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PRefÁcIO
MARILdA vILLeLA IAMAMOtO1

O passado diz coisas que interessam ao futuro.

E. Galeano

IntROdUçãO 

Meus agradecimentos às organizadoras deste livro, Profs. Doutoras Alexandra Aparecida 
Leite Toffanetto Seabra Eiras, Carina Berta Moljo e Maria Lúcia Duriguetto, da Universidade Federal 
de Juiz de Fora pelo convite, que muito me honra, para prefaciar a presente coletânea, Perspectivas 
histórico-críticas no Serviço Social: América Latina, América do Norte e Europa.

Esta coletânea é parte do projeto “O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na 
América Latina: determinantes históricos, interlocuções internacionais e memória (1960-1980)2, 
investigação ora em andamento (IAMAMOTO, M. V. e SANTOS, C. M., 1916)). É com satisfação que 
as/os pesquisadoras(es) aqui reunidos vêm a público apresentar resultados parciais dos respectivos 
subprojetos temáticos que compõem esse projeto de investigação.

A presente pesquisa é uma expressão de resistência acadêmica ao conservadorismo 
intelectual e político no universo do Serviço Social e na sociedade. Ela está focada nas décadas 
de 1960 a 1980, e busca captar o passado de modo a iluminar o presente, ao mesmo tempo em 
que o passado iluminado se torna uma força no presente, como sugere Lowy (2005). O projeto de 
pesquisa, coletivamente construído, atribui visibilidade aos vínculos entre o Serviço Social e a história 
de lutas e movimentos contestatórios apoiados em projetos societários das classes subalternas na 
América Latina e no Caribe, na América do Norte (EUA e Canadá) e em parte da Europa. Essa é 
uma das perspectivas presentes na disputa pela hegemonia no universo intelectual dessa área de 
conhecimento desde meados dos anos 1960. 

A orientação analítica propõe-se a situar o Serviço Social na história sob o ângulo das relações 
entre as classes e suas tensões, privilegiando o “ponto de vista dos vencidos” -, no contraponto à 

1 Prof. Titular aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade do Estado Rio de Janeiro (UERJ), atuando 
no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UERJ. Pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
(CNPQ), bolsista de produtividade nível 1 A. Prof. Visitante da Faculdade de Serviço Social da UFJF.

2 IAMAMOTO, M. V. e SANTOS, C. M. (Cord.). O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina: determinantes 
históricos, interlocuções internacionais e memória (1960-1980). Rio de Janeiro: UERJ/ CNPQ, 2016. O financiamento deste projeto é do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico. (CNPQ) por meio do Edital Universal-2016, da Coordenação de Aperfeiçoamento 
do Pessoal de Ensino Superior (CAPES) por meio dos Programas de Pós-Graduação envolvidos; do Programa de Incentivo à Produção 
Científica, Técnica e Artística - PROCIÊNCIA (UERJ/FAPERJ) e das universidades articuladas nessa iniciativa que vêm apoiando seus 
pesquisadores, listadas no texto.
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visão oficial e linear da história apoiada na acumulação de capital como progresso e conquista. 
Consoante às sugestões de W. Benjamin, “escovar a história a contrapelo” ou a “história no sentido 
contrário” sob a ótica dos “de baixo”, o que implica o reconhecimento da luta de classes em suas 
dimensões materiais e espirituais (LOWY, 2005).

Rever o passado para iluminar o presente, elucidando as “constelações que ligam o 
presente e o passado”, é um movimento heurístico fundamental; tanto para compreender o passado 
recente quanto o ineditismo das atuais condições históricas. Também o é para recriar a práxis de 
enfrentamento a esses tempos de regressão conservadora e obscurantista que ameaçam a razão 
crítica, a liberdade de pensamento e da pesquisa. E de forma mais abrangente, esses períodos 
colocam em questão o exercício das funções precípuas da Universidade e as conquistas coletivas 
referentes aos direitos civis, políticos e sociais. 

Assistentes sociais brasileiros e segmentos de segmentos da categoria nos países 
pesquisados se posicionam publicamente no campo da resistência política3 em aliança com os 
grupos majoritários de cidadãos, cujos interesses têm sido severamente atingidos, manifestando-se 
de forma contundente na cena pública. 

A PeSqUISA 

A citada pesquisa propõe tratar a história recente do Serviço Social com centralidade ao 
Movimento de Reconceituação do Serviço Social latino-americano e aos seus desdobramentos, os 
quais são caracterizados por movimentos contestatórios às suas bases conservadoras nas décadas de 
1960-1980. Na América Latina e no Caribe, a reconceituação é um marco na aproximação do Serviço 
Social às lutas, organizações e movimentos sociais que portam a defesa de direitos, interesses e 
projetos das classes subalternas na década de 1960 e nas seguintes.

Simultaneamente, pretende-se mapear inciativas contestatórias similares ocorridas na 
Europa Ibero-americana, especialmente Portugal e Espanha, e na América do Norte - EUA e Canadá 
– e no Reino Unido, denominados de Serviço Social Crítico e Serviço Social Radical. O interesse recai 
sobre: os fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social, as experiências de 
formação universitária e de pesquisa exemplares, identificando incidências no exercício profissional. 
Ademais, pretende-se apreender tanto a unidade do Movimento de Reconceituação do Serviço 
Social na história latino-americana quanto suas particularidades nacionais – e diversidades regionais 
-, considerando seus antecedentes, expressões e desdobramentos. 

Esse período histórico é marcado pelo ascenso e pela hegemonia do imperialismo norte-
americano nas três “décadas de ouro do capital” (1945-1973), desvelando simultaneamente 
as contradições que surgem no seio desse processo e impulsionam a crise estrutural do capital 

3 Cf. Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/2018-ServicoSocialNoticia-Site.pdf. Acesso em: 15 de maio de 2018. Disponível 
em: http://www.abepss.org.br/noticias/somos-assistentes-sociais-prontos-para-esistir-e-fazer-brotar-a-flor-viva-197. Acesso em: 15 
de maio de 2018.

http://www.cfess.org.br/arquivos/2018-ServicoSocialNoticia-Site.pdf
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(MÈSZAROS, 2013; MANDEL, 1990) e as subsequentes medidas de ajuste e restauração das taxas de 
lucro a partir das décadas de 1970-1980 na América Latina. 

No cenário histórico da época, merecem ser lembrados: o “maio de 1968”, em Paris, no 
coração da Europa, que traz sérios questionamentos à sociedade capitalista por parte de estudantes 
e trabalhadores; a condenação generalizada à agressão imperialista no Vietnã que, no final, resultou 
na derrota militar e simbólica dos Estados Unidos. Tais processos também afetam o Serviço Social 
europeu, especialmente o anglo-saxão, no horizonte da crítica ao conservadorismo na profissão. 

Em Portugal, a luta contra a ditadura de Salazar, cujo fim ocorre em 1974, contribui 
para desencadear questionamentos à neutralidade da profissão, à atuação em projetos de 
“Desenvolvimento Comunitário”, associados ao desenvolvimentismo e à questão colonial. A 
organização sindical dos assistentes sociais marca presença em um contexto de resistência à ditadura 
e ao Serviço Social tradicional (MARTINS, 2002).

Na Espanha, a longa ditadura de Francisco Franco (1936-1973) conta com o apoio da Igreja 
Católica e do Exército em sua política anticomunista no contexto da Guerra Fria. Ela é beneficiada com 
investimentos norte-americanos ao crescimento econômico do país em troca do estabelecimento 
de bases militares no território espanhol.

Na África, a luta anticolonialista culminou com a independência de vários países que 
enfrentaram frontalmente o imperialismo, rompendo com a identidade atribuída pelos colonizadores. 
Angola, Congo, Moçambique, dentre outros representaram o triunfo da “independência política” 
frente ao poder capitalista europeu e uma temida aproximação às forças soviéticas. 

Na década de 1960, emoldurada pelo contexto geopolítico da Guerra Fria, governos 
dos Estados Unidos financiaram a contrarrevolução na América Latina, o que aprofundou o 
desenvolvimento histórico desigual e combinado. Ao mesmo tempo, experiências de inspiração 
socialista e/ou democrático-popular vicejavam na América Latina: a de Allende, no Chile, até 1973; 
de Granada, sob a liderança de Maurice Bishop, destruída pela invasão norte-americana em 1983; 
a vitória da Revolução Sandinista da Nicarágua; a Revolução Popular em El Salvador, com duração 
de 12 anos, desativada em 1992; a Revolução Popular na República Dominicana, interrompida em 
1965 por invasão de forças norte-americanas e brasileiras. Enquanto as forças da contrarrevolução, 
impulsionadas pelos EUA, afirmavam-se no fascismo de Pinochet, nas ditaduras militares na 
Argentina, Brasil e Uruguai, destroçando ensaios democráticos importantes; seguidas da invasão do 
Panamá pelos Estados Unidos em 1989.

O movimento de Reconceituação (ALAYÓN, 1975; 2005; NETTO, 1975; 1981; 
IAMAMOTO,1998) expressa um amplo questionamento sobre a profissão do Serviço Social (suas 
finalidades, fundamentos, compromissos éticos e políticos, procedimentos operativos e formação 
profissional), uma vez que ele é dotado de várias vertentes e com nítidas particularidades nacionais 
que reclamam pesquisa. Mas, sua unidade assentava-se na busca de construção de um Serviço Social 
latino-americano, isto é: na recusa da importação de teorias e métodos alheios à nossa história, 
na afirmação do compromisso com as lutas dos “oprimidos” pela “transformação social” e no 
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propósito de atribuir um caráter científico às atividades profissionais. Desse modo, denunciava-se a 
pretensa neutralidade político-ideológica, a restrição dos efeitos de suas atividades aprisionadas em 
microespaços sociais e a debilidade teórica no universo profissional. 

De base teórica e metodológica eclética, esse movimento no Cone Sul foi inicialmente 
polarizado pelas teorias desenvolvimentistas. Seus desdobramentos, especialmente a partir de 1969, 
condensam as primeiras aproximações do Serviço Social à rica e diversificada tradição marxista no 
diálogo com outras vertentes teóricas. No período da Reconceituação, essa aproximação foi haurida 
em manuais de divulgação do marxismo-leninismo, na vulgata soviética, em textos maoístas, no 
estruturalismo francês de Althusser; mas também nas elaborações da “Teoria da Dependência” 
(CARDOSO e FALETTO, 1970; MARINI, 1991; BAMBIRRA, 1974; DOS SANTOS, 2000; FRANK, 1973; 
1991); além de influências da Teologia de Libertação e do educador brasileiro Paulo Freire. Registra-
se, a ausência de uma aproximação rigorosa aos textos de Marx (QUIROGA, 1991; SILVA, 1991; 
IAMAMOTO, 1998), especialmente em relação à sua magistral obra, O Capital. A Crítica da Economia 
Política (MARX, 1985). E também débil a presença da produção de intelectuais continuadores dessa 
tradição intelectual, como A. Gramsci, G. Lukács, H. Lefebvre, E. Mandel, entre outros. 

Nas décadas subsequentes, mediante apropriação mais rigorosa de obras fundamentais da 
tradição marxista, a Crítica da Economia Política tem iluminado, sob o ângulo teórico-metodológico, 
a análise da sociedade capitalista contemporânea em suas relações sociais e contradições entre as 
classes. Esta perspectiva analítica contribui para reconhecer as necessidades dos sujeitos (coletivos e 
individuais) em suas relações entre si e com o Estado no marco das políticas públicas, das lutas e dos 
movimentos sociais na defesa dos direitos do trabalho e dos trabalhadores, dos direitos humanos e 
dos valores democráticos. 

Os estudos e achados da presente pesquisa, a partir das orientações analíticas assinaladas, 
apontaram para o aprofundamento de temas, como: (a) a crise do capital na América Latina 
e as relações de dependência perante os centros do poder mundial; (b) as ditaduras nos países 
latino-americanos e em Portugal e Espanha, assim como as lutas e os movimentos sociais que 
impulsionaram as suas crises; (c) a transversalidade da influência do pensamento do Paulo Freire e 
a forte repercussão da teologia da libertação nos vários países; (d) as vertentes da interpretação da 
tradição marxista que inspiraram o referido movimento; (e) a necessidade de qualificar as fronteiras 
dos movimentos contestatórios às bases conservadoras do Serviço Social latino-americano, ibero-
europeu e/ou norte-americano; (f) a noção de crítica ante a diversidade de influências políticas e 
teóricas nesse movimento. 

O SIgnIfIcAdO SOcIAL dA PeSqUISA nA AtUALIdAde

Este projeto coletivo coloca o Serviço Social na história como objeto de sua própria pesquisa, 
em tempos de mundialização do capital sob a hegemonia das finanças. Ele estimula a interlocução 
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acadêmica internacional entre pares no Serviço Social, reconhecendo e respeitando as diferenças de 
caminhos trilhados.

Revisita-se a história recente do Serviço Social, tendo por centro o movimento de 
reconceituação latino-americano e seus desdobramentos, abrangendo coetâneos movimentos 
contestatórios ao conservadorismo em países na Europa ibero-americana, na América do Norte e no 
Reino Unido. A pesquisa está apoiada na reunião de fontes bibliográficas e documentais inéditas; e 
em registros da memória dos sujeitos que foram testemunhos de seu tempo; sujeitos partícipes da 
vida universitária, de movimentos, lutas e expressões coletivas incidentes no Serviço Social e que 
contribuíram ao processo de renovação histórico-crítica do Serviço Social nos seus países. Assim, 
estão sendo abertas novas sendas na reconstrução do conhecimento sobre o Serviço Social na divisão 
do trabalho, como concreto pensado, inserto na história dos países considerados, impulsionando e 
renovando a análise de própria trajetória histórica do Serviço Social.

A articulação do Serviço Social na América Latina, desde meados dos anos 1960, ocorre 
por meio de entidades profissionais, gremiais e acadêmicas, sendo essas últimas polarizadas 
pelas preocupações com o ensino em Serviço Social. A articulação acadêmica tendo a pesquisa 
com eixo desencadeia-se, na década de 1970, por meio do Centro Latinoamericano de Trabajo 
Social (CELATS)4 e sua área de investigação5, quando a pós-graduação dava apenas seus primeiros 
passos na América Latina. Mais tarde, iniciativas importantes de articulação latino-americana na 
área gremial ocorreram: na criação do Comitê Mercosul das Organizações Profissionais, em 1996, 
expressando o compromisso com a organização política da categoria6, e uma forma de resistência 
à estratégia geopolítica do capital de organização de blocos mercantis e à política internacionalista 
neoliberal nociva aos interesses dos trabalhadores na América Latina (Disponível em: <http://www.
cfess.org.br/visualizar/menu/local/cfess-no-mercosul>). Acesso em: 25 fev. 2019). Observa-se a 
expansão das relações internacionais e a organização do Serviço Social latino-americano por meio da 

4 O CELATS contribui decisivamente na elaboração de um pensamento crítico do Serviço Social latino-americano, quando a pós-
graduação ainda dava seus primeiros passos; e no fortalecimento da organização acadêmico-profissional no continente e no Caribe, 
cultivando a fraternidade dos povos latino-americanos na luta contra o arbítrio das ditaduras militares nas Américas. Na gestão dos 
brasileiros Prof. Dr. Seno Cornely na ALAETS (1977-1980), acompanhado de Leila Lima Santos no CELATS, uma direção progressista é 
impressa à entidade, que se move na defesa dos direitos humanos no continente. Amplia-se suas bases de legitimidade no continente 
e cria-se o primeiro Magister Latinoamericano en Trabajo Social, com sede na Universidad Autónoma de Honduras (UNAH). Verifica-
se simultaneamente um estreitamento de laços com a INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOLS OF SOCIAL WORK (IASSW), com 
presença em reuniões do Conselho Diretivo (em Viena e Montreal), em Congressos Internacionais de Escolas de Serviço Social 
(Jerusalém, 1978 e Hong-Kong, 1980), além de seu efetivo apoio à fundação da revista quadrimestral Internacional Social Work 
(CORNELY, 2003). Cf. LIMA SANTOS, 1984.

5 Nos anos 1978-1979, eu atuava como pesquisadora do Centro Latino-Americano de Trabalho Social (CELATS) no projeto de 
investigação: História do Serviço Social na América Latina, junto com o Raul de Carvalho e Alejandrino Manguiña Larco, sob a 
coordenação de Manuel Manrique Castro. Cf. MANRIQUE, M. C e IAMAM|OTO, M. V.. Hacia el estudio de la historia del Trabajo 
Social en América Latina, Revista Acción Critica nº 5. Lima: CELATS/ALAETS, 1979, p.53-73. Essa pesquisa desdobrou-se nas seguintes 
publicações: CARVALHO, R. Modernos Agentes da Justiça e da Caridade. Notas sobre a origem do Serviço Social no Brasil. Serviço 
Social e Sociedade nº 2. ano I, mar 1980, p. 43-71;IAMAMOTO e CARVALHO, R. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Esboço de 
uma interpretação histórico-sociológica. São Paulo: CELATS/Cortez, 1982; MANRIQUE, M, C. Serviço Social na América Latina. São 
Paulo: Cortez/CELATS, 1984; ____De Apostoles a agentes de câmbio. El Trabajo Social en la historia latinoamericana. Lima (Peru): 
CELATS, 1982; MAGUIÑA, A. L. Desarollo Capitalista y Trabajo Social. Peru. Lima (Peru): CELATS, 1979.

6 A articulação dos profissionais na América Latina também tem seu apoio em formas de comunicação virtuais, sendo a mais ampla o 
Boletim Surá. Disponível em: <http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/sura.php>. Acesso em: 25 fev. 2019.
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Asociación Latinoamericana de Enseñanza y Investigación en Trabajo Social (ALAEITS), da Federação 
Internacional de Assistentes Sociais (FITS) - região da América Latina e Caribe -, e do Comitê Latino-
Americano e Caribenho de Organizações Profissionais de Serviço Social (COLACATS).

Mas, interessa salientar ser característica inédita deste projeto de investigação constituir 
uma articulação internacional acadêmica tendo por centro polarizador uma pesquisa sobre 
os fundamentos do Serviço Social. A Pós-Graduação stricto sensu, atualmente com programas 
consolidados nos níveis de mestrados e doutorados, é uma das principais âncoras dessa articulação, 
contando com a presença de docentes e discentes de ensino graduado e de iniciação científica. 

Por outro lado, não se pode silenciar a efetiva colaboração dessa investigação aos esforços 
coletivos voltados à internacionalização dos programas de graduação e pós-graduação em Serviço 
Social das universidades envolvida na pesquisa, abrindo portas para convênios e intercâmbios 
interinstitucionais, além de sendas originais abertas às continuidades das pesquisas.

Essa iniciativa também tem contribuído para a formação de novos quadros de pesquisadores 
de distintos níveis acadêmicos, ao propiciar uma ambientação fértil à aprendizagem, acompanhada 
de um diálogo que se expande para além de fronteiras nacionais, complementando a formação 
universitária e capturando novos talentos à pesquisa na área de fundamentos do Serviço Social. 

Em síntese, a originalidade deste projeto de investigação é realizar-se por meio de uma 
ativa e inédita rede internacional de pesquisadores em fundamentos do Serviço Social, contribuindo 
para potenciar e socializar os avanços científicos acumulados. Essa rede congrega 20 universidades 
de diferentes países.

As instituições executoras nacionais são: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/Baixada Santista); 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Toledo (UNIOESTE); e a Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).

Somam-se deze instituições colaboradoras, de seis países: em Portugal: Instituto Superior 
Miguel Torga; Coimbra (ISMT); Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade Lusófona; 
na Espanha: Universidad de Granada; Universidad de las Islas Baleares (UIB); no Chile: Universidad 
Católica de Valparaíso (UCV); Universidad de Chile (UC); na Argentina: Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP); Universidad Nacional de Rosário (UNR); na Colômbia: Universidad Externado de 
Colombia; Corporación Universitária Minuto de Dios (UNIMINUTO). 

Os subprojetos temáticos ora em desenvolvimento são os seguintes: (1) A pesquisa 
acadêmica no Centro Latinoamericano de Trabajo Social - CELATS. Coord.: Dra. Raquel Raichelis 
(PUC-SP) e Maria Inês Souza Bravo (UERJ); (2) Antecedentes e expressões da reconceituação latino-
americana na “Escola de Porto Alegre”, Brasil. Coord: Dra. Graziela Scheffer Machado (UERJ); (3) 
O significado histórico e contribuição teórica do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de 
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Serviços Sociais (CBCISS) no Brasil. Coord.: Dra. Isaura Aquino (UFJF); (4) O projeto profissional da 
Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais (1964-1980), Brasil. Coord: Dra. 
Maria Rosangela Batistoni (UNIFESP/UERJ); (5) Trabalho social e movimentos sociais no Chile e na 
América Latina. Análise histórica e desafios contemporâneos. Coord: Dra. Maria Lúcia Duriguetto 
(UFJF) Coord:. Dra. Maria Lúcia Duriguetto (UFJF); (6) La reconceptualización del Trabajo Social em 
la Universidad Católica de Valparaiso, Chile. Coord. Dra. Leticia Arancíbia (UCV); (7) O marxismo 
na reconceituação da Colômbia (As experiências de Cali, Medelin, Bogotá e Manizales). Coord.: Dr 
Sérgio Andrés Quintero Londoño (UERJ/ Universidad de Caldas); (8) O movimento de reconceituação 
argentino. Coord: Dra. Carina Moljo (UFJF); (9) O movimento contestatório do Serviço Social europeu 
no período de 1960-1980. Espanha e Portugal e Inglaterra no contraponto com a América do Norte 
- EUA e Canadá. Coord: Dra. Claudia Mônica dos Santos (UFJF).

Na órbita profissional, a reserva de forças acadêmicas e político-profissionais acumuladas 
pelo Serviço Social latino-americano conta com uma orientação histórico-crítica que vai se enraizando 
no universo do Serviço Social e que expressa uma fecunda produção acadêmica, especialmente no 
Brasil e na Argentina. Mas ela também se revela nas manifestações coletivas de assistentes sociais 
em relação às expressões da “questão social” - enquanto condensação de desigualdades e lutas 
-, perante os direitos de cidadania e os direitos humanos, a política pública e os dilemas éticos 
na contemporaneidade, dentre outras dimensões. Os textos aqui reunidos são indicativos dessa 
perspectiva histórico-crítica presente no universo do Serviço Social na América Latina e Caribe, na 
Europa Ibero-americana e no Reino Unido no contraponto com América do Norte (EUA).

Por fim, saúdo as (os) autoras (es) desta Coletânea pelo investimento acadêmico efetuado, 
pelo profícuo trabalho em equipe com alegria e disposição que movem o nosso esforço coletivo na 
relação fraterna que preside sua realização.
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APReSentAçãO

Esta coletânea apresenta resultados parciais das análises desenvolvidas pelos subprojetos 
de investigação que compõem a pesquisa intitulada O Movimento de Reconceituação do Serviço 
Social na América Latina: determinantes históricos, interlocuções internacionais e memória (1960-
1980). As análises aqui desenvolvidas, embora teçam reflexões sobre as particularidades de 
algumas formações econômicas e sociais do continente latino-americano, Europeu e dos Estados 
Unidos, apresentam uma linha de força teórica e política em comum: trata de resgatar os processos 
histórico-políticos e profissionais que contribuíram para a emergência de perspectivas críticas ao 
conservadorismo nos fundamentos teórico-metodológicos, na formação e no exercício profissional, 
na produção de conhecimento e na organização política do Serviço Social. É essa linha de força 
que contemporiza a importância dessas análises para o Serviço Social do tempo presente. Nesses 
tempos difíceis, como alerta Agustin Cueva, nada mais urgente e necessário do que voltar a dar a 
luz aos processos que, não obstante suas particularidades e diferenças, contribuíram para que o 
Serviço Social se sintonizasse com a história viva, corajosa e transformadora das forças das classes 
subalternas que moveram o instituído, romperam com o medo, disputaram o futuro. 

Os capítulos estão organizados em Duas Partes. A Primeira Parte intitulada “Movimento 
de Reconceituação na América Latina: Brasil, Chile, Argentina e Colômbia é composta por seis 
capítulos e nela estão as reflexões dos subprojetos que analisam diferentes processos, expressões 
e características do que a literatura profissional nominou de Movimento de Reconceituação Latino-
americano (MRLA).

A coletânea abre com o capítulo “Expressões da Reconceituação do Serviço Social no Brasil: 
projetos profissionais em disputa”, que agrega as investigações de três subprojetos que tematizam o 
Movimento de Reconceituação no Brasil (1960 a 1980), evidenciando seu desenvolvimento nos marcos 
históricos dos anos da década de 1960, em especial do período em que vige a autocracia burguesa 
e seus desdobramentos na “transição democrática”. São analisadas, em particular, a realidade do Rio 
Grande do Sul e a experiência belo-horizontina do Método BH. São abordados, nesse decurso histórico, 
os fundamentos teórico-metodológicos que informam novas propostas de formação profissional, com 
protagonismo da tradição marxista; as relações com o universo organizativo e de demandas das classes 
subalternas e as influências e articulações com a Europa ibérica. Também é evidenciado o significado 
e contribuição do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais (CBCISS) ao 
movimento renovador do Serviço Social brasileiro. Em “A Reconceituação do Serviço Social na América 
Latina e a pesquisa acadêmica no CELATS” se aborda o papel histórico e o protagonismo do Centro 
Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS) no fomento e na indução da prática da pesquisa e da 
produção teórica no universo profissional do Serviço Social latino-americano no período de 1975 
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a 1986. Nas “Notas introdutórias da influência do pensamento de Paulo Freire no Movimento 
de Reconceituação do Serviço Social no Chile (1970-1973)”, evidenciam-se hipóteses analíticas 
sobre o legado teórico e político-interventivo do educador brasileiro na reconceituação chilena no 
período do governo da Unidade Popular (1970-1973), em particular, nos debates sobre a dimensão 
sócio-educativa da profissão. Na sequência dessa mesma temática a respeito das abordagens 
do movimento reconceituador da profissão no Chile, o capítulo “Serviço Social e a tradição dos 
oprimidos” nos traz os contributos desse movimento para a ruptura do conservadorismo na profissão 
e seus ensinamentos e provocações para os enfrentamentos dos desafios hoje postos na conjuntura 
chilena para o Serviço Social e, também, no seu interior. O capítulo “Movimento de Reconceituação 
na Argentina: influências teórico-políticas e culturais” analisa as diferentes perspectivas de profissão 
que serviram de parâmetro no período reconceituador naquele país (1965 a 1975), reivindicando 
a necessária vitalização do seu legado nos tempos que correm. Finalizamos essa Primeira Parte da 
coletânea com o capítulo sobre “A Frente nacional e a reconceituação do Serviço Social na Colômbia” 
(1960-1970), em que se aborda as ações e tensões entre as classes dominantes e subalternas nesse 
período histórico e suas refrações no universo profissional.

Na Segunda Parte intitulada “Movimentos contestatórios no Serviço Social (Portugal, 
Espanha, EUA e Reino Unido) e aproximações ao Movimento de Reconceituação Latino-americano 
(1960-1980)”, apresentamos a análise do Serviço Social nesses países em cinco capítulos, os quais 
evidenciam a existência de posições críticas ao Serviço Social hegemônico nas décadas de 1960-
1980. 

O escopo temporal da pesquisa destaca-se pela insurgência de movimentos contestatórios 
à ordem capitalista hegemônica e ao “Serviço Social tradicional”1, nesses países, com diferentes 
características e proporções. Observa-se que as posições críticas ao Serviço Social tradicional se 
conectam aos diferentes movimentos sociais existentes nas particularidades nacionais daquele 
período. Inclusive algumas posições críticas indicam, de alguma forma, terem tido contato com o 
MRLA – quer pela literatura, quer pelo intercâmbio de pesquisadores e profissionais que participaram 
do mesmo.

Abrimos essa Segunda Parte com a análise do Serviço Social em Portugal apresentada em 
dois capítulos intitulados “Movimentos contestatórios em Portugal e expressões críticas do Serviço 
Social nos anos 1970: contributos do Movimento de Reconceituação do Serviço Social Latino-
Americano” e “O legado do Serviço Social Português nos anos 1960 – significado e sentido da 
mudança na produção acadêmica”. No primeiro capítulo aborda-se a relação entre o Serviço Social 
português e os movimentos contestatórios, anteriores e posteriores à Revolução dos Cravos, bem 
como as aproximações das vertentes críticas do Serviço Social com o MRLA. O segundo capítulo 
apresenta os temas dos “trabalhos de final de curso” (1960 a 1972) do Instituto Superior de Serviço 
Social de Lisboa (ISSSL), sinalizando as continuidades e mudanças de perspectiva do Serviço Social. 

1 Há singularidades em cada país, mas reconhecemos nas posições hegemônicas do Serviço Social, traços semelhantes ao que Netto 
(1991) denominou de “Serviço Social tradicional” (NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. SP: Cortez, 1991, nota 5, p. 118). 
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O capítulo intitulado “Contribuições críticas aos debates e reflexões sobre a profissão de Serviço 
Social na Espanha na década de 1970”, apresenta o contexto histórico-social e o “caldo cultural” 
desse período na Espanha, destacando a relação da profissão com a Teoria Social Marxista, e a 
presença da metodologia de Paulo Freire e da Teologia da Libertação que influenciaram o trabalho 
comunitário realizado por assistentes sociais, professores e estudantes. Os capítulos “Serviço Social 
Radical nos Estados Unidos e no Reino Unido (1960 a 1980)” e “A trajetória da perspectiva radical 
no Serviço Social dos Estados Unidos” abordam as tensões existentes no âmbito da profissão, 
vinculadas aos processos históricos e ao enfrentamento entre as classes sociais, aproximando-se 
das lutas empreendidas pelos movimentos sociais progressistas. Esse posicionamento político de 
determinados grupos no Serviço Social e sua vinculação às lutas progressistas, foi o sustentáculo 
para a emergência e expressão do Serviço Social radical.

A crítica ao “Serviço Social tradicional” em Portugal e Espanha, e o Serviço Social Radical, 
nos EUA e no Reino Unido, tem em comum o fato de se alinharem aos movimentos políticos e sociais 
de caráter progressista, com um viés ético-político contestador ao poder hegemônico em cada país. 

Em Portugal e Espanha, os profissionais alinham-se aos processos de oposição à ditadura 
e de democratização social. Destaca-se a Revolução dos Cravos, em Portugal, que possibilitou uma 
experiência de enfrentamento e de democratização, com intensa participação social de trabalhadores; 
e de acentuado processo de crítica e luta pela democracia, em oposição ao regime de Franco, na 
Espanha. Não obstante a ascensão do projeto neoliberal que viria a se tornar hegemônico na década 
de 1980, nos EUA e no Reino Unido, há resistências visando a manutenção do Estado Social e de seus 
serviços. 

Os artigos dessa Segunda Parte ressaltam semelhanças entre os processos expostos 
anteriormente e o MRLA, das quais destacamos: a) convergência ético-política no campo 
progressista; b) expressão das posições críticas em movimentos da categoria profissional: sindicatos 
ou organizações profissionais “críticas” ou “radicais”; c) emergência de formulações teóricas com 
vínculo ao campo crítico, principalmente pelo reconhecimento da profissão em seus vínculos 
histórico-político-sociais, indo além da perspectiva endógena, institucional, como na inserção nos 
programas e nos planejamentos sócio-governamentais; d) reconhecimento das contradições sociais 
e das disputas entre os interesses dos “clientes”, “população alvo” ou dos “usuários”, e aqueles dos 
grupos econômicos hegemônicos; e) crítica à dominação capitalista. 

Embora nesse período a maioria dos países da América Latina estivesse sob o domínio 
de ditaduras cívico-militares, de restrição de direitos civis, políticos e sociais e de destruição dos 
direitos humanos, o MRLA construiu formas organizativas entre diferentes países, articulando-se 
por meio da ALAETS e do CELATS. Contudo, na Europa ibérica não houve um movimento profissional 
articulado, nem a emergência de organizações profissionais transversais. 

Não encontramos evidência de articulação direta – até este momento de desenvolvimento 
da pesquisa, entre profissionais vinculados ao Serviço Social radical e o MRLA. Ressaltamos que, 



ApresentAção
AlexAndrA A. l. T. S. eirAS, CArinA BerTA Moljo, MAriA lúCiA durigueTTo

18perspectivas histórico-críticas no serviço social:
américa latina, europa e eua

alexandra a. l. t. s. eiras, carina berta moljo, 
maria lúcia durighetto
(OrganizadOras)

em nenhum dos países aqui pesquisados da Europa ibérica, dos Estados Unidos e do Reino Unido, 
prevaleceu a perspectiva crítica ou radical, apesar de ela continuar ecoando em produções, ações e 
posicionamentos profissionais na atualidade. 

Para os enfrentamentos dos tempos difíceis de hoje, o conjunto das reflexões postas 
na Primeira e Segunda Parte desta coletânea nos alenta, apresenta-nos caminhos, saídas, novas 
questões e dúvidas, mas, sobretudo, alimenta-nos com as perspectivas e os horizontes profissionais 
que teimamos em construir e afirmar.

“Hoje é preciso ter paciência com a história – não estou pensando numa paciência 
inativa, cômoda, fatalista, mas naquela que emprega todas as energias, que não 

desanima quando parece momentaneamente bater no granito, e que nunca esquece 
que a brava toupeira da história cava sem descanso, dia e noite, até chegar à luz” – 

Carta de Rosa Luxemburgo à Marta Rosenbaum (1917).

Alexandra A. L. T. S. Eiras
Carina Berta Moljo

Maria Lúcia Duriguetto
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exPReSSõeS dA RecOnceItUAçãO 
dO SeRvIçO SOcIAL nO BRASIL: 
PROjetOS PROfISSIOnAIS 
eM dISPUtA

ISAURA gOMeS de cARvALhO AqUInO1

MARIA ROSângeLA BAtIStOnI2 
gRAzIeLA ScheffeR3 

1 IntROdUçãO

Esse capítulo apresenta os resultados parciais de três subprojetos temáticos acerca 
das expressões do Movimento de Reconceituação no Brasil no período de 1960 a 1980 que, na 
particularidade nacional do movimento latino-americano, pressupõe historicizá-lo em face das 
profundas transformações econômico-sociais e políticas operadas nos contextos de constituição e 
crise da Ditadura Civil Militar (1964-1985) no país e seus desdobramentos na “transição democrática”. 
Ainda nestes processos societários, visa identificar as linhas de força de projetos em confluência e 
em oposição na tensa disputa teórica e ideológica pela hegemonia na renovação do Serviço Social 
brasileiro. 

Sintonizados aos objetivos e eixos norteadores da pesquisa coletiva O Movimento 
de Reconceituação do Serviço Social na América Latina (Argentina, Brasil, Chile e Colômbia): 
determinantes históricos, interlocuções internacionais e memória, os subprojetos aqui integrados 
buscam apreender nas respectivas experiências, os antecedentes sócio-históricos, as preocupações 
e concepções teórico-metodológicas, as propostas pedagógicas de formação, os vínculos com 
as classes subalternas, as articulações com as organizações dos países de língua hispânica, suas 
influências e desdobramentos para o Serviço Social. Assumem, portanto, o desafio investigativo do 

1 Professora Adjunta na Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora.
2 Professora aposentada da Curso de Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo, docente do Programa de Pós graduação em 

Serviço Social e Políticas Sociais da UNIFESP; Doutora em Serviço Social pela PUC-SP e Pós-Doutorado pela UERJ.
3 Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora adjunta da faculdade de serviço social na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisadora do Centro de Estudos Otácvio Ianni.
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resgate de parte da história recente da profissão no pais, contribuindo para adensar os estudos 
na área de “Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social”, na crítica radical 
ao conservadorismo, à incorporação da tradição marxista e reafirmando a necessária incontestável 
interlocução do Serviço Social com o marxismo. Recorrendo a fontes documentais, localizadas 
em acervos universitários, institucionais e particulares, coleta de depoimentos e outros meios 
investigativos, as pesquisas em andamento são direcionadas a desvendar processos ainda não 
abordados ou adensar análises de eixos e temas de relevância histórica e teórica sugeridos em 
outros estudos acerca da reconceituação no Brasil e nos demais países latino-americanos. 

