burguesia, sendo um instrumento de 

dominação e manutenção da hegemonia da classe que é detentora dos meios de produção, da 

força de trabalho, das mercadorias e da mais-valia. Além dele, Antonio Gramsci (1891-1937), 

um dos autores que aborda o papel do Estado na relação com as classes dominadas, considera 

que o Estado fortalece seu domínio sobre a sociedade através de diversos aparatos, como 

principalmente os ideológicos.  

Com isso, observa-se que com a tomada de consciência das massas, a classe dominante 

utiliza não apenas os aparatos repressivos (exército, polícia, etc), mas os aparatos de consenso, 

que segundo Liguori (2020), “resguardam principalmente a criação do senso comum de massa”, 

que é fundamental para a perpetuação do sistema capitalista exatamente porque é quando o 

Estado e as classes dirigentes utilizam recursos como a escola, os partidos e sindicatos, a mídia, 

a igreja, que afetam diretamente as famílias, primeira instância de contato dos indivíduos, e 

assim propagam sua ideologia e fazem com que as classes subalternas naturalizem e aceitem a 

sociedade tal como ela é. 

 

Nesse sentido, difundir a ideologia dominante, a legitimar e a naturalizar nos setores 
dominados é o objetivo da sociabilidade burguesa. Os movimentos sociais são ações 
coletivas construídas que representam narrativas antagônicas ao modelo de ordem 
dominante. “Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e 
problemas em situações de conflitos, litígios e disputas” (GOHN, 2000, p. 13). Eles 
geram uma identidade coletiva e “esta identidade decorre da força do princípio da 
solidariedade e é construída a partir da base referencial de valores culturais e políticos 
compartilhados pelos grupos.” (GOHN, 2000, p. 13). 

 

Estes valores fortalecem as vozes minoritárias expressas nos discursos de massa, que 

passam de sujeitos passivos ao autoritarismo e interesses do Estado para movimentos coletivos 

com aspectos políticos institucionais, representando resistência às desigualdades sociais pelo 

cenário de retrocessos no campo dos direitos sociais. Dessa forma, busca-se apreender quais 

as particularidades que caracterizam a sociedade brasileira e em como as Políticas Públicas 

surgem nesse cenário, a partir da participação popular em movimentos sociais que reivindicam 

direitos instituídos.  
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2.1. As particularidades políticas e suas implicações na relação do Estado, Políticas Públicas e 

sociedade brasileira 

  

Acerca de aspectos históricos e políticos que marcam a sociedade brasileira, a 

Proclamação da República, em 1889, não alterou significativamente o quadro das forças 

políticas e direitos sociais brasileiros e não houve participação popular no processo. Contudo, 

promulgada no dia 05 de outubro de 1988 e aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte 

durante o governo do presidente José Sarney, a Constituição Federal, que determina os direitos 

e deveres dos entes políticos e dos cidadãos foi uma expressiva conquista no processo de 

redemocratização do país após o fim da Ditadura Militar. É inegável que ao longo do 

desenvolvimento histórico, político e social do Brasil, houveram conquistas, a partir da luta das 

classes populares, sendo a Constituição Cidadã uma delas, pela ampla participação popular que 

visava o exercício da liberdade e da democracia.  

A dinâmica da relação entre Estado e a sociedade brasileira, na qual se inscreve a prática 

das políticas públicas, é atravessada por diversas desigualdades seja elas políticas, econômicas, 

sociais, intelectuais ou simbólicas, sendo uma das características mais marcantes na estrutura 

e gênese do país. Apresenta-se como um fenômeno complexo e multifacetado que tem 

impactos diversos como a exclusão de direitos e mudanças a partir de critérios que 

burocratizam o acesso destes. Por isso, a busca de alternativas de redução das desigualdades 

requer a definição e implementação de políticas públicas que possibilitem uma distribuição 

mais equitativa dos bens e recursos sociais, assim como a efetivação dos direitos sociais 

previstos na Constituição Federal. Ao conjunto das desigualdades, denomina-se questão social, 

a qual é constitutiva da sociedade capitalista, pois como diz Iamamoto (2000, p. 27): 

 

Questão social apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da 
sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: produção social é cada vez 
mais coletiva, o trabalho torna-se amplamente social, enquanto a apropriação dos 
seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. 
(Iamamoto, 2000, p. 27). 

 

Considerando as diferentes realidades conjunturais que marcam a história do país, faz-

se necessário compreender que, nas últimas décadas, as políticas públicas reafirmam os 

compromissos da Constituição atual, e de outro lado, elas sofrem os impactos das políticas 
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governamentais de viés neoliberal a partir dos anos 1990, que contribuem para que haja 

retrocessos na garantia dos direitos sociais e enfraquecimento de lutas sociais, influenciando o 

corte nos gastos públicos e a intervenção mínima do Estado, pois, nesta perspectiva, cabe ao 

mercado e setores privados atender as demandas e necessidades da população. Segundo 

Faleiros (2007, p. 187): 

 

As reformas neoliberais têm propósitos (...) de mudar a estruturação do sistema de 
bem-estar social com a diminuição do papel do Estado e, principalmente, da garantia 
de direitos sociais, e a inserção dos dispositivos de manutenção da força de trabalho 
nos mecanismos lucrativos do mercado. 

 

Assim, ao se analisar as políticas públicas concedidas pelo Estado à sociedade, é 

imprescindível perceber o quanto há a criação de políticas focalizadas em famílias que vivem 

em vulnerabilidade social, mas não se gestam programas e ações estruturantes que de fato 

modifiquem as desigualdades sociais, haja vista que o objetivo do Estado é garantir as condições 

à sua valorização e acumulação. Segundo Netto (2006b, p. 26), 

 

a preservação e o controle contínuos da força de trabalho, ocupada e excedente, é 
uma função estatal de primeira ordem [...]. Justamente neste nível dá-se a articulação 
das funções econômicas e políticas do Estado burguês no capitalismo monopolista [...] 
ele deve legitimar-se politicamente incorporando outros protagonistas sociopolíticos. 
O alargamento de sua base de sustentação e legitimação sociopolítica, mediante a    
generalização e a institucionalização de direitos e garantias cívicas e sociais, permite-
lhe organizar um consenso que assegura o seu desempenho. (NETTO, 2006b, p. 26-27; 
grifos do original).  

 

Enquanto uma pequena parcela da população tem usufruído da riqueza socialmente 

produzida às custas da exploração, a classe trabalhadora tem sofrido com o aumento do 

desemprego, miséria, pobreza, analfabetismo, péssimas condições de moradia, genocídio de 

índios, racismo, xenofobia, homofobia, feminicídio, violências, trabalho infantil, e estes fatores 

são retratos que têm afetado a vida de muitos cidadãos. No Brasil, as discrepâncias econômicas 

associam-se às discrepâncias políticas, culturais, raciais, étnicas, etc. Nessa perspectiva, 

entender como o Serviço Social se situa nos movimentos sociais é de suma importância para 

um debate que compreenda os impactos que a luta de classes possui para que os direitos sociais 

sejam de fato assegurados, através de uma intervenção profissional qualificada que 
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compreenda histórica e socialmente como deve realizar mediações necessárias a favor da 

classe trabalhadora. 

 

3 O SERVIÇO SOCIAL E OS MOVIMENTOS SOCIAIS SITUADOS NO CONTEXTO DA LUTA DE 

CLASSES   

 

A partir do que foi discutido até o presente momento, Freitas (2017, p. 79) acentua que, 

“é possível situar o fundamento teórico e político dos movimentos sociais dentro da ordem 

capitalista no conflito de classes”. Com isso, entende-se o movimento social como uma 

tentativa de questionar ou legitimar determinado projeto societário, seja da classe detentora 

dos meios de produção ou da classe vendedora da força de trabalho. Os movimentos sociais 

estão presentes na sociedade regida pelo capital, contudo se organizam e lutam contra essa 

dominação para que o Estado assegure direitos em prol da maioria e vise os interesses da 

sociedade.  