Para melhor expor e situar os pressupostos do conjunto da pesquisa sobre a reconceituação 
no Brasil, faz-se necessário retomar alguns traços e elementos gerais da reconceituação latino-
americana. Como se sabe, este movimento foi impulsionado pela intensificação das lutas sociais no 
continente - a partir da experiência cubana de 1959 -, que pôs na agenda a perspectiva da revolução 
socialista e, no contexto geopolítico da guerra fria, ampliou o financiamento da contrarrevolução pelo 
imperialismo. Processos estes tensionados por lutas e movimentos sociais com refrações diretas nos 
Estados nacionais, nas universidades, nas Ciências Sociais, na Igreja Católica, nos movimentos sociais 
(em especial o estudantil), na política e na cultura. Esta conjuntura de efervescência social inscreve-
se num período histórico de grande destaque mundial demarcando expansão e crise estrutural do 
capital, com consequências e medidas de ajustes econômicos e sociais para a América Latina. Estes 
processos societários e suas mediações históricas e geopolíticas provocaram “a erosão do Serviço 
Social tradicional” na América Latina (PAULO NETTO, 1991) e determinaram as bases condensadas 
pelo movimento de reconceituação num amplo questionamento da profissão (suas finalidades, 
fundamentos, compromissos éticos e políticos, procedimentos operativos e formação profissional), 
com diferenças nos vários países. Os eixos de preocupações fundamentais do movimento e que 
assentam sua unidade são analisados por Iamamoto (1998; 2015), sintetizados nos seguintes pontos: 
1) a busca de construção um novo Serviço Social /Trabajo Social latino-americano, enraizado em 
seus processos sócio-históricos, capaz de decifrar os rumos de sua condição de dependência com 
os países centrais e de contextualizar a inserção profissional; 2) esforços de reconstrução do próprio 
Serviço Social, na recusa e crítica ao tradicionalismo, denunciando a sua pretensa neutralidade 
político-ideológica e debilidade teórica; 3) necessidade de atribuir um estatuto científico ao Serviço 
Social;4) afirmação do compromisso com as lutas dos “oprimidos” pela “transformação social, numa 
explícita politização da ação profissional; 5) reestruturação da formação profissional na articulação 
ensino, investigação e prática profissional, evidenciando serem as escolas universitárias o principal 
lócus da reconceituação. No plano da orientação teórica e metodológica, o movimento conformou-
se com base eclética e heterogênea; inicialmente polarizado pelas teorias desenvolvimentistas e 
identificado com o universo do amplo “pensamento crítico”, alcançou as primeiras aproximações do 
Serviço Social à rica e diversificada tradição marxista, processos analisados por Paulo Netto (1991), 
Iamamoto (1998) e Quiroga (1989).
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Na compreensão dos antecedentes e das bases sócio-políticas dessas experiências 
renovadoras da profissão situa-se a dinâmica da política e da cultura no período de 1964-1968, 
período em que passada a violenta repressão que se seguiu ao golpe, as lideranças democráticas 
comprometidas com as forças populares e de esquerda buscaram estratégias de rearticulação 
para confrontar ao regime. A inquietude e explosão contestatória evidenciaram o florescimento 
de uma cultura predominantemente de esquerda, em todas as suas expressões (na literatura, 
no cinema, na música, na emergência de movimentos culturais), repercutindo na particularidade 
da conjuntura nacional os processos dos países capitalistas centrais e da periferia latino-
americana (PAULO NETTO: 2014:111-118). No âmbito das universidades, desde meados dos anos 
de 1950 evidenciara-se uma aberta politização dos intelectuais, sintonizada às lutas sociais e à 
democratização em curso, destacando-se a luta em defesa da escola pública e o debate da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação de 1961. No imediato pós-golpe, o regime realizara o controle e 
destruição das organizações de docentes, pesquisadores estudantes, bem como de experiências 
e alternativas destinadas a democratizar os sistemas e processos educacionais, vinculando-as 
às necessidades da massa da população. No entanto, entre 1964-1968, o sistema educacional e 
universitário constituía um dos flancos vulneráveis e abertos ao apelo político contra a ditadura 
militar. Só a partir de 1968-1969, o regime autocrático golpeia o conjunto das instituições do 
sistema educacional, instaurando a sua política de educação compatível ao conjunto da política 
social da ditadura, funcional ao “modelo econômico”, iniciando pelas universidades, associadas à 
outras medidas de forte repressão. A radicalização à esquerda também se efetivou nas Ciências 
Sociais, beneficiando-se da interlocução com autores marxistas, mas não só, e na definição do 
seu papel em face da realidade subdesenvolvida e dependente da América Latina. No Brasil, sob 
a ditadura militar ocorreu a consolidação da expansão monopolista com alterações no processo 
produtivo, na organização e aparato do Estado desdobrando-se para os aparelhos de hegemonia 
da sociedade, entre eles a universidade. Sob estas determinações e condições históricas constitui-
se o processo de renovação do Serviço Social, gestando um novo perfil profissional através da 
consolidação de um mercado de trabalho nacional para as/os assistentes sociais; crescimento do 
contingente profissional; crescimento e inserção da formação no circuito universitário, sujeita às 
exigências do ensino, pesquisa e extensão; criação da pós-graduação stricto sensu com produção 
científica, interlocução acadêmica com áreas afins, renovação dos quadros docentes, mercado 
editorial, reconhecimento pelas agências de fomento, entre outros aspectos. (IAMAMOTO, 1998; 
PAULO NETTO,1991). Nos itens a seguir serão apresentados os três subprojetos de pesquisa das 
expressões da Reconceituação no Brasil. 
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2 SeRvIçO SOcIAL, MeMóRIA e RecOnceItUAçãO 
laTino-aMericana: anTecedenTeS e expreSSõeS 
nA eScOLA de PORtO ALegRe4

O objetivo da investigação é analisar das particularidades da profissão no Rio Grande do Sul 
(RS). O estudo teve base nos documentos da escola de Porto Alegre e análise de 517 trabalhos de 
conclusão de curso que abrangem o período de 1948-1975. A primeira etapa da pesquisa, realizada 
em 2017, priorizou o estudo dos seus antecedentes, concluindo que a reconceituação na Escola 
se originou da constituição de duas tendências de renovação profissional nos anos 1955-1965, 
enraizadas no processo de radicalização do trabalhismo nacionalista de traços anti-imperialistas nos 
governos municipal e estadual de Leonel Brizola. A saber: tendência estrutural participativa marcada 
pela influência do pensamento cepalino, integrando DC, planejamento, política social e técnicas de 
mobilização e participação social; -a tendência pedagógica cultural com a incidência do pensamento 
católico francês, articulando abordagens grupais, DC com ênfase educativa a partir do pensamento 
de Paulo Freire e Ernani Fiori (SCHEFFER, CLOSS, ZACARIAS, 2018). Foi a partir desse grupo de 
professores gaúchos em articulação com colegas uruguaios e argentinos que deram origem aos 
encontros latino-americanos impulsionadores do Movimento de Reconceituação latino-americano 
que abrangeu 1965-1975. Na segunda etapa da investigação, realizada em 2018, verificou-se que a 
Escola de Porto Alegre passou por 3 fases sob a Ditadura Militar. A 1ª fase (1965-68) foi da criação/
expansão da vertente “reformismo reconceituador”, denominação definida pelas pesquisadoras. A 
emergência dessa vertente surge no contexto repressivo da Operação Limpeza, na qual o segmento 
profissional mais atingido foi o dos integrantes tendência pedagógica cultural, devido seus vínculos 
com os movimentos sociais das Reformas de Base. Esse cerco repressivo sob a atuação desses 
profissionais acarretou numa diminuição do debate anticapitalista de Mounier, mantendo no seu 
interior as teses cepalinas, articuladas ao pensamento cristão desenvolvimentista do Pe.Lebret 
e o educacional das primeiras elaborações de Paulo Freire. (SCHEFFER, CLOSS, ZACARIAS, 2019). 
Essa vertente teve sua origem na escola a partir do Primeiro Seminário Latino-americano (1965), 
fruto da articulação latino-americana dos docentes gaúchos com os argentinos e os uruguaios, 
que se constituíram na denominada “Geração 65”. O evento de 1965 deu origem ao Movimento 
Reconceituação latino-americano por meio da organização de seminários em diferentes países até o 
ano de 1975, visando criar uma unidade profissional latino-americana permeada pela ideologia anti-
imperialista [...] que se apoiava no explícito reconhecimento da urgência de fundar uma unidade 
profissional que respondesse às problemáticas comuns da América Latina - unidade construída 
autonomamente e sem tutelas imperiais (PAULO NETTO, 2011, p. 146). A vertente representou na 
escola a fusão das tendências renovadoras pré-64 (estrutural participativa e pedagógica cultural) 
unificada pelo trabalhismo e na ideologia nacional-desenvolvimentista. Na 2ª fase (1969-77) crise 

4 Subprojeto composto pelas profas. Pesquisadoras Graziela Scheffer (UERJ), Thaisa Closs (UFRGS) e Inez Zacarias (UFSC).
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e declínio da vertente “reformista reconceituador”, sofrendo influência norte-americana, esta 
combinada com a tendência da modernização conservadora, contidas nos Documentos de Araxá 
e Teresópolis. É importante diferenciar a “Modernização Conservadora” (PAULO NETTO, 2011) e 
o “Reformismo Reconceituador” apesar de apresentarem traços pautado no planejamento e pela 
gestão das políticas sociais, a fronteira de diferenciação entre ambas reside na concepção de 
participação, no seu arcabouço teórico e na sua direção ideo-política, apresentando diferentes 
nuances sobre o perfil e o exercício profissional. 

Em relação desdobramentos da Ditadura Civil Miliar na Escola de Porto Alegre, as 
consequências dessa virada política conservadora e repressiva ainda são pouco conhecidas devido a 
própria escassez de documentos descritivos da época sobre a profissão no Rio Grande do Sul. Após 
a vitória do movimento golpista, a repressão no Rio Grande do Sul logo se fez sentir sobre aqueles 
que tinham atuação política no campo da esquerda no período de 1961-1964. Nos anos seguintes 
esse processo acarretou na retirada do debate político da unidade latino-americana no currículo de 
1969 da Escola de Porto Alegre, durante a Reforma Universitária. Os marcos dessa crise se deram na 
demissão dos profissionais vinculados ao DEPAS (1967), no Seminário da OEA em Porto Alegre (1969) 
e na divulgação internacional dos documentos do CBCISS. Somado a isso, as críticas direcionadas ao 
Seminário Latino-americano, realizado em 1972 na capital gaúcha, culminam posteriormente no 
fim do Movimento Reconceituador em 1975. É importante salientar que a partir dessa reforma os 
Documentos dos Seminários de Araxá e de Teresópolis (1970) tornam-se as principais referências 
da formação profissional em Porto Alegre, desconsiderando as propostas do grupo vinculado ao 
Reformismo Reconceituador. Verifica-se no período de 1965 a 1975 por meio da revisão dos 288 
trabalhos de conclusão de curso uma mudança no perfil em relação à década anterior. As mesmas 
passam a se concentrar predominantemente em abordagens grupais (105 de 288), seguidas das 
abordagens de DC e grupo-DC (63 de 288), permanecendo o reduzido universo de experiências 
de Serviço Social de Caso (41 de 288), ao passo que se ampliam outras abordagens e temáticas 
(34 de 288). Uma hipótese é o possível deslocamento da vertente do Reformismo Reconceituador, 
especialmente na sua fase de declínio, para o âmbito do Serviço Social de grupo, em diferentes 
espaços de atuação, mas já destituído parcialmente do seu caráter popular e educativo, passando 
a enfatizar o trabalho no âmbito das instituições. No que tange às abordagens de DC e grupo-DC, 
evidencia-se uma concentração das experiências (14 de 63) em ações vinculadas a Secretaria Estadual 
do Trabalho e Ação Social, evidenciando um lócus de incidência da referida vertente. Nesse decênio 
há a emergência de unidades da Legião Brasileira de Assistência como espaço de atuação de DC e 
grupo-DC (11 de 63), seguidas na continuidade das experiências no Serviço Social da Indústria (10 
de 63). No que se refere às outras temáticas, em sua maioria abarcam pesquisas sobre a realidade 
da população usuária, das políticas setoriais e da atuação do Serviço Social (17 de 34). Finalizamos 
essa etapa dos resultados parciais apontando que ainda temos uma 3ª fase (1978-85) da pesquisa 
na Escola de Serviço Social.
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3 O MOvIMentO de RecOnceItUAçãO nA AMéRIcA LAtInA 
e SuaS expreSSõeS inTernacionaiS: análiSe críTica 
dA PARtIcIPAçãO e cOntRIBUIçãO dO cBcISS5 

O objetivo do estudo é o de resgatar e analisar criticamente o significado histórico e a 
contribuição teórica do CBCISS e, ampliar a investigação e a reflexão acerca da renovação do Serviço 
Social brasileiro e as repercussões da Reconceituação. A análise parte da premissa de que a gênese 
do Movimento de Reconceituação é demarcada pelo questionamento de como o serviço social pode 
contribuir para a proposta desenvolvimentista. As primeiras propostas renovadoras construíram uma 
frente contra o Serviço Social tradicional compondo um coletivo profissional heterogêneo, dividido 
em dois grupos: aqueles interessados em modernizar o serviço social de modo a atender as demandas 
do mercado (modernização conservadora) compatíveis com o projeto desenvolvimentista; e aqueles 
radicais com vistas à ruptura com o passado profissional e a supressão da exploração (PAULO NETTO, 
2005). O CBCISS se situa no primeiro grupo que contrapôs e resistiu àqueles que lutavam por um 
projeto de profissão e de sociedade sob a ótica da luta de classes sociais. Diferentemente de vários 
autores da chamada “geração 65”, que propuseram uma profissão autóctone, livre das amaras da 
influência colonialista norte-americana (FALEIROS, 2005), o CBCISS investiu na promoção e prevenção 
dos desajustes sociais de modo a viabilizar o desenvolvimentismo e é partícipe do Movimento de 
Reconceituação a partir da busca pela “teorização” com o objetivo de alçar o desenvolvimento 
humano e econômico. A profissão tem como prática central, atuar nas estruturas sociais, com vistas 
ao desenvolvimento, sendo que a ruptura com o tradicionalismo está na mudança de indivíduos, 
grupos, comunidades e populações, com vistas ao atendimento da realidade social (autocrático-
burguesa) então vigente.

Nesta fase da pesquisa foi estudado o Documento de Araxá, elaborado pelo I Seminário 
de Teorização do Serviço Social, sustentado em suas mediações determinantes, possíveis em face 
do acúmulo teórico-metodológico alcançado na esteira da “intenção de ruptura”, haja vista ser o 
Documento de Araxá, a expressão da contradição entre modernidade e tradicionalismo no Serviço 
Social (PAULO NETTO, 1991). A investigação gerou informações que, analisadas qualitativamente, 
sustentam a hipótese de que, tanto o trabalho do assistente social, quanto a formação profissional, 
são crivados por tensões e projetos sociais distintos, com enfrentamentos historicamente demarcados 
na busca pela hegemonia, que objetam ou conformam o contexto de modernização conservadora 
predominante no Brasil, no período estudado, no contexto da Ditadura Civil Militar. A análise do 
documento ampliou a hipótese da pesquisa e demonstrou que o CBCISS, no referido período, 
constituiu-se em instrumento institucionalizado, formalizado, constante e viabilizador de condições 
operacionais e legais, em face das imposições da autocracia burguesa, em oposição às raízes do 

5 Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais. Subprojeto sob a responsabilidade da professora pesquisadora 
Drª Isaura Gomes de Carvalho Aquino (UFJF).
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movimento de reconceituação no Brasil. Os assistentes sociais se propõem ao enquadramento da 
proposta desenvolvimentista e está na pauta do trabalho - e da formação profissional, principalmente 
de pós-graduação (CARVALHO e IAMAMOTO, 1982) –, contribuir para as mudanças necessárias para 
levar a cabo o projeto desenvolvimentista, na árdua tarefa de extrair os segmentos populacionais 
marginalizados do progresso. No afã e na inépcia crítica, “[...] desafiado pelas exigências do processo 
de desenvolvimento, o serviço social vem buscando integrar-se nessa realidade em mudança como 
um, entre outros, instrumento eficaz para propiciar ao homem meios à plena realização de sua 
condição humana”. (CBCISS, 1969, p.5).

O desenvolvimento aqui é entendido como política econômica de aliança com o capital 
internacional, mas também, e, principalmente, como forma de controle da questão social em 
suas múltiplas expressões, foi um processo para viabilizar a acumulação de capital (externo) e de 
alavancar a economia interna às custas do “desenvolvimento” social – ainda que pensado sob a 
angulação liberal-burguesa -. A participação, concepção analítica essencial para questionar o DC 
- Desenvolvimento de Comunidade - e abrir fendas reflexivas para o processo de ruptura com o 
conservadorismo no serviço social (PAULO NETTO, 1991), é entendida como resultado de ações 
dos indivíduos na sociedade que levam a resultados previstos, sendo a população responsável pela 
dinâmica e funcionamento da comunidade (AMMANN, 1984).

As conclusões parciais da investigação podem serão apresentadas nos tópicos seguintes.
1 – O CBCISS fez parte do Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil em 

oposição ao lastro cultural e crítico dos segmentos democráticos e progressistas que antecederam 
ao golpe civil-militar de 1º de abril de 1964. Por conseguinte, apartado dos interesses políticos e 
sociais das camadas subalternizadas da população, em detrimento dos interesses e expectativas do 
capital internacional, geridos na lógica da modernização conservadora;

2 – Ao interpor os objetivos profissionais constantes no Documento de Araxá, os assistentes 
sociais devem superar a mera execução de políticas sociais e criar condições para a planejá-las e 
administrá-las. As funções da profissão também são revistas e gravitam em torno das políticas sociais, 
do planejamento e da administração dos serviços. Não obstante, esse quadro técnico contempla a 
funcionalidade requerida pelo Estado autocrático burguês, imprescindível para o bem comum com 
o pressuposto de autoridade e, segundo os princípios neotomistas, toda autoridade é derivada 
do Senhor, logo é boa e não deve ser questionada. A relação entre Igreja e Estado, fé e razão são 
harmônicas (AGUIAR, 2011). 

3 – O estruturalismo e o estrutural-funcionalismo são os recursos da base “científica” do 
Documento de Araxá. Suas bases formais, abstratas, subjetivas e despolitizadas são essenciais para 
proceder a adaptação e integração de indivíduos, grupos e comunidade às mudanças necessárias à 
autocracia burguesa para o desenvolvimento econômico em detrimento do social.

4 – O CBCISS cumpriu, pois, a função de organizar estruturalmente a profissão para minar 
forças e resistências democráticas oponentes ao modelo vigente. A unidade aqui não é diversa. 
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É um grande consenso comunitário. Os problemas sociais podem ser solucionados a partir do 
atendimento das necessidades da comunidade, tomada em suas partes. As lideranças comunitárias 
são responsáveis por articular os demais membros dessa comunidade, na solução de seus problemas 
“coletivos”, haja vista, a compreensão de que os problemas são particularidades da comunidade e 
não fazem parte da análise, as relações sociais na sociedade burguesa, ou a forma como se configura 
a relação entre o Estado e a sociedade civil. 

4 O MOvIMentO de RecOnceItUAçãO nO BRASIL: 
O projeto profissional dA eScOLA de SeRvIçO SOcIAL 
da univerSidade caTólica de MinaS geraiS (1964-1980)6 

A experiência da Escola mineira emergiu na primeira metade dos anos de 1970, no 
imediato após o Ato Institucional nº5 (AI-5), contexto em que a repressão e violência policial militar 
institucionalizaram-se em todo seu alcance nos poros do Estado, estendendo-se para a sociedade 
civil. O regime político civil-militar compeliu as forças sociais e políticas democráticas e da esquerda 
sobreviventes, ao isolamento, à prática de resistência fragmentada, clandestina, residual e molecular. 
Livre de qualquer contestação, a ditadura militar garantira as condições sob as quais o grande 
capital monopolista, nacional e estrangeiro, alcançasse as mais altas taxas de lucros, - “uma espécie 
de mais-valia extraordinária” (IANNI, 1981, p.79) - com a superexploração dos trabalhadores. Os 
processos e condicionantes político-institucionais da ditadura inviabilizaram a ressonância e difusão 
do projeto da Escola de Serviços Social de Belo Horizonte junto a outras escolas e organismos da 
categoria no país, permanecendo isolada até o fim da década. Mas suas formulações ganharam 
ampla visibilidade no meio acadêmico-profissional latino-americano, afirmando-se como uma de 
suas referências exemplares, dada a sintonia com a feição crítica da reconceituação e os vínculos 
com as forças contestadoras da profissão na América Latina. A vinculação com a reconceituação nos 
países de língua hispânica foi intencionalmente buscada pelo corpo docente da Escola de BH, como 
registram documentos e entrevistas (IAMAMOTO; LIMA SANTOS, 2007).

Belo Horizonte - região metropolitana em ampla industrialização e modernização desde 
meados dos anos de 1950 foi campo político das elites reacionárias articuladoras do golpe de 1964, 
como analisa Starling (1986), mas na contra tendência foi cenário de importantes movimentos 
populares e sindicais, com a existência de uma forte tradição estudantil – democrática e de 
perspectivas revolucionárias e socialistas. Foi na capital mineira que se deu de início a influência 
das ideias do filósofo Pe. Henrique Vaz de Lima (teólogo jesuíta, estudioso da filosofia hegeliana 
e marxista, divulgador da Revue d’Action Populaire, publicada pelos jesuítas franceses) junto aos 
militantes da Juventude Universitária Católica – JUC, que deu origem ao nome Ação Popular. que 
foi base do surgimento da organização de esquerda Ação Popular – AP. (SILVA, 1991). Também a 

6 Subprojeto sob a responsabilidade da professora pesquisadora Maria Rosângela Batistoni
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Organização Revolucionária Marxista – Política Operária- ORM-POLOP - teve forte enraizamento 
com quadros estudantis, intelectuais e operários. Entre seus intelectuais teve início o estudo da 
crítica da economia política, que no exílio desenvolveram a teoria da dependência (referimo-nos aos 
estudos de Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Teotônio dos Santos). A vinculação dessa militância 
na experiência da ESS/UC também se encontra em sistematização objeto de estudo de suas bases 
políticas e ideológicas. Em 1968 deu-se a eclosão da greve operária de Contagem – no cinturão 
industrial da capital, a primeira depois do golpe, em claro confronto tanto à ditadura que cerceava 
a liberdade e autonomia sindicais, quanto a sua política econômica fundada na superexploração 
do trabalho Reivindicando aumento salarial acima dos índices oficiais, surpreenderam o governo 
militar que foi obrigado a ceder. Movimento grevista que contou com apoio e solidariedade de 
estudantes, intelectuais, quadros da igreja católica e outras instituições. No final daquele ano com 
o AI-5, a repressão ditatorial abateu as forças e movimentos de oposição. Nesta fase da pesquisa, 
encontra-se em elaboração a análise das relações estabelecidas pelas protagonistas da proposta 
da Escola mineira com as lutas, movimentos e organizações dos trabalhadores, contribuindo para 
o adensamento dos estudos sobre a relação Serviço Social e movimentos sociais. Essa dinâmica 
sociopolítica conjugou “para tornar Belo Horizonte um topus adequado à expressão inicial do 
projeto profissional da ruptura” (PAULO NETTO, 1991, p. 262). Articula-se àquelas referências, o fato 
da experiência da escola mineira desenvolver-se em uma instituição universitária com condições 
relativamente favoráveis pela presença de forças progressistas da hierarquia católica, oferecendo aos 
docentes e discentes, espaço de resistência intelectual e política, ainda sem sofrer os controles da 
ditadura militar. No protagonismo dos seus sujeitos, identifica-se um grupo de jovens profissionais, 
sob a liderança de Leila Lima Santos e Ana Maria Quiroga, que assumira a hegemonia na Escola a partir 
de 1969, direcionando seu projeto de formação e exercício profissional no sentido de romper com o 
tradicionalismo no Serviço Social em suas implicações teórico-metodológicas e práticas, marcando 
uma inflexão na dinâmica de ensino da Escola e da profissão no país. À equipe de docentes assistentes 
sociais destaca-se a presença de alguma experiência e contato com práticas do Serviço Social rural, 
de educação popular vinculadas ao Movimento de Educação de Base orientada pela pedagogia de 
Paulo Freire, e de práticas institucionais de desenvolvimento de comunidade. Como se conhece, 
estas foram práticas profissionais relevantes que desde o final dos anos 1950, - um dos vetores dos 
primeiros questionamentos às bases tradicionais do Serviço Social, apontando a possibilidade se 
vinculá-lo a projetos societários pertinentes aos interesses das classes trabalhadoras. Processo este 
que Paulo Netto (1991, p. 136-142) analisou como a erosão do Serviço Social “tradicional” no Brasil, 
interrompido com a instauração da ditadura militar. Foram Também incorporados ao corpo docente 
jovens profissionais de outras áreas – filosofia, história, jornalismo, sociologia e ciência política – 
com aportes teóricos não só referências clássicas do pensamento social (em sintonia do que era já 
veiculado no âmbito intelectualidades das ciências sociais no país naquele contexto) mas, também 
de interpretações críticas do caráter do capitalismo brasileiro, da dependência latino-americana, 
bem como dos primeiras análise acerca do significado do golpe militar. 
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A proposta alternativa formulada pela equipe docente da ESS/UCMG efetivou-se tanto no 
âmbito da elaboração teórico-metodológica (“Método BH”), quanto da reestruturação curricular da 
formação, com experimentação via projetos de extensão e campos de estágio. Uma das hipóteses 
orientadora de pesquisa é de que a formulação curricular para a graduação em Serviço Social da ESS/
UCMG, em seu caráter inovador, constitui-se em um núcleo gerador dos futuros projetos pedagógicos 
de formação acadêmico profissional direcionados pela então Associação Brasileira de Ensino em 
Serviço Social/ABESS nos anos de 1980 e 1990 (BATISTONI). Buscou-se resgatar a possibilidade de 
condução da revisão curricular a partir da recuperação do relativo espaço de autonomia existente 
no âmbito decisório interno às unidades de ensino. A concepção globalizadora da proposta de 
currículo sustentava-se na articulação do ensino teórico-prático à pesquisa, à docência e à prática, 
operacionalizado nas “unidades de ensino e aprendizagem”/UAs, concepção inédita na organização 
curricular da formação em Serviço Social do país. As UAs eram organizadas em projetos semestrais 
de aprendizagem /PSAs, articulando as UAs e o “contato com a realidade”, através de programas de 
investigação, programas de estudo, pesquisa e/ ou ação profissional, realizadas semestralmente, ao 
longo de oito semestre letivos, contemplando conjunto de disciplinas e os respectivos conteúdos, 
incluso as disciplinas especificamente profissionais. Ainda por meio das “equipes de prática”, 
articuladas em torno de problemáticas básicas de investigação e intervenção profissional e apoiada 
em uma orientação interdisciplinar (com a incorporação dos docentes das áreas afins em suas 
devidas áreas de atuação e participação de “monitoria” de discentes concluintes), resultando em 
possibilidade de avanços na relação entre formação teórica e exercício profissional, cujos relatórios 
das “equipes de prática” e trabalho de conclusão (denominados trabalhos de estágio de campo) são 
demonstrativos (LIMA SANTOS, 1982; QUIROGA,1973). Evidencia-se na proposta de reestruturação 
da formação a projeção de um perfil profissional com competência teórica, política e interventiva. 
Portanto, temos aí o eixo central da “formação de um profissional em que as capacidades técnicas 
estariam criticamente consteladas por uma sensibilidade política, respaldada informação teórica e 
disposição investigativa”, conclui Paulo Netto (1991, p. 289) em sua analise a experiência da Escola 
mineira. O outro aspecto importante é que experimentação das elaborações teórico-metodológicas 
foram conduzidas através da prática de extensão universitária – constituídas em campos de estágio, 
envolvendo esferas e organismos do poder público, como a Legião Brasileira de Assistência/LBA 
do estado de Minas, prefeituras e agências de prestação de serviços, diferenciando-se de outras 
propostas metodológicas exemplares da reconceituação em outros países latino americanos. 
Projetava-se desse modo, uma proposta para a prática profissional institucionalizada, contrapondo-
se às críticas conservadoras ao movimento de reconceituação, que acentuam unilateralmente o seu 
caráter de mera denúncia do passado profissional e pelo suposto de sua negação da atuação dos 
assistentes sociais nos espaços profissionais. (IAMAMOTO, 2015). Destas articulações institucionais 
desdobra-se a estratégia de interiorização dos projetos de práticas profissionais nas referências 
teórico-metodológicas do “método BH”, buscando operacionalizá-los tanto na capital, quanto em 
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outras cidades em especial Itabira, João Monlevade, situadas no quadrilátero ferrífero mineiro, e 
outras como Contagem, Itajubá e Formiga. 

O projeto profissional da ESS/UCMG é expresso em grande parte no conhecido “Método 
de Belo Horizonte”, que contém um conjunto de críticas centrais ao tradicionalismo não apenas 
em geral no Serviço Social, mas tomando as formas particulares que assumiu na trajetória da 
própria escola – de sua criação em 1946 a 1970 – denominando-o como “Serviço Social Tradicional”, 
tomado como inadequado à realidade latino-americana. (QUIROGA, 1973a, LIMA SANTOS, 1982). 
Critica-se a aparente “neutralidade” teórico-prática da profissão, exercendo realmente “um papel 
conservador no desempenho de funções voltadas para a defesa de determinados interesses”, 
conforme documentos. Põe-se em questão os elementos teóricos que, não revelados aparecem 
subjacentes à atuação profissional, referindo-se ao caráter segmentado na abordagem dos 
fenômenos sociais, a partir de uma visão microscópica, dicotômica “entre a realidade e grupos 
sociais, entre a sociedade e os homens, entre o sujeito-objeto”. A crítica se desdobra à importação 
de modelos teórico operativos desconectados das particularidades históricas latino-americanas. 
Acresce-se ainda a crítica à visão – subjacente e tácita – normalizadora da sociedade, redundando 
em objetivos profissionais com propósitos de “eliminar disfunções sociais, os problemas de 
desadaptação, as condutas desviadas”, orientados pelas interpretações funcionalistas da dinâmica 
social. Nesse sentido crítico estabelece a contraposição à perspectiva da modernização conservadora 
e a recusa ao conservadorismo reatualizado - processos em curso na dinâmica profissional brasileira, 
expressos seja nas sistematizações já citados de Araxá e Teresópolis nos conteúdos e pautas dos 
eventos, promovidos pelas entidades da categoria. A equipe docente articula uma nova proposta 
ao nível da formação acadêmica e do exercício profissional, demarcando a definição de seus objeto 
e objetivos baseados no pressuposto de uma análise da sociedade brasileira. Considera que o 
objeto da atuação profissional é a “ação social da classe oprimida” conectados ao objetivo-meta, 
“a transformação da sociedade e do homem”, através de objetivos-meios, “a conscientização, a 
capacitação e a organização”. Tais definições trazem profundos equívocos e limitações, em que 
pese o reconhecimento da tentativa de historicizar o objeto e objetivos profissionais, o repudio à 
neutralidade e ao trans classismo típicos do tradicionalismo profissional (LIMA, RODRIGUEZ, 1977). 
Carregam as ilusões características de uma parcela da vanguarda profissional progressista naquele 
momento atualizando as marcas messiânicas, no trato dos profissionais, mediados pelos processos 
educativos da “pedagogia do oprimido”, inspirados na perspectiva de Paulo Freire, decorrendo 
uma visão polarizadora da sociedade, dividida entre opressores e oprimidos. A formulação da 
estrutura teórico-metodológica a proposta do “método BH”, que não é possível apresentar nesse 
trabalho, parte de uma reflexão epistemológica (dirigida para a relação teoria prática) apresenta-
se com formalismos e empirismos típicos da teórica da vulgarização marxista através de manuais, 
incorrendo em forte ecletismo. Identifica-se nas referências teóricas, a ausência das fontes originais 
do pensamento de Marx, sem base, portanto, na apreensão do método e das categorias centrais 
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para o desvendamento das relações sociais. A proposta em discussão exemplifica o que Quiroga 
(1989) qualificou como uma “invasão às ocultas” do positivismo no marxismo incorporado no 
seu referencial teórico-metodológico. Como avalia Iamamoto (2015): O traço eclético que preside 
os fundamentos teóricos que sustentam o “Método Belo Horizonte” explica aquela “invasão”: o 
estruturalismo althusseriano, o marxismo difundido a partir da II Internacional, haurido em manuais 
de “marxismo-leninismo” na sua versão tida como “oficial”; a inspiração maoísta presente na análise 
das relações entre teoria e prática, redundando num empirismo inconteste expresso na máxima: 
“a prática como fonte de teoria”, tal como ali é trabalhada. No viés da tradição marxista que a 
proposta da Escola de Belo Horizonte incorporou, encontra-se suas debilidades e equívocos, o que 
a comprometeu, ainda mais considerando o destaque do rigor e consistência com que formulou o 
seu projeto de formação e exercício. Esse balanço crítico não desconsidera a importância teórica 
e ideológica dessa mesma incorporação realizada em condições não favoráveis, mas abrindo os 
horizontes ídeo-políticos no processo de renovação do Serviço Social no Brasil. Assim, tornar-se 
eixo do estudo a análise das matrizes teórico-metodológicas que influenciaram esse projeto com 
destaque aos marxismos e sua repercussão nos processos de ruptura com o conservadorismo. A 
experiência da Escola de Serviço Social da então UCMG, foi interrompida em 1975, no contexto 
de uma crise interna, não suficientemente esclarecida em seu processo, com a demissão de suas 
principais docentes formuladoras e dirigentes de escola, inviabilizando sua continuidade. 

5 cOnSIdeRAçõeS fInAIS

O resgate da proposta da escola mineira e da reconceituação do pais de língua hispâmica 
reaparecem no final dos anos de 1970 e início da década seguinte, em novas bases sociais e políticas 
no pais, no contexto de crise da ditadura militar e da democratização que se abre, em especial com 
a reinserção do movimento das classes trabalhadoras na cena histórica. A maturação acadêmica 
do Serviço Social brasileiro, iniciada sob as condições e amarras impostas pela ditadura civil-militar, 
adquiriu visibilidade no contexto da crise do regime, fazendo com que o Serviço Social vivesse um 
descompasso, como analisa Iamamoto(1998), ao considerar que ao mesmo tempo que dispõe de 
condições crítica para dar o salto necessário para responder ao avanço das lutas pelos direitos 
sociais e políticos, não apresentava ainda as pressupostos teóricos críticos para sustentar uma auto 
renovação: Numa chave analítica carregada da perspectiva de historicidade, Iamamoto (2015, p.12) 
assevera: 

Esse descompasso propiciou um reencontro do Serviço Social brasileiro com as inquietudes 
profissionais e políticas do movimento de reconceituação. Já não era possível sua mera 
reiteração. A sociedade brasileira, e nela, a profissão haviam amadurecido historicamente. 
Repô-las significaria potenciar os seus equívocos. […] não restou outra alternativa senão um 
mergulho na pesquisa histórica aliada a uma crítica teórica rigorosa do ideário profissional 
(ainda inconclusas). 
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Os subprojetos de reconstrução e análise crítica do movimento de reconceituação na 
particularidade brasileira inscrevem-se no esforço coletivo sustentado na perspectiva de articulação 
entre a história do país, a crítica e autocrítica do conhecimento e a profissão. Um desafio para 
a contribuição à tarefa inconclusa de adensamento dos fundamentos históricos e teóricos da 
profissão. 
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A IMPORtâncIA dA PeSqUISA 
AcAdêMIcA dO centRO 
LAtInOAMeRIcAnO de tRABAjO 
Social (celaTS) no conTexTo 
dA RecOnceItUAçãO dO SeRvIçO 
SOcIAL nA AMéRIcA LAtInA 

MARILdA v. IAMAMOtO1

RAqUeL RAIcheLIS2

AnA PAULA P. dA SILvA3

eStheR LeMOS4

Maria helena elpídio5

1 O ceLAtS e SUA IMPORtâncIA hIStóRIcA PARA A RenOvAçãO 
críTica do Serviço Social na aMérica laTina 

Considerar a dinâmica particular do capitalismo na América Latina e situar a importância 
do Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS) na renovação crítica do Serviço Social na 
América Latina implica contextualizar, ainda que sumariamente, o quadro político dos anos de 1960 

1 Prof. Titular aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade do Estado Rio de Janeiro (UERJ), atuando 
no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UERJ. Pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
(CNPQ), bolsista de produtividade nível 1 A. Prof. Visitante da Faculdade de Serviço Social da UFJF.