As lutas de classes e sociais pressupõem os fundamentos estruturais do modo de 

produção capitalista, a polarização das classes fundamentais e a contradição de seus interesses, 

a partir da exploração de uma classe por outra. O que diferencia as lutas sociais é o tipo de 

organização pela qual se desenvolvem, seus objetivos e a clareza dos fundamentos e da gênese 

das suas reivindicações. Para Vieira (2004), a função dos movimentos sociais não é o exercício 

do poder, mas lutar pela delimitação e orientação da ação do poder estatal, para que este 

cumpra as tarefas para as quais existe como instituição, que é responsável para gerir as 

necessidades objetivas dos cidadãos, devendo desempenhá-las a partir do interesse coletivo.  

A sociedade tem buscado uma maior participação na elaboração de políticas públicas, o 

que acaba fomentando uma maior aproximação destes sujeitos ativistas com o poder estatal. 

“Essa demanda implica não somente na criação de espaços de diálogo entre atores da 

sociedade civil e do governo, mas da maior presença de ativistas de movimentos sociais dentro 

do próprio Estado”. (ABERS, VON BULOW, 2011, p. 65). É nesse contexto de luta de classe, em 

que os atores sociais possuem interesses divergentes e necessitam conquistar a hegemonia em 

seus projetos de classe, segundo Freitas (2017), que precisam ser entendidos os movimentos 

sociais, na medida em que são movimentações que buscam consolidar projetos de classe. Ou 

seja, existe movimento social porque existem classes sociais e essas classes estão em conflito.  
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Afirmar que o Serviço Social é uma profissão inscrita na divisão social e técnica do 

trabalho como uma especialização do trabalho coletivo, que tem como objeto profissional a 

questão social,  

e identificar o sujeito como trabalhador assalariado, significa compreender, consoante à Raquel 

Raichelis (2011), que: 

 
O Serviço Social como profissão emerge na sociedade capitalista em seu estágio 
monopolista, contexto em que a questão social, pelo seu caráter de classe, demanda 
do Estado mecanismos de intervenção não apenas econômicos, mas também políticos 
e sociais. Sua institucionalização relaciona‐se assim à progressiva intervenção do 
Estado no processo de regulação social, momento em que as sequelas e manifestações 
da questão social se põem como objeto de políticas sociais, em dupla perspectiva: seja 
no sentido de garantir condições adequadas ao pleno desenvolvimento capitalista e 
seus processos de acumulação privada em benefício do grande capital monopolista; e, 
simultânea e contraditoriamente, no sentido responder, por vezes antecipar‐se, às 
pressões de mobilização e organização da classe operária, que exige o atendimento de 
necessidades sociais coletivas e individuais derivadas dos processos de produção e 
reprodução social (cf. entre outros, NETTO, 2005). 

 
De acordo com Moro e Marques (2011), os assistentes sociais passam a se inserir junto 

aos setores organizados da sociedade incentivando os processos organizativos e apoiando as 

lutas e reivindicações. Nesse contexto, o Serviço Social tem um compromisso, estabelecido 

inclusive como competência profissional na Lei 8.662/93 que regulamenta a profissão que é o 

de buscar o fortalecimento dos movimentos na garantia de direitos. De acordo com o artigo 4º, 

Inciso IX da Lei que regulamenta a profissão, constitui-se competência profissional “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”. 

Conforme Lopes e Santana (2017), o Estado por muitas vezes reprime o avanço de 

conquistas sociais e incorpora mecanismos de estruturação social. Esta ambivalência de caráter 

estatal faz com que o profissional de Serviço Social seja introduzido neste contexto das 

mobilizações, servindo como suporte interrelacional frente às desigualdades sociais. Torna-se 

hegemônica uma abordagem que compreenda a profissão inserida na dinâmica das relações 

sociais capitalistas, participando do processo de reprodução dessas relações e de seus 

interesses contrapostos, respondendo através de sua intervenção a demandas tanto do capital 

como da classe trabalhadora. Segundo Iamamoto (2009, p. 357)‚ “[...] ao atuar na 

intermediação  entre  as  demandas da população usuária e o acesso aos serviços  sociais [...]”, 
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a atuação profissional dos/as assistentes sociais é realizada a partir de mediações com as 

políticas públicas visando a garantia de direitos sociais.  

 

3.1. O diálogo entre o Serviço Social e os Movimentos Sociais sob a lógica das Políticas 

Públicas 

 

Levando em consideração os aspectos analisados anteriormente, o Estado surge como 

produto e um pacto entre indivíduos e sua legitimidade deriva de algum tipo de consenso entre 

aqueles que devem se submeter a sua autoridade. Nessa perspectiva, 

 
Discutir a inserção do Serviço Social nos processos de organização e mobilização 
popular significa analisar como o assistente social, como trabalhador assalariado e 
considerando a própria natureza contraditória de sua intervenção profissional, pode 
atuar no sentido da promoção e do fortalecimento das organizações e lutas coletivas 
dos trabalhadores que são alvo de suas intervenções. (DURIGUETTO, ABRAMIDES, 
2014, p. 183).  

 
Para pensar a relação do Serviço Social com os movimentos sociais faz-se necessário 

pensar como a profissão constrói sua intervenção nesse espaço. As atividades mais rotineiras 

desenvolvidas pelos assistentes sociais nos movimentos sociais são: a capacitação de militantes; 

rodas de conversas; socialização das informações referentes aos direitos sociais; ministração de 

cursos; oficinas; e seminários, entre outras. Para Mota (2014), a referência dos movimentos 

sociais no Serviço Social foi aspecto imprescindível para a constituição do projeto político 

profissional atual, que resultou no Código de Ética e na Lei que hoje regulamenta a profissão, 

perspectivada nos interesses das classes subalternas. A esse respeito, a autora pontua: 

 

Sob o meu ponto de vista a relação entre Movimentos Sociais e Serviço Social não é 
apenas necessária; ela foi e é determinante da construção do que hoje denominamos 
como Projeto ético-político profissional. Embora esta nominação surja nos anos 1990, 
sua constituição remonta aos finais dos anos 1970 do século passado, quando se inicia 
um movimento político, teórico e acadêmico-profissional de ruptura com o 
conservadorismo no Serviço Social. (MOTA, 2014, p. 26). 

 

A colaboração do assistente social aos movimentos sociais é pensada, “[...] nas ações 

concretas com o objetivo de, por um lado, instrumentalizar a população para exigir melhoria na 

prestação de serviços por parte do Poder Público e, por outro, conjugar este processo com o 

fortalecimento dos mecanismos coletivos de organização popular” (RAICHELIS, 1982, p. 79). O 
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processo de renovação do Serviço Social brasileiro foi viabilizado pela redemocratização 

vivenciada nos anos 80 e se deu em um contexto de ascensão de lutas sociais, que conduziu a 

uma interlocução com os trabalhadores e seus instrumentos de classe, edificando as bases 

políticas imprescindíveis para a construção de um projeto profissional contra hegemônico, 

fundamentado na perspectiva marxista. Conforme Freitas (2017), 

 

O fato de dizer que a profissão se vincula aos movimentos sociais não significa dizer 
que ela é por natureza transformadora e crítica, na medida em que se faz necessário 
considerar a heterogeneidade dos movimentos, que podem ser conservadores, 
estruturados para garantir a manutenção da ordem vigente. Ou seja, dizer que o 
Serviço Social precisa estar ao lado dos movimentos sociais é lugar comum e significa 
muito pouco se não houver a qualificação dessa presença. (FREITAS, 2017, p. 84). 

 

Esse período, também foi marcado pela Constituição Federal de 1988, que contribuiu 

também para a desmobilização dos movimentos sociais, que estavam articulados para a 

garantia de direitos e uma vez que esses foram estabelecidos em Lei, fragmenta as lutas 

imediatas. Esse cenário é desencadeado por práticas governamentais e empresariais – 

provenientes de ideias relacionadas à reestruturação produtiva e ao neoliberalismo – o que faz 

com que os direitos passem a ser combatidos, negados ou postergados.  Ademais, possibilitou 

acesso às políticas públicas e contribuiu para o surgimento dos Conselhos de Saúde e de 

Assistência Social, consolidando o acesso a bens e serviços e elencando direitos da população.  