2 Profa. do Programa de Estudos Pós-graduados em Serviço Social (PEPGSS) da PUC-SP. Doutora em Serviço Social pela PUC-SP e Pós-
doutorado pela Universidade Autônoma de Barcelona. Coordenadora e líder do Núcleo de Estudos e Pesquisa Trabalho e Profissão 
do PEPGSS/PUC-SP, cadastrado no Diretório do CNPQ.

3 Doutora em Serviço Social pela UFRJ. Profa. da Faculdade de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 
Coordenadora do Programa de Estudos e Debates do Povos Africanos e Afro-americanos da UERJ 

4 Doutora em Serviço Social pela UFRJ e Pós-doutorado pela UNB. Profa. do Curso de Graduação e do Mestrado em Serviço Social da 
UNIOESTE – Campus Toledo. Presidente da Associação de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS (gestão 2019-2020)

5 Doutora em Serviço Social pela UERJ. Profa. do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-graduação em Política Social da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Membro do grupo de estudos Interfaces (UFES) e do Centro de Estudos Octávio Ianni 
(UERJ). Pós-doutoranda da FSS/PPGSS/UFJF
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e a intensa mobilização e polarização pela transformação social, expressa pelo despertar de uma 
consciência política sobre a situação de subdesenvolvimento, dependência, dominação e exploração 
a que eram submetidos os povos desse continente. 

Em um contexto de crescente nacionalismo antinorte-americano disseminou-se pelo 
continente latino-americano, na esteira do triunfo da Revolução Cubana (1959), uma forte 
identificação com a experiência revolucionária daquele país rumo a um desenvolvimento alternativo. 
Além disso, aprofundou-se o ideário anticapitalista e difundiu-se na região a crença nas possibilidades 
reais da Revolução Socialista, o que levou inclusive a ações guerrilheiras em vários países da América 
Latina, inclusive no Brasil. 

No âmbito profissional, tal contexto desencadeia um forte movimento de questionamento 
ao chamado “Serviço Social Tradicional”, nos termos de Netto (2009, p. 117-118, nota 5), de base 
positivista e influenciado pelo Serviço Social norte-americano. 

Es así que, en la búsqueda de nuevas modalidades de trabajo, surge el movimiento 
de Reconceptualización que permitió canalizar las insatisfacciones acumuladas por 
los profesionales que fueron progresivamente haciéndose conscientes respecto a las 
limitaciones tanto teórico-instrumentales como político-ideológicas que el asistencialismo 
planteaba. (LIMA, 1984, p. 8).

Para além da incorporação acrítica de métodos e técnicas importados de outras latitudes, 
o principal questionamento do Movimento de Reconceituação ao Serviço Social Tradicional (SST) 
se dirigia à conivência profissional com as estruturas injustas das sociedades latino-americanas. 
Por isso, questionava-se as ações voltadas à ajuda e ao assistencialismo como incapazes de 
reverter a situação de opressão e dominação a que as classes populares se viam submetidas. 
Buscava-se, assim, uma “nova identidade profissional” que correspondesse com os anseios e 
necessidades sociais dos setores majoritários da população. Nesse movimento, o CELATS jogou 
um papel central. 

A origem do CELATS se insere no contexto da Guerra Fria e ameaças à hegemonia imperialista 
norte-americana em decorrência das lutas de libertação nacional pós-Segunda Guerra Mundial, na 
Ásia, África e Europa. 

Elas impulsionam os Estados Unidos a aprofundar sua orientação anti-comunista, 
hegemonista e belicista” (NETTO, 2014, p. 33), operando ‘uma contrarrevolução preventiva 
de modo a impedir a constituição de quaisquer alternativas à pax americana, sobretudo 
se tais alternativas apontassem para vias socialistas’ (NETTO, 2014, p. 35, grifos do autor). 

Tal estratégia combinava ações legais e clandestinas encobertas pela atuação da agência 
central de inteligência norte-americana, CIA. No campo diplomático o governo usava de chantagem 
e pressão econômica, desestabilizando governos democráticos e patrocinando golpes de Estado, ou 
se envolvendo em guerra aberta, como no Vietnã, na qual sofreu humilhante derrota.
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Na América Latina, o fato novo da Revolução Cubana aprofundou o intervencionismo 
norte-americano. No campo das ações legais, com a Aliança para o Progresso, “programa de ajuda” 
lançado por Kennedy em 1961; nas ações clandestinas, que iam da espionagem a campanhas 
de desestabilização de governos democráticos, financiamento clandestino a organizações de 
extrema direita, patrocínio de ações terroristas e criminosas, como nos golpes do Brasil e Chile, 
que derrubaram presidentes eleitos democraticamente, respectivamente João Goulart e Salvador 
Allende. Tais ações eram articuladas com os interesses das grandes empresas imperialistas norte-
americanas, ameaçadas pelas medidas nacionalistas de governos latino-americanos. (NETTO, 2014). 

Mas, como ressalta o autor, também outras organizações estrangeiras, como a Fundação 
Konrad Adenauer ligada à democracia cristã alemã, tiveram participação ativa em vários países da 
América Latina, em uma conjuntura de radicalização política no continente latino-americano.

Ela [Fundação Konrad Adenauer] buscava, em um contexto de profunda ebulição política 
na América Latina, encontrar uma ‘terceira via’ ou seja, outro caminho entre o liberalismo 
extremo e o comunismo, visando a uma via que ‘harmonizasse’ a América Latina 
politicamente. A democracia cristã pretendia, então, desenvolver princípios primordiais de 
democracia, solidariedade e liberdade, através de projetos que permitissem implementar 
estratégias, ainda que de forma oculta, para a busca de uma via alternativa ao capitalismo e 
ao socialismo. (MAIO; REIS, sf., p. 4)

A origem do CELATS ganha inteligibilidade nessa ambiência sociopolítica. Criado em 1974 
como organismo acadêmico da ALAETS6, com base em um convênio de cooperação técnico-financeira 
com a Fundação Konrad Adenauer (FKA) intermediado pelo Instituto de Solidariedad Internacional 
(ISI) da Democracia Cristã Alemã, tem seus estatutos aprovados em 1975, em El Salvador. Estabelece 
sua sede em Lima e em 1976 é reconhecida pelo governo peruano como organismo de cooperação 
técnica internacional. 

A atuação da Fundação Konrad Adenauer, por meio do ISI, representa o marco inaugural 
do CELATS. O ISI, entidade autônoma sem fins lucrativos reconhecida pelo governo alemão, é um 
organismo dependente da Fundação que tinha como propósito, entre outros, 

Prestar colaboración y asistencia técnica para ayudar a resolver pacíficamente problemas 
y conflictos con el fin de levantar una estructura social justa dentro de una sociedad 
dinámica, orientada hacia el desarrollo económico y social. Entre los objetivos generales 
del ISI se destaca el fortalecimiento de los derechos humanos y el logro de la justicia social 
centrándose en la movilización y participación de la población en el proceso de desarrollo a 
través de una acción educativa y social (LIMA, 1984, p. 8-9). 

Com base nesses princípios, o ISI desencadeou o Proyecto de Trabajo Social en América 
Latina- PTS-ISI, durante dez anos (1965-1975), dando início às atividades do CELATS. 

6 Atualmente a ALAIETS, cuja origem em 1965 ocorre no contexto do V Congresso Pan Americano de Serviço Social da OEA, animada 
pela busca de independência do Serviço Social norte-americano e da OEA, voltada a enfrentar os dilemas latino-americanos e a 
construção de um Serviço Social comprometido com os povos oprimidos do continente latino-americano. 
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As palavras da brasileira Leila Lima, diretora do CELATS no período de 1977 a 1983, são um 
testemunho da importância do Proyeto ISI de Trabajo Social que possibilitou a agregação de um 
grupo de pessoas ativas e comprometidas com o desenvolvimento de um pensamento renovador 
na profissão. 

De hecho, el Proyecto de Trabajo Social del ISI se ha constituido en la principal base para 
la creación del CELATS, que en su nacimiento incorporará no solamente los aspectos 
organizativos y funcionales de ese Proyecto, sino también la experiencia acumulada a lo 
largo de sus diez años de operaciones. El Proyecto de Trabajo Social del ISI permitió una 
socialización y una extensión de las principales discusiones y aportes formulados por los 
grupos más renovadores de este período. En efecto, se registró una notoria consonancia 
entre los programas del Proyecto y los planteamientos básicos de la Reconceptualización, que 
congregaba indiscutiblemente a los sectores más progresistas. En cierta forma el Proyecto 
recoge los principales planteamientos de la Reconceptualización y los institucionaliza través 
de los diferentes programas (LIMA, 1984, p. 11).

2 A cOntRIBUIçãO dO ceLAtS PARA O PIOneIRISMO 
dA PeSqUISA nO SeRvIçO SOcIAL 

No contexto de finais dos anos de 1960, na América Latina, não se dispunha de uma tradição 
de pesquisa acadêmica na área de Serviço Social voltada à elucidação da trama de relações que 
circunscreve o exercício profissional nas nossas sociedades, visto que a pós-graduação stricto sensu 
dava seus primeiros passos na região. Até então, a qualificação acadêmica ao nível de mestrado e 
doutorado de parte dos assistentes sociais era realizada no exterior, especialmente nos EUA. 

Cabe registrar que a sociedade brasileira, pioneira na constituição do Serviço Social como 
área de conhecimento reconhecida pela comunidade científica nacional, tem seus primeiros 
mestrados criados em 1972 e o primeiro doutorado só vem à cena nos anos 1980. Data dessa ocasião 
o seu reconhecimento científico no rol das “Ciências Sociais Aplicadas” por parte das agências 
oficiais brasileiras de fomento à pesquisa e à inovação tecnológica, como o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e a Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Assim, a pesquisa social não era tida como uma das competências e/ou atribuições 
profissionais de assistentes sociais, e sim de pesquisadores das Ciências Sociais – antropólogos, 
sociólogos, cientistas políticos e economistas.

Como salienta a então diretora do CELATS, Leila Lima: 

En América Latina han sido muy restringidas las experiencias de investigación desarrolladas 
por los trabajadores sociales. Esta débil trayectoria de la profesión confería mayor relieve 
a los estudios programados por el CELATS, ya que ellos pasarían a cubrir un importante 
espacio en el esfuerzo por dotar a la profesión de un mayor instrumental analítico (LIMA, 
1984, p. 29).



A importânciA dA pesquisA AcAdêmicA do centro LAtinoAmericAno de trAbAjo sociAL 
(CELATS) no ConTExTo dA REConCEiTuAção do SERviço SoCiAL nA AméRiCA LATinA
Marilda V. iaMaMoto, raquel raichelis, ana Paula P. da silVa, esther leMos, Maria helena elPídio

39perspectivas histórico-críticas no serviço social:
américa latina, europa e eua

alexandra a. l. t. s. eiras, carina berta moljo, 
maria lúcia durighetto
(OrganizadOras)

A pesquisa foi concebida como área estratégica para o trabalho social, o que definiu a 
diretriz de que o CELATS não “fosse apenas mais um centro de investigação no campo das Ciências 
Sociais” (LIMA, 1984, p. 29), mas articulasse o trabalho investigativo à particularidade do Serviço 
Social em sua dimensão prático-operativa, o que lhe conferia potência sociopolítica alimentada pelo 
contato direto com os “setores sociais empobrecidos”. 

O processo de pesquisa estava voltado para propiciar ao exercício ou à prática profissional 
novos padrões teórico-metodológicos, superando as marcas empiricistas e pragmatistas transversais 
ao passado da profissão, antes orientado pela matriz positivista. Em outros termos, as ações de 
pesquisa e de formação deveriam oferecer ao coletivo profissional ferramentas para um rigoroso 
trabalho especializado (LIMA,1984, p. 26-27). 

O CELATS exerce assim um papel pioneiro no impulso à incorporação da pesquisa como 
competência dos assistentes sociais, contribuindo para a profissionalização da investigação no 
Serviço Social e para a reorientação dos projetos de formação acadêmica e profissional. 

Em um período de pouco mais de uma década (1975-1986), na fase inicial de seu 
funcionamento, a política de investigação do CELATS permitiu traçar um abrangente e significativo 
quadro do Serviço Social na América Latina. Tal política coloca pioneiramente a profissão de Serviço 
Social, na sua totalidade, como objeto de sua própria investigação, inscrita na história de Nuestra 
América, isso implica: os sujeitos sociais a quem se dirige a atuação profissional, suas lutas e suas 
particularidades (indígenas, camponeses, operários, populações urbanas); o perfil profissional do 
Serviço Social em países latino-americanos; as bases e feições da organização profissional, corporativa 
e política; os espaços sócio-ocupacionais mais representativos no mercado de trabalho; as políticas 
sociais e o processo de formação histórica do Serviço Social na história das sociedades nacionais. 

Esse desdobramento temático numa abordagem abrangente do Serviço Social é uma 
característica inédita do debate reconceituador na América Latina e no Caribe. Também o é a 
reorientação do compromisso social por parte do Serviço Social ou “Trabajo Social” com “os de 
baixo” nas sociedades nacionais, o que solda a novidade sócio histórica do significado social da 
profissão nessas sociedades.

Essa política de pesquisa certamente expressa a definitiva ruptura por parte do CELATS com 
o Serviço Social clássico e tradicional, estruturado a partir da tricotomia forjada pelo Serviço Social 
europeu e norte-americano expressa no Serviço Social de Caso, de Grupo e no Desenvolvimento de 
Comunidade. Esses eram apreendidos como métodos ou processos autônomos e independentes 
entre si, voltados à atuação com indivíduos, grupos e comunidades, vistos como células autônomas 
que somadas, constituiriam a sociedade. 

Aquela orientação analítica assumida pelo CELATS inscreve a análise do Serviço Social 
na história no âmbito das relações entre as classes, voltado para o conjunto dos segmentos dos 
trabalhadores e de suas lutas - e dessas com o Estado, mediatizadas pelas políticas sociais públicas - 
o que representa uma efetiva inovação analítica naquele momento.
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O estudo sobre as políticas sociais estreia e se espraia na cena acadêmica e profissional 
no Serviço Social latino-americano, o que contribui para atribuir transparência às conexões entre a 
profissão, o Estado e a sociedade de classes, mediatizadas pela prestação de serviços sociais públicos 
previstos nas políticas sociais a partir de requisições das classes trabalhadoras. Considera-se tanto as 
diferenças dos trabalhadores quanto sua unidade na relação com o empresariado e os proprietários 
fundiários: camponeses, indígenas, operários industriais, populações sobrantes residentes em 
favelas, dentre outros. 

Essa abordagem histórica permite romper tanto a endogenia e o isolacionismo das análises 
do Serviço Social prisioneiras de suas fronteiras internas, quanto as tentativas de avançar na 
articulação entre a profissão e as conjunturas, ainda apreendidas de forma “paralelista”, como dois 
mundos autônomos que reconhecem ter relações entre si. 

Encontram-se aí algumas das raízes teóricas e metodológicas da ruptura com o passado 
profissional. O terreno fundamental dessa ruptura com o passado no universo do Serviço Social é a 
centralidade que passa a ocupar a história na análise da trajetória profissional, que ocorre no final 
de um período de expansão capitalista (1945-1973), fortemente marcado por crises políticas, aliado 
ao prenúncio de um quadro histórico de crise econômica de larga duração – uma crise estrutural do 
capital (MANDEL,1985,1990; MÉSZAROS, 2009). Tal tensão eclode em meados dos anos 1970, com 
o esgotamento dos “trinta anos dourados” do capitalismo que deram base ao Welfare State. Dela 
decorrem medidas de ajuste e de restauração das taxas de lucro difundidas nas décadas de 1970 e 
1980 na América Latina nos marcos da política neoliberal.

De outro polo, as lutas de resistência dos sujeitos sociais, forjadas em suas relações de 
classe na defesa de seus direitos e projetos coletivos, adquirem o selo diferenciado das realidades 
nacionais. O Serviço Social passa a ser visto como parte integrante desse terreno, em que a dinâmica 
se explica e se constrói. 

Os compromissos sociais com “os de cima”, encobertos sob o manto da pseudoneutralidade 
axiológica e política que presidiram o desenvolvimento do Serviço Social nas teias do poder, já haviam 
sido denunciados no movimento de reconceituação. Mas, para saltar da denúncia à explicação das 
razões que os forjaram e possibilitar eleger novas rotas para o Serviço Social na América Latina 
foi imprescindível investir na pesquisa rigorosa e científica da realidade latino-americana e na 
aproximação às lutas, às organizações e aos movimentos de segmentos subalternos, tais como: 
assalariados industriais, camponeses, indígenas e segmentos populacionais urbanos. Essa foi 
apreendida como condição para iluminar a explicação da necessidade social do Serviço Social como 
profissão institucionalizada na divisão social e técnica do trabalho, de suas múltiplas determinações 
e relações com os sujeitos e com a cultura de seu tempo, assim como com as instituições político-
econômicas as quais alicerçam as respostas construídas pelos agentes profissionais em tempos 
distintos e em diversos contextos geopolíticos.

As crises políticas e econômicas, a irrupção de novos valores, de nova cultura, a ruptura 
com as velhas tradições e comportamentos por parte da juventude, das mulheres, dos negros, dos 
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indígenas, somadas às lutas dos povos coloniais pela libertação, às revoluções socialistas e populares 
impulsionaram a procura dos “marxismos” de vários naipes, alimentaram ideários libertários e 
soldaram a contestação ao instituído, isto é: a exploração colonial, as relações de dependência com 
os centros mundiais, a exploração dos assalariados, as expropriações de camponeses, as disparidades 
étnico-raciais, de gênero e as intolerâncias religiosas. 

É na busca de explicar-se ao decifrar a realidade sócio-histórica que a profissão se supera 
e se afirma como parte da divisão do trabalho entre as ciências, passando progressivamente a 
ser reconhecida como área de conhecimento das chamadas “Ciências Sociais Aplicadas”. E o faz 
aproximando-se do universo da Teoria Social Crítica, incorporando a pesquisa como uma de suas 
atribuições e competências profissionais, mais além dos levantamentos empíricos que permitem 
uma fotografia da realidade sem imiscuir-se nos seus dilemas e no desafio de desvendamento de 
seus fetiches.

Essa orientação historicista da investigação tem sua inspiração na tradição marxista, 
vertente cultural inteiramente alheia à história da profissão, incorporando ainda influxos da Teologia 
da Libertação no universo do Serviço Social7. 

2.1 OBjetO e OBjetIvOS dA PeSqUISA 

Em grandes linhas, o objeto da presente pesquisa consiste na análise da produção científica 
do CELATS:

a) Sobre os projetos voltados diretamente ao Serviço Social como objeto de sua pesquisa, 
realizados por pesquisadores vinculados ao CELATS ou por ele contatados, os quais serão privilegiados 
no presente estudo a partir das seguintes temáticas: 

•	 Políticas Sociais e Serviço Social na América Latina: perfil profissional e marco 
institucional onde opera o assistente social;

•	 História do Serviço Social na América Latina (Brasil e Peru);
•	 Formação acadêmico-profissional na América Latina;
•	 Organização profissional do Serviço Social na América Latina. 

b) Sobre os distintos segmentos das classes trabalhadoras e suas expressões políticas:
•	 Assalariados industriais, camponeses, indígenas, trabalhadores urbanos ou setor 

populacional, para deles extrair elementos orientadores à prática profissional.

7 Cf. por exemplo: Van DIERCKXSENS, WIN. La reproducción de la fuerza de trabajo sob el capital. I e II parte. Cuaderno nº15. Lima: 
CELATS, nov. 1979; MANRIQUE, Manuel y VILLELA, Marilda Iamamoto, “Hacia el estudio de la história del Trabajo Social en América 
Latina”. Acción Crítica No. 5. Lima: CELATS, abril 1979. MAGUIÑA, Alejandrino. Desarrollo del Capitalismo y Trabajo social en el 
Perú. Lima: CELATS, 1979. IAMAMOTO, Marilda Villela e CARVALHO, Raul de. Relaciones Sociales y Servicio Social en Brasil. Lima: 
CELATS, 1981; em co-edicão com Editora Cortez: Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Esboço de uma interpretação histórico-
metodológica. São Paulo: CELATS-Cortez, 1982.
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A partir da reconstituição da memória histórica da pesquisa no Serviço Social, tem-se como 
objetivos do estudo: (1) identificar e analisar as principais linhas e projetos de pesquisa do CELATS 
no período 1970-1980; (2) realizar uma aproximação à gênese histórica da pesquisa no Serviço 
Social latino-americano enquanto área de conhecimento e competência profissional em sua relação 
com os desafios contemporâneos; (3) verificar as principais contribuições da produção acadêmica 
do CELATS para a renovação crítica do Serviço Social na América Latina; (4) partilhar intercâmbios 
acadêmicos com pesquisadores nacionais e internacionais e estudantes de diferentes níveis de 
formação. 

Desse modo, a reconstituição da memória histórica da pesquisa no Serviço Social apoia-
se em: pesquisa bibliográfica; pesquisa documental nas publicações do CELATS em livros, na série 
Cuadernos CELATS e na revista Acción Crítica; entrevistas com pesquisadores e funcionários do 
CELATS à época; e debates acadêmicos e seminários sobre o tema.

3 O PROtAgOnISMO dO ceLAtS nA dISSeMInAçãO 
da iMporTância da peSquiSa e na produção cienTífica 
reconceituada dO SeRvIçO SOcIAL 

As reflexões e balanços produzidos pelo CELATS no Seminário El Trabajo Social en America 
Latina: balance y perscpectivas, realizado em Chaclacayo, Lima (Peru), em novembro de 1982, 
reuniram grupos de destacados profissionais da região e a preocupação transversal com a política 
de investigação acompanhou os eixos privilegiados do debate: a) a elaboração teórica do Serviço 
Social; b) a formação profissional; c) os determinantes da prática profissional do assistente social. 

No que tange à avaliação do estado da arte da investigação e da produção teórica na área 
de Serviço Social, foram apontados alguns dos seus limites:

a) a escassez de força de trabalho qualificada para participar de atividades de investigação 
e de elaboração teórica na América Latina ou uma debilidade da Área de Investigação do CELATS em 
termos de sua preparação e capacidade para investigar? 

b) o reconhecimento da investigação como “a vértebra” do processo de formação, 
considerando-se articuladamente seus diversos níveis, como: 1) prática especializada 
predominantemente docente - ainda que não exclusivamente; 2) componente central da prática 
profissional que permite historicizar a ação da (o) assistente social; 3) prática pedagógica; 

c) a carência de centros de documentação vinculados à problemática do Trabajo Social 
(ausência de fontes, catálogos, escassez de bibliografias sistematizadas e de recursos financeiros) e 
os escassos hábitos de consumo da produção teórica e de leitura, aliados à dificuldade de circulação 
do material produzido; 

d) a linguagem pouco acessível da produção teórica à grande massa dos profissionais;
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e) a defesa, por parte de certos grupos, de posições pragmáticas e antiteóricas, subestimando 
a importância da autonomia e do desenvolvimento de reflexão teórica mais avançada; 

f) a incompreensão de que o atendimento a demandas profissionais específicas é uma função 
da explicitação teórica geral dos fundamentos do Trabajo Social. Isso implica manter investigações 
teóricas e aquelas diretamente vinculadas ao exercício profissional. Reconhece-se que a focalização 
em problemáticas (saúde, questão educacional, camponesa etc.) permite transcender carências 
institucionais mais restritas e simultaneamente atender a necessidades das maiorias profissionais, 
elevando o nível do exercício profissional. 

Esse Seminário reuniu subsídios para a elaboração de uma política de investigação para o 
Serviço Social na América Latina, e particularmente, para o CELATS, como será explicitado a seguir. 

No evento, afirmou-se o estímulo à investigação como preocupação básica a ser cultivada 
na pós-graduação e nos cursos de graduação para forjar um perfil profissional sólido de base 
científica, isto é: tanto na investigação acadêmica, quanto na investigação-ação. A última, desde 
que impulsionada com a explícita preocupação de produzir conhecimentos, rompe com certa 
ingenuidade epistemológica que, não raras vezes, incide nessa modalidade de pesquisa.

Além disso, reclamou-se a necessidade de superar os isolamentos culturais afirmando a 
necessidade do “Trabajo Social Critico Latino-americano diversificar sus interlocutores y sus fontes 
de inspiración” (CELATS, 1983, p. 43). Assim, propôs-se estabelecer vínculos com os países africanos, 
especialmente os de expressão portuguesa, que dispõem de uma herança cultural e linguística 
que favorece o intercâmbio de experiências (Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde); 
e estimular o diálogo produtivo com a Península Ibérica e também com os países capitalistas 
desenvolvidos (Europeus, USA e Canadá) no âmbito do Serviço Social e a interlocução com as 
Ciências Sociais.

Outra dimensão desse intercâmbio é “renovar o vínculo do Trabajo Social Crítico com as 
organizações profissionais de âmbito continental e mundial, abrangendo inclusive suas instâncias 
mais tradicionais. Recomenda-se também estimular a integração de assistentes sociais aos 
organismos de associação intelectual (centros de estudos, instituições como CLACSO, ILPES etc.) 
nacionais e regionais” (CELATS, 1983, p. 43). 

Ainda, o Seminário antecipou-se à proposta de redes de pesquisa ao promover a íntima 
relação e conexão entre assistentes sociais e/ou pesquisadores no espaço profissional dotados de 
uma orientação semelhante ou convergente, para potenciar esforços e romper com o individualismo. 
E nessa via abordar a problemática da América Latina expressa diversamente segundo estados e 
regiões.

Chamou-se também a atenção para a necessidade não só de mudar as condições de 
produção do conhecimento, mas também a sua divulgação, consoante modernos processos de 
marketing. Recomendou-se também distinguir o nível da produção do material científico e sua 
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divulgação. Se à produção e à apresentação da elaboração científica não se devem fazer qualquer 
concessão, atendendo aos mais elevados requisitos exigidos pela comunidade científica internacional, 
é necessário desenvolver simultaneamente distintos mecanismos e formas pedagógicas de sua 
difusão mais ampla junto ao conjunto da categoria.

Ademais, apontou-se para a necessidade de organização dos intelectuais de “Trabajo Social”, 
tendo em vista sua integração à categoria profissional, o que supõe rever os métodos da produção 
intelectual, a saber: romper com formas artesanais com que se articulam e utilizam recursos, em 
favor de sua socialização:

[...] hay que articular instâncias que usen colectivamente los medios existentes, materiales 
(prensa, etc) e intelectuales (bibliotecas, archivos, ficheiros, etc. Es necessário crear banco 
de dados abiertos a todos, insumos a la producción (boletins bibliográficos, reseñas, 
periódicos, ‘abstracts’, información reciproca sobre investigaciones, eventos de intercâmbio 
etc.) (CELATS, 1983, p. 41).

E quanto à direção a ser atribuída pelo CELATS à área de investigação atuando democrática 
e pluralisticamente, afirmou-se que a entidade:

[…] no (debe) ser una tribuna abierta a todos los vientos que recorren el Trabajo Social, 
sino una instancia que organiza la hegemonía, referida a la categoría profesional, de las 
tendencias críticas profesionales más consecuentes del Trabajo Social latinoamericano 
(CELATS, 1983, p. 46).

Esses são alguns elementos capturados, até o momento, por esse subprojeto de pesquisa 
quanto ao tratamento atribuído à investigação do interior do CELATS. Eles atestam a fecundidade 
da orientação da política de investigação, portadora de relevantes provocações para se pensar o 
lugar da pesquisa no Serviço Social contemporâneo e a produção de conhecimentos sobre a própria 
profissão e seus fundamentos históricos, teóricos e ideopolíticos. 

Muitos dos dilemas da época já foram superados com o desenvolvimento científico do 
Serviço Social contemporâneo, mas muitos outros estão ainda presentes na órbita da pesquisa na 
atualidade, o que atesta a dimensão antecipatória do lugar que a pesquisa ocupou no CELATS, no 
período 1975-1986. 
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nOtAS IntROdUtóRIAS 
dA InfLUêncIA dO PenSAMentO 
de PAULO fReIRe nO MOvIMentO 
de RecOnceItUAçãO dO SeRvIçO 
Social no chile (1970-1973)

KAtIA MARRO1

MARIA LúcIA dURIgUettO2

ALexAndeR PAnez3

vIctOR OReLLAnA4

1 IntROdUçãO

O objetivo deste artigo é explicitar notas introdutórias e hipóteses de trabalho sobre o 
legado teórico e político-interventivo do debate e das experiências de educação popular produzidas 
pelo educador brasileiro Paulo Freire e seus impactos no Movimento de Reconceituação do Serviço 
Social chileno no período do governo da Unidade Popular (UP – 1970-1973). 

Sobre esse foco, tecemos alguns esclarecimentos importantes: a) o primeiro é em relação aos 
breves anos que circunscrevem a conjuntura analisada. Ainda que se trate de uma fértil conjuntura 
histórica para a experimentação profissional em relação à educação popular, é no contexto dos 
anos 1980 - possibilitada pela ação formativa e política multiplicadora do Centro Latino-Americano 

1 Lic. em Trabalho Social pela UNR (Argentina), Mestre e Doutora em Serviço Social pela UFRJ. Professora Associada II do Curso de 
Serviço Social da UFF, Campus Rio das Ostras, pesquisadora do Grupo de Estudos, pesquisa e extensão em Serviço Social  trabalho 
e processos sociais contemporâneos. Docente convidada do Curso de Especialização em Movimentos Sociais do NEPP-DH da UFRJ. 
Participa de projetos de extensão em parceria com o MST.

2 Assistente Social. Mestrado e Doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Titular da 
Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Membro do grupo de pesquisa “Serviço Social, Movimentos 
Sociais e Políticas Públicas”. 

3 Alexander Panez, doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Professor assistente na Escola de Serviço Social da 
Universidade do Bio-Bio (Chile).

4 Doutor em Serviço Social pela UERJ, integrante do Núcleo Interdisciplinario de Estudios en Trabajo Social, Departamento de Trabajo 
Social, Universidad de Chile. 
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de Trabajo Social (CELATS) no processo de Reconceituação Latino-americano – que o Serviço Social 
irá desenvolver, de forma mais intensa, debates e reflexões sobre a questão da educação popular 
e suas metodologias de ação. Além das obras do chileno Diego Palma – claramente inspiradas em 
Paulo Freire – é na produção acadêmica latino-americana da década de 1980 que a temática da 
educação popular se destaca: na Revista Acción Crítica nº 19 (“Movimientos Sociales, Educación 
Popular y Trabajo Social”); no XII Seminário Latino-americano de Trabalho Social, realizado na 
Colômbia e no Seminário Nacional Movimentos Sociais, Educação Popular e Serviço Social, realizado 
em Salvador, Brasil, ambos em 1986; na publicação do “Caderno 2” da Associação Brasileira de 
Ensino de Serviço Social (ABESS), com o tema “Educação Popular”; b) o segundo refere-se à principal 
intervenção desenvolvida por Paulo Freire no Chile, que foi em relação à reforma agrária. As fontes 
que analisamos sobre a influência freireana no Serviço Social chileno não tematizam o movimento 
camponês no conflito de classes e sua relação com a profissão. 

Feitos esses esclarecimentos, nossa lente buscará reconstruir dimensões do legado 
teórico de Paulo Freire - particularmente sobre ações prático-interventivas que orbitam em torno 
da educação popular e a formação de consciência - para construirmos hipóteses de interpretação 
da influência deste debate na dimensão sócio-educativa da profissão no contexto do movimento 
reconceituador chileno sob o governo da UP. 

Para tanto, exporemos, de forma sumária e esquemática, elementos da conjuntura 
revolucionária chilena do período da UP, bem como do governo da Democracia Cristã; caracterizações 
da trajetória político-interventiva e teórica de Freire naquelas conjunturas; e por fim, reflexões 
desenvolvidas por esse intelectual sobre a prática da educação popular contidas na obra Pedagogia 
do Oprimido, publicada em 1968, durante seu exílio no Chile5, e suas influências na dimensão teórica, 
interventiva e formativa do Serviço Social chileno reconceituador. 

2 cRISe dO deSenvOLvIMentISMO 
e AcIRRAMentO dA LUtA de cLASSeS nO chILe 

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Chile e suas influências teórico-
políticas estão fortemente imbricadas com a conjuntura política e econômica da década de 1960 e 
1970 no país. Em primeiro lugar, é importante salientar que, já no início dos anos 1960, se evidencia o 
esgotamento do projeto capitalista “nacional-desenvolvimentista” no Chile. Na tentativa de apaziguar 
as contradições na esfera política desse modelo, surge o programa de “revolução em liberdade” da 
Democracia Cristã (DC) sob a liderança de Eduardo Frei Montalva que, por meio de uma narrativa 
de transformação social, pretende o aprofundamento do desenvolvimento capitalista (CANCINO, 
1988). O projeto político da DC, articulado fortemente com o social-cristianismo europeu, prometia 

5 Obra que o tornou reconhecido entre estudantes universitários; trabalhadores imigrantes; militantes de movimentos sociais e 
políticos de América do Sul; e inclusive movimentos de libertação nacional da África (BEISEIGEL, 2018). 
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ser uma “terceira via” no eixo capitalismo-socialismo, marcado pela Guerra Fria. Não obstante, o 
mandato de Frei Montalva continuou a proximidade do governo anterior com os Estados Unidos e 
alinhou-se às reformas propostas pela “Aliança para o Progresso”. 

Nesse sentido, tem-se o projeto de “Revolução em Liberdade” em que se destacam 
algumas políticas que procuravam ampliar, de forma tutelada, os direitos sociais e políticos da classe 
trabalhadora, tais como: o programa de promoção popular, que procurava diminuir o analfabetismo; 
maior participação estatal na exploração de cobre (a chamada “chilenización del cobre”); a lei de 
associações de moradores (“juntas de vecinos”); a lei de sindicalização camponesa e a reforma agrária 
(em que a participação de Paulo Freire foi protagonista). Porém, o projeto da DC não conseguiu conter 
a entrada do Chile na crise do capital - que se manifestou social, econômica, política e culturalmente 
entre a segunda metade dos anos 1960 e 1970, em todas as economias centrais e em grande parte 
do mundo periférico capitalista (MANDEL, 1990).

A crise da estratégia “nacional-desenvolvimentista” no Chile, junto com um processo de 
articulação de uma parte da esquerda e o aumento da mobilização social de setores da classe 
trabalhadora – que começa na década de 1950 –, possibilitou o triunfo da UP em 19706. Salvador 
Allende ganhou com um programa que propunha uma “transição ao socialismo” utilizando os 
meios da institucionalidade existente no país. O governo da UP considerava a economia chilena 
“monopólica, dependente, oligárquica e capitalista”, características que deveriam ser modificadas 
por meio de reformas estruturais que envolveram: nacionalização dos principais recursos minerais; 
expansão da área de propriedade social por meio do controle estatal das empresas industriais; 
intensificação da reforma agrária; estatização do sistema bancário. 

Ao longo dos quase mil dias do governo da UP, a implantação das políticas governamentais 
foi constantemente tensionada por diferentes perspectivas dentro da esquerda sobre os rumos da 
transformação socialista no país. Por um lado, aquela que vicejou no âmbito da esquerda previamente 
institucionalizada, forte e organizada – sobretudo o Partido Comunista (PC) e o Partido Socialista 
(PS) – de canalizar o descontentamento popular no marco de um apoio ao projeto de “via chilena 
ao socialismo”. De outro lado, aquela surgida desde a base dos movimentos da classe trabalhadora, 
tendente a transbordar os limites da institucionalidade do Estado burguês, apoiada por um setor 
dentro do próprio PS, e a emergência do Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dentre 
outros7. 

Uma questão chave desse período, e que influenciou fortemente o movimento de 
Reconceituação do Serviço Social no Chile, foi o surgimento de órgãos de “poder popular” (Cordões 
Industriais, as Assembleias do Povo, Comandos Comunais etc.)8, organizações camponesas, 

6 Na Unidade Popular confluíram o Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido Radical, o Movimiento de Acción Popular Unitaria, 
a Izquierda Cristiana e o Acción Popular Independiente.

7 Para um panorama das diferenças, divergências e disputas internas dessas organizações, consultar, por exemplo: Drake (1992); 
Witker (1993); Naranjo; Ahumada; Garcés; et.al (2004); Moulian (2006); Gaudichaud (2016).

8 Sobre os órgãos de “poder popular” e as diferentes formas de apropriação no âmbito da esquerda chilena, recomenda-se consultar 
os livros de Cancino (1988), Winn (2004) e Gaudichaud (2016). 
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operárias e de pobladores (moradores da periferia urbana), que visavam o controle territorial e 
da produção por parte da própria classe trabalhadora. Esses órgãos ganharam protagonismo logo 
após a paralisação patronal de outubro de 1972, que teve como consequência uma resistência 
ativa por parte das organizações de base, diante do boicote da burguesia nacional e transnacional. 
Esse cenário de acirramento da luta de classes acelerou o processo de contrarrevolução, que se 
materializou na tentativa de golpe de junho de 1973 (o “Tancazo”) e o golpe de Estado do dia 11 de 
setembro, que culminou, de forma trágica, com a bárbara interrupção do ciclo de mobilização social 
e política desse período. 

Em relação às disputas no interior do Serviço Social, é importante destacar que a luta 
de classes acentuada na conjuntura dos governos da DC e da UP reverbera de forma orgânica na 
dinâmica profissional no Chile. Ela está presente nos fundamentos teórico-metodológicos que 
informam a leitura e a produção de conhecimento da realidade, com nítidas clivagens no âmbito 
da formação profissional – que se expressam nas disciplinas e conteúdos ministrados, nas práticas 
extensionistas e de estágio – e, também, nas ações interventivas de segmentos profissionais. Ou 
seja, a presença daquele universo organizativo da classe trabalhadora, das políticas e das ações 
implementadas, principalmente durante o governo da UP, constituem a condição política central 
para o desenvolvimento da ruptura profissional com os construtos teóricos e prático-interventivos 
que localizam a profissão na órbita do conservadorismo (PANEZ et al, 2017). Esse rompimento teve 
uma das suas sustentações teórico-metodológicas nos ensinamentos de Paulo Freire. 

3 PAULO fReIRe nO chILe: UMA fecundação dialética

“Em leituras iluminantes que me faziam rir de alegria, 
quase adolescentemente, ao encontrar nelas 

a explicação teórica que estava tendo da minha prática, 
Santiago nos oferecia [...] uma oportunidade 

de incontestável riqueza”

(FREIRE, 1992, apud CHABALGOITY, 2014, p. 40).

Paulo Freire chegou em Santiago do Chile em novembro de 19649. Em qual Chile chega 
Freire? Quais foram seus âmbitos de atuação? Como a experiência chilena impacta no seu 
pensamento e em sua obra? Formulamos essas perguntas para descrever aquilo que Palmada 
(2014) caracteriza como uma fecundação dialética entre Freire e o processo chileno, isto é: uma 
relação de ativa influência recíproca, na qual “tanto Freire quanto o Chile foram, ao mesmo 
tempo, terra fértil e semente” (PALMADA, 2014, p. 53). Em primeiro lugar, Freire chega ao Chile no 

9 Preso e logo depois exilado pela ditadura brasileira, o educador vai para a Bolívia, permanecendo por menos de um mês, quando um 
novo golpe de Estado o obriga a sair. Foram esses dois acontecimentos que levam o educador brasileiro a morar no Chile, na metade 
da agitada década dos anos 1960. 
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mesmo mês que tomava posse na presidência Frei Montalva (DC) e seu projeto de “Revolução em 
Liberdade”10. 

Tal como indicado no item anterior, o projeto da DC objetivava o apaziguamento das 
contradições de classe. Para tal propósito, desenvolveu uma série de políticas sociais tendentes 
à ampliação controlada dos direitos sociais das classes subalternas. Nos marcos desse programa, o 
governo Frei se propôs a desenvolver, junto com a reforma agrária, uma reforma educacional que 
aumentasse os níveis de alfabetização do país, num contexto em que o analfabetismo atingia 60% dos 
setores rurais e quase 40% nos setores urbanos (ARAVENA & DIAZ, 2016, p. 91). Com o apoio da FAO e 
da UNESCO, foram criados o Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) e o Instituto de Capacitación 
e Investigación de la Reforma Agraria (ICIRA), que tiveram uma destacada atuação de Freire.

No caso do INDAP, Freire desenvolveu um trabalho muito ativo nos processos de 
alfabetização dos setores camponeses, adaptando e aplicando o método que tinha desenvolvido 
na sua experiência de alfabetização anterior no sertão brasileiro (PALMADA, 2014) e, sobretudo, 
nos processos de capacitação dos técnicos governamentais encarregados da implementação da 
política. Em março de 1966, é lançada a Campaña Nacional de Alfabetização e Waldemar Cortes, 
chefe direto de Freire no INDAP, encarregou-lhe a elaboração do manual de alfabetização, que seria 
a base daquela campanha. Foram esses programas que deram oportunidade a Freire de se engajar 
energicamente na realidade social e cultural dos camponeses chilenos. 

Esse primeiro período foi de grande riqueza para Freire, pois deu ao autor a possibilidade 
de observar criticamente sua experiência alfabetizadora no Brasil (GAJARDO, 2016). A partir dessas 
experiências, escreve e publica Educação como Prática de Liberdade, sistematização teórico-crítica 
das experiências brasileiras e que, para Palmada (2014), representou o esqueleto do pensamento 
teórico de Freire. Foi a partir dessa obra que Freire influirá fortemente nos planos do governo DC, 
que adota o “método Paulo Freire ou Método de Conscientização, difundido depois no Chile como 
método psicossocial de alfabetização de adultos” (GAJARDO, 2016, p. 14)11. 

No entanto, não só o pensamento de Freire tem impacto na realidade chilena, mas também 
o clima intelectual e o acirramento da luta de classes o impactam. O ativo trabalho de campo 
desenvolvido por Freire no âmbito rural; as discussões com os educadores e outros intelectuais; 
sua interação nas organizações populares e camponesas cada vez mais politizadas levam o seu 
pensamento a um novo patamar. Na metáfora de Palmada (2014, p.59), é nesse “período chileno 
que o esqueleto teórico e metodológico vai ser coberto de carne, de sangue e pele, calosa, dura e 
áspera, assim como as mãos de um trabalhador [...] localizando-o de maneira inequívoca em um dos 

10 Assim é lembrado pelo próprio Freire: “A Democracia Cristã, falando de si mesma como revolução em liberdade, atraía um sem-
número de intelectuais, de líderes estudantis, sindicais, de lideranças políticas de esquerda de toda América Latina. Santiago, 
particularmente, se transforma num espaço ou num grande contexto prático-teórico em que os que chegavam de outros recantos da 
América Latina discutiam com os nacionais e com os estrangeiros vivendo lá o que se passava no Chile e também o que se passava 
em seus países” (FREIRE apud CHABALGOITY, 2014, p. 39-40).

11 Os dois textos que resumem a influência de Freire em relação à alfabetização são: Ministerio de Educación de Chile, Manual del 
Método Psico-Social para la Enseñanza de Adultos. Ed. Santillana. Santiago, Chile, 1966 e Sugerencias para la Alfabetización, Programa 
de Educación de los Trabajadores. Santiago, Chile, 1971. 
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pontos nodais do tecido da luta de classes”. Para Freire, é um período de “radicalização crescente” 
em que “a dimensão política de suas ideias sobre educação fortaleceu tanto a prática dos educadores 
daquele país, quanto a radicalização de seu próprio pensamento” (CHABALGOITY, 2014, p. 40)12. 

Em fevereiro de 1968, Freire se desliga do INDAP e vai trabalhar como consultor da UNESCO, 
no ICIRA. E em apenas um ano, ele produz inúmeros ensaios13, manuais e textos que culminam com 
a publicação da sua obra fundamental: A pedagogia do oprimido. 

Freire já está, nesse período, abertamente distanciado da ala direita da DC e muito próximo 
aos grupos influenciados pela Teologia da Libertação, fazendo parte do círculo de intelectuais 
brasileiros ligados à igreja e a universidades católicas que contribuíram nos processos de reforma 
daqueles centros universitários. Concretamente, no caso da Pontifícia Universidade Católica do Chile 
(PUC), Freire colabora junto ao seu grande amigo, Jacques Chonchol (que foi diretor do INDAP e, 
logo depois, ministro da Agricultura de Allende) na criação do Centro de Estudios de la Realidad 
Nacional (CEREN), “destinado para ser um espaço acadêmico no qual se manifestasse a consciência 
crítica da época” (GAJARDO, 2016, p.10). Esse centro terá uma contribuição intelectual inestimável 
no período do governo da Unidade Popular (1970-1973), com o qual o Serviço Social chileno e, 
muito ativamente, a Escola de Serviço Social da PUC estarão organicamente ligados.

Nos finais de 1968, o governo da DC decide não renovar o contrato de consultoria de 
Freire, sob a acusação de promover a politização de grupos sociais, especialmente camponeses e 
redes de pobladores urbano–marginais (GAJARDO, 2016). Isso leva Freire a aceitar o convite da 
Universidade de Harvard, para onde vai em abril de 1969, dando fim à sua curta, mas extremamente 
rica experiência na fecunda dialética com a realidade chilena.

4 A OBRA PedAgOgIA dO OPRIMIdO e A qUeStãO dA edUcAçãO 
POPULAR: InfLUêncIAS nO SeRvIçO SOcIAL chILenO

Redigida ao calor de intensos conflitos de classe, que futuramente condensar-se-iam na 
conjuntura política que se abriria com a vitória da UP em 1970, Pedagogia do Oprimido expressa uma 
nova sistematização do pensamento de Freire. Essa obra movimenta-se num universo teórico que 
incorpora também a influência do pensamento marxiano e da tradição marxista14, em que denuncia 
as raízes de uma sociedade que reproduz a opressão e a dominação. Como aponta Palmada (2014, 

12 Em suas palavras: [...] a questão política da educação foi ficando cada vez mais clara não apenas no discurso que eu fazia da 
interpretação das experiências junto aos quadros de educadores mas, sobretudo, na medida que eles iam aplicando essas ideias 
(FREIRE apud CHABALGOITY, 2014, p. 39-40).

13 Uma coletânea desses ensaios foi publicada pelo ICIRA, em 1969, sob o título de “Sobre la acción cultural”.
14 Como afirma um estudioso de sua obra: “As perguntas formuladas pelo autor ainda são em quase tudo as mesmas já trabalhadas 

nos estudos anteriores: possibilidades de emancipação dos homens, características da educação libertadora, papel do diálogo, 
construção da personalidade democrática. Mas o quadro ideológico e os autores nos quais fundamenta suas reflexões são bem 
diversos dos anteriores. Em Pedagogia do oprimido encontram-se citações de Hegel, Marx, Engels, Lukács, Goldman, Althusser, 
Marcuse, Fromm, Freyer, Fanon, Memmi, Sartre, Simone de Beauvoir, Niebur, Jaspers, Husserl, Regis Debret, Kosic, Mao Tse-Tung, 
Furter, Malraux, Guevara” (BEISEIGEL, 2018, p. 16).
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p.59), “é nesse momento que a obra freireana se liga organicamente à corrente histórica da luta 
revolucionária da crítica radical à lógica e formas da sociedade burguesa”. Não por casualidade, 
despertará a rejeição de segmentos conservadores da democracia cristã chilena – provavelmente 
alvo da sua pluma na crítica ao “falso amor”, à “falsa caridade”, à “falsa generosidade”. 

Produto de um largo trabalho educativo, sua experiência se traduz em um conjunto de 
reflexões de maior abstração, misturando-se com relatos do passado, no Brasil, e do presente, no 
Chile, para fundamentar um método de alfabetização e conscientização em que as palavras sirvam 
para problematizar e decodificar criticamente o mundo. Assim, o educador brasileiro empreenderá a 
tarefa de refletir sobre uma pedagogia libertadora que permita aos oprimidos “descobrir” e enfrentar 
as raízes da opressão – é a consciência de classe oprimida ou a consciência crítica da opressão pela 
práxis. A decodificação crítica do mundo é compreendida como uma descoberta que não se encerra na 
sua dimensão intelectual, mas que tem na organização concreta dos oprimidos um momento central.

Freire rejeita qualquer imobilismo subjetivista que torne a consciência da opressão em uma 
“espera paciente” e afirma a exigência da transformação objetiva da situação opressora – motivo 
pelo qual se trata de uma pedagogia que não pode ser elaborada ou praticada pelos opressores. 
Para Freire, a pedagogia do oprimido é a pedagogia dos homens empenhando-se na luta por sua 
libertação. Independentemente das críticas de leituras marxistas – que apontam, por exemplo, 
ausência da tematização das classes sociais e/ou sua utilização inadequada ou sua substituição 
por conceitos poucos precisos – é inegável o caráter de classe dessas proposições e experiências 
educativas libertadoras, em que chega a perguntar numa clara sintonia com a radicalização da 
conjuntura chilena: como realizar a pedagogia do oprimido antes da revolução? 

É no conjunto das reflexões que o autor desenvolve as ações educativas libertadoras, 
criticando e propondo a superação da educação bancária por uma educação problematizadora que, 
na nossa hipótese, influenciaram o debate profissional do Serviço Social chileno naquele anos. 

A educação bancária compreende a educação como ato de “depositar” conteúdos com o 
objetivo de “encher” os educandos. A educação se reduz a uma relação narradora; dissertadora; 
de transmissão de conteúdos que tendem a petrificar-se como retalhos da realidade – desconexos 
de uma totalidade e alheios à existência dos educandos. A palavra “oca” se torna mais som que 
significação, perde sua força transformadora, torna o educando um expectador que memoriza, e é 
isso que possibilita seu apassivamento e sua domesticação. A educação bancária é, portanto, um 
instrumento de opressão; nega a educação e o conhecimento como processos de busca, como atos 
criativos e de reinvenção.

Em contraposição, uma educação problematizadora deveria ser capaz de enfrentar a cultura 
da dominação; expulsar seus mitos; desvelar a violência presente na relação opressora; convidar a 
superação de uma posição de passividade; estimular a criticidade. O educador seria aquele que deveria 
proporcionar condições para a reflexão, para a superação do senso comum, para o ato permanente 
de desvendar a realidade. Para Freire, o educador enquanto educa é educado pelo educando. Assim, 
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ambos se tornam sujeitos do processo no qual crescem juntos – os homens se educam em comunhão 
mediatizados pelo mundo. A educação deve ser prática da liberdade, de humanização. 

Na afirmação freireana de que a educação bancária “assistencializa”, e a educação 
problematizadora “criticiza” (PALMADA, 2014, p. 41) encontramos a chave de uma das nossas 
hipóteses: esses conceitos inspiraram a crítica reconceituadora chilena desenvolvida por significativos 
segmentos profissionais à relação autoritária, alienada e de apaziguamento que o Serviço Social 
tradicional construiu historicamente com seus usuários, assim como também a busca de novos 
instrumentos político-operativos para a intervenção profissional. 

Nesse caminho, a profissão seria estimulada a construir relações mais horizontais e 
dialógicas, que recuperassem a trajetória político-cultural e o universo de significados dos usuários, 
considerados agora como sujeitos políticos e coletivos (e não meros indivíduos passivos a serem 
atendidos por serviços e políticas sociais). Por sua vez, é notória a sintonia deste debate com a 
busca de estratégias de intervenção profissional em que primasse uma construção conjunta de 
uma problematização da realidade a ser transformada; a rejeição de modelos passivos e de tutela 
na resolução das necessidades sociais. As marcas desse conceito de educação problematizadora 
reaparecem em inúmeros relatos de experiências de um Serviço Social que se reconceitualiza ao 
calor da conjuntura chilena. 

Não parece ser casual que proposições interventivas contempladas na experiência chilena, 
desenvolvidas na Universidade Católica de Valparaíso, o chamado “Método Básico” da Universidade 
Católica de Santiago e a desenvolvida no Brasil, na Universidade Católica de Belo Horizonte, o 
chamado “Método BH”, apontavam, por exemplo, a “identificação conjunta de contradições sociais” 
pelos sujeitos em ação. Tal fato evidencia profunda absorção das orientações metodológicas 
construídas pelo educador ao longo da sua larga experiência na realização de uma educação dialógica 
problematizadora (a partir das situações e temas geradores).

Assim, se reconstruirmos o desenvolvimento do debate profissional que balizou as décadas 
de 1970 e de 1980 no continente, é possível identificar a força do legado teórico e as proposições de 
ação que são postas a partir da Educação Popular de Freire15. Foi essa discussão que marcou o Serviço 
Social chileno no contexto da reconceituação e que foi fundamental para o seu redimensionamento 
teórico e ético-político. Os conceitos de classes oprimidas e conscientização; o debate acerca da 
dimensão política e pedagógica da profissão; a valorização dos saberes populares; a relação com 

15 Podemos pensar, a partir do trabalho de Monteiro (2018), que não é tarefa simples reconstruir um balanço acerca da relação entre 
o Serviço Social e a educação popular no período da Reconceituação, destacando de que forma o legado de Paulo Freire influenciou 
a profissão. Há riscos de reproduzir leituras genéricas ou homogeneizantes sobre um tema que demanda diversos cuidados. Em 
primeiro lugar, pelo giro teórico e político vivenciado pelo autor desde finais da década de 1960, marcando diversas vertentes teórico-
políticas do próprio Serviço Social – desde o reformismo desenvolvimentista às perspectivas mais radicais –, levando-nos a identificar 
concepções diferentes de educação popular que podem ter sido apropriadas ou reconstruídas no seio da profissão. Em segundo 
lugar, pela conjuntura de cada país e a dinâmica particular da Reconceituação, o que nos demandaria uma pesquisa cuidadosa que 
resgatasse essas diferenças. Em terceiro lugar, por que estamos abrangendo as décadas de 1970 e 1980, que foram marcadas por 
conjunturas extremamente diferentes, sobretudo pelas ditaduras que se multiplicariam no Cone Sul. Uma questão central a ser 
pesquisada é se as experiências concretas de educação popular ensaiadas pela profissão nos anos da década de 1970 em países, 
como Chile, podem ser equalizadas (em termos de radicalidade, organicidade com processos políticos, grau de penetração nas 
massas subalternas, instrumentos pedagógicos utilizados, dentre outros aspectos) às experiências relatadas nos eventos de Peru ou 
Colômbia realizados nos marcos da organização do XII Seminário de ALAETS, de 1986. 
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os processos de organização e mobilização popular; e a requisição de uma relação dialógica com os 
usuários para aferir novas bases de legitimidade para o exercício profissional16 parecem substantivar 
a contribuição de Freire para a reconceituação da profissão no Chile da UP. 

5 O PenSAMentO de PAULO fReIRe nO deBAte AcAdêMIcO chILenO 

Tal como afirmamos anteriormente, o debate da dimensão socioeducativa do Serviço Social 
se desenvolve no período reconceituador chileno nos marcos da intensa e movimentada conjuntura 
política que se abre com a vitória da UP e do governo de Allende. É essa conjuntura que inaugurará 
uma proliferação de organizações e movimentos populares que demandarão uma intervenção 
profissional chamada a potencializá-los nos seus processos auto-organizativos e reivindicativos por 
trabalho; no acesso com qualidade à saúde, à habitação, à cultura; na formação de uma consciência 
crítica e classista, dentre outros. Em outras palavras, são essas demandas vindas dos “de baixo”, 
mas também das diretivas do governo da UP que inspirarão intervenções profissionais de formação, 
organização popular e conscientização.

Essa primeira determinação para a emergência desse debate na profissão também se 
relaciona com o diálogo de segmentos profissionais com a experiência geral da esquerda da época, 
trazendo questões, como a consciência de classe; o “homem novo”; a construção do poder popular; 
e o protagonismo pelos trabalhadores. É neste debate que se circunscreverá a dimensão sócio-
educativa da profissão, e é aqui que localizamos uma das fortes influências do pensamento de Freire 
na reconceituação chilena. 

Podemos exemplificar essa influência em um artigo de 197217, que relata a experiência de um 
“taller” desenvolvido por docentes e estudantes do Programa de Saúde do Departamento Poblacional 
da Escola de Trabajo Social da Universidade Católica de Chile (PUC), em que se evidenciam influências 
do autor nas metodologias para o processo de autorganização dos trabalhadores, especialmente na 
qualificação da formação da consciência de classe a partir dos organismos de organização popular 
criados pelo governo da UP. Na dinâmica dos “talleres”, Freire relata a utilização de uma técnica de 
“cabildo abierto” para que os trabalhadores pudessem problematizar sua realidade e a realização de 
pesquisa-ação para identificar necessidades das comunidades. 

Em Aylwin et al18(1970), explicita-se a preocupação com o desenvolvimento de projetos 
de bem estar que respondam às necessidades dos grupos populares, a organização dos mesmos e 
a formação de consciência. Nesse texto, apesar de uma discussão breve e pouco teorizada, há uma 
referência explícita a Paulo Freire e suas ideias sobre como se efetiva o processo de conscientização 

16 Sobre o legado do pensamento de Paulo Freire no Serviço Social reconceitualizado, consultar, dentre outros, o trabalho de Monteiro 
(2018). 

17 Departamento Poblacional (Escuela de Trabajo Social, Universidad Católica de Chile). “El trabajador social como agente de 
movilización”, 1972. 

18 Nidia Aylwin et al “Orientaciones para la acción del Trabajo Social”. In: Revista de Trabajo Social de la PUC, 1970. 
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na relação profissional19 são percebidas. Também no documento em que a Escola de Trabajo Social 
da UC desenvolve reflexões e projeções curriculares, intitulado “Escuela de Trabajo Social 1972” 
(GONZÁLEZ et al, 1972), há referência a Freire, sobretudo, no que tange à formação de consciência 
por parte da classe trabalhadora em relação à sua própria realidade e à necessidade de transformá-
la. Nesses dois últimos artigos, evidencia-se a formação de consciência como uma das tarefas do 
Serviço Social. No entanto, o artigo de Aylwin et al (1970) trata da formação de consciência20 e o 
segundo referencia explicitamente a consciência de classe21.

Um segundo eixo da influência freireana no movimento reconceituador é nas reformas 
curriculares. A respeito dessa temática há referências bem claras a Paulo Freire, especificamente 
para a configuração de um “Seminário de Trabalho Social” para atingir os objetivos de formação 
de consciência e de organização popular, sugerindo que seja estudada a questão da consciência 
de forma crítica e a recorrência ao seu tratamento por Paulo Freire. Outra referência a Freire é 
encontrada quando se projetam as metodologias de capacitação para atingir o objetivo de elevação 
do nível de consciência e organização: “Experiências para Conscientização” – “Método Paulo Freire”. 
E na bibliografia sugerida para os cursos, na área de “objetivos e consciência”, deve-se considerar a 
obra Pedagogia do Oprimido. 

Nessa questão da influência de Freire na formação profissional, em entrevista realizada 
com Vicente Faleiros (PANEZ; ORELLANA, 2015), o autor faz uma referência direta a Paulo Freire a 
propósito do processo de construção do projeto da Escola de Trabalho Social da UCV: “A influência de 
Freire foi muito importante para a dinâmica metodológica, porque em Marx não encontramos isso; 
a dinâmica metodológica foi influenciada na experiência de Paulo Freire e na dialética de Kosik”22. 
Sobre a influência meramente metodológica ou mais teórica de Freire, também se posiciona Aylwin 
et al: “A partir de seus fundamentos têm surgido métodos pedagógicos, como o de Paulo Freire, 

19 “[...] o trabalho social não pode ser uma ação ‘sobre’ as pessoas, nem ‘para’ elas, senão ‘com’ elas, em uma busca dialógica, reflexiva 
e crítica frente aos problemas e suas causas, frente aos fatores que entravam o crescimento e transformação da sociedade. Nesta 
busca, tanto o trabalhador social como as pessoas com as quais trabalha, se conscientizam mutuamente” (AYLWIN et al, 1970, p.11). 

20 “Uma das orientações do trabalho social é conseguir, nos homens e grupos, uma real formação de consciência frente aos problemas 
fundamentais do mundo no qual estão inseridos, para que, ao conhecê-los criticamente, possam lutar por uma transformação dessas 
situações. Esta formação de consciência implica abandonar uma compreensão do mundo mágica e ingênua, pela qual os sujeitos são 
manejados segundo interesses econômicos, políticos, institucionais e ideológicos dominantes que os convertem em pessoas, grupos, 
comunidades em estado de resignação e aceitação da realidade atual da sociedade” (AYLWIN, POBLETE & SOLAR, 1970, p.10). No 
mesmo texto, critica-se o enfoque tradicional que põe ênfase no processo de formação de consciência, mas individual (em que ‘a 
pessoa reflete sua própria realidade, localmente, sem relacioná-la com causas e efeitos de nível macro social’) ou grupal (mas ‘sem 
produzir, a níveis mais gerais, a interrelação com outras organizações’), em que a ação profissional tende a manipular os indivíduos e 
grupos. Em uma perspectiva reconceituadora, assume-se que é possível promover a consciência desde escalas individuais a grupais, 
e dessas até a classe. “A dita consciência individual, que já é práxis, quer dizer “ação para”, ela não deve se dar só no nível de homens 
conscientizados: é necessário que se dê em um segundo nível, no de grupos organizados, sejam esses sindicatos, cooperativas, 
organizações territoriais ou em comitês específicos de desenvolvimento, de modo que seja possível formar na luta diária uma real 
consciência de classe” (AYLWIN, POBLETE & SOLAR, 1970, p.12). 

21 “‘Formação de Consciência’ para ‘Elevação do nível da consciência de classes’: para conseguir esse objetivo, definem-se certas ações: 
que as organizações populares se descubram como classe e ao descobrirem-se se encontrem com seus interesses; Que conheçam em 
todas as suas dimensões a realidade global e dentro dela descubram seu papel como classe, tanto na estrutura econômica, como na 
Ideológica–cultural; Que descubram e dirijam o modelo de sociedade pelo qual postulam”. (GONZÁLEZ et al, 1972, p. 9). 

22 Para uma problematização da questão da teoria, método e metodologia na tradição marxista e no Serviço Social, ver Cadernos Abess 3, 
em que se explicita diferentes posições de autores significativos do Serviço Social brasileiro em relação às posições de Vicente Faleiros. 
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para a alfabetização de adultos e outros em experimentação em diversos países de América Latina” 
(AYLWIN et al, 1970, p.12).

6 cOnSIdeRAçõeS cOncLUSIvAS

O contexto de acirramento da luta e dos conflitos de classe no Chile marcaram a acentuação 
de um viés crítico e transformador no pensamento de Paulo Freire, na feliz expressão de Palmadas 
(2014), de uma fecundação dialética entre o educador e a realidade chilena. O espraiamento de suas 
construções teóricas e prático-interventivas nas esferas governamentais e do movimento campesino, 
inicialmente sob o governo da DC, e a posteriori – já fora do Chile – nas experiências organizativas 
dos movimentos urbanos sob o governo da UP, evidencia o quão Freire contribuiu para a formação 
de consciência da realidade em que estavam inseridas as frações das classes subalternas – em suas 
opressões e explorações – por meio de uma pedagogia que implicava alfabetizar para a ação crítica 
e contestadora. 

Segmentos profissionais do Serviço Social chileno, aqui analisados no contexto da UP, 
incorporaram essa importante e valiosa contribuição freiriana para a ruptura de uma intervenção 
profissional que reforçava o apassivamento, a subalternidade e a acriticidade dos segmentos 
populacionais sobre os quais intervia. Pelos documentos e pelas produções analisadas da PUC, 
evidenciamos elementos da pedagogia do educador brasileiro que impactaram na reformulação 
da formação e redimensionaram a intervenção profissional por meio de novas metodologias de 
educação popular que contribuíssem para os processos de auto-organização dos trabalhadores e 
trabalhadoras e para a “elevação do nível de consciência”, possibilitada por uma pedagogia horizontal 
e participativa. 

É nesse debate da formação de consciência que identificamos a influência de Freire para uma 
nova dimensão sócio-educativa da profissão. Tal dimensão será fortemente debatida pelo Serviço 
Social a partir da década de 1980 na América Latina, especialmente por segmentos profissionais 
brasileiros sintonizados com a ruptura com o conservadorismo que a reconceituação chilena tanto 
nos legou. 
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SeRvIçO SOcIAL e A tRAdIçãO 
dOS OPRIMIdOS: A IMPORtâncIA 
dO eStUdO dA RecOnceItUAçãO 
dO SeRvIçO SOcIAL nO chILe

vícTor orellana bravo1

Antes do meio-dia de 12 de setembro de 1973, um dia após o Golpe de Estado contra a 
Unidade Popular, a equipe econômica do regime já tinha em suas mesas um documento que, devido 
a sua aparência, era conhecido como “El Ladrillo” (O Tijolo). Esse livro continha o pacote de medidas 
econômicas que fizeram do Chile o primeiro laboratório do neoliberalismo, o novo experimento do 
capital2. Em abril de 1975, o próprio Milton Friedman desembarcou em Santiago com a missão de 
convencer os militares de que, apesar de seus custos sociais, as medidas deveriam ser aplicadas: 
os anos de ortodoxia neoliberal foram inaugurados (Garate, 2012). Nesse período foram impostas 
as principais reformas que reconfiguram radicalmente as características do modo de produção 
capitalista do país. E assim, o projeto social dos vencedores foi imposto.

Em março de 1990, os militares entregariam a administração dessa nova ordem aos governos 
civis. Esses foram liderados por um bloco governante de inspiração social democrata que, muito 
próximo dos grupos econômicos vitoriosos, continuou com o plano econômico iniciado na Ditadura, 
zelosamente guardado pela autoproclamada “política dos consensos” dos partidos governantes. 

Em meados de 2000, no entanto, essa “política dos consensos” começaria a ser minada 
por um aumento sistemático dos níveis de protesto social. O primeiro sinal veio do movimento 
estudantil secundário, que durante 2006, liderou uma das maiores mobilizações sociais desde 
o fim da Ditadura, denunciando frontalmente dois pilares centrais do sistema: o abandono da 
Educação Pública pelo Estado e o modelo de negócios que, a cargo do fundo público, permitiu o 
enriquecimento grosseiro dos “empreendimentos privados de educação” que proliferam no país 
desde os anos 1980.

1 Doutor em Serviço Social pela UERJ, integrante do Núcleo Interdisciplinario de Estudios en Trabajo Social, Departamento de Trabajo 
Social, Universidad de Chile

2 Documento preparado pelos chicago boys, aquele seleto grupo de economistas da PUC-Chile, doutrinado na Escola de Chicago, no 
marco do acordo em que ambas as universidades subscreveram em 1956, duas décadas antes do Golpe. O decano de Economia da 
PUC, Sérgio de Castro, se tornaria, em 1975, Ministro da Economia do regime. 
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Nesse sentido, a “Revolución de los Pingüinos”3 marca um antes e um depois na história das 
mobilizações sociais pós-1990, no Chile. A partir delas se abre um período - atualmente em vigor - 
de sistemáticos questionamentos dos pilares da ordem social herdada e mantida do passado (lucro, 
privatização, mercantilização da vida social, precarização do público) e que se expressa nas massivas 
manifestações sociais e na crescente capacidade de organização de vários movimentos sociais.

É importante salientar que o caso chileno não é aquele em que o neoliberalismo está em 
uma fase inicial ou intermediária. O experimento no Chile completa já mais de quarenta anos e 
suas medidas estruturais já foram amplamente testadas. Ou seja: não é a falta, mas os frutos do 
neoliberalismo que provocam o crescente descontentamento organizado da sociedade chilena. 
É um fenômeno que até mesmo organismos, como o PNUD (Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento), descrevem a politização da sociedade, caracterizada por uma “expansão da 
discussão pública, aumento de conflitos e mobilização social [...] e o aumento de ações de protesto 
e do número de pessoas envolvidas neles” (PNUD, 2015, p. 15-16). Portanto, a politização da 
sociedade é aquilo que nos leva a um presente no qual “a utopia neoliberal mostra fissuras e emerge 
um desconforto incomum, e neste, um potencial de ruptura” (AGACINO, 2015 apud GAUDICHAUD, 
2015, p. 14), num presente em que é possível observar as fissuras do neoliberalismo chileno 
(GAUDICHAUD, 2015).

Diante desses fatos, emerge a questão: como é que o Serviço Social se posiciona nesse 
contexto? Se assumirmos que “[...] as condições que caracterizam a prática profissional são uma 
concretização da dinâmica das relações sociais vigentes na sociedade, em determinadas conjunturas 
históricas”. (IAMAMOTO, 2014, p.81), então devemos nos perguntar: como a atual conjuntura 
histórica pode impulsionar a categoria profissional para a adoção de um posicionamento que lhe 
permita contribuir para o aprofundamento dessas fissuras?

Eis a inquietação que dá origem a este texto, o qual visa traçar um caminho que nos 
permita conectar, a partir de nosso presente, com aquelas vivências históricas do passado em que 
a categoria profissional apresentou avanços significativos na construção de um projeto profissional 
cujo horizonte foi a superação da ordem social capitalista: é o caso do Movimento de Reconceituação 
do Serviço Social. 

Para percorrer esse caminho, inicialmente consideramos necessária a tarefa de adotar 
um método para entrar na história. Para isso, utilizaremos algumas figuras desenhadas a partir de 
nossa compreensão das Teses sobre o conceito de história, de Walter Benjamin (a seguir, as teses)4. 
Assim, propomos adotar um método que nos permite ir para o nosso objeto de estudo, mas não 
como alguém que visita um pedaço de nossa história profissional embalsamado em um museu, mas 
como alguém que se propõe “iluminar com a luz dos combates do presente a presença explosiva de 

3 Nome com que foram batizadas as mobilizações estudantis do ano 2006, devido ao apelido com que popularmente são conhecidos, 
por conta da vestimenta, os estudantes de ensino fundamental e médio no Chile. 

4 Para a elaboração deste texto foi utilizada uma versão em espanhol, de S. Echeverría, que por ser uma versão digital (PDF) não possui 
as devidas referências editoriais (cidade, ano, etc.). Por essa razão quando for citada a obra ao longo do texto – trechos com tradução 
livre para português – far-se-á referência à obra citada (op. cit) desta nota de rodapé.
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momentos emancipatórias do passado, em um processo que é eminentemente dialético: o presente 
ilumina o passado e o passado iluminado se torna força no presente” (LOWY, 2005). A hipótese 
explorada neste artigo argumenta que o estudo reconceitualizador da história chilena a partir da 
perspectiva da tradição dos oprimidos é uma maneira que o Serviço Social pode contribuir para o 
aprofundamento das fissuras do presente.

A partir dessa posição teórica, em segundo lugar, vamos compreender o presente da 
sociedade chilena como aquele em que o inimigo não tem cessado de vencer (Tese VI) e são as 
ruínas (Tese IX) que adubam a terra da qual brota o Serviço Social chileno. Nesse cenário, como e 
onde encontramos a Reconceituação nesse presente? Em um terceiro momento, responderemos 
a essa pergunta, para a qual acompanharemos e sintetizaremos sua presença nas publicações do 
Serviço Social no Chile. Perguntaremos sobre a importância do estudo dessa experiência, para a qual 
tentaremos responder com vozes que vêm simultaneamente do presente e do passado.

1 ALgUMAS cOnSIdeRAçõeS PARA entRAR nA hIStóRIA

O trabalho de Walter Benjamin apresenta uma amplitude e complexidade para seu 
entendimento. Por essa razão, além da necessidade de condensar sinteticamente a escrita, nossas 
intenções nesta seção são bastante modestas: usar alguns conceitos das Teses como figuras ou 
imagens argumentais que possam ser apropriadas para sugerir algumas considerações que nos 
permitam guiar metodologicamente para o nosso objeto. Há duas, em especial, que queremos dar 
destaque: (a) a tarefa do historiador (materialista) é assumir a tradição dos oprimidos, para a qual é 
necessário escovar a história contrapelo e, a partir daí, (b) entender o progresso atual como um que 
se erige sobre aquele acúmulo de ruínas que cresce até o céu, até um presente em que o inimigo não 
tem cessado de vencer. 