O movimento feminista contribuiu para o empoderamento feminino a partir de direitos 

iguais para as mulheres sem a existência de padrões patriarcais, o movimento negro priorizou 

o uso das cotas para entrada nas universidades públicas e ações antirracistas, o movimento 

LGBTQIA+ em luta pelos direitos da diversidade e representatividade, Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST) que tem como objetivo a reforma agrária e a luta pela terra, 

entre outros. “Nessa perspectiva teórica, as escolhas identitárias, inclusive dos agentes dos 

movimentos, incluem-se em momentos de decisões, tendo em vista a adesão a determinados 

projetos políticos e discursos”. (RODRIGUES, 2011, p. 152). 

A luta por reconhecimento de particularidades dos indivíduos com interesses em 

comum é ocasionada pela desproteção social que provoca incertezas nos indivíduos e 

possibilita debates em que se tenha a identificação de indivíduos e sua inserção em grupos 

sociais como forma de resistência à realidade posta.  Seguindo a reflexão de Freitas (2017), os 
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movimentos sociais referem-se a formas coletivas de organização que possuem o intuito de 

realizar reivindicações de direitos. Marx e Engels explicitam a importância da união e 

organização dos trabalhadores no processo de luta que objetive a emancipação: “o verdadeiro 

resultado das suas lutas [dos trabalhadores] não é o êxito imediato, mas a união cada vez mais 

ampla dos trabalhadores” (1998, p.16). Destarte, 

 

Entendemos, dessa forma, as lutas pela igualdade de direito de gênero, sexual, racial, 
pela defesa do meio ambiente, pelos direitos humanos, por demandas pontuais de 
uma comunidade, como lutas diferentes (nos seus campos de atuação, na sua 
organização, nos seus objetivos) mas constitutivas das lutas de classes. Lutas que não 
podem esperar "a grande revolução" para resolver seus problemas pontuais, mas cujo 
objetivos a curto prazo (como a igualdade de gênero, por exemplo) não 
necessariamente são antagônicos à finalidade de longo prazo (a superação da ordem 
burguesa). Articular o curto e o longo prazo, os objetivos alcançáveis "agora" com as 
finalidades de maior alcance, torna-se imprescindível. (MONTAÑO E DURIGUETTO, 
2011, p. 119). 

 

Essas formas de organizações vão buscar estratégias para mobilizar grupos 

historicamente excluídos do acesso a direitos, vítimas de preconceito, discriminação, 

componentes das chamadas “minorias sociais” na busca por visibilidade, denúncia de 

desigualdades, e efetivamente garantia de direitos.   

 

4. CONCLUSÃO 

 

Dado o exposto, apreende-se que a partir dos fatos mencionados, o referido texto 

esclarece que é na sociedade que o Estado e a classe dominante encontram sustentação, sendo, 

portanto, categorias intrínsecas e indissociáveis. Marx subordina o Estado à sociedade civil 

porque é ela que o define e estabelece a organização e os objetivos deste. Já para Gramsci, a 

sociedade faz parte do Estado, que é permeado por interesses e conflitos das classes sociais 

conformadas na estrutura econômica. Conclui-se que se faz necessária, segundo a perspectiva 

marxista, a busca pela emancipação humana e a superação do Estado, enquanto instância 

reguladora e exploratória da vida dos indivíduos, sendo a classe trabalhadora, a protagonista 

desse processo. 