Sobre a tradição dos oprimidos (a), Benjamin assinala: “O sujeito que escreve a história é, por 
direito próprio, aquela parte da humanidade cuja solidariedade abraça todos os oprimidos”5. Nesse 
sentido, para realizar uma investigação histórica que se proponha recuperar a tradição do oprimido, 
é necessário compreender dialeticamente a relação continuidade-descontinuidade histórica na qual 
ela está inserida. O continuum da história é o dos opressores. A história oficial que é transmitida 
é a dos vencedores, das classes dominantes, donas do que tem sido e dos acontecimentos. No 
entanto, dentro dessa continuidade histórica – dominada pelos opressores – sempre houve, mesmo 
que ocasionalmente, momentos de insurreição dos oprimidos. Ou seja, episódios que compõem 
a tradição descontínua dos oprimidos dentro da continuidade histórica dos opressores. Essa 
compreensão exige um posicionamento para o exercício do historiador.

O historiador historicista ancora sua lealdade na continuidade histórica dos opressores, 
é aquele cuja empatia está sempre com os vencedores e os herdeiros de todos os que venceram 

5 Walter Benjamin, no íIem “Nuevas Tesis H”, op. cit. 4, p.44. 
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alguma vez6. Por outro lado, o historiador materialista “... recusa em se juntar, de uma maneira ou 
de outra, ao cortejo triunfal que continua, ainda hoje, a marchar sobre daqueles que jazem por terra” 
(LOWY, 2005, p.73) e “adota como sua a tarefa de escovar a história a contrapelo” (Benjamin, Tese 
VII)7. Ao fazer isso, ele será capaz de identificar, dentro da continuidade histórica dominada pelos 
opressores, a existência, mesmo que ocasional, de momentos de insurreição dos oprimidos. Lowy 
(2005), citando Benjamin, explica da seguinte maneira: “essa tradição é descontínua [...] composta 
de momentos excepcionais, ‘explosivos’, numa sucessão interminável das formas de opressão. Mas, 
dialeticamente, tem sua própria continuidade” (LOWY, 2005, p.122).

No Livro das Passagens, Benjamin sustenta: “Pode ser que a continuidade da tradição seja 
uma aparência. Mas, então, precisamente a constância dessa aparência de constância estabelece 
nela uma continuidade” (BENJAMIN, 2005, p.488)8. Isto é, a constância do aparecimento da dita 
constância muda a continuidade histórica. O descontínuo vê continuidade ao olhar para ele a partir 
do prisma das lutas dos oprimidos, de suas vitórias e, sobretudo, de suas derrotas. Os momentos 
explosivos descontínuos dos oprimidos conformam sua própria continuidade, sua própria tradição: o 
continuum da tradição dos oprimidos. Aqui está uma primeira chave importante para este trabalho: 
é dentro dessa continuidade que lemos a Reconceituação do Serviço Social no Chile, precisamente 
como um daqueles momentos explosivos em que a categoria profissional abraçou um projeto político 
que conquistou, mesmo que temporariamente, vitórias significativas para as maiorias oprimidas.

A partir desse contexto, temos outro aspecto sobre o qual iremos nos debruçar: (b) as ruínas 
de um presente em que o inimigo não tem cessado de vencer. A respeito das ruínas e do progresso:

O anjo gostaria de parar, despertar os mortos e reconstruir o construído. Mas um furacão 
sopra do paraíso e roda em suas asas e é tão forte que o anjo não pode mais dobrá-las. 
Este furacão o arrasta irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto 
o acúmulo de ruínas cresce diante dele até o céu. Este furacão é o que chamamos de 
progresso (BENJAMIN, Tese IX)9.

Ao adotar a tradição do oprimido como uma estrela-guia, notamos a existência da procissão 
triunfante dos vencedores de cada época - as classes dominantes -, o que implica necessariamente 
aceitar a existência daqueles que estão no chão. Há as ruínas, os escombros que se acumulam no 
céu - a metáfora da barbárie que é usualmente chamada de progresso - e na qual a procissão triunfal 
avança após a derrota de uma classe pela outra em nosso passado recente.

No entanto, e apesar do fato de que o Angelus Novus, de Paul Klee, dirige (segundo a 
interpretação benjamineana) seu olhar para o passado, as ruínas aparecem no tempo presente. É 
desde o aqui e agora, do presente que aquele anjo voa sem sucesso para um passado que lança ruína 

6 Walter Benjamin, op. cit. 4, p. 54.
7 Walter Benjamin, op. cit. 4, p. 23.
8 Tradução livre para o português da versão em espanhol da editora Akal (BENJAMIN, 2005).
9 Walter Benjamin, op. cit. 4, p. 24. 
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sobre a ruína em seus pés, que cresce não apenas para o céu, mas também para o seu presente. Eis 
uma segunda chave para o objetivo deste escrito: é a catástrofe atual que nos convida a “acender no 
passado a centelha da esperança”, um desafio que “é inerente apenas ao historiador que é penetrado 
pelo seguinte: nem os mortos estão protegidos diante do inimigo se ele vencer. E este inimigo não 
tem cessado de vencer” (BENJAMIN, Tese VI)10.

Nossos mortos seguem morrendo. Por essa razão, “[...] a história - no sentido da historiografia 
- não deve ser um luxo, um passeio ocioso, um assunto de curiosidade arqueológica, mas deve 
servir para o presente” (LOWY, 2005, p.108). Na próxima seção, antes de passar para nosso passado 
reconceituador, situamos o presente do profissional do Serviço Social. 

2 OS cOMBAteS dO PReSente

Na apresentação deste trabalho já anunciamos: o neoliberalismo chileno tem comandado 
a vida social e econômica do país há mais de quatro décadas. Medidas implementadas durante 
o período da ortodoxia neoliberal (1978-1982) e a segunda onda de privatizações (1986-1989) se 
agregam à aplicação sistemática; já nos tempos da socialdemocracia (1990-hoje) vigoram medidas 
para aprofundar o caminho traçado nos anos anteriores11.

Nos últimos anos, as tentativas de diferentes movimentos sociais de modificar e/ou anular 
essas disposições têm sido – com algumas exceções – sistematicamente absorvidas pela intelligentsia 
do sistema. Neste sentido, as vitórias de alguns movimentos, bem como derrotas, não são lidas neste 
texto como definitivas, mas sim como uma expressão de uma abertura na história. E essa abertura, 
em nosso presente, a partir da tradição dos oprimidos, representa uma oportunidade e um desafio 
para se pensar um posicionamento crítico da própria categoria profissional, especialmente em seus 
processos de formação. A pergunta que emerge então é: qual é a situação atual do Serviço Social 
chileno a partir do qual se aceita esse desafio?

Para nos referir ao processo de formação, devemos primeiro dizer que das quarenta 
universidades com cursos de Serviço Social, 26 são privadas e 14 tradicionais (VIDAL, 2015). Em 
seguida, devemos mencionar que menos de 50% (17 de 40) possuem credenciamento que certifica 
qualidade mínima, essas concentram-se em instituições privadas. Este é o primeiro dado para 
compreender o panorama atual: um contexto de intensa privatização do ensino do Serviço Social.

10 Walter Benjamin, op. cit. 4, p. 22.
11 Ortodoxia neoliberal: destes anos são Código Trabalhista de 1978; o Decreto 420 de Liberalização da Terra Urbana, de 1979; a Reforma 

do Sistema de Pensões de 1980 (privatização da previdência) o Código de Águas (privatização da água), a Lei de Mineração (abertura às 
transacionais para exploração de depósitos minerais nacionalizadas no período anterior); criação das ISAPRES (seguradoras privadas 
de saúde), a transferência de 87% das escolas públicas de ensino médio e fundamental para a administração privada ou municipal e 
a Lei de Financiamento do Ensino Superior, que marca o abandono do Estado em relação à educação universitária pública, ao mesmo 
tempo que foram desregulados requisitos para a criação de universidades privadas. Segunda onda: privatização de empresas estatais 
produtoras de bens e serviços: eletricidade, transporte, gás, comunicações (AGACINO, 2006). Socialdemocracia renovada: desde 
período são as privatizações das empresas sanitárias (1996), o ingresso da banca privada no financiamento da desregulada educação 
superior (2005) e a diminuição dramática da participação do Estado na principal empresa produtora de riqueza do Chile: CODELCO 
(Cobre), caindo de 84% em 1990 para 28% em 2018.
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Em segundo lugar, ao rever as pesquisas que fazem uma análise dos currículos das faculdades 
existentes de Serviço Social no Chile, podemos dizer que a formação universitária é reduzida, 
principalmente em relação a “grafias de interpretação tradicional” da realidade social (MATUS, 
2016, p.1). Desse modo, permanece uma hegemonia conservadora nos fundamentos teóricos e 
metodológicos da profissão, bem como a sua base tecnológica, com a predominância de abordagens 
dicotômicas sobre a relação teoria-prática, a ausência quase total de enfoques contemporâneos do 
Serviço Social, da organização dos nossos níveis curriculares nas esferas míticas de caso–grupo–
comunidade12 e a presença quase nula de cursos de Teoria Social13.

O terceiro aspecto dessa discussão refere-se ao cenário, no qual é possível advertir a 
desproporção entre os esforços destinados, por um lado, à formação de assistentes sociais treinados 
para uma adequada inserção na implementação da política social e, por outro lado, a energia investida 
no fortalecimento de um debate profissional voltado para a compreensão da realidade social que 
se busca intervir. Esse desequilíbrio também é encontrado em publicações que circulam atualmente 
em revistas chilenas de Serviço Social, em que a tendência percebida fala por si: num total de 914 
publicações em sete revistas, de 1990 até 2017, apenas 160 delas (17,5%) discutem aspectos do que 
poderia ser chamados de Fundamentos do Serviço Social14; e sobre a história profissional do Serviço 
Social, o número é ainda mais reduzido: apenas 18 artigos dos 914, ou seja, 2% do total. Diante 
desses dados, ainda resta uma pergunta: e a Reconceituação?

3 A RecOnceItUAçãO qUe teMOS

Apesar do panorama descrito anteriormente, ao rastrearmos a presença da Reconceituação 
nas publicações atuais chilenas, podemos encontrar um conjunto interessante de pesquisas com 
focos, graus de profundidade e abordagens em metodologias diferentes que nos informam acerca 
de nosso objeto de estudo. Uma síntese disso será revisada a seguir.

Como capítulos de livros, encontramos os textos de Omar Ruz que oferecem um mapa 
inicial de valiosa orientação. O primeiro, escrito junto a Jeannette Hernandez, nos apresenta as 
principais características das quatro escolas de Serviço Social, nas quais com maior força se viveram 

12 Em 34 das 40 escolas, o plano curricular apresenta metodologias de ensino de caso, grupo e comunidade, em quatro não estão 
presente e nas duas restantes, essas áreas foram substituídas por uma lógica de micro, meso e macro (MATUS, 2016, p.11).

13 Em 25 das 40 escolas existentes no país não há conteúdo da Teoria Social incorporado ao currículo; das 15 restantes, em nove 
são ensinados alguns autores contemporâneos, em três existem teorias gerais da sociedade, em três existem teorias sociológicas 
contemporâneas (MATUS, 2016, p. 18).

14 Isso inclui diálogos entre certas abordagens da Teoria Social com o Serviço Social, análise de processos de formação e prática 
profissional e em menor parte sobre a História da profissão. Para este exercício, foram considerados os seguintes jornais (detalhes: 
o nome, a universidade a que pertence, o número de números editados, o total de publicações - o que inclui artigos, resenhas e 
trabalhos - e os anos que eles compõem): Revista Rumbos (U. Central), 16 edições, 172 publicações (2006-2017); Revista Eletrônica 
(U. Concepción), 15 edições, 109 publicações (1998-2017); Revista Perspectivas (U. Cardenal Silva Henríquez), 29 edições, 230 
publicações (1995-2017); Revista de Trabajo Social (PUC), 91 edições, 229 publicações (1990-2017); Revista (U. del Pacífico) tem 6 
números, mas apenas 3 disponíveis on-line e 33 publicações (2010-2016); Cadernos de Assistência Social (UTEM) possui 10 edições, 
mas apenas 6 disponíveis on-line, 36 publicações (2012-2017); Cadernos de Trabalho Social (U. San Sebastián), 15 edições, 100 
publicações (2005-2016).
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processos reconceituadores: UC, UC-Valparaiso, U. de Chile, U de Concepción (RUZ; HERNÁNDEZ, 
2005). Enquanto o segundo, publicado no livro Trabajo Social en Chile. Un siglo de trayectoria (VIDAL, 
2016) enfatiza as experiências do Serviço Social no setor da saúde no período da Unidade Popular 
(RUZ, 2016). No mesmo livro, sua compiladora, Paula Vidal, introduz-nos na experiência da Escola 
Dr. Lucio Cordova (U. de Chile, 1960-1973) mediante a análise de TCCs e da Revista da Escola de 
Serviço Social de Santiago (VIDAL, 2016).

No livro de Maricela Gonzalez, Historias del Trabajo Social en Chile, 1925-2008 (GONZALEZ, 
2010), há dois capítulos que tratam de nosso assunto: o primeiro analisa a relação entre teoria e 
prática da Escola de Serviço Social da UC nos anos 70 (GONZÁLEZ, 2010), já no texto de Hugo Cuevas 
podemos destacar o reconhecimento das contribuições de intelectuais estrangeiros ao processo 
chileno (CUEVAS, 2010).

Teresa López oferece-nos um livro que traz os testemunhos de cinco diferentes gerações de 
assistentes sociais no campo específico do Trabajo Social Comunitário. A segunda geração se situa entre 
os anos 1965 e 1974, período em que a ênfase das histórias será colocada na educação universitária nos 
itinerários de sua atuação profissional e nas reflexões sobre as concepções e ênfases da intervenção 
comunitária no mundo em que as entrevistadas tiveram a oportunidade de atuar (LOPEZ, 2014). 

Vejamos uma série de publicações de María Angélica Illanes, historiadora que contribui com 
várias obras, cujo eixo central é a virada política das mulheres, assistentes sociais, em sua relação 
com os setores populares, no contexto das políticas de participação e promoção popular, próprias da 
segunda metade dos anos 1960 (ILLANES, 2008; 2009; 2010; 2016). Com uma bela prosa, a autora 
dá conta da mudança de posição de nossas colegas de outro tempo, passando de uma submissão 
aos “deuses” (médicos, homens) para a criação de um vínculo sólido com os pobres, a partir do qual 
elas se subvertem:

...cansadas de serem enviados dos deuses, cansadas dos mesmos deuses, elas iam-se 
“perdendo” no caminho dos pobres, esquecendo o retorno ao palácio, elas foram ficando 
nos barracos. De enviadas dos deuses para acolhidas dos pobres: sua subversão consiste em 
este, sua histórica mudança de “lugar” (ILLANES, 2008, p.196)15.

Em 1998, Mario Quiroz, publicou “Antologia del Trabajo Social chileno”, livro que contém 
uma série de artigos que tratam de nosso objeto. O primeiro é uma reedição de um texto escrito por 
Pilar Alvariño, em 1984, por ocasião do 10º Aniversário da Reconceituação. Nesse texto, quem fosse 
nesses anos professora da PUC faria uma avaliação crítica do Movimento (ALVARIÑO,1984 apud 
QUIROZ, 1998). Um segundo texto, de Nidia Aylwin, informa sobre o ambiente geopolítico em qual a 
Reconceituação emerge, com destaque para a Revolução Cubana (1959), a Aliança para o Progresso 
(1961) e para o Concílio Vaticano II (1962) e enfatiza a importância dos intelectuais estrangeiros –
Paulo Freire e Ander Egg–para o processo chileno, assim como os Seminários Regionais, que descreve 
brevemente. 

15 Tradução livre do espanhol para o português.
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De las luchas estudiantiles a las filas de la revolución. Historia del MUI en la Escuela de 
Servicio Social de la Universidad de Concepción é o único livro inteiramente dedicado ao período da 
Reconceituação, escrito pelo ex-líder estudantil da referida escola, Luis Cáceres. Não é um trabalho 
“comum”. É um livro-testemunho, um livro-homenagem que mistura poemas, anedotas e artigos, 
músicas e documentos acadêmicos, palestras e histórias curtas sobre eventos históricos. Ao longo 
do livro, é discutida a origem e realidade do Serviço Social, a relação entre Serviço Social e Marxismo. 
Ele também inclui artigos da Revista Impacto, publicação da referida escola que conseguiu lançar 
duas edições (CÁCERES, 2015). É um trabalho generoso em pistas e que nos convida a aprofundar 
a experiência da U. de Concepción e a atraente relação política com o histórico Movimento de 
Izquierda Revolucionaria-MIR, fundado precisamente nesta casa de estudos em 1965.

De volta àquele universo circunscrito às revistas chilenas, podemos consignar que das 914 
publicações, sete referem-se ao nosso assunto: a resenha do livro recém apresentada escrita pelo 
próprio autor; uma entrevista realizada a Vicente Faleiros (PANEZ; ORELLANA, 2016); um artigo 
sobre a Reconceituação na América Latina (ALAYÓN; MOLINA, 2006); um artigo sobre os primeiros 
homens que entraram para estudar Serviço Social no Chile, no início dos anos 1960 (MORALES, 
2015); um artigo escrito sobre a “Revista de Trabajo Social” da PUC, período 1970-1973 (ORELLANA, 
2017) e duas obras de Castañeda e Salamé (2014, 2015). 

Um desses dois últimos escritos se destaca por fazer uma pesquisa bem abrangente de 
fontes documentais – leis, artigos de revistas e TCCs da Universidade do Chile –, acompanhada 
de entrevistas com professores e alunos/as da época. A partir desses elementos, o texto oferece 
uma visão geral das Escolas de Serviço Social vigentes na década de 1960 e das disciplinas que 
começaram a ser ministradas desde o início dos anos 1970 nas escolas de Serviço Social dependentes 
da Universidade do Chile. O artigo aproxima-se também da relação existente entre a profissão e os 
âmbitos de atuação, fortemente permeados pelas demandas que as classes oprimidas (camponeses, 
pobladores16) colocavam para as políticas sociais, tanto do governo Frei (DC, 1964-1970) como o 
Governo de Allende (UP, 1970-73).

Por fim, ressaltamos a existência de outros cinco artigos que não se enquadram na categoria 
de revista chilena de Trabajo Social. O primeiro texto, do já mencionado Luis Cáceres, propõe uma 
leitura da Reconceituação como uma resposta americana à dominação dos centros hegemônicos, 
para tanto, ele dialoga com conceitos indígenas sobre a ideia de um Serviço Social Cosmoamericano 
(CACERES, 2009). O restante dos trabalhos corresponde a publicações em periódicos brasileiros: 
Katálysis (UFSC); Em Pauta (UERJ).

Na Revista Katálysis (UFSC), as já apresentadas Castañeda e Salamé publicaram um texto 
que se centra na relação entre o Serviço Social e o processo de reforma agrária, sendo muito 
generoso na quantidade de variáveis   consideradas para uma análise fundada e consistente. Nesse 
sentido, a pesquisa faz uma apresentação cronológica das leis que moldaram a reforma agrária, 

16 A categoria pobladores é uma construção própria da experiência chilena e com ela, grosso modo, referimo-nos neste texto aos 
segmentos da classe trabalhadora que habitam e se organizam nos contextos urbanos. 
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os atores sociais e políticos que a apoiaram e resistiram, além do contexto geopolítico em que se 
desenvolveu (com forte ênfase sobre o papel desempenhado pela Aliança para o Progresso). Além 
disso, o artigo tem a grande virtude de mostrar com muito cuidado o impacto do processo de reforma 
agrária na categoria nos processos de formação e, acima de tudo, no seu processo de atuação e 
ocupação profissional, fazendo uma ligação muito necessária com as políticas sociais mediadoras 
que implementaram a reforma e com as quais os assistentes sociais da época tinham uma relação 
muito próxima (CASTAÑEDA; SALAMÉ, 2015).

Deixamos para o final três textos publicados na revista Em Pauta (UERJ). Dois deles são 
sobre a experiência da Universidade Católica de Valparaíso (UCV). O primeiro, de Vicente Faleiros 
(2017), coloca a experiência de Valparaíso claramente no contexto da “via chilena ao socialismo” e, 
por sua vez, coloca essa experiência no contexto da “divisão bipolar” existente naqueles anos entre 
os Estados Unidos e a União Soviética (FALEIROS, 2017). É um texto muito rico com informações 
sobre como foi o processo da UCV e tem, como uma qualidade única, o fato de ter sido escrito por 
quem protagonizou o processo.

Em um segundo trabalho, Leticia Arancibia apresenta as principais linhas do processo de 
reforma da UCV e, dentro desse cenário, a fusão das Escolas de Educação Familiar e Serviço Social, 
o que levaria em 1972 para a criação da Escola de Trabalho Social. Ao abordar o período sob um 
foco que mostra grande preocupação para as representações e imaginários (guiada teoricamente 
por Castoriadis), o artigo discute o processo de “produção e circulação do conhecimento sobre o 
problema do social na América Latina” (ARANCIBIA, 2017, p.107). Ademais, a autora investe uma 
parte importante do texto em mostrar precisamente quais eram os conhecimentos (autores, 
correntes de pensamento) e também as tensões presentes no clima em que a experiência de 
Valparaíso foi desenvolvida. Por fim, vale destacar a inclusão de uma entrevista com Diego Palma, 
professor chileno de vital importância para o Movimento de Reconceituação, tanto no Chile como 
na América Latina.

Por último, encontramos um artigo focado na relação entre a categoria profissional e as 
lutas sociais, em que se destaca o decidido compromisso da categoria profissional com os interesses 
da classe trabalhadora (PANEZ et al., 2017). Nesse sentido, trata-se de um texto que se preocupa em 
mostrar de forma densa as principais características da luta de classes daquele período, investigando 
o protagonismo das diferentes organizações da classe trabalhadora chilena, condensadas em sua 
mais sólida e complexa expressão: o poder popular.

Num esforço para demonstrar tal relação, o texto é baseado em fontes documentais (TCCs da 
U. do Chile, UC, UCV e artigos do periódico da PUC), a partir das quais investiga o dimensionamento 
teórico do período; dá conta de uma concepção ampliada de sujeitos coletivos (não reduzidos apenas 
à dimensão fabril); mostra as inovações pedagógicas que, no caso da UC, manifestaram-se com a 
proposta dos talleres (oficinas, de ampla repercussão na América Latina); como também aponta as 
reflexões e buscas dos corpos docente e discente para encontrar uma forma de compromisso e ação 
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com organizações populares e, dessa forma, contribuir para o fortalecimento do poder popular, 
considerando a ação profissional sempre mediada pela política social (PANEZ et al., 2017).

A exposição feita até aqui teve como propósito exibir uma pequena parte das numerosas 
pistas que cada uma das publicações oferece na forma de um convite que, se bem sucedido, pode 
estimular a curiosidade a fim de levar a novas pesquisas, novas pistas.

Por que isso seria importante? Porque, como afirma a hipótese no início da escrita, 
propomos, a partir da tradição dos oprimidos, considerar a Reconceituação como uma experiência 
portadora da presença explosiva de momentos emancipadores do passado com poder crítico para 
o presente tanto da categoria profissional do Serviço Social, quanto de uma sociedade chilena que 
abre fissuras ao neoliberalismo que a domina.

4 ALgUMAS PIStAS dO PASSAdO PARA O PReSente

Quais elementos da Reconceituação poderiam nos oferecer sua presença explosiva para os 
desafios do presente? Finalizaremos o texto explorando três possíveis contribuições para responder 
essa questão.

A primeira delas relaciona-se à leitura que nossos colegas do passado fizeram sobre sua 
situação. Ao rever, por exemplo, as fontes da Escola de Serviço Social da UC, afirma-se claramente 
que a Reconceituação nasce no contexto de um “quadro pouco satisfatório” para a profissão, que 
se caracteriza pela insatisfação de muitos de profissionais, frustração dos alunos, desconfiança ou 
indiferença das organizações populares pela contribuição que o profissional pode dar e um baixo 
status social (EDITORIAL, RTS, 1970, p.4).

Perguntamos: quantos dessas insatisfações persistem na categoria profissional do 
Chile atual? A radical privatização, mercantilização e precarização que permeia nossa formação 
profissional, a hegemonia das abordagens tradicionais (caso-grupo-comunidade), a ausência quase 
total de formação em Teoria Social que nos permita ler criticamente a realidade social poderiam 
encabeçar uma enorme lista de desconfortos.

O Movimento da Reconceituação criticou um Serviço Social que atuava “[...] sobre os problemas 
individuais considerando-os como próprios de cada homem e não como parte da sociedade que quer 
se transformar” (VIDELA, 1970, p.18). Diante dessa afirmação, perguntamos sobre as abordagens hoje 
baseadas na vulnerabilidade e no empreendedorismo, por colocar apenas dois exemplos de conceitos 
com ampla divulgação na política social, não são acaso formas renovadas de colocar sobre os ombros 
individuais dos oprimidos a responsabilidade do seu própria destino? Isso é central em um contexto 
como o nosso, em que o objetivo que move a categoria profissional no Chile é mais contribuir para a 
superação da pobreza e menos denunciar e superar a ordem social que a produz.

Uma segunda contribuição que nos parece importante tem a ver com como podemos 
enfrentar esse quadro insatisfatório. Uma pista encontrada indica que um caminho frutífero é 
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colocar a dúvida como a chave para descobrir, tocar e abrir portas. Isso é evidente num artigo da 
Revista de Trabajo Social da PUC, no qual as professoras reconhecem a falta “de uma clareza teórica 
mínima sobre o papel que pode desempenhar o trabalho social em uma sociedade socialista” 
(AYLWIN e RODRÍGUEZ, RTS-UC, 1971, p.9). Tentando reformular essa pergunta para os desafios de 
hoje, podemos interrogar-nos: como podemos posicionar teoricamente o Serviço Social do Chile 
para compreender e, em seguida, contribuir para o aprofundamento das fissuras do neoliberalismo 
no Chile? 

Uma lição do passado pode ser assumir, em primeiro lugar, o caráter incipiente de nossas 
ideias, aceitar que não sabemos, mas que queremos saber. Tal comportamento não é nada fácil 
em um contexto acadêmico cada vez mais competitivo e produtivista, que valoriza a produção em 
massa de especialistas em detrimento da criação de espaços onde descobrimos nossas incertezas e 
podemos abrigá-las coletivamente.

Finalmente, os estudos sobre o período concordam que uma das características 
fundamentais do trabalho social na época foi o esforço para reconhecer teoricamente problemas 
sociais como uma expressão de antagonismos de classe da sociedade capitalista e adotar uma 
posição, consequentemente, a favor de interesses dos oprimidos. Isto é, a nosso ver, a pista mais 
importante para explorar hoje, o que nos permite ficar, teórica e politicamente, no lado da parcela 
da população que está minando a legitimidade da ordem neoliberal no presente.

Isso implica um Serviço Social que esteja do lado dos mortos, sejam as vítimas de terror 
ditatorial no Chile ontem, sejam os ativistas ambientais, lideranças indígenas e sindicais que estão 
sendo assassinados no Chile e na América Latina de hoje. O passado é fundamental para um presente 
que oferece novas aberturas (fissuras), mas também renovadas e perigosas ameaças. O avanço das 
forças reacionárias que observamos hoje no continente evidencia isso.

Nesse sentido, ir sobre as faíscas do passado é uma forma de revigorar nossas possibilidades 
no presente, uma forma de “[...] salvar a herança dos oprimidos e nela se inspirar para interromper a 
catástrofe presente” (LOWY, 2005, p. 120). Benjamin (2005) sustentará: “[...] aqueles que estão vivos 
a cada momento, olham para se próprios no meio dia da história. Eles são obrigados a oferecer um 
banquete ao passado. O historiador é o arauto que convida aos mortos à mesa” (BENJAMIN, 2005, 
p. 484). Não obstante, não é um convite trivial. A ressurreição dos mortos, dirá a Marx, serve “[...] 
para glorificar as novas lutas e não para parodiar as antigas, para exagerar na fantasia a tarefa a ser 
feita e não para retroceder face ao seu cumprimento na realidade” (MARX, 2015, p.211).
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MOvIMentO de RecOnceItUAçãO 
nA ARgentInA: InfLUêncIAS 
Teórico-políTicaS e culTuraiS

cARInA BeRtA MOLjO1

jOSé feRnAndO SIqUeIRA dA SILvA2

ROBeRtO ORLAndO zAMPAnI3

MARgARItA ROzAS PAgAzA4

1 nOtAS IntROdUtóRIAS

O capítulo ora apresentado tem por objetivo principal analisar as diferentes influências 
recebidas pelo Movimento de Reconceituação na Argentina durante a sua vigência, ou seja, no 
período compreendido entre 1965 a 1975 (NETTO, 1981, p. 60), embora os diferentes influxos 
teórico-políticos, socioeconômicos e culturais tenham um lapso de tempo bem maior.

Cabe destacar que o estudo sobre o movimento de reconceituação na Argentina se inscreve 
dentro de uma pesquisa maior denominada “O Movimento de Reconceituação do Serviço Social 
na América Latina (Argentina, Brasil, Chile e Colômbia): determinantes históricos, interlocuções 
internacionais e memória”5, que fundamenta a construção deste livro.

Este texto incorpora criticamente o conhecimento anteriormente acumulado, registrado 
e socializado, dando destaque aos influxos teóricos e ídeo-políticos recebidos pelo Movimento 

1 Licenciada em Serviço Social pela Universidade Nacional de Rosario, Argentina, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado pela PUC-
SP, Pós-doutorado pela UFRJ. Professora Titular da Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil (graduação e pós-graduação). 
Pesquisadora do CNPq, Membro do grupo de pesquisa: Serviço Social, Movimentos Sociais e Políticas Públicas. UFJF. carinamoljo@
uol.com.br

2 Doutor em Serviço Social pela PUC-Paulo e pós-doutor pela UNLP, Argentina. Professor Associado do Departamento de Serviço 
Social da UNESP-Franca e docente do curso de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da UNIFESP. Pesquisador do CNPq. 
Membro dos grupos de estudo teoria social de Marx e Serviço Social (UNESP) e fundamentos do Serviço Social: formação, ética e 
trabalho (UNIFESP). jfernandoss@terra.com.br

3 Licenciado em Trabajo Social (Universidad Nacional de Rosario – Argentina) Mestre em Serviço Social (PUC-SP – Brasil). Professor 
titular de História do Serviço Social e de Teoria da Política Social da Escola de Serviço Social da Universidade Nacional de Rosario, 
(UNR) – Argentina. rzampani@hotmail.com

4 Doutorado e Pós-doutorado em Serviço Social pela PUC/SP. Atualmente é professora Emérita da Faculdade de Serviço Social da 
Universidade Nacional de La Plata, Argentina. Diretora do Doutorado em Serviço Social da UNLP. Ex-diretora do CELATS e ALAEITS. 
Possui publicações na área de Serviço Social, Questão Social e Políticas Sociais. margaritarozaspagaza@gmail.com

5 Pesquisa coordenada pelas professoras Marilda Vilella Iamamoto e Claudia Mônica dos Santos. Conta com financiamento do CNPq.
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de Reconceituação na Argentina. Para sua elaboração, ele tem como fonte principal as revistas 
de Serviço Social publicadas nesse país e naquela época, especificamente aquelas originalmente 
denominadas “Hoy en el Servicio Social” e “Selecciones del Social Works”, além de pesquisa 
documental e bibliográfica. Vale destacar que as duas revistas indicadas possuem perfis diversos, 
com certa dose progressista e contestatória a partir do biênio 1969-1970. Além disso, elas são fontes 
vivas do processo de reconceituação latino-americano, mesmo que se deva considerar que se tratam 
de periódicos argentinos e que expressam mais intensamente a realidade desse país.

Essas revistas sofreram importantes alterações pouco antes da virada da década de 1960 
para 1970. Esse giro progressista (com maior ou menor intensidade à esquerda) foi claramente 
comandado por um “espírito latino-americano” que transcendia o Serviço Social ainda que nele tenha 
se objetivado com particularidades. É nesse contexto em que se inscreve o heterogêneo Movimento 
Reconceituação na América Latina na busca por um perfil militante-crítico e latino-americano, no 
qual tais revistas sofreram mudanças importantes no conteúdo publicado e que se expressaram nos 
seus títulos: Hoy en el Trabajo Social e Selecciones de Servicio Social. Enquanto a primeira registrou 
um claro debate crítico sobre a necessidade de uma profissão voltada à realidade da América Latina, 
dialogando criticamente com nacional-desenvolvimentismo (sem desconsiderá-lo como importante 
construção que compõe a realidade do continente), a segunda igualmente reivindicou a necessidade 
de um Serviço Social voltado às condições deste continente, adotando um tom mais ameno. Ambas, 
a partir do final dos anos 1960, estão claramente situadas no campo plural-progressista, popular, 
defensoras de direitos, de um Serviço Social democrático, próximo aos trabalhadores, defensoras de 
projetos profissionais e sociais comprometidos com níveis crescentes de emancipação social.

Diante disso, analisar-se-á a trama desse debate a seguir.

2 SItUAndO O deBAte: MOvIMentO de RecOnceItUAçãO 
nA ARgentInA e SeUS deteRMInAnteS

Existem referências bibliográficas abundantes que tratam do contexto da Argentina dos anos 
1970 a partir de diversas perspectivas. Elas estão orientadas pela análise das lutas das agrupações 
guerrilheiras provenientes de vertentes da esquerda, dos peronismos, das correntes de pensamento 
religioso (particularmente a Teologia da Libertação), dos movimentos de sacerdotes do Terceiro 
Mundo e dos movimentos organizados a partir da base territorial, do movimento sindical, entre 
outros. O cotejamento desses movimentos e das lutas sociais e populares excede este trabalho, 
uma vez que interessa aqui: verificar se existia algum vínculo entre esse contexto marcado por lutas 
emancipatórias e o Movimento de Reconceituação.

Nesse sentido, o que vem sendo possível constatar é que não existe uma relação direta 
e mecânica entre eles, embora seja relevante salientar que os trabalhadores sociais - no caso 
argentino - foram se envolvendo com as organizações de base a partir de suas convicções políticas, 
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e ao mesmo tempo, alimentando o movimento de reconceituação, especificamente aqueles 
assistentes sociais vinculados às universidades6. Embora essas últimas tenham se constituído como 
o espaço privilegiado do movimento, isso não significa que a reconceituação tenha se limitado a 
essa instância. Como um processo rico em determinações e parte da totalidade social complexa, 
dinâmica e contraditória, a reconceituação ampliou-se e expandiu-se gradualmente e em diferentes 
níveis conforme as condições objetivamente dadas e a ação possível de seus atores. Na Argentina, 
os profissionais que não atuavam nas universidades foram envolvidos em diferentes medidas, não 
apenas como um debate a mais, mas como posição política e ideológica que se adensava na medida 
em que tomava os bairros, as universidades, as paróquias, entre outras instâncias.

Há de se destacar que o Movimento de Reconceituação iniciou-se ainda durante a repressão 
promovida pelo governo de Juan Carlos Onganía (1966-1970)7, adensando-se e radicalizando-se a 
partir da eleição de Héctor Cámpora e o retorno de Perón (1973). Desse modo, esse movimento 
encontrou um contexto muito favorável para pensar a prática política dos assistentes sociais desde a 
docência às organizações profissionais, expressando-se em seminários nacionais e nas revistas Hoy 
en el Trabajo Social e Selecciones de Servicio Social (MOLJO, 2005; PARRA, 2001; ALAYON, 1980).

A trama desse cenário estava vinculada, por um lado, à militância de base, e por outro, à 
luta armada que tinha como horizonte político a transformação da sociedade capitalista8. Ainda 
que o entendimento sobre o sentido dessa transformação, os caminhos para isso e qual a sociedade 
desejada fossem bastante heterogêneos, é preciso destacar que se tratava de um grupo que lutou 
por uma pátria livre e soberana, sem explorados e exploradores9.

Alayón e Molina (2004) destacam as grandes influências recebidas no Movimento de 
Reconceituação latino-americano e suas particularidades na Argentina:

Los principales aportes provinieron de la teoría de la dominación y la dependencia, del 
marxismo, de las propuestas “concientizadoras” del pedagogo brasileño Paulo Freire 
y también de la teología de la liberación. Nuestra profesión, en efecto, recibió en ese 
período un shock conceptual y político de enorme oxigenación, pero - a la vez - de no tan 
fácil absorción de sus diversos y complejos componentes. Esas contribuciones alteraron 
notable y favorablemente el campo profesional y generaron, por cierto, un salto cualitativo 
en los inicios de la teorización al interior del Trabajo Social. Convengamos, no obstante, 
para ser respetuosos de la historia, que en muchos casos se verificaba una comprensión 

6 O estudo de MOLJO (2005), também sustentado em depoimentos de quadros profissionais que viveram à época, é revelador nesse 
sentido.