A sublevação da classe operária para dominar os meios de produção e suprimir a 

exploração, visando a destruição do capital, que é a fonte de toda a contradição da sociedade, 
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provocaria o fim do Estado e das classes sociais. Dessa forma, uma sociedade culturalmente e 

moralmente fraca é mais vulnerável a manipulações ideológicas, portanto, os cidadãos não 

podem ser imparciais porque o Estado não o é, pelo contrário, sua função é a de administrar os 

males sociais e não os superar. Não basta reconhecer que o Estado e a sociedade se organizam 

contraditoriamente, mas analisar a sociedade para compreendermos as relações sociais e o 

domínio de uma classe sobre a outra, buscando não apenas explicar a realidade, mas visar sua 

transformação. 

Nesse sentido, a inserção dos profissionais do Serviço Social nos movimentos sociais 

contribui para a afirmação da categoria profissional porque sua intervenção visa as mudanças 

nas relações capital/trabalho e a superação de desigualdades sociais, posicionando-se a favor 

da classe trabalhadora e das organizações da sociedade, apesar de atender a interesses da 

classe dominante por suas requisições institucionais. A reduzida atuação profissional “[...] em 

organizações e associações próprias da classe trabalhadora, por elas criadas e geridas, assim 

como a falta de vínculos sólidos com seus movimentos sociais autônomos” (IAMAMOTO, 2004, 

p. 47) demonstra a necessidade de resgatar no espaço acadêmico e profissional a pesquisa 

acerca dessa temática. 

Dessa forma, o compromisso histórico do Serviço Social com os movimentos sociais visa 

contribuir com os grupos sociais e pessoas que lutam por melhores condições de vida e 

trabalho, articulando forças com os que sofrem opressões econômicas, de classes, gênero, de 

orientação sexual, entre outras, em recusa ao arbítrio e ao autoritarismo, com vistas a 

ampliação e consolidação de cidadania e na defesa intransigente dos direitos humanos, como 

é preconizado nos princípios fundamentais do Código de Ética da profissão. Destarte, destaca-

se a importância de novas estratégias que fortaleçam os movimentos sociais, suas demandas e 

perspectiva societária, num sentido emancipatório, o que mostra profundo vínculo com a 

perspectiva profissional crítica e que também se expressa no Código de Ética (1993) que 

estabelece como um direito profissional "apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e 

organizações populares" (art. 12, alínea b). 

Os movimentos sociais são fundamentais para o fortalecimento da classe trabalhadora, 

haja vista a formação de consciência crítica, condição fundamental para a identidade de classe, 

sem a qual não é possível a superação da ordem vigente. Na contemporaneidade, vivenciam 

desafios marcados pela despolitização e fragmentação de suas lutas, o que acaba por 
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descaracterizar a razão fundante dos mesmos, qual seja, a luta de classes. O desafio para o 

trabalho do assistente social seria o do fortalecimento dos movimentos sociais a partir de sua 

inserção nestes e da sua participação na elaboração de políticas públicas, “[...] alargando os 

canais de interferência da população na coisa pública, permitindo maior controle social, por 

parte da sociedade, nas decisões que lhe dizem respeito” (IAMAMOTO, 2000, p.142-143). 

Mediante o exposto, a sociedade se caracteriza por ser uma esfera da disputa de 

projetos societários pelos movimentos das classes sociais, diante da ordem hegemônica 

expressa pelo Estado na luta de classes que permeia o modo de produção capitalista. Diante 

disso, o Serviço Social, enquanto categoria profissional pertencente à classe trabalhadora, 

assim como os indivíduos inseridos em movimentos sociais, deve atingir a “consciência de 

classe para si”, que objetiva a emancipação humana a partir da superação da ordem do capital 

vigente e da constituição de uma sociedade sem classes, e não uma “consciência em si”, que 

busca apenas a obtenção de interesses de grupos individuais que conquistam apenas algumas 

garantias. Isso porque a emancipação não é possível de forma individualizada, mas em um 

contexto de relações sociais entre todos os sujeitos da transformação social.  

 

REFERÊNCIAS 

ABERS, Rebecca; BÜLOW, Marisa Uon. Movimentos sociais na teoria e na prática: como estudar 
o ativismo através da fronteira entre estado e sociedade? Sociologias [online]. 2011, v. 13, n. 
28, pp. 52-84. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1517-45222011000300004>. 