7 Responsável pela intensa repressão nas universidades, pelo exílio de intelectuais em outros países, intervenção nos sindicatos, 
período de grande acirramento e levantamento popular no qual o “Cordobazo” e o “Rosariazo” (1969) foram exemplos significativos.

8 As primeiras organizações “guerrilheiras” na Argentina tinham surgido nos anos 1960, fruto da Resistência Peronista, que buscava 
o retorno de Perón, na época, exilado, mas o fator decisivo foi o Governo de Onganía. Conforme Vianno (2000), seis organizações 
político-militares tiveram alcance nacional na Argentina: Montoneros, Partido Revolucionario del Pueblo, Ejército Revolucionário del 
Pueblo (PRT-ERP), Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), Fuerzas Armadas Peronistas (FARP) e Fuerzas Armadas Revolucionárias (FAR).

9 Muitos (as) perderam a vida por essa causa ou, no mínimo, padeceram no exílio. Os militantes de base trabalhavam nos bairros, muito 
deles universitários, cuja origem era a militância nos grupos de esquerda, grupos cristãos, militantes sindicais e setores progressistas 
do peronismo que consideravam a necessidade de um maior envolvimento com as organizações sociais. Muitos deles assumiram 
gradualmente diversas reponsabilidades que exigiam maior compromisso com a causa e a possível clandestinidade.
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simplista y de mucho reduccionismo acerca de las variadas nociones y teorías que 
“desembarcaban” en el ámbito de la profesión. Las adscripciones ideológicas y políticas de 
los y las colegas que adherían a la emergencia de la Reconceptualización eran bien disímiles: 
católicos, ateos, evangelistas; peronistas, frondizistas, comunistas, socialistas, demócrata 
cristianos. Coincidíamos sí en un fuerte y creciente sentimiento antinorteamericano, que 
nos generaba rechazo casi frontal a todo lo que proviniera de Estados Unidos (ALAYÓN; 
MOLINA, 2004, p. 32).

Nesta direção é bom lembrar que o debate sobre o desenvolvimento e o projeto 
desenvolvimentista para América Latina comandou as preocupações da época, em grande parte 
coordenado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e suas críticas 
predominantemente centradas sobre a dependência latino-americana. De forma sintética é 
importante se referir a essas influências, destacando como foram absorvidas pela profissão. No 
caso do desenvolvimentismo, destacamos que, desde a década de 1950, essas ideias vinham sendo 
divulgadas na América Latina como uma estratégia global, que tinha como um dos objetivos adequar 
os mercados latino-americanos às necessidades do capitalismo internacional. Logo, seu intuito era a 
plena cooptação pela lógica do capitalismo monopolista, sob a hegemonia financeira das economias 
“desenvolvidas” notadamente marcadas pelo imperialismo norte-americano no contexto da Guerra 
Fria (nisso, a luta contra o bloco liderado pela então URSS). Portanto, trata-se de um fenômeno 
mundial que adquiriu particularidades na região, e em cada país, conforme a sua formação sócio-
histórica e econômica.

Por outro lado, as ideias desenvolvimentistas possuíam uma direção econômica muito 
clara: modernizar as economias agroexportadoras da América Latina, incentivar a modernização 
das indústrias, renovar as estruturas burocráticas com um novo “perfil profissional” de forma a 
atender aos interesses econômicos do capital internacional, o que supunha, ao mesmo tempo, uma 
dimensão ideo-política e ideo-cultural que as sustentassem.

Na Argentina, as ideias desenvolvimentistas foram amplamente divulgadas pelo presidente 
da União Cívica Radical, Arturo Frondizi (1958-1962), com um programa de Governo denominado de 
“Desenvolvimentismo Nacional Sustentado”, em concordância com o Programa da CEPAL, e Arturo 
Illia (1963-1966) também vinculado aos ideias cepalinos, focando no mercado interno, na política 
distributiva e de proteção ao capital nacional (ROMERO, 1998)10. De forma geral, temos, durante 
os governos de Frondizi e Illia, um crescimento das empresas estatais e instituições de fomento 
à educação, à ciência e à tecnologia11, assim como um importante ingresso de setores da classe 
trabalhadora na universidade.

10 Vale lembrar que o partido peronista estava proscrito da cena política argentina e que seu maior líder, Juan Domingo Perón, 
encontrava-se no exílio.

11 No governo de Frondizi foram criados o INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial), o INTA (Instituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuária), e o CONICET (Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia). Esses institutos proporcionaram uma “modernização no 
aparelho do Estado”, assim como avanços no campo da indústria e do setor agrícola, entre outras importantes instituições. Frondizi 
também possibilitou o funcionamento de universidades privadas, o que gerou importante polêmica dividindo as opiniões entre 
aqueles que defendiam a universidade laica e aqueles que defendiam a universidade livre (católica).
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Nessa direção o Serviço Social assumiu um importante papel no campo do planejamento 
assim como nas ações socioeducativas que tinham como objeto o Desenvolvimento de Comunidade12. 
Isto fica evidente, quando em 1957, o governo argentino solicitou à ONU assessoramento sobre o 
ensino do Serviço Social no país, recebendo a assessoria da assistente social chilena Maidagán de 
Ugarte, que propõe a revisão do ensino no país, adotando os ideais desenvolvimentistas proclamados 
pela CEPAL, pela ONU, entre outros organismos internacionais13.

A contraposição à teoria e ao projeto desenvolvimentista foi tecida pela Teoria da 
Dependência, amplamente divulgada na Argentina nesse período. Moljo, Silva e Zampani, (2018, p. 
121-123) apontam, sumariamente, os cuidados no trato dessa tradição teórica também reivindicada 
por Cardoso e Faletto (1977), mas de fato desenvolvida e adensada à esquerda por Ruy Mauro 
Marini (2008) e seu grupo de trabalho14. A genuína Teoria da Dependência, ao contrário dos 
desenvolvimentistas e do entendimento de Cardoso e Faletto, crê que a dependência somente 
gera dependência ou o desenvolvimento comandado pela modernização conservadora (diga-se de 
passagem, perspectiva claramente contida nas teses de Araxá). Ela não é capaz, portanto, de criar 
desenvolvimento real, livre e contínuo. A dependência, segundo Ruy Mauro Marini (2008, p. 111), 
sustenta-se na

[...] relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco 
las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para 
asegurar la reproducción ampliada de la dependencia.

Assim, o que interessa neste texto é entender que a Teoria da Dependência não foi 
apropriada pelo Movimento de Reconceituação por meio de suas fontes originais, inclusive pelos 
grupos mais progressistas na Argentina. Ela aparece imersa em um arcabouço teórico mesclado 
entre Teologia da Libertação, peronismo de esquerda, concepções freirianas e fragmentos marxistas, 
que tinham a prática política militante e a transformação das “injustiças sociais” como o seu foco 
principal. Esse processo mais amplo que o Serviço Social contaminou positivamente – com todos 
os seus limites – a profissão e os profissionais que gradualmente passaram a debater os caminhos 
a seguir dentro e fora da profissão, identificando, quase sempre, a ação político-militante (mais 
ou menos à esquerda) e a sua atividade profissional. As consequências foram certeiras: crítica ao 
Serviço Social tradicional e gradual aprofundamento da crítica ao desenvolvimentismo nas suas 
diversas expressões, mesmo que se considerem os problemas de uma aproximação enviesada em 
relação às fontes teóricas originais.

Como uma das respostas e estratégias no plano da educação para a expansão das ideias 
desenvolvimentistas, em 1959, foi criado em Buenos Aires, o Instituto de Serviço Social, vinculado 

12 Como já destacou Grassi (1989), o Desenvolvimento de Comunidade da Argentina teve a influência de Virginia Paraíso (CEPAL), de 
Carolina Ware (ONU) e Ander Egg (OEA).

13 Conferir Alayón (1980).
14 Theotonio dos Santos, Vania Bambirra, Orlando Caputo, Jaime Osório e o alemão Andreas (André) Gunder Frank.
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ao Ministério de Assistência Social e Saúde Pública da Nação. O instituto incorporou plenamente 
as ideias desenvolvimentistas, sendo o primeiro a adotar o termo “trabajador social”15 e não mais 
assistente social, buscando demarcar as transformações em curso. Também veio desse instituto o 
florescimento das ideias reconceituadoras, como incorporação e superação do desenvolvimentismo.

Nesse contexto, a Revista Hoy en el Trabajo Social mostra essa virada conceitual e 
política realizada pela reconceituação no Serviço Social Argentino. Essa mudança expressa não 
apenas a preocupação com um Serviço Social voltado à realidade latino-americana, mas também, 
gradualmente, evidencia o claro reconhecimento de que o desenvolvimentismo não respondia aos 
anseios dos povos da América Latina. Esse giro progressista da revista expressa transformações 
significativas que se situam para além da troca da palavra “Servicio Social” por “Trabajo Social”. No 
âmbito do debate do Serviço Social da época é possível verificar a “mudança de tom” da revista. Se 
em dezembro de 1968 a editorial da revista16 apresentava de forma positiva o documento de Araxá, 
em 196917 fazia uma crítica a este documento destacando o “IV Seminario Regional Latinoamericano”, 
realizado no Chile, na cidade de Concepción18. Os temas contidos no relato do Seminário de 
Concepción aparecem explicitamente nesse volume da revista, a saber: a contribuição de Paulo 
Freire no campo popular (inclusive com a publicação de um texto do próprio autor)19; a importância 
da continuidade da formação profissional; a defesa do Serviço Social que expressasse a realidade 
latino-americana; a questão da alienação profissional e da formação de consciência; o Serviço Social 
nos países socialistas; a organização popular; entre outros assuntos seguramente situados muito 
além do horizonte que orientou o encontro de Araxá e a formulação de seu documento.

Cabe destacar que com o Golpe de 1966, no qual assume a presidência o General Onganía, 
as universidades públicas foram uma das poucas instituições que se manifestaram contra o Golpe, 
motivo pelo qual houve severa intervenção e repressão. Tal fato gerou exílio de muitos intelectuais, 
instaurando novamente o terror e a perseguição política no país. Em 1969, o golpe liderado por 
Onganía se aprofundou. Essa época foi marcada por forte organização dos movimentos populares, 
especificamente o Cordobazo e o Rosariazo, os movimentos operário e estudantil protestaram 
contra o governo nacional, e que foram severamente reprimidos. Nesse período, os enfrentamentos 
dentro do Serviço Social já eram explícitos. Logo depois do IV Seminário Regional de Serviço Social, 
realizado em Concepción, Chile, há pouco referido, o grupo vinculado a ECRO (Esquema Conceptual 

15 Conforme pode ser conferido no primeiro número da Revista Hoy en el Serviço Social, de 1964, no estado de La Rioja foi aberta uma 
Escola de Serviço Social que já outorgava o título de Trabajador Social. Na revista número 3, de 1965, também é informada a abertura 
de uma nova Escola na cidade de Tucumán, que outorgava o título de Trabajador Social, assim como na cidade de Reconquista, 
província de Santa Fé. Portanto, é possível observar um clima otimista quanto à expansão das Escolas de Serviço Social nesse período.

16 Cf. Revista Hoy en el Trabajo Social, Buenos Aires, 1967.
17 Cf. Revista Hoy en el Trabajo Social, Buenos Aires, 1969.
18 Em junho de 1969, Selecciones, ainda com o nome de origem (Selecciones del Social Work, já que estava vinculada à revista norte-

americana Social Work.), também faz destaque ao documento de Araxá ao se referir a um documento produzido pela “Escuela de 
Servicio Social de Chile” sobre os fundamentos e a metodologia do Serviço Social: “Este meditado estudio bien merece ser considerado 
– junto con el ya conocido Documento de Araxá – como elemento básico de discusión para la estructuración del ‘Nuevo Servicio Social’ 
que vienen reclamando consistencia creciente los profesionales de América Latina.”

19 Que será citado no item 5 deste capítulo.
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Referencial Operativo) e a revista Hoy en el Trabajo Social foram “acusados de marxistas e de 
ideólogos da esquerda materialistas” pela presidente da UCISS (União Católica Internacional de 
Serviço Social), Marta Ezcurra, que não dialogava com os setores mais progressistas20.

No geral, enquanto a Selecciones de Servicio Social debatia a América Latina, enfatizando 
a liberação latino-americana por uma via mais simpática ao nacional-desenvolvimentismo, a Hoy 
en el Trabajo Social adotava gradativamente um tom mais à esquerda, que ressaltava os malefícios 
do imperialismo e a necessidade da luta pela liberação nacional que, ao mesmo tempo, desconfia 
do nacional-desenvolvimentismo, sem necessariamente adotar explicitamente a direção socialista-
comunista21. O editorial da revista Selecciones de Trabajo Social, do primeiro quadrimestre de 1974, 
destaca:

América Latina está haciendo oír su voz en las reuniones internacionales de ONU y la OEA, en 
defensa de los legítimos derechos que poseen los pueblos para decidir sus propios destinos, 
libres de las tradicionales y poderosas interferencias de los grandes países. […] Dentro de 
este marco auspicioso la cuestión cubana cobra un relieve particular. “Las sanciones sobre 
el pueblo cubano – se ha dicho – constituyen una rémora para la mayoría de los países de 
América Latina”. La actividad de las empresas multinacionales también ha sido cuestionada 
por cuanto” desbordan los marcos nacionales para atentar muchas veces contra los legítimos 
intereses de los países, entrometerse en asuntos de orden interno o provocar distorsiones 
que perturban las normales relaciones entre Estados amigos”. […] (SELECCIONES, 1974, p. 2).

O estilo mais intenso e à esquerda da Hoy en el Trabajo Social, ao posicionar-se contra o 
golpe cívico-militar no Chile, em 11 de setembro de 1973 (diga-se de passagem, também criticado 
pela Selecciones), reproduz uma mescla de perspectivas progressistas anti-imperialistas, nacionalistas 
e peronistas presentes no Serviço Social argentino. O editorial de outubro de 1973 da Hoy en el 
Trabajo Social destaca:

[...] En esta hora, el imperialismo adopta formas mucho más sutiles de penetración mediante 
la conformación de unidades sólidas entre las empresas multinacionales y los Estados. 
[…] En esta etapa, por tanto, la naturaleza popular del Estado, la conformación de formas 
socialistas en la economía tercermundista son el único reaseguro para un proceso mundial 
cada día más complejo. Y esta construcción nacional, solo es posible con la participación 
activa y total del pueblo en el proceso. No hay otra garantía para un proyecto de liberación 
que el propio Pueblo22, que la propia clase trabajadora, custodiando su victoria. Cada 
fábrica, cada taller, cada barrio, cada centro de cultura, convertidos en cuartel y forja de la 
revolución peronista. (HOY EN EL TRABAJO SOCIAL, 1973, p. 8).

Portanto, foi partir de 1969-1970 que a postura da reconceituação se expandiu pela 
Argentina tendo a América Latina como a grande questão, a crítica ao cientificismo, a crítica às 

20 Conferir a nota editorial de 1966, Revista Hoy en el Trabajo Social, n.5/6. Ed ECRO. Buenos Aires, Argentina.
21 Vale destacar que ambos os periódicos publicavam textos com orientações diversas, desde que situadas no campo genericamente 

denominado “nacional-popular” ou de “defesa dos trabalhadores”.
22 Maiúscula adotada pelo texto original.
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posturas assépticas e descomprometidas com o Serviço Social, demarcando a postura política da 
profissão. É importante destacar o papel exercido pela ALAESS (Associação Latinoamericana de 
Escolas de Serviço Social, fundada em 1965 com o apoio da fundação Konrad Adenauer) e pelo ISI 
(Instituto de Solidariedade Internacional) nessa conjuntura.

Para adensar esse debate, é preciso tecer algumas observações – possíveis neste momento 
– sobre três tendências diversas que influenciaram o Movimento de Reconceituação na Argentina: 
os peronismos, a Teologia da Libertação e a contribuição de Paulo Freire23.

3 oS peroniSMoS da década de 1970 
e A SUA ReLAçãO cOM A RecOnceItUAçãO

A intervenção cívico-militar na América Latina não se constituiu homogeneamente. 
Com tempos, estratégias e arranjos diferentes impôs os interesses imperialistas liderados pelos 
EUA, reafirmou a dependência latino-americana e a pauta anticomunista. Inscrita no cenário da 
Guerra Fria e da luta contra a influência de ideias e práticas que pudessem objetivar oposição ao 
projeto imperialista no continente – em que Cuba foi e ainda é exemplo no continente americano 
–, expurgou experiências democráticas, humanistas, populares, nacional-desenvolvimentistas e de 
inspiração socialista-comunista. É nesse contexto que se insere o complexo processo que culminou 
com o regresso de Perón ao governo argentino.

Importa destacar que desde o exílio de Perón (1955), passando pela longa resistência 
peronista até seu retorno (1972-73), foram constituídas lutas no âmbito dos movimentos sociais 
que supunham concepções de mundo diversas, que se expressaram na forma de compreender as 
transformações sociais. Isso, seguramente, alimentou as diversas esferas da vida social, contaminou 
suas instituições, reconfigurou a luta de classes e se expressou, logicamente, nas universidades. Pode-
se afirmar que nenhum espaço da vida social de esse período foi indiferente ao debate que suscitava 
o peronismo24, também Serviço Social. Da mesma forma, é necessário observar que os grupos 
oriundos dos diversos marxismos consideravam, nesse período, que o peronismo despolitizava a 
classe trabalhadora, e portanto, colocava-se como um obstáculo para a transformação das estruturas 
sociais para a construção do socialismo.

Hoy en el Trabajo Social, em seu editorial de abril de 1973, destaca a importância do 
peronismo na sua diversidade para as lutas empreendidas na Argentina e na América Latina por 
garantia de direitos. Ainda que pesem as críticas a essa tradição feitas por setores marxistas, 
o Movimento de Reconceituação na Argentina não pode ser explicado sem o peronismo e suas 

23 Vale a pena lembrar que a pesquisa ainda se encontra em curso, portanto, neste capítulo de livro, trabalharemos sobre essas três 
vertentes, reconhecendo que possam existir outras expressas nos movimentos sociais urbanos e rurais, no movimento operário (não 
diretamente ligado ao peronismo), assim como nas diferentes correntes ideológicas e partidárias fundamentalmente da esquerda 
que serão desenvolvidas em futuros trabalhos.

24 De fato, não é possível considerar “um peronismo”. Esse movimento foi complexo e contraditório incorporando dentro de si posições 
de esquerda e de direita que até os dias de hoje continuam suscitando importantes pesquisas e debates.
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heterogêneas denominações. Com o título “República Argentina: el pueblo al poder”, a revista assim 
comenta o triunfo da “Frente Justicialista de Liberación Nacional”, em 11 de março de 1973, e o 
retorno de Perón ao governo:

[...] el triunfo del Frente Justicialista de Liberación Nacional en las elecciones del 11 de marzo 
pasado significa la reanudación visible de un proceso histórico profundo que ya suma a su 
favor más de cuarto siglo y que es el proceso real de un pueblo interpretado en su ancestro 
indo-americano. El “proceso peronista” y su secuencia de triunfos históricos, escapa y 
trasciende visiblemente todas las categorías de análisis occidentales, las rompe y les deja al 
descubierto sus profundos huecos y falencias para interpretar la realidad profunda de indo-
américa y, lógicamente, los dogmatismos de todo signo […] (HOY EN EL TRABAJO SOCIAL, 
1973, p. 5).

As ideias de o povo como sujeito transformador, a América Latina como a pátria e o 
poder popular como ferramenta constituíam parte dos discursos peronistas que atravessaram e 
reformularam as concepções e posições que o Serviço Social possuía nesse período. A necessidade 
de ser pensar o Serviço Social na América Latina que tenha como base o “povo” e a organização 
popular foi umas das formas pelas quais o peronismo influenciou o Movimento da Reconceituação

O retorno de Perón do exílio, no ano de 1973, foi, sem dúvida, um momento marcante da 
vida política argentina. Esperava-se um momento festivo, mas o que se viu foi um massacre, uma 
carnificina, que “adiantava o que estava por vir”: a formação da Triple A (Aliança Anticomunista 
Argentina25).

No plano político, as diferentes facções do peronismo se radicalizaram: os ortodoxos do 
partido justicialista e os sindicalistas da CGT se aliaram com os setores do Estado Nacional para 
enfrentar, pela via armada, os Montoneros e outras organizações de esquerda que, desde 1969, 
radicalizaram e militarizaram suas estruturas26. Assim, os militantes periféricos tiveram que enfrentar 
nos bairros, nas fábricas, “uma organização paramilitar” disposta a “limpar” a Argentina, contando 
com todo o apoio e os recursos do Estado, ainda antes do golpe cívico-militar de 197627.

A partir da morte do general Perón, em 01 de julho de 1974, a prática política na Argentina 
adquiriu um grau de violência importante. Segundo Federico Lorenz (2017, p. 89),

25 A triple A contava com o apoio estatal especialmente de López Rega, um dos homens mais próximos a Perón, que ocupou importantes 
cargos nas presidências de Perón, de Isabel Perón e de Cámpora.

26 Não há condições, aqui, de fazer uma análise sobre os diversos peronismos. Todavia, é importante destacar, de forma sumária, que 
a sua doutrina tem como eixos: a igualdade e a justiça social convertidas em políticas de Estado no primeiro governo de Perón em 
1945, interrompido pela chamada “Revolução Libertadora”, em 1955, com apoio de grande parte da intelectualidade, dos políticos 
e da igreja católica. Esse momento é um divisor entre os setores dominantes, que se consideravam porta-vozes da civilização, da 
democracia e do progresso, no qual o peronismo era considerado nacionalista e incapaz de construir institucionalidade. Ele era a 
versão moderna do denominado populismo.

27 Essa divergência no interior do movimento peronista, que se expressava no âmbito da profissão, foi registrada no editorial da revista 
Hoy en el Trabajo Social, em maio de 1974 (p. 8): “Sí. Los sectores reaccionarios infiltrados dentro de las mismas filas peronistas de 
la provincia de Mendoza, en unión y perfecta concordancia con los sectores más reaccionarios no peronistas (no olvidemos que 
Mendoza es la provincia más conservadora del país) volvieron ‘la vida imposible’ a este elenco y hubo que sacrificar importantísimas 
piezas como último recurso para que el enemigo ‘no pateara el tablero’ (por lo menos por un tiempito más”. 



MoviMento de Reconceituação na aRgentina: influências teóRico-políticas e cultuRais
Carina Berta Moljo, josé Fernando siqueira da silva, roBerto orlando ZaMpani, Margarita roZas pagaZa

82perspectivas histórico-críticas no serviço social:
américa latina, europa e eua

alexandra a. l. t. s. eiras, carina berta moljo, 
maria lúcia durighetto
(OrganizadOras)

[…] entre finales de 1973 y las vísperas del golpe de estado el 24 de marzo de 1976 las condiciones 
para la militancia se hacían cada vez más difíciles. Desde el retorno de Perón a la Argentina, 
el 20 de junio de 1973, quedó claro que la disputa interna por la conducción del peronismo 
sería dirimida no sólo mediante la capacidad de movilización en la que los montoneros habían 
logrado una gran eficacia y apoyo, sino también y de manera creciente a los tiros.

Vale destacar que as tensões que se intensificaram no interior do movimento peronista a 
partir de março de 1973 foram alimentadas por um complexo processo determinado por intensas 
polarizações entre grupos que compunham essa tradição. Essas adversidades tiveram como 
combustível o cenário internacional marcado pela intervenção imperialista liderada pelos EUA 
na América Latina, a Guerra Fria e a consolidação de governos de direita por toda a região. Tal 
intervenção exigia o expurgo de qualquer alternativa que pudesse significar ameaças e obstáculos 
aos interesses imperialistas no continente (inclusive o nacional-desenvolvimentismo e as orientações 
nacional-populares), o que determinou o fortalecimento da direita peronista e de outros grupos 
não peronistas e a perseguição de democratas, humanistas, nacionalistas e socialistas-comunistas 
(progressistas em geral). O tenso retorno de Perón, em 1973, os conflitos e as contradições que 
determinaram a continuidade desse governo com Isabel Martínez de Perón até o golpe cívico-militar, 
em março de 1976, foram marcados por tais acontecimentos28.

4 A teOLOgIA dA LIBeRtAçãO e O MOvIMentO 
de RecOnceItUAçãO nA ARgentInA

A análise do processo histórico latino-americano após a conquista de 1492 não pode 
desconsiderar uma das principais instituições que foi decisiva para a formatação e organização dessa 
parte do continente americano: a Igreja Católica. O Serviço Social, como profissão, não escapou 
dessa influência, em particular o processo de reconceituação. Essa importante instituição requer 
uma análise rigorosa seja por seus “pensamentos, palavras, obras ou omissões”. 

Cabe, todavia, indicar aqueles aspectos centrais que expressaram importantes 
transformações na Igreja Católica na década de 1960 e impactaram o Movimento de Reconceituação 
na Argentina (seguramente não só nesse país). O Concílio Vaticano II (1962-1965) e seus documentos 
posteriores (particularmente as encíclicas “Gaudium et spes” – 1965 – e “Populorum Progressio” – 
1967) inauguraram uma nova época no catolicismo mundial (ARIAS, 2012). O chamado à igreja que 
dialogasse de maneira mais horizontal com as distintas culturas no espaço em que se desenvolviam 
as pastorais, as quais se interessaram pelos problemas da sociedade industrial capitalista pós-
Segunda Guerra mundial a partir de bases anticapitalistas românticas e anticomunistas, orientou o 
carisma pastoral da instituição pelo mundo em favor dos pobres e marginalizados. 

28 A título ilustrativo, a revista Hoy en el Trabajo Social permaneceu quase 17 meses fora de circulação: entre maio de 1975 e novembro 
de 1976. Isso mostra que a tensão que culminou com o golpe de março de 1976 atingiu decisivamente a revista pelo menos dez 
meses antes da ditadura cívico-militar argentina. Consultar editorial de Hoy en el Trabajo Social, de novembro de 1976.
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Na América Latina, esse chamado repercute em duas grandes frentes que vão marcar 
os debates dos grupos católicos nesse continente: as conferências episcopais latino-americanas 
de Medellín (1968) e de Puebla (1979) e o surgimento e desenvolvimento de uma nova forma de 
entender a teologia, a religião e o divino, ou seja, a “Teologia da Libertação”. Tais conferências 
produziram documentos para os católicos do continente analisando a realidade econômica, social 
e cultural da América Latina e o papel da igreja diante dessa realidade. São revelados, então, os 
temas prioritários para a instituição nesse período: os pobres e os jovens. É a partir daí que objetiva 
a “opção preferencial pelos jovens e pelos pobres”.

Ao mesmo tempo, com base na tensa realidade latino-americana dos anos 1960 e 1970 
(mediada pela Guerra Fria e suas expressões no continente – em que Cuba era paradigma), um grupo 
de sacerdotes, pastores e teólogos começaram a desenvolver a Teologia da Libertação no interior 
da tradição católico-cristã. O diálogo permanente com as Ciências Sociais e Humanas e o contexto 
latino-americano da época expressava uma articulação entre tradições teóricas diversas, que eram 
consideradas suas fontes, as quais pode-se citar: a Teoria da Dependência, na sua relação com a 
tradição marxista; a forte e diversa influência de Paulo Freire – sobretudo de sua obra Pedagogia 
do Oprimido – em diversas tendências teórico-práticas que reivindicavam alterações na realidade; 
bem como a complexa relação disso com as correntes peronistas e a Teologia da Libertação. No 
âmbito da igreja na América Latina os seguintes aspectos foram priorizados: a) estabelece-se como 
centro do debate e da tarefa pastoral a realidade dos pobres e a injustiça social; b) enfatiza-se a 
dimensão política da espiritualidade e da religião para intervir nos processos sociais; c) destaca-se o 
importante papel dos sacerdotes e pastores diante da realidade vivida.

O teólogo peruano Gustavo Gutiérrez (1975, p. 73), importante expoente da Teología 
da Libertação, ressalta que“Hablar de una teología de la liberación es buscar una respuesta al 
interrogante: ¿qué relación hay entre la salvación y el proceso histórico de liberación del hombre?”. 
Em resumo, é importante destacar três aspectos que revelam mudanças propostas pela Teologia da 
Libertação, se forem consideradas as clássicas posições anteriormente adotadas pela Igreja Católica: 
a) pensar os sujeitos não como pobres (passivos), mas como oprimidos que são protagonistas 
capazes de libertar-se de sua opressão mediante a conscientização, a organização e a luta contra 
um sistema injusto; b) assumir e reconhecer a dimensão política dos agentes que interveem na 
realidade social (seja religiosos ou profissionais), com a expectativa de transformação da estrutura 
social e econômica a partir das necessidades do povo; c) renovar os métodos, ou seja, são alteradas 
as formas de intervenção na realidade, rompendo modelos verticais e passando a trabalhar com as 
pessoas de forma horizontal (de trabalhar “para” o povo a trabalhar “com” o povo – CEDRES, 2016)29.

Nota-se a mistura de tendências que tiveram sua gênese nas necessidades objetivas das 
classes sociais latino-americanas expropriadas. Foi à partir dessa existência real que orientações 
diversas se retroalimentaram ecleticamente com a finalidade de sustentar a prática política e a 

29 Aqui a influência freiriana é sintomática.
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transformação da realidade. A fundamentação teórica a e a sua composição tinham endereço certo: 
alterar a realidade injusta (reformando-a ou revolucionando-a). Os editorias e os artigos publicados 
nas revistas Hoy em el Trabajo Social e Selecciones de Servicio Social ao longo de todo o processo 
de reconceituação na América Latina e na Argentina, (especialmente entre 1969-1974), registram 
debates sobre a “militância profissional” comprometida com a transformação da realidade e suas 
expressões na profissão, bem como trataram de temas como ideologia, educação-educadores-
conscientização, metodologia de intervenção adequada à realidade latino-americana, “dialética”, o 
trabalho com os “oprimidos”, a proximidade com o “povo”, trabalho social e ação política, liberdade 
e compromisso, imperialismo, nacionalismo e superação do subdesenvolvimento, entre outros 
temas. Aqui se inseriram as influências da Teologia da Libertação.

No caso argentino, além de reconhecer o valor cultural e ideológico dessas propostas que 
influíram no Movimento de Reconceituação, é preciso destacar o movimento dos sacerdotes para 
o Terceiro Mundo. Ao mesmo tempo em que apareciam os primeiros documentos e postulados 
da Teologia da Libertação como herdeiros diretos do Concílio Vaticano II, foi publicado, em 15 de 
agosto de 1967, o “Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo”, liderado pelo bispo brasileiro D. 
Helder Câmara e assinado por bispos do “Terceiro Mundo”30. Tal documento foi o pontapé inicial 
para o agrupamento de diferentes sacerdotes e religiosos argentinos que desenvolviam tarefas de 
cunho social e que estavam em sintonia com as transformações que a igreja estava experimentando. 
Um grupo de sacerdotes argentinos escreveu e assinou outro documento em 31 de dezembro de 
1967, enviado ao bispo D. Hélder Câmara, defendendo e apoiando o “Manifiesto de los Obispos del 
TercerMundo”. O documento escrito na Argentina contou com a assinatura de 270 sacerdotes das 
dioceses mais importantes do país (Buenos Aires, Rosario, Córdoba e Mendoza). Mediante essa ação 
política e religiosa, entra em cena pública o grupo denominado “Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo” (MSTM) que, entre 1968 e 1973, chegou a ser composto por 10% dos sacerdotes que 
desenvolviam tarefas na Igreja Católica argentina (TOURIS, 2012).

Como já mencionamos anteriormente, nessa época (final dos anos 1960), a Argentina era 
comandada pelo governo militar de Juan Carlos Onganía e os primeiros atos públicos do MSTM 
foram marcados por protestos contra a ditadura31. O movimento caracterizou-se por um forte 
trabalho e compromisso com os bairros populares das grandes cidades argentinas (denominados 
“villas de emergência”), ainda que muitos sacerdotes tenham se destacado por atuarem no espaço 
agrário-campesino. Converteram-se, então, em polos de organização e convocação de grupos que 
desenvolviam trabalhos e militâncias nos bairros: estudantes, trabalhadores, sindicatos, militantes 
políticos, entre outros.

A opção pelos pobres promovida desde a conferência episcopal de Medellín foi 
rigorosamente assumida pelo MSTM. Segundo essa proposta, a vida com e como os pobres era 

30 Bispos de Argélia, Laos, antiga Iugoslávia, Singapur, Líbano, Colômbia, entre outros.
31 Destacamos a realização de jejuns públicos, organização de passeatas populares, ocupação de fábricas, negar-se a rezar missas assim 

como promover declarações nos meios de comunicação da época, todas elas contra a ditadura militar.
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componente necessário para a luta contra as injustiças. Muitos militantes, por isso, optaram por 
sair de seus lugares pastorais, de suas paróquias e igrejas, passando a viver nos bairros populares 
e nas comunidades rurais. Nessas localidades, em contato permanente com a realidade repleta 
de contradições e afirmando o compromisso com as transformações sociais, os sacerdotes do 
movimento tinham permanentemente uma dupla tarefa: a pastoral e a política32. A rejeição aos 
Estados Unidos e ao seu projeto para a América Latina era componente insuprível, ainda que seja 
necessário reconhecer a particularidade dessa luta orientada pela esquerda católica como parte do 
diverso grupo que compunha a ampla resistência dos grupos progressistas.

[…] nosotros, hombres cristianos y sacerdotes de Cristo que vino a liberar a los pueblos 
de toda servidumbre y encomendó a la iglesia proseguir su obra, en cumplimiento de la 
misión que se nos ha dado nos sentimos solidarios de ese tercer mundo y servidores de sus 
necesidades. Ello implica ineludiblemente nuestra firme adhesión al proceso revolucionario 
de cambio radical y urgente de sus estructuras y nuestro formal rechazo del sistema 
capitalista vigente y todo tipo de imperialismo económico, político y cultural33.

É interessante reconhecer, no caso argentino, a relação estabelecida entre os grupos 
progressistas católicos e as heterogêneas esquerdas (seus movimentos e partidos) com os peronismos, 
suas diferentes ramificações e com o próprio General Juan Domingo Perón. Essa relação, de difícil 
precisão, tinha e ainda tem na Argentina um eixo comum: o desejo de melhorar a situação da classe 
trabalhadora, predominantemente por meio de um projeto nacional crítico ao imperialismo e às 
alternativas capitalistas consideradas “não nacionais”, em que pese a diversidade de alternativas, os 
projetos aí contidos e as críticas de setores da esquerda ao nacional-desenvolvimentismo. Nas filas 
do MSTM se mantinha com força certo debate, cuja finalidade era manter a proximidade com as 
ideias socialistas, com os grupos de esquerda e com a transformação radical na vida das pessoas. No 
MSTM se promovia a releitura da tradição marxista (não isenta de muitas contradições), bem como 
se recebia a influência da obra Os condenados da Terra (1979), de Frantz Fanon, destacando-se o 
papel da violência nos processos de libertação nacional34.

Inspirado nesses ideais, o MSTM não somente aprofundava sua concepção de liberação 
nacional e busca por uma sociedade mais justa, mas também adensava o debate sobre o uso da 
violência no processo de libertação dos oprimidos. Ou seja, era preciso não apenas denunciar a 
opressão, mas combatê-la35. Cabe destacar que esse debate com os grupos de esquerda, fosse 
ele doutrinário, político, com influências teóricas diversas ou mesmo a mistura desses elementos, 

32 Registradas em documentos e em espaços de comunicação, tais como a revista ENLACE, (Boletim Enlace n° 6, 15 de julho de 1969) – 
as ideias defendidas estavam comprometidas com o heterogêneo processo de luta revolucionária contra as estruturas do capitalismo 
e do imperialismo da época (TOURIS, 2012).

33 Boletim Enlace n° 6, 15 de julho de 1969 – Tourist, 2012.
34 Aqui estava presente a figura do padre colombiano Camilo Torres (1929-1966), morto em combate com as Forças Armadas 

Colombianas.
35 Entre aproximadamente 500 sacerdotes, somente 2% participaram diretamente da luta armada e 3% fizeram parte das equipes de 

apoio a grupos armados (TOURIS, 2012).
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também foi registrado na revista Cristianismo y Revolución, que teve trinta edições publicadas entre 
1966 e 1971. A análise de distintos números dessa revista revela o giro do MSTM na direção do 
“peronismo revolucionário” dos anos 1970. Parte do movimento defendia que a alternativa para 
aquele momento era aderir às lutas mantidas pela vertente peronista situada mais à esquerda. O 
debate do Serviço Social reconceituado na primeira metade da década de 1970 foi impactado pelos 
movimentos populares, religiosos e políticos, cuja construção do projeto de sociedade tinha no 
peronismo como “fio condutor”36.

Assim, o Movimento de Reconceituação na Argentina não se distanciou da realidade do país 
e da América Latina, das suas tensões, debates, contradições e projetos. As ideias sociais de mudança 
transpassavam toda a sociedade e faziam parte da interlocução, das práticas e dos projetos de 
sacerdotes e religiosos vinculados a tendências revolucionárias e libertadoras nos bairros populares.

5 A InfLUêncIA de PAULO fReIRe

Além da Teologia da Libertação, Paulo Freire teve uma grande influência no Serviço Social 
argentino. Ainda que essas duas orientações não possam ser igualadas, há seguramente certa 
complementariedade entre elas. Enquanto a concepção freiriana se debruça teórica e praticamente 
contra as históricas opressões reproduzidas no contexto latino-americano, propondo uma 
“pedagogia libertadora”(em que pese o caráter genérico contido na terminologia opressor-oprimido 
– posteriormente adensado pelo próprio Freire), a Teologia da Libertação não abandona a dimensão 
teológica – portanto a existência de um ser superior situado para além das forças humanas –, mas 
confere a ela um sentido altamente subversivo se comparada com a teologia católica tradicional. 
Ambas convergem em um ponto importante: fomentar uma leitura latino-americana a partir da vida 
concreta e da diversa história dos povos dessa parte do continente americano, bem como enfrentar 
as opressões que historicamente têm afetado os povos ditos oprimidos.

É neste contexto que concepções de centro-esquerda e ou de esquerda propriamente 
dita, no âmbito da crítica à economia-política (inclusive inseridas na tradição marxista), adquirem 
concretude para explicar a exploração que historicamente o continente latino-americano tem sido 
submetido. Desse modo, tanto as expressões mais progressistas do nacional-desenvolvimentismo 
quanto propostas de inspiração socialista – ambas adensadas por diversos tipos de crítica ao 
imperialismo e à dependência latino-americana –, aparecem articuladas em um heterogêneo, 
frequentemente eclético, caldo cultural contestatório que influenciou decisivamente o Movimento 
de Reconceituação não apenas na Argentina.

A influência de Paulo Freire nas revistas Hoy en el Trabajo Social e Selecciones de Servicio 
Social foi significativa durante os debates sobre o processo de reconceituação, particularmente no 

36 Vale lembrar que a Argentina da primeira metade dos anos 1970 foi marcada pelo debate e pela mobilização, que culminou com 
regresso de Perón ao governo em setembro de 1973.
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seu período mais intenso: 1969-1974. Aparece, como já referenciado neste texto, imerso em um 
debate progressista – adaptado às necessidades da profissão – que incorpora contribuições diversas 
mais à esquerda. Alguns desses temas são abordados intensamente pelo referencial freiriano: 
conscientização/educação como ato político-militante, participação e prática educativa/libertadora, 
a importância de partir da própria realidade no processo de organização dos “povos oprimidos”, 
temáticas imersas na metodologia popular de Paulo Freire.

A nota editorial da revista Hoy en el Servicio Social, números 16 e 17, de abril e maio de 
1969, período de clara transição do periódico, dedica meia página de apresentação sobre a obra de 
Paulo Freire, com especial destaque à Pedagogia do Oprimido. Os mesmos números publicaram a 
transcrição – autorizada – de uma conferência proferida por Paulo Freire, denominada “El rol del 
trabajador social en el proceso de cambio”. Há de se destacar que foi exatamente neste volume que o 
“IX Seminário Regional de Concepción (Chile)” recebeu destaque no editorial, marco importante para 
adensar os conflitos já existentes no interior da profissão na Argentina e as críticas ao grupo ECRO37. 
As referências ao autor de “Pedagogia do Oprimido” são nítidas e altamente positivas e servem 
também para estimular a construção de uma “metodologia própria da profissão” (componente da 
pauta reconceituada)38, registradas no trecho abaixo reproduzido:

Además, tenemos la enorme satisfacción de presentar un trabajo, el de Paulo Freyre, al 
que creemos fundamental en el proceso de compromiso que buscamos para la acción del 
Servicio Social. 
Hace ya mucho tiempo que un grupo de profesionales habíamos tomado contacto con 
las ideas y modos de trabajo de este formidable pensador-educador brasileño. Nos había 
seducido su apasionada vocación humanista y su creación de técnicas pedagógicas que 
redescubrieron el proceso histórico en el cual se constituye la consciencia humana, el 
proceso a través del cual la vida se transforma en historia.
Sus experiencias, realizadas principalmente en el área de la alfabetización de adultos y a 
través de una “pedagogía del oprimido”, como él mismo la llama, nos tentaron una y otra 
vez a adoptar sus principios filosóficos y técnicos de trabajo a la propia acción y significado 
del Servicio Social. Los intentos fueron quizás parciales, incompletos, pero nos terminaron 
de afirmar las increíbles posibilidades que se abrían a nuestra profesión si lográbamos 
hacerla necesaria en le proceso de concientización para la libertad, propuesto por Freyre.
No se tardó mucho en producir la coincidencia con colegas uruguayos y chilenos y hoy se 
puede afirmar que es muy activa la investigación que se realiza para aceptar a la metodología 
propia del Servicio Social, los contenidos psicosociales de la concientización (HOY EN EL 
SERVICIO SOCIAL, número16/17, abril/mayo de 1969, p. 4).

Por sua vez, a revista Selecciones de Servicio Social, por exemplo, nos seus números 14-15, de 
dezembro de 1971, dedicou o volume ao debate sobre a “metodologia do Serviço Social” com ênfase 

37 Não deixando de lembrar o que já foi exposto no item 2 deste capítulo: as críticas proferidas pela presidente da UCISS (União 
Católica Internacional de Serviço Social), Marta Ezcurra, contra o grupo e o Editorial ECRO. Vale destacar, ainda, que a referência ao 
encontro de Concepción não foi por acaso: o Chile vivia o período de consolidação da aliança que levou ao governo Salvador Allende. 
Seguramente as ideias de Paulo Freire e de outras referências não distantes daquelas aqui debatidas também estavam presentes.

38 O que seguramente não pode ser dito sem reservas. Trata-se de uma velha-nova polêmica.
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na crítica à metodologia de caso, grupo e comunidade, retomadas e reatualizadas pelos documentos 
de Araxá e de Teresópolis. A influência de Paulo Freire (e não só dele) é nítida. Nesse momento, 
temas, tais como o trabalho comunitário (com críticas aos conceitos e ações que sustentaram o 
desenvolvimento de comunidade), a educação e os educadores, a conscientização, a organização da 
categoria profissional, o compromisso e a luta pela transformação social, entre outros são analisados 
no conjunto dos artigos. Essa tendência se repete sistematicamente em vários outros números, com 
maior ou menor intensidade, prioritariamente entre 1970 e 1974. O volume da revista do terceiro 
quadrimestre de 1973, em seus informes (p. 42), faz referência a uma rápida e pouco divulgada visita 
de Paulo Freire à Argentina, convidado pelo Ministério de Cultura e Educação39, dedicando uma 
página e meia ao fato. No ítem “Freire en la Argentina” é relevante destacar:

Paulo Freire – sus ideas, sus obras, su espíritu – está en la Argentina desde hace varios 
años. Entró con sigilo, sottovoce40, sin pasaporte, hace aproximadamente un lustro. Eran 
los tiempos del gobierno de Onganía. […]. No fue la educación quién lo introdujo, fue el 
Servicio Social. Mucho antes de que llegara a las cátedras de Ciencias de la Educación, ya 
los estudiantes de Servicio Social y alguno que otro profesor, leían sus escritos en precarias 
impresiones mimeografiadas cuyo origen no era fácil establecer. Las hojas a menudo 
borroneadas, conocidas “fichas” de los estudiantes, sin pie de imprenta y a veces por 
precaución hasta sin nombre del autor… pasaban de mano en mano ante la prohibición de 
las autoridades de alguna escuela que consideraban al autor “non saneto”. Empezó a ser 
citado por autores del Servicio Social más avanzado, circularon después algunos de sus libros 
y folletos importados de Venezuela, de Chile o de Uruguay, en forma restringida. Desde hace 
aproximadamente un año sus dos libros principales “Pedagogía del Oprimido” y “Educación 
como Práctica de Libertad”, editados por Tierra Nueva de Montevideo, son consumidos de 
inmediato a poco de llegar. Siglo XXI acaba de editar en Buenos Aires, en colaboración con 
Tierra Nueva, ¿“Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural”, un libro 
escrito por Freire hace cinco años y publicado anteriormente en Chile y en Brasil.
Los educadores y trabajadores sociales argentinos conocen y admiran a Paulo Freire que 
tenían que leerlo a hurtadillas. Es el hombre que estuvo en Buenos Aires invitado por 
el Ministerio de Educación de la Nación y que casi nadie pudo ver (SELECCIONES DE 
SERVICIO SOCIAL, número 14/15, diciembre 1971).

A influência freiriana ocorreu antes do adensamento do processo de reconceituação na 
Argentina, ainda por meio de manuais. O adensamento do Movimento e seu espraiamento nas 
revistas Hoy en el Trabajo Social e Selecciones de Servicio Social recuperou a experiência libertária 
anteriormente acumulada também por meio da contribuição de Paulo Freire, impactou vários 
países do continente e fora dele já no início dos anos 1960, tornando-se obra subversiva (libertária 
e “esquerdista”) a partir do golpe cívico-militar no Brasil em 1964 e seu aprofundamento em 1968, 
com o Ato Institucional no 5. Paulo Freire passa, então, a ser persona non grata, sobretudo devido 
à sua importância como teórico libertário e sua experiência com a alfabetização – particularmente 

39 Vale destacar que já se tratava do governo de Perón e houve um tom de decepção da revista, em seus informes, sobre a pouca 
divulgação da presença de Paulo Freire no país.

40 A meia voz.
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de adultos – a partir da realidade dos “educandos” e sua colaboração com os governos nacional-
desenvolvimentistas no Brasil, em especial o de Jango Goulart (deposto em 31 de março de 1964). É 
precisamente nesse contexto que a construção freiriana se situa como uma das principais referências 
incorporadas a partir das experiências objetivas do Serviço Social reconceituado da época.

6 cOMentÁRIOS fInAIS

A análise de qualquer processo no Serviço Social na América Latina não será realizada sem um 
balanço crítico do Movimento de Reconceituação latino-americano. Respeitando as particularidades 
sócio-históricas de cada país latino-americano, afirmamos que em todos eles existiu um fio condutor: 
a necessidade da crítica radical ao Serviço Social existente naquele período, a unidade da latino-
americana e a incorporação das matrizes de pensamento crítico para a interpretação e intervenção 
na realidade. Sabe-se que esse movimento foi interrompido pelas ditaduras cívico-militares no 
nosso continente, que, com graus de violência diferenciados, buscaram aniquilar qualquer tipo de 
pensamento crítico.

O caso argentino foi palco de graus de violência estatal inéditas no país até aquele momento: 
mortes, desaparições, medo e terror se materializaram tendo como um dos objetivos principais a 
inserção definitiva do país no capitalismo monopólico e dependente posteriormente adensados pelo 
que se convencionou caracterizar como neoliberalismo. Desse modo, o debate dos anos 1960-1970, 
no âmbito do Movimento de Reconceituação, deve ser travado e analisado a partir das condições, 
tensões e desafios atuais. Por isso, a profissão precisa, nesse momento, considerar todos aqueles 
setores que lutam contra a ampla destruição de conquistas históricas uteis à subsistência dos setores 
desapropriados pelo capital no seu atual estágio de acumulação. O desafio atual é vincular-se cada 
vez mais aos movimentos sociais, partidos e sindicatos progressistas, com o objetivo de fortalecer 
a resistência dentro e fora das universidades. Essa tarefa seguramente ultrapassa em muito a 
profissão, mas, ao mesmo tempo, coloca no horizonte uma direção social estratégica, ético-política, 
teórico-metodológica e técnico-operativa que muito deve ao legado deixado pelo Movimento de 
Reconceituação na América Latina. 

Posto isso, é essencial destacar e reconhecer que o atual contexto exige dos setores 
progressistas a reinvenção de suas estratégias de luta, a partir das condições objetivamente dadas, 
bem como a capacidade de articular e de compor diferentes segmentos comprometidos com níveis 
crescentes de emancipação social da diversa “classe que vive do trabalho” (ANTUNES, 1999)41. Isso 
exigirá o exercício da grande política que não pode desconsiderar a necessidade de se construir 
uma pauta comum entre defensores de direitos, democratas e as heterogêneas esquerdas, nas suas 
diversas denominações. Trata-se de um enorme e complexo desafio absolutamente importante 

41 Trabalhadores formais, informais, precarizados, terceirizados, quarterizados, interminetes, diaristas, descartados permanentes, 
entre outros.
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à práxis social em favor dos expropriados pelo capital no atual estágio de acumulação. É nesse 
contexto que o legado do Movimento de Reconceituação deve ser criticamente recuperado, relido a 
partir das condições atuais, seguramente não como simples extensão do passado, mas como parte 
da história de lutas, seus erros e acertos, seus nexos históricos. Nisso se dá a reconstrução teórico-
prática e ético-política da profissão.
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A fRente nAcIOnAL 
e A RecOnceItUAçãO 
dO SeRvIçO SOcIAL nA cOLôMBIA

SeRgIO qUInteRO LOndOñO1

1 IntROdUçãO

A compreensão do Serviço Social como uma profissão inscrita na divisão social e técnica do 
trabalho exige a abordagem das condições históricas que o determinam. No caso da Reconceituação 
na Colômbia, é preciso indagar sobre a Frente Nacional, entendida como projeto político hegemônico 
modernizador das classes dominantes durante as décadas 1960 e o primeiro lustro de 1970. No 
entanto, para compreender o movimento contraditório, também é preciso indagar as diversas 
respostas subversivas das classes sociais subalternas.

Este trabalho faz parte da Tese de Doutorado desenvolvida pelo autor, assim como os 
aportes em dois projetos de pesquisa: “O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América 
Latina (Argentina, Brasil, Chile, e Colômbia): determinantes históricos, interlocuções internacionais 
e memória”, financiado pela CNPq, e coordenado pela professora Marilda Villela Iamamoto; e da 
pesquisa desenvolvida pelo coletivo Trabalho Social Crítico “Trabalho Social na Colômbia: uma 
análise histórico-crítica.”

Num contexto conservador (social e profissionalmente), este artigo pretende contribuir 
para a disputa pela hegemonia do relato da “história do Serviço Social” e suas mediações com o 
contexto social, político e econômico; as reflexões aqui apresentadas têm como fundamento teórico-
metodológico a tradição marxista.

A abordagem das relações sociais e das particularidades do movimento profissional 
possibilitam uma reflexão que explica as contradições da renovação vivenciada durante as décadas 
1960 e 1970. Neste texto, indaga-se a relação entre a Frente Nacional e a renovação do Serviço 
Social, que não corresponde a uma coincidência temporal, senão a uma determinação mútua entre a 
sociedade e a profissão, ambas em processo de mudança, orientado pela doutrina desenvolvimentista. 

1 Sergio Quintero Londoño. Doutor em Serviço Social formado na UERJ; Magister em Serviço Social formado na UFRJ. Docente 
Universidade de Caldas. Coordenador do grupo de estudos-pesquisas Serviço Social Crítico da Universidade de Caldas. Integrante do 
Núcleo de Estudos Estado, Classes Trabalhadoras e Serviço Social no Brasil – NECLATSS. Sergio.quintero@ucaldas.edu.co 

 Este documento é uma versão ampliada do trabalho enviado ao XVI Encontro Nacional de Pesquisadoras/es em Serviço Social – 
ENPESS, 2018.

mailto:Sergio.quintero@ucaldas.edu.co
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Sob esse fundamento, a massificação das escolas de Serviço Social durante a década de 1960 é 
entendida como uma condição modernizadora necessária que auxilia o adequado percurso do modelo 
econômico e político, estruturado no marco da sociedade capitalista (com suas particularidades de 
capitalismo dependente e associado). No entanto, as novas configurações sociais e profissionais não 
se apresentam de forma monolítica e, sim, numa diversidade e contradição de luta pela hegemonia.

Com a claridade de que a renovação do Serviço Social se constitui pela relação e 
enfrentamento entre diversas perspectivas teórico-políticas, em que também emerge o marxismo, 
este artigo faz uma abordagem sobre as mediações da luta de classes e a Reconceituação. Para tanto, 
chama-se a atenção que, sob o marxismo, se aprofunda as análises nas condições políticas da luta 
sociais e de classes, esquecendo ou negligenciando uma abordagem crítica da economia política. 
Finalmente, faz-se uma introdução sobre o surgimento das entidades profissionais do Serviço 
Social na Colômbia, reconhecendo que sua estruturação corresponde à hegemonia modernizadora 
estabelecida na segunda metade da década de 1970.

2 cOnSOLIdAçãO e deSenvOLvIMentO dA fRente nAcIOnAL

O único regime militar instaurado na Colômbia durante o século XX foi o de Gustavo Rojas 
Pinilla (1953-1957), caracterizado por uma política desenvolvimentistas pactuada entre os dois 
partidos tradicionais (Liberal e Conservador). O caráter modernizador do regime militar se combinou 
com as práticas repressivas que têm caracterizado (antes e depois da Ditadura) o desenvolvimento 
político do país, respondendo à doutrina norte-americana de pós-guerra.

Ao aproximar-se cada vez mais das doutrinas nacionalistas, o governo de Rojas Pinilla vai 
se distanciando das orientações dos partidos tradicionais, que suportam o projeto de capitalismo 
dependente em aberta aliança entre os setores burgueses e oligárquicos com o capital monopolista, 
especialmente, o norte-americano.

Como produto dos acordos pactuados entre o partido Liberal e o Conservador para retomar 
o controle político do Estado, em 1958 inicia-se o período da Frente Nacional, que provocou a saída 
de Rojas Pinilla e a instauração de um regime autodenominado “democrático”, mas que em essência 
é restrito e excludente2.

A Frente Nacional foi a consolidação de um pacto político entre os dois partidos tradicionais 
por meio do qual distribuiu-se o poder ministerial de maneira equitativa a cada período presidencial 
entre 1958 e 1974. Ainda que aparentemente restaurem-se alguns direitos democráticos (comparado 
com o governo de Rojas Pinilla), negou-se a possibilidade de que outras forças políticas entrassem 
2 Leopoldo Múnera (1998) argumenta que a violência tem sido parte integrante da política colombiana. Para isso, ele se baseia nos 

argumentos de Fernando Guillén, que mostra como desde a origem da Colômbia como República tem apresentado enfrentamentos 
violentos de diversos setores populares contra a hegemonia liberal-conservadora. Essas lutas têm sido “neutralizadas” com violência 
legal e ilegal. De igual forma, todos os momentos em que liberais e conservadores perceberam seu poder ameaçado, eles construíram 
alianças abertas e semiclandestinas. Algumas dessas experiências são: “Regeneración; Unión Republicana; Concentración Nacional; 
Unión Nacional; Frente Nacional; parecen ser denominaciones de un mismo fenómeno sustancial, cada vez más notorio en la vida 
interpartidaria…” (GUILLÉN apud MÚNERA, 1998, p. 133).
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na disputa eleitoral aspirando à administração do Estado. Desse modo, a Frente Nacional inicia com 
o governo de Alberto Lleras Camargo de 1958-1962 (Liberal); seguido de Guillermo León Valencia, 
1962-1966 (Conservador); Carlos Lleras Restrepo, 1966-1970 (Liberal); Misael Pastrana Borrero, 
1970-1974 (Conservador)3.

Mesmo que a Frente Nacional se apresentasse como uma aliança constituída para garantir o 
retorno à democracia e ao “bem estar social”, na verdade, seguindo as doutrinas norte-americanas, 
ela especializa-se na estimulação do mercado e da produção de mais-valor, o que gera benefícios 
para a classe burguesa-oligárquica e para o capital monopolista.

Ao manter o caráter repressivo do Estado contra organizações sociais e movimentos políticos 
de oposição, os governos da Frente Nacional adotam e garantem a implementação da doutrina 
desenvolvimentista, fazendo uma mistura entre coerção e consenso.4

Alberto Lleras Camargo5, primeiro presidente da Frente Nacional, caracterizou-se por sua 
tendência reformista-desenvolvimentista. Durante seu período presidencial apresentou algumas 
iniciativas de reforma agrária, que alcançaram sua maior expressão na Lei no 135, de 1961, que criou 
o INCORA (Instituto Nacional para a Reforma Agrária). Durante seu governo, Alberto Lleras Camargo 
tentou dar garantias e fortalecer o movimento sindical, no entanto, todas as suas ações procuravam 
a consolidação de um movimento social legitimador da Frente Nacional, aprofundando as medidas 
repressivas contra movimentos populares não controlados pelo governo.

Esse primeiro período presidencial coincide com o triunfo da Revolução Cubana e com a 
Doutrina da Segurança Nacional estabelecida pelo governo dos Estados Unidos: “por ello la política 
estatal se orientó más a contener el fantasma comunista, acrecentado en ese momento por el 
triunfo de la Revolución Cubana, que a reformar instituciones y costumbres en materia social.” 
(ARCHILA, 2003, p. 93). Vale acrescentar que as promessas progressistas do primeiro período não 
avançam com decisão, e no seguinte governo do pacto bipartidário a ideia de reforma agrária se 
desmancha.

Durante o segundo período da Frente Nacional, liderado por Guillermo León Valencia (1962-
1966), apresentam-se algumas contradições no interior do bloco hegemônico, e se acrescentam as 
expressões de protesto e contestação de diversos setores sociais que encontram múltiplas formas 
de confrontação.

3 Este pacto bipartidário chega ao poder do Estado como produto dos acordos (legitimados por Franco na Espanha) que desde o ano 
de 1956 se adiantavam por dois dos principais representantes do partido Liberal e Conservador: Alberto Lleras e Laureano Gómez.

4 Um exemplo claro das concessões do bipartidarismo para o capital monopolista é apresentado por Jorge Villegas, em um estudo 
de caso do petróleo colombiano. Neste campo, a extração do combustível dá-se em benefício das principais companhias norte-
americanas às quais de maneira legal e ilegal, são concedidos terrenos de possível exploração, que a inícios da década 1970 atinge 
uma quarta parte do território nacional. “Tenemos entonces que para recibir 143 millones de dólares como dueña del petróleo, la 
Nación ha entregado exenciones por valor de 177 millones de dólares. El negocio da un saldo rojo inicial de 34 millones de dólares, sin 
contar otras prebendas a las empresas.” (VILLEGAS,1979, p. 193)

 Segundo Villegas (1979), o valor total que perde o pais nos negócios do petróleo com países imperialistas, especialmente com Estados 
Unidos, está por volta de 2.200 milhões de dólares.

5 Lleras foi diretor da União Panamericana e secretário da Organização de Estados Americanos, duas instituições que influenciaram no 
desenvolvimento do Serviço Social sob o discurso do desenvolvimentismo.
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Como uma forma de resposta ao bloco hegemónico, durante o período de 1964 a 1966, 
as Autodefesas Camponesas avançam no processo de unidade conformando o “Bloque Sur”, 
organização insurgente, protoforma das Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia - FARC6.

No campo militar, as FARC enfrentam um exército que se encontra sob a doutrina da 
Segurança Nacional, difundida pelo Plano LASO (Latin Américan Security Operation). No entanto, 
a estratégia imperialista para América Latina não se limita a ações militares; pelo contrário, ela 
incorpora ações preventivas sociais, políticas e econômicas - que em realidade constituem uma 
estratégia anticomunista e antisubversiva - implementadas conforme aos princípios da Conferência 
de Punta del Este e da Aliança para o Progresso.

Não só para Colômbia, mas para vários países latino-americanos fica clara a estratégia 
modernizadora, que combina a doutrina desenvolvimentista da Aliança para o Progresso e a 
repressão violenta contra setores anticapitalistas.

No campo da insurgência armada, as FARC não são a única guerrilha que enfrenta a classe 
dominante e o Estado colombiano. Elas são uma expressão importante da classe trabalhadora, 
fundamentalmente camponeses que atuam no campo das contradições da luta de classes, mas não 
representam o universo das forças revolucionárias e progressistas.

Embora as FARC fosse a principal guerrilha, conformaram-se outras, como o Exército de 
Libertação Nacional (ELN), criado em 1965, com a participação de camponeses e setores intelectuais 
das camadas médias da classe trabalhadora, orientados pela experiência revolucionária de Cuba e 
influenciados pelos princípios da Teologia da Libertação. A entrada de jovens estudantes universitários 
para a guerrilha do ELN caracterizou os anos 1960 e 1970.

A incorporação do padre Camilo Torres Restrepo7 ao ELN, em 18 de outubro de 1965, 
“serviu de exemplo” às camadas estudantis mais comprometidas com a luta revolucionária. A ideia 
de articular a teoria e a prática e o abandono da vida pequeno-burguesa pareciam ser um princípio 
ético-político dos universitários militantes de esquerda.

A “Frente Unida do Povo”, fundada e liderada por Camilo Torres, tinha iniciado seu processo 
de desenvolvimento nas principais cidades do país. Em 1965, data na qual é lançada publicamente 
a plataforma do movimento, o padre Camilo tinha percorrido um longo caminho de tensões e 
contradições com a hierarquia da Igreja Católica e os setores conservadores do país.
6 Antonio García descreve as condições no campo contra as quais se levantam os insurgentes armados e as organizações 

camponesas: “Las capas minifundistas, con el 5% de la tierra agrícola, debe ocupar el 58% de la mano de obra y contribuir con el 
21% de la producción agropecuaria; y los grandes latifundios, con cerca de la mitad de la tierra agrícola (45%), apenas ocupa el 4% 
de la mano de obra y contribuye con el 15% del valor total de la producción”. (GARCIA, 1972, p. 59). Para uma introdução sobre a 
conformação e o desenvolvimento das FARC ver Quintero (2017).

7 Sacerdote católico integrante das camadas médias colombianas que depois de estudar na Universidade Católica de Lovaina, chega à 
Colômbia como capelão da Universidade Nacional, onde posteriormente participa como co-fundador da Faculdade de Sociologia. Na 
Universidade Nacional, o padre Camilo começa a participar de eventos e discussões, nas quais apresentava publicamente sua opinião 
sobre a necessidade de avançar num processo de unidade popular pelo qual gerar-se-ia um movimento de transformação radical das 
relações socioeconômicas do país. Ainda na Universidade, o religioso começa a ter confrontos com a hierarquia da Igreja Católica, 
articulando-se de forma decidida com o cristianismo revolucionário. Como produto das contradições, o padre Camilo sai da Igreja e 
funda a Frente Unida do Povo, para posteriormente ingressar na guerrilha do ELN. Toda a experiência vivenciada por Camilo Torres é 
melhor entendida quando se conhece o contexto da renovação em curso no interior da Igreja Católica, e o contexto da região latino-
americana na década de 1960, posterior ao Concílio Vaticano II. Para uma abordagem sobre os impactos do cristianismo e a teologia 
da libertação no serviço social, ver Quintero 2021b. 
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Junto à proposta do movimento articularam-se diversos setores e organizações de caráter 
progressista (Democracia Cristã, Movimento Revolucionário Liberal, Movimento Operário Estudantil 
Camponês, Os Não Alinhados e outros), que projetavam na “Frente Unida do Povo” um movimento de 
consciência social encaminhado a possibilitar a ação de massas dispostas a tomar o poder através de 
vias legais. Na plataforma do movimento, propunham-se temas relacionados à reforma agrária, reforma 
universitária, legislação indígena, nacionalizações de médios de produção e riquezas naturais, entre 
outros. O principal adversário que identifica Camilo Torres era a “oligarquia nacional e o imperialismo 
estadunidense”; e com o passar do tempo, seus postulados cada vez se tornam mais radicais.

Nosotros los jóvenes –dice Camilo- no creemos ya que una minoría pueda dirigir un país sin 
dar oportunidad a los demás partidos. Lo que creemos es –sobre todo- desbaratar el Frente 
Nacional y, por mi parte, creo que solo una lucha sangrienta puede alcanzar ese objetivo. 
(TORRES apud GUZMÁN: 1967).

O surgimento de organizações sociais e guerrilheiras cria uma relação contraditória ao projeto 
modernizador desenvolvimentista, em que se enfrentam forças progressistas e revolucionarias 
inspiradas num projeto renovador crítico, com claras intenções de superar a hegemonia da Frente 
Nacional e do capital na Colômbia.

Para neutralizar o ambiente revolucionário em que se vivia no primeiro lustro dos anos 
60, Lleras Restrepo, terceiro presidente da Frente Nacional, executa sua política governamental 
sob princípios desenvolvimentistas que conseguiam legitimar o regime, dando algumas concessões 
especialmente no setor agrário. A principal estratégia governamental era implementar medidas 
reformistas para evitar a revolução. Para o ano de 1966, o governo liberal recupera a proposta da 
reforma agrária modernizadora e presta mais atenção aos camponeses. Nessa direção, faz boa parte 
de sua política, até chegar ao final do período presidencial, quando brinda com garantias legais, 
logísticas e econômicas a conformação de uma organização camponesa de caráter nacional. Assim, 
em julho de 1970, se cria a Associação Nacional de Usuários Camponeses (ANUC). 

As condições criadas pelo governo liberal para avançar na questão agrária apresentavam-
se sem perder a tradição do bipartidarismo em prevenir qualquer expressão ou iniciativa radical de 
ruptura (particularmente as de inspiração marxista). O presidente Lleras Restrepo diz o seguinte no 
discurso de inauguração da ANUC: “Los usuarios no pueden asociarse para violar la ley. No pueden 
por consiguiente comprometerse en la aventura de invadir tierras que están bajo la explotación de 
legítimos propietarios.” (LLERAS en ARCHILA; 2003: 101). Na década de 1970, a ANUC foi a maior 
organização camponesa que sintetiza as contradições da renovação política e econômica do país. 
Criada sob o controle da Frente Nacional com o objetivo de legitimar a modernização conservadora, 
no desdobramento da luta de classes, a ANUC sofre fortes tenções, pois também nela se apresentam 
forças renovadoras de inspiração antioligárquicas e anticapitalistas. Finalmente a ANUC se divide em 
duas frações, uma mais próxima dos interesses desenvolvimentistas do Estado, e outra de orientação 
radical, orientada por princípios revolucionários.
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Embora fosse anunciado o fim da Frente Nacional para 1970, a continuidade do regime 
antidemocrático for instalada com a imposição eleitoral fraudulenta dos conservadores sobre Aliança 
Nacional Popular –ANAPO8. Misael Pastrana tenta avançar como presidente com grande parte da 
opinião pública lhe sendo contrária devido às polêmicas de fraude eleitoral. Isto, somado ao caráter 
conservador de sua política, fazia que se gerasse um ambiente de tensão no qual, posteriormente, 
manifestar-se-ia o setor estudantil, sindical e cidadão, e inclusive o setor camponês, que não tinha 
conciliado com as intenções modernizantes dos governos anteriores. 

O ano de 1971 foi de grande tensão, dado que se configura uma confluência entre diversas 
organizações e setores sociais de oposição aos governos da Frente Nacional. 

El 21 de febrero el gobierno declaró el estado de sitio, que se prolongaría hasta el 29 de 
diciembre de 1973, y prohibió “manifestaciones, reuniones o desfiles políticos, estudiantiles, 
laborales o actos cívicos que puedan perturbar la paz”. Anticipándose a las prácticas 
represivas de los golpistas chilenos, utilizó la Plaza de Toros de Bogotá para mantener a 
los detenidos, especialmente estudiantes, que violaron las disposiciones de estado de 
excepción.” (ARCHILA, 2003, p. 105)

O ethos revolucionário já vinha se consolidando em diversos setores sociais, e 
particularmente no movimento universitário, os acontecimentos de 1971 estimularam os protestos 
e reivindicações nas que se enquadram a perspectiva crítica da renovação profissional. Em 1971, 
os estudantes universitários protagonizaram as manifestações contestatórias mais representativas 
que até então tinham se apresentando no campo educativo colombiano. A maior expressão do 
movimento universitário foi o “Programa Mínimo dos Estudantes”, proposta educativa que se 
enfrenta à modernização conservadora implementada com o Plano Atcon.

No auge do movimento universitário, os estudantes colombianos exigem a saída de “forças 
externas” (corporações econômicas e Igreja Católica) dos órgãos diretivos, especialmente dos 
Conselhos Superiores Universitários; a democratização na direção institucional; o desenvolvimento 
científico a serviço do “povo”; o financiamento estatal das universidades, rejeitando tudo e qualquer 
investimento de “corporações imperialistas”; as agressões físicas de polícia e forças militares, 
assim como as medidas disciplinarias decretadas por diretivos institucionais contra o movimento 
estudantil9.

Depois de 7 Encontros Nacionais de Estudantes, as reivindicações do “Programa Mínimo” 
se sintetizam em 6 pontos:

8 A Aliança Nacional Popular foi um partido político surgido em 1961; os setores que tinham acompanhado Rojas Pinilla durante 
a ditadura se agruparam neste partido e, em 1970, combinaram os princípios de uma proposta política em oposição ao Frente 
Nacional. No entanto, a oposição da ANAPO não representa uma ruptura com o projeto implementado pelos partidos tradicionais. A 
ANAPO conquista ampla simpatia em diversos setores sociais até pôr em xeque a hegemonia bipartidista. Depois da fraude eleitoral, 
o governo da Frente Nacional apresenta os seguintes resultados das votações presidenciais do 19 de abril de 1970: ANAPO (Rojas 
Pinilla): 1.567.468 e Partido Conservador (Misael Pastrana): 1.625.025 votos.

9 Em diferentes universidades se apresentou participação ativa e capacidade de orientação política por parte de estudantes de Serviço 
Social que, ao tempo que participavam do movimento universitário, contribuíam no desenvolvimento da Reconceituação.
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1. Abolição dos Conselhos Superiores Universitários.
2. Maior financiamento público para a educação.
3. Composição democrática de comissões para decidir a orientação das universidades.
4. Saída do Reitor da Universidade do Valle e ruptura com a Fundação para a Educação 

Superior. 
5. Legalização do direito a conformar organizações autônomas de estudantes.
6. Reabertura do programa de Sociologia da Universidade Javeriana10.

O movimento universitário da década de 1970 e o período de 1971 a 1973, representa o 
cenário contraditório de modernização e contestação das universidades colombianas. É precisamente 
no bojo destas contradições (modernização-contestação) que se desenvolve o Movimento de 
Reconceituação do Serviço Social. 

3 A RecOnceItUAçãO dO SeRvIçO SOcIAL

Embora a Reconceituação do Serviço Social seja um Movimento que abrangeu o continente 
latino-americano, tem suas particularidades em cada país, em que se manifestam diversos atores e 
correntes teórico-metodológicas. Vamos aqui tratar de como a Reconceituação, sendo um movimento 
que integra tendências gerais e experiências particulares, constitui uma expressão profissional do 
movimento do continente latino-americano. 

Para estabelecer condições gerais na compreensão da Reconceituação, se delimita o marco 
referencial dos Seminários Regionais Latino-americanos de Serviço Social realizados entre 1965 
e 1972. Mesmo que em cada país os fatos temporais possam variar, a lógica implantada com os 
Seminários compreende (como tendência) os desdobramentos particulares; é por isso que a análise 
geral que toma como base os Seminários é aceita pela maioria dos pesquisadores da Reconceituação.