BRASIL. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação da profissão. 
- 9. ed. rev. e atual. - [Brasília]: Conselho Federal de Serviço Social, [2011]. Disponível em: 
<http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf>. 

DURIGUETTO, Maria Lúcia. Movimentos Sociais e Serviço Social no Brasil pós-anos 1990: 
desafios e perspectivas. IN: ABRAMIDES, Maria Beatriz; DURIGUETTO, Maria Lúcia (Orgs.). 
Movimentos Sociais e Serviço Social: uma relação necessária. São Paulo, Cortez, 2014.  

DURIGUETTO, Maria Lúcia; MONTAÑO, Carlos. Estado, Classe e Movimento Social. 3ed. São 
Paulo: Cortez, 2011. 

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 2. ed. São Paulo, 
Expressão Popular, 2010. 

FALEIROS, Vicente de Paula. A política Social do Estado Capitalista. 10 º. Ed. São Paulo; Cortez, 
2007. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

504 

FREITAS, Tais Pereira de. Movimentos sociais e Serviço Social: debates fundamentais. 
Sociedade Em Debate, 2017, 23(2), p. 76 - 96. Disponível em: 
https://revistas.ucpel.edu.br/rsd/article/view/1532. 

GOHN, M. da G. 500 anos de lutas sociais no Brasil: Movimentos Sociais, ONGs e Terceiro 
Setor. Revista Mediações, Londrina, v.5, n.1, p.11-40, jan/jun. 2000. 

IAMAMOTO, Marilda V. Os espaços sócio-ocupacionais do assistente social. In: SERVIÇO Social: 
direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ ABEPSS, 2009.p. 341-375. 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Renovação e Conservadorismo no Serviço Social. São Paulo: 
Cortez, 2004. 

IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. - 3. ed. - São Paulo, Cortez, 2000. 

LIGORI, Guido. Como Gramsci decifrou o Estado. Disponível em: COMO GRAMSCI DECIFROU O 
ESTADO | #DicionárioGramsciano - Bing video. TV BOITEMPO. 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. São Paulo: Cortez, 1998.  

MOTA, Ana. Prefácio. In: ABRAMIDES, M. B.; DURIGUETTO, M. L. (Org.). Movimentos Sociais e 
Serviço Social uma relação necessária. São Paulo: Cortez, 2014. p. 23-30. 

NETTO, José Paulo.  Ditadura e serviço social: uma análise do serviço social no Brasil pós – 64. 
8ed. São Paulo: Cortez, 2005.  

NETTO, José Paulo. Capitalismo monopolista e Serviço Social. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2006b. 

RAICHELIS, R. Considerações a Respeito da Prática do Serviço Social em Movimentos Sociais – 
Fragmentos de uma Experiência. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, Cortez, 1982.  

RAICHELIS, Raquel. O assistente social como trabalhador assalariado: desafios frente às 
violações de seus direitos. Serviço Social & Sociedade [online]. 2011, n. 107, pp. 420-437. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-66282011000300003>. 

RODRIGUES, C. M. L. Movimentos sociais (no Brasil): conceitos e práticas. In: SINAIS – Revista 
Eletrônica - Ciências Sociais. Vitória: CCHN, UFES, Edição n.09, v.1, junho. 2011. pp.144-166.  

SANTOS, Liliam dos Reis Souza. Estado e Classes sociais: uma imbricada e contraditória 
relação. R. Katál., Florianópolis, v. 24, n. 1, p. 99-108, jan./abr. 2021 ISSN 1982-025. Disponível 
em: DOI: https://doi.org/10.1590/1982-0259.2021.e74021. 

. 

  

https://revistas.ucpel.edu.br/rsd/article/view/1532
https://revistas.ucpel.edu.br/rsd/article/view/1532
https://www.bing.com/videos/search?q=grasmci+e+o+estado&&view=detail&mid=F12B00E81FE61C1BD506F12B00E81FE61C1BD506&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgrasmci%2Be%2Bo%2Bestado%26FORM%3DHDRSC3