No caso da Colômbia, embora fossem abertas algumas escolas de Serviço Social nas décadas 
de 1930-1940 e 1950, é na década de 1960 que se gera um movimento de massificação de escolas 
de Serviço Social, transladando escolas particulares inscritas nas estruturas clericais católicas para 
universidades públicas e laicas. O processo de institucionalização e aparente secularização faz parte 
da modernização e racionalização da educação superior em Colômbia, orientada pelas diretrizes do 
positivismo, particularmente norte-americano. 

As transformações sociais e as exigências práticas e teóricas que se apresentam ao Serviço 
Social impedem a continuidade da formação e do exercício profissional com base nos fundamentos 
clássicos, especialmente o cariz filantrópico e assistencialista. Se durante a década de 1950 e 

10 Na Universidade Javeriana, junto ao programa de Sociologia tinha sido fechado o programa de Serviço Social. O fechamento foi 
decidido pela administração da Universidade em reposta aos protestos liderados pelos estudantes da Faculdade de Ciências Sociais 
articulados no movimento Cataluña. Posteriormente, na reconstrução histórica da renovação do Serviço Social na Colômbia, o 
Movimento Cataluña é identificado por alguns pesquisadores como um dos primeiros passos da Reconceituação.
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primeira metade da década 1960 se incorporam os fundamentos metodológicos de Caso, Grupo 
e Comunidade, logo depois, durante a segundo lustro de 1960 e o primeiro da década de 1970, os 
“métodos clássicos” serão questionados pelo seu caráter fragmentário e funcional à sociedade do 
capital.

A contradição sai à tona no mesmo momento que se estimula a criação de escolas de Serviço 
Social para atender às manifestações da questão social, em que se realizam reformas curriculares, 
introduzindo teorias sociais e algumas noções de pensamento crítico e marxismo. Se bem a renovação 
do Serviço Social inicialmente é orientada para a modernização conservadora que garantisse a 
reprodução do projeto desenvolvimentista, rapidamente, e como consequência das contradições 
políticas, emergem atores e tendências contestatórias que pretendem consolidar um processo de 
renovação com clara ruptura do tradicionalismo e do desenvolvimentismo. Essa contradição é o 
reflexo cristalino das lutas sociais e de classes vivenciada na política nacional. Algumas das principais 
escolas de Serviço Social transladadas para Universidades Públicas são: do Colégio Maior de 
Cundinamarca para a Universidade Nacional de Colômbia em 1966; do Colégio Maior de Caldas para 
a Universidade de Caldas em 1968, e da Faculdade de Serviço Social de Cali para a Universidade del 
Valle entre 1971 e 1975. O trânsito destas escolas, determinado pelas transformações no sistema 
educativo nacional e do contexto sócio-político, faz com que os fundamentos do Serviço Social 
passem de ser principalmente católicos e assistenciais, para incorporar teorias das ciências sociais, 
pesquisa, e expressões críticas.

A mistura do desenvolvimentismo e das ciências sociais moderniza a formação profissional 
negando o “velho” Serviço Social, mas ainda não incorpora plenamente os fundamentos críticos e 
marxistas, que só terão um maior desenvolvimento na década de 1970 como consequência do auge 
dos movimentos sociais, e particularmente do movimento estudantil universitário.

As contradições no interior do Serviço Social estão plenamente determinadas pelo contexto 
da Frente Nacional. Na profissão se enfrentam perspectivas teóricas e políticas que procuram a 
modernização (influenciada pelo pensamento conservador renovado e, particularmente, pelo 
desenvolvimentismo), e por correntes de pensamento que procuram uma renovação crítica 
(influenciadas pela teologia da libertação, a pedagogia social e as diversas interpretações marxistas).

As cidades em que mais se apresentaram impactos do Movimento de Reconceituação 
foram Bogotá (na Universidade Javeriana, Nacional, Colégio Maior de Cundinamarca, e Externado), 
Bucaramanga (Universidade Industrial de Santander), Cali (Universidade del Valle), Manizales 
(Universidade de Caldas), Medellín (Universidade de Antioquia). Nestas mesmas cidades é onde se 
desenvolvem os principais acontecimentos de lutas sociais e de classes, e do movimento estudantil 
universitário.

O Programa Mínimo de 1971 foi a proposta de reforma universitária no nível nacional que, 
incorporando algumas reivindicações da Reforma de Córdoba, geraram as condições propícias para 
as propostas de renovação profissional do Serviço Social. Com a apresentação feita anteriormente 
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das reivindicações do “Programa Mínimo”, fica explícito que este é o caldo de cultivo para a renovação 
do Serviço Social, incorporando todo tipo de questionamento (conservadores, modernizantes e 
crítico-marxistas).

Determinada pelas condições conjunturais, a Reconceituação do Serviço Social na 
Colômbia incorpora pautas reivindicativas dos movimentos sociais e lutas de classes, colocando 
como necessidades imediatas a renovação dos currículos de formação profissional. A Universidade 
Nacional de Colômbia fez sua reforma curricular em 1970, o Colégio Maior de Cundinamarca em 
1974 y 1975, a Universidade de Caldas em 1972 e a Universidade del Valle em 1972. 

No entanto, de acordo com documentos de arquivo e da memória histórica dos atores do 
Movimento nestas cidades, a Reconceituação não se reduziu a reformas curriculares, mas envolveu 
diversas manifestações de organização estudantil, grupos de estudo, seminários, oficinas, e outras 
expressões não institucionalizadas.

O marxismo se torna um interlocutor válido para as outras perspectivas teórico-políticas 
dentro do Serviço Social; e embora a tradição marxista só se aproxime à construção de hegemonia 
durante um curto período de tempo (que varia em cada universidade, mas que se compreende 
entre 1971 e 1975), mantém influência sobre alguns setores do corpo estudantil e docente.

O marxismo desenvolvido no Movimento de Reconceituação (fortemente determinado 
pelo debate das organizações político-partidárias) se fundamenta em maior proporção nos textos 
de análise político de Karl Marx, deixando de lado a crítica da economia política; e tem com maior 
preponderância as exposições de marxistas como Mao Tse-Tung, Luis Althusser, Martha Harnecker e 
simpatizantes, como Paulo Freire, dentre outros11.

Os setores modernizantes da renovação profissional entram numa contradição 
epistemológica ao pretender responder aos critérios da ciência positivista. No entanto, procuram 
apreender os fundamentos teóricos e metodológicos das ciências sociais e procuram criar objetos 
de estudo, teorias e metodologias próprias do Serviço Social, como condição necessária para 
elevar o status científico e assim passar de uma profissão que atua na manipulação de variáveis 
empíricas para se tornar uma profissão-disciplina que contribua na produção de conhecimento 
científico. Com o interesse de dar o suposto salto qualitativo de profissão até alcançar o status de 
disciplina, se apresenta o debate da especificidade profissional, que se torna hegemônico e orienta 
o desenvolvimento da formação, da organização, e do exercício profissional.

Se no período mais avançado da Reconceituação se estimula a reflexão teórico-metodológica 
que apropria as teorias das ciências sociais e da tradição marxista, a discussão epistemológica que 
objetiva a construção de especificidade profissional se inscreve com força no positivismo a partir 
do segundo lustro da década 1970, apresentado argumentos que falam de uma suposta “saída 
do Serviço Social” e sustentam a explicação auto-referencial do Serviço Social, fortalecendo uma 
perspectiva endógena.

11 Para uma abordagem sobre as características do marxismo adotado no Movimento da Reconceituação ver Quintero (2018, 2021a).
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Segundo Netto, 

Bajo el pretexto de evitar sobre el Servicio Social la instrumentación mecánica y/o indebida 
de matrices teóricas y críticas, que pueden conducir a la perdida de sus particularidades 
y peculiaridades –un riesgo por demás efectivo-, comienza a generarse un conjunto de 
preocupaciones tendientes a tomar el “exterior” de la profesión (las llamadas ciencias sociales, 
la tradición marxista) como un recurso secundario en el proceso de su esclarecimiento y 
desarrollo. (NETTO, 2000, p. 85).

A rejeição da “saída” do campo específico do Serviço Social é sustentada, na Colômbia, por 
Gloria Leal e Edgar Malagón, que ainda são dois dos autores mais destacados na interpretação da 
“história profissional”.

La destitución de lo construido antes de los setenta hizo invisible lo propio del Trabajo Social, 
velando la posibilidad de deslindar un campo particular de investigación. Esto derivó hacia un 
énfasis excesivo por lo interdisciplinario que también sirvió como estrategia elusiva frente a los 
interrogantes sobre el campo disciplinar, posición reforzada desde el paradigma de la totalidad 
marxista, tan insistido en los años de la reconceptualización. (MALAGÓN y LEAL. s.f., p. 2) 

A partir da segunda metade da década de 1970, sob esta matriz de pensamento, a renovação 
do Serviço Social na Colômbia se estrutura com base em fundamentos modernizantes e endógenos. 
Com o objetivo de fortalecer o corpus teórico e organizativo próprio do Serviço Social, se estabelece 
unidade entre setores modernizantes de diferentes cidades, conseguindo criar o Conselho Nacional 
para Educação em Trabalho Social (CONETS) em 1965; a Federação Colombiana de Trabalhadores 
Sociais (FECOTRAS) em 1978, e sua metamorfose na Federação Colombiana de Trabalho Social 
(FECTS) em 1979; também se regulamenta o exercício profissional através do Conselho Nacional de 
Trabalho Social, criado pela Lei n. 53, de 1977.

Estas conquistas fortaleceram o desenvolvimento do Serviço Social no país, mas se 
entra num “buraco sem saída” procurando as características próprias da profissão (objeto de 
conhecimento, método e teoria) que correspondem aos critérios estabelecidos pelo positivismo. 
O ecletismo se instaura como premissa necessária e consequência lógica no exercício de recuperar 
alguns elementos da ciências sociais, e o esforço por criar fundamentos novos e específicos.

Depois da Reconceituação, se torna lugar comum enunciar o caráter político da formação 
e exercício professional. A hegemonia positivista procura tomar a maior distância possível das 
contradições políticas, especialmente aquelas mais determinantes na luta de classes. A epistemologia, 
as diretrizes do positivismo e a hegemonia conservadora deslocam o debate do Serviço Social dos 
fundamentos e manifestações da questão social para o debate científico de métodos, teorias e 
objetos próprios.

Com a exigência de produzir conhecimento se esboçam as primeiras pesquisas desenvolvidas 
“no campo profissional”, embora essas pesquisas ainda sejam ancoradas às experiências práticas do 
trabalho cotidiano e institucionalizado. A sistematização de experiências passa a ser considerada 
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como a forma através da qual se produz conhecimento para o Serviço Social. A construção teórica 
é confundida com a reflexão sistemática do exercício profissional, situação que se prolonga até a 
contemporaneidade.

A divulgação das pesquisas e debates profissionais se realiza através de publicações 
acadêmicas, políticas e corporativas, inaugurando um novo ciclo no qual surgem revistas, boletins e 
outros médios escritos. Também se estimula a organização e participação em eventos acadêmicos 
de caráter nacional e internacional.

A produção intelectual e o debate acadêmico na Colômbia se articula à renovação 
internacional do Serviço Social ao estabelecer vínculos estreitos com a Associação Latino-americana 
de Escolas de Trabalho Social (ALAESS) criada em 1965, e com o Centro Latino-americano de Trabalho 
Social (CELATS), criado dez anos depois. Alguns dos atores mais destacados do contexto nacional, que 
participaram na relação com ALAETS-CELATS, são: Juan de la Cruz Mojica (de Manizales), Roberto 
Rodríguez (de Bogotá), Jesús Glay Mejía (de Cali), Maria Cecilia Tobón (de Medellín), e Juan Manuel 
Latorre (de Bucaramanga).

Os atores que participam do debate internacional se tornam lideranças da renovação na 
Colômbia, protagonizando alianças, tenções e rupturas, nas que se disputa hegemonia por uma 
renovação modernizante ou crítica.

Finalmente, a perda de força dos movimentos sociais e a retomada do controle nas 
universidades por parte de forças conservadoras, gerou um contexto propício para restaurar velhas 
dinâmicas institucionais, nas quais se ataca o pensamento crítico e marxista. Nos fundamentos de 
formação acadêmica se retorna aos “métodos clássicos” de Caso, Grupo e Comunidade, ficando 
minoritárias as expressões alternativas (as quais não devem ser entendidas, na sua totalidade, como 
rupturas radicais com o conservadorismo) que impulsionaram propostas teórico-metodológicas 
como o Método Único, Método Integrado ou Método para Ação Transformadora, mais conhecido 
como o Método Caldas.

Com a retomada das forças conservadoras se aprofunda o ecletismo que caracteriza a 
formação e o exercício profissional. Embora tenha abrangência em todas as tendências teórico-
metodológicas, o ecletismo se apresenta com destaque nas correntes neoconservadoras e 
modernizantes. 

Após os anos 1970 e até o século XXI, o marxismo se torna uma força minoritária que sofre 
constantes ataques, embora não desapareça e nem perca sua potência heurística12.

4 cOnSIdeRAçõeS fInAIS

A melhor forma de entender as transformações do Serviço Social (e de qualquer profissão) é 
através da abordagem das mediações de suas particularidades e as relações sociais mais abrangentes. 

12 A partir da segunda metade da década de 2000, o debate marxista vem aumentando e se qualificando, não exclusiva, mas sim 
fundamentalmente, devido ao processo organizativo de Trabalho Social Crítico. Ver Sierra (2019).
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Mesmo que não seja uma relação mecânica (tanto que existe a autonomia relativa), a lógica do 
modo de produção e as relações sociais determinam as formas de desenvolvimento profissional 
tanto no processo de formação como no exercício prático-operativo.

O Movimento da Reconceituação surge como uma expressão profissional das mudanças 
políticas e econômicas que se apresentam na América Latina (e no mundo inteiro), fazendo parte do 
novo período da crise estrutural do capital. A renovação no modo de produção e nas relações sociais 
durante as décadas 1960 e 1970 exigem a renovação do Serviço Social, e os velhos fundamentos se 
tornam insuficientes para a atenção das manifestações da questão social.

A disputa de projetos societários se expressa nos diversos patamares (institucionais ou 
não) da sociedade capitalista, gerando contradições antagônicas, que rapidamente se inserem nas 
universidades.

No caso colombiano, as transformações e lutas sociais se enquadram na constituição 
da Frente Nacional (como projeto hegemônico que combina o desenvolvimentismo e a coerção 
política), enfrentando diversas formas organizativas, nas quais se destaca o movimento camponês, 
guerrilheiro e universitário. O fato de que o capitalismo na Colômbia responda à lógica de dependente 
e associado, permite o maior ingresso (por imposição ou consenso) de pautas políticas e econômicas 
do capitalismo central, especialmente o norte-americano.

Com a Reconceituação se cria uma diversidade teórico-metodológica, incorporando ao 
debate profissional os fundamentos das ciências sociais e do marxismo. No entanto, o marxismo que 
conquista maior força na Reconceituação é mais inspirado nas interpretações políticas, com fortes 
traços de messianismo, negligenciando a crítica da economia política. Mesmo que o marxismo tenha 
ganhado espaço na formação do Serviço Social durante alguns anos na década de 1970, logo depois 
a hegemonia neoconservadora se impõe, até conseguir a restauração dos “métodos clássicos” de 
Caso, Grupo e Comunidade. A restauração dos fundamentos clássicos no Serviço Social coincide com 
a superposição do pensamento conservador na política nacional e latino-americana.

Paralelo à imposição do pensamento neoconservador se desdobra o debate epistemológico 
que intenciona fazer do Serviço Social uma ciência ou disciplina social. A procura da especificidade 
exige a construção de um objeto de estudo, uma teoria e método próprio; procuras que ainda não 
foram resolvidas, mas que chamam a atenção da maioria dos pesquisadores.
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MOvIMentOS cOnteStAtóRIOS eM 
porTugal e expreSSõeS críTicaS 
do Serviço Social noS anoS 1970: 
cOntRIBUtOS dO MOvIMentO 
de RecOnceItUAçãO dO SeRvIçO 
Social laTino-aMericano1

ALcInA MARtInS2

PedRO gABRIeL SILvA3

1 IntROdUçãO 

A relação entre o Serviço Social português e os movimentos contestatórios antes e após 
a Revolução de 25 de Abril de 1974 será objeto de atenção deste capítulo. A aproximação ao 
Movimento de Reconceituação do Serviço Social Latino-Americano (MRLA) e as interlocuções 
estabelecidas entre o Serviço Social em Portugal e as correntes do outro lado do Atlântico cotejarão 
a abordagem à emergência da renovação crítica do Serviço Social em Portugal. Um movimento 
particularmente ativo entre 1965-1975, expressivo de um novo “posicionamento ético e politico 
do Serviço Social, alinhado às lutas progressistas e aos novos referenciais teórico-metodológicos 
que buscaram superar as referências utilizadas pelo Serviço Social tradicional” (EIRAS et al, 
2017, p.40).

O corporativismo português, pilar da ordem salazarista, constitui-se “num instrumento 
prático central com uma dupla função de, por um lado, ‘disciplinar’ o trabalho, permitindo, sobre 

1 Resultante da investigação realizada em Portugal no âmbito do projeto internacional “Movimento de Reconceituação do Serviço 
Social na América Latina: determinantes históricos, interlocuções internacionais e memória” coordenado pelas Professoras Marilda 
Iamamoto e Cláudia Mônica dos Santos.

2 Doutora e Pós-Doutora em Serviço Social pela PUC-São Paulo. Professora Associada do Instituto Superior Miguel Torga (Portugal).
3 Doutor em Estudos Contemporâneos/História Contemporânea pela Universidade de Santiago de Compostela (Espanha), Professor 

Auxiliar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal) e Investigador Integrado do CETRAD/UTAD. À data, desenvolve 
estudos pós-graduados em Serviço Social (PhD) no ISCTE-IUL (Portugal) e na Universidade de Jyvaskyla (Finlândia). 
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a negação dos seus direitos e a redução dos seus custos salariais, elevadas taxas de acumulação; 
por outro lado, regular autoritariamente a economia, protegendo mercados, garantindo privilégios, 
regulando a concorrência, assegurando folgadas taxas de lucro e de auto financiamento” (ROSAS, 
2012, p. 355). Neste sentido, o Serviço Social em Portugal foi concebido no marco da política social 
corporativa do regime ditatorial e as assistentes sociais como “conscientes e ativas cooperadoras da 
revolução nacional” (MARTINS, 2010, p. 134). Constituiu-se num instrumento da resposta à questão 
social de natureza corporativista, de feição caritativa, assistencial e de previdência social, fomentando 
o espírito de cooperação entre trabalhadores e patrões (MARTINS, 2017). O doutrinarismo, alicerçado 
nos valores da “educação da família”, e da “recristianização da sociedade” e os valores nacionalistas 
e corporativistas, imbuídos do pensamento conservador, que expressam os desígnios do regime e da 
Doutrina Social da Igreja, encontravam-se subjacentes à formação em Serviço Social.

No final da década de 1950, a perda de hegemonia do doutrinarismo na construção do 
conhecimento do Serviço Social far-se-á com a divulgação das matrizes teórico-metodológicas 
do Serviço Social dos Estados Unidos, de natureza positivista. O exercício da profissão, aliado do 
conservadorismo e assistencialismo, assenta num trabalho casuístico, num “sincretismo” com as 
novas orientações, “filtradas” pela União Católica Internacional de Serviço Social, pela entidade 
instituidora do Instituto de Serviço Social de Lisboa (o Patriarcado de Lisboa) e pelo Sindicato Nacional 
das Assistentes Sociais, Educadoras Familiares e outras Profissionais do Serviço Social, passando a 
ser afirmada a neutralidade do Serviço Social. 

A adesão, em pleno Estado Novo, à Associação Europeia de Livre Comércio (1956-1960) 
abriu a política económica ao capital estrangeiro. Paralelamente, as reformas da proteção social da 
saúde e assistência, a dinamização de processos do desenvolvimento econômico e social capitalista 
colocaram novas exigências aos assistentes sociais, nomeadamente, formação qualificada e 
conhecimentos científicos do social para se tornarem intervenientes, dinamizadores e integradores 
desse processo de crescimento. 

As relações da questão colonial com o desenvolvimento comunitário, o planejamento 
econômico-social e a política social conferiram novos significados à profissão. Em 1967 são criados cursos 
de pós-graduação e cursos complementares de Serviço Social em face da necessidade da formação 
preparar os profissionais para trabalhar enquanto administradores, planificadores, pesquisadores, 
professores e supervisores no campo do Serviço Social (MARTINS e TOMÉ, 2016). O Instituto Superior 
de Serviço Social de Lisboa (ISSSL) vai encontrar no Serviço Social brasileiro uma resposta às exigências 
de modernização teórico metodológica do Serviço Social em Portugal, registrando-se a participação, entre 
1965 e 1970, de assistentes sociais de universidades católicas (MARTINS e CARRARA, 2014). 

A partir dos anos 1960 o regime entrou em crise e declínio, sendo os movimentos de 
oposição e resistência à ditadura e ao fascismo reforçados e ampliados. Nos primeiros anos 
de Marcelo Caetano na Presidência do Conselho (1968-1970) são esboçadas algumas medidas 
liberalizantes e uma relativa abertura política, que acaba por ser uma “renovação na continuidade” do 
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salazarismo. A mudança cosmética de nomes da polícia política, do partido da União Nacional e das “províncias 
ultramarinas”, que passam a designar-se “estados”, não resolverá as questões com que o regime se vinha 
confrontando. A não resolução da questão da guerra colonial compromete a tentativa do regime de 
se autorreformar (MARTINS, 2017).

Em finais dos anos 1960 e 1970 gestou-se, também no Serviço Social em Portugal, um 
movimento de renovação, distanciando-o, por um lado, da legitimidade atribuída nos anos 1930 
pelo regime e, por outro, conduzindo-o a um processo de construção do pluralismo na profissão. 

O envolvimento de assistentes sociais na oposição, no movimento anti-fascista e 
anticolonialista e enquanto categoria profissional na intervenção sindical nos primeiros anos de 1970 
reforçaram a componente política da profissão e a construção do pluralismo no Serviço Social, ao invés da 
sua pretensa “neutralidade”. Configura-se, assim, na categoria dos assistentes sociais portugueses, uma 
renovação profissional que corresponde a um processo global envolvendo a profissão “como um todo [...] 
radicado em procedimentos diferentes que embasam a legitimação prática e a validação teórica, bem como 
as matrizes teóricas a que elas se prendem” (NETTO, 2015, p. 172). 

A renovação profissional foi inicialmente de feição modernizadora, próxima às experiências 
de desenvolvimento comunitário e ideologia desenvolvimentista promovidas no país, mas, nos primeiros 
anos de 1970, emergiu um processo em paralelo, de feição crítica, que se fortalece com a queda da 
ditadura e o processo revolucionário, tendo expressões na formação, no exercício da profissão e nas 
formas organizativas da categoria dos assistentes sociais.

2 SeRvIçO SOcIAL e MOvIMentOS cOnteStAtóRIOS: 
do fiM doS anoS 1960 à queda da diTadura

A legitimidade conferida pelo regime ao Serviço Social não é questionada até aos anos 
1950, salvo raras exceções. A partir da participação pontual de assistentes sociais na oposição 
e na resistência antifascista, nomeadamente na campanha para as eleições presidenciais (1958) e 
legislativas (1961), na revolta da Sé (1959), no assalto ao Quartel de Beja (1962), da qual resultou 
nas primeiras assistentes sociais presas políticas (MARTINS, 2017), registra-se que algumas assistentes 
sociais começaram a distanciar-se do significado que inicialmente lhes fora atribuído. 

Nos anos 1960-1970 assinalam-se algumas experiências profissionais que se diferenciavam 
das práticas tradicionais, como fonte de crítica por meio do trabalho desenvolvido em projetos 
de Desenvolvimento Comunitário e em processos de alfabetização de adultos, promovidos tanto 
por serviços públicos, como os da Direção Geral de Assistência e pelo movimento internacional de 
mulheres, de inspiração cristã, GRAAL. Subjacente a estes projetos, impende um questionamento 
da não democraticidade dos serviços e um estreitar do diálogo com a realidade social e política 
portuguesa e do debate sobre questões nacionais, como a Guerra Colonial. Abriram-se novas 
perspetivas aos profissionais cujas preocupações, até então, eram, basicamente, do foro microssocial.
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À modernização da formação profissional subjazem algumas disciplinas de ciências sociais, 
que sensibilizam para problemáticas macrossociais, ainda que o universo teórico-ideológico fosse 
“acrítico e profundamente mistificador dos processos sociais reais e não supusesse uma ruptura 
com os pressupostos gerais do tradicionalismo” (NETTO, 2015, p. 180).

Estando a questão colonial no centro das preocupações da oposição, o envolvimento de 
assistentes sociais manifestou-se nas organizações e ações de resistência dos católicos progressistas 
contra a guerra colonial, em que se destacou a participação nas Cooperativas Culturais, nas Vigílias 
pela Paz e na edição de publicações legais e clandestinas, como o Boletim Anticolonial (BAC). Em 
dezembro de 1973 todo o grupo que editava o BAC foi preso, incluindo uma assistente social. 

Para além da participação de assistentes sociais em movimentos de oposição e resistência 
ao regime, registra-se também o trabalho realizado a partir da organização sindical corporativista. 
Na “primavera marcelista” e primeiros anos de 1970, os movimentos de oposição e resistência à 
ditadura fortalecem-se, registrando-se um gradual envolvimento e adesão de assistentes sociais em 
iniciativas de católicos progressistas, movimento anticolonialista e movimento sindical. A renovação 
crítica no Serviço Social teve lugar nestes anos, sendo indissociável do envolvimento de assistentes 
sociais nestes movimentos e de forma substantiva no movimento sindical através do SNPSS. 

A estratégia de alargamento das bases de apoio nas eleições de 1969 e 1973, na oposição 
democrática, levou à aproximação do Partido Comunista Português aos católicos progressistas e 
independentes, sendo criado o movimento da Comissão Democrática Eleitoral (CDE). A CDE fez uma 
mobilização ao nível dos trabalhadores e das estruturas sindicais, constituindo as bases socioprofissionais. 
Assistentes sociais integraram este movimento, ao nível da comissão política, das bases socioprofissionais, 
passando a intervir na atividade sindical e a integrar as direções do SNPSS (MARTINS, 2017, p. 50). A 
dinamização das CDE foi eficazmente aproveitada por várias profissões, entre elas o Serviço Social, 
com eleições sindicais a curto prazo (BARRETO, 1990). 

Sob direções “progressistas”, o sindicato adere às reuniões intersindicais, base da Intersindical 
Nacional, criada em 1970 (a atual Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical 
Nacional). Esta participação reforçou a ação pioneira do sindicato no campo da negociação coletiva 
de acordos de empresa ou contratos coletivos de trabalho nas empresas com assistentes sociais e na 
definição das funções da Administração Pública, afirmando o Serviço Social como profissão. É através 
do SNPSS que assistentes sociais reconhecem a sua condição de classe trabalhadora, aliando-se às 
luta dos demais trabalhadores. Em 1971, são presos vários dirigentes sindicais e proibidas as reuniões 
intersindicais. Estas, continuaram a realizar-se, agora, na semi-clandestinidade (CGTP, 2018; SILVA, 2018). 

O Sindicato apoiou a participação ativa de assistentes sociais na Vigília da Capela do Rato 
(1972), uma manifestação de resistência à ditadura e ao colonialismo violentamente reprimida pelas 
forças policiais. A repressão que se seguiu atingiu, entre muitos outros, duas assistentes sociais e 
uma auxiliar social que foram detidas e interrogadas pela PIDE/DGS e demitidas da administração 
pública (MARTINS, 2017). 
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Até 1970 formaram-se 1097 assistentes sociais (SNPSS, 1971, p. 7). A dinâmica de participação 
e dinamização dos profissionais pelo SNPSS reflete-se no número crescente de associados: em finais 
de 1973 já eram 827 (FERREIRA et al, 1987, p. 103). A dimensão política de resistência à ditadura da 
organização sindical dos assistentes sociais é inequívoca no raiar de abril de 1974.

3 RevOLUçãO, tRAnSIçãO deMOcRÁtIcA, 
MOBILIzAçãO cOLetIvA e O SeRvIçO SOcIAL

As expressões contestatórias e críticas no Serviço Social português ganharam amplitude 
no quadro do contexto revolucionário que emanou da ação dos militares revoltosos em 25 de Abril 
de 1974. Para entender o assomar da feições críticas e as complexas transições operadas no seio 
da profissão e da formação do Serviço Social em Portugal, nesta altura, é fundamental situá-las no 
contexto histórico e nas relações de forças particulares do período revolucionário. 

Não cabe detalhar os eventos nem debater as razões que levaram à decisiva ação 
militar naquela madrugada de 25 de Abril de 1974. Certo é que o golpe militar dirigido por patentes 
intermédias das Forças Armadas correspondeu a um descontentamento que se vinha sentindo em 
vários sectores, consubstanciando uma intenção de rotura política e social na sociedade portuguesa. 
Ao descontentamento popular, refém das políticas e quadros normativos que tolhiam a mobilidade 
social e mantinham o país no grupo das nações mais pobres da Europa, juntava-se a insatisfação das 
elites intelectuais, muito por influência dos movimentos associados ao catolicismo progressista. A crise 
econômica do início da década de 1970, que frutificou após a crise petrolífera, robusteceu a crise social. 
Neste quadro, o sistema político ditatorial, esclerosado, foi perdendo o apoio de um dos esteios de primeira 
hora: o setor castrense (REZOLA, 2008). O conflito bélico entre as Forças Armadas e as forças de libertação 
autóctones nos territórios sob administração colonial portuguesa, iniciado em 1961, constituiu um fator 
chave da erosão do Estado Novo, a que se juntou uma crescente mobilização estudantil e de diversos 
setores artísticos e da intelligentsia em torno de ideais pacifistas e de soluções não militares para o 
conflito.

Sob a liderança de um grupo alargado de oficiais, predominantemente de carreira e de patente 
intermédia agregados no Movimento das Forças Armadas (MFA), o golpe de 25 de Abril pôs termo, em 
escassas horas, à ditadura instaurada em 1926. Três grandes desígnios guiaram os militares revoltosos 
e construíram a agenda da transição revolucionária: Democratizar, Desenvolver, Descolonizar. 
Este tríplice mandato expunha a inclinação de esquerda, todavia, matizada por sensibilidades 
heterogêneas do processo revolucionário. O Processo Revolucionário em Curso (PREC) colheu, desde 
as primeiras horas, o apoio massivo popular, sobretudo nos centros urbanos e no sul do país (VARELA, 
2014; SILVA 2013), atingindo, em 1975, o apogeu, pautado pelo avanço da radicalização política de 
esquerda e pelo emergir de forças contrarrevolucionárias apoiadas pelos setores mais conservadores 
da Igreja Católica e políticos de direita (CEREZALES, 2003). 
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A eclosão de mobilizações sociais, tanto nas cidades como nos campos, foi, simultaneamente, 
um ingrediente e um produto do processo revolucionário. Num país durante décadas aclimatado 
à existência de um partido único, a transição para o multipartidarismo demorou alguns meses 
a efetivar-se, abrindo-se, nesse hiato e no quadro do desígnio democratizador da Revolução, 
oportunidades para o assomar de expressões variadas de democracia direta. A vasta mobilização 
social nos primeiros dois anos após a Revolução representou um testemunho da capacidade de 
organização popular e da importância das dinâmicas de tomada de decisão a partir de processos 
participativos. 

Os movimentos de moradores e as ações de ocupação de casas, sobretudo nos grandes 
centros urbanos de Lisboa, Porto e Setúbal, aos quais se associou, direta ou indiretamente, o 
programa de promoção da habitação SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local), foram um 
dos símbolos mais visíveis e manifestação mais sonora do envolvimento popular no processo 
revolucionário e no desiderato de transição socialista implícito no programa do MFA. Desde logo, 
há que destacar o SAAL como experiência de política de habitação inovadora (ANDRADE, 1992; 
SILVA, 2018) cuja matriz e ambição almejavam, precisamente, romper com as tradicionais políticas 
e procedimentos de adjudicação e construção de habitação do Estado Novo, tidas como distantes 
dos públicos e reféns dos interesses do setor da construção civil e paralisados pela burocracia 
estatal (PORTAS, 1986). Na ótica do SAAL e das suas equipes, coordenadas por técnicos com perfil 
político de esquerda do organismo estatal Fundo de Fomento da Habitação (FFH), entre os quais 
se contavam quadros com formação em Serviço Social (SILVA 2018), esse programa não tinha por 
objetivo, simplesmente, construir e reabilitar habitações, procurava, antes, pôr em prática toda uma 
filosofia focada no envolvimento da população em todas as fases do processo de construção, desde 
a decisão sobre os locais de edificação, o desenho dos projetos de arquitetura e infraestruturas até 
à participação na própria construção (BANDEIRINHA, 2007). Este programa, que se estendeu de 
Norte a Sul do país, estabelecia contactos com comissões de moradores e apoiava na organização 
e dinamização associativa e interassociativa, sendo as dinâmicas de organização comunitária, 
assentes em procedimentos participativos e formas de decisão coletiva e discussão assembleária, 
um elemento-chave de todo o processo, no qual o Serviço Social teve um papel preponderante 
(SILVA, 2018), como veremos mais adiante. 

Esta efervescente mobilização social não se limitou aos grandes centros urbanos. Os campos, 
sobretudo do sul, também foram palco de massivos levantamentos populares, ocupações de latifúndios 
e criação de cooperativas agrícolas, empurradas pela reforma agrária, apoiada pelo aparelho de 
Estado e executivos governativos (VARELA, 2014). 

Nas cidades e no campo, os movimentos sociais colheram, durante o processo revolucionário, 
o apoio das forças políticas mais à esquerda, assim como do MFA. Tal apoio preconizava o desígnio 
do MFA de construir alianças com o povo e exprimia o princípio defendido pelas forças mais 
progressistas de promoção da soberania popular através de processos de decisão e participação 
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política diretas (REZOLA, 2008). Deste modo, as organizações e mobilizações de base estabelecem-se 
sob o patrocínio das estruturas de poder político revolucionárias e de muitas das formações político-
partidárias de esquerda. Simultaneamente, estas forças colhiam nas organizações e iniciativas 
populares recursos para a sua própria legitimação política e social (SILVA, 2013).

O processo revolucionário, que se havia radicalizado após Março de 1975, foi, subitamente, 
interrompido em Novembro desse ano. Como Netto (1986, p. 61) notou, a ação militar 
contrarrevolucionária ocorrida nessa data “representou uma vitória das forças conservadoras”, 
desativando as transformações de cariz socialista em curso desde Abril de 1974. O mesmo autor 
salientou que a força das transformações entretanto operadas e a energia das organizações e 
movimentos populares obstaculizaram retrocessos maiores no refluxo da contrarrevolução. O 
PREC foi, assim, domesticado a partir do estabelecimento de um quadro constitucional e político 
favorecedor de mecanismos de representatividade institucional parlamentar multipartidária e 
reforço do sistema municipalista. Com este figurino, as mobilizações sociais e as formas de democracia 
direta, assim como as políticas e programas a elas associados, foram perdendo fulgor à medida que 
o sistema político português caminhava para a normalização democrática. 

Não é possível ignorar a relação entre o Serviço Social português e os movimentos 
contestatórios que emergiram no quadro da Revolução. Em concreto, a vinculação assumida por 
inúmeras assistentes sociais aos movimentos sociais, “velhos” e “novos”, constituiu um eloquente 
testemunho da intenção de afastamento e recusa dos paradigmas tradicionais e conservadores da 
profissão. De fato, a ação profissional de muitas assistentes sociais fez-se dentro de organizações 
formais, estruturas informais e iniciativas revolucionárias. Além do envolvimento enquanto 
profissionais inseridas em serviços e organismos sob tutela do Estado, no setor empresarial ou 
em cooperativas, há a destacar, igualmente, a participação cívica em movimentos, associações e 
manifestações, sem esquecer a militância política em forças que corriam, sobretudo, o espectro 
do centro-esquerda (SILVA, 2018). A contestação generalizada a que se assistiu, sobretudo no 
período de efervescência revolucionária após o 25 de Abril de 1974, permeou o próprio Serviço 
Social português. Internamente, as oportunidades políticas abertas pela transição revolucionária 
galvanizaram processos de luta em torno da organização e representação profissionais e do reforço 
do estatuto académico e científico da área no quadro do sistema de ensino superior nacional. Será 
oportuno dizer que, se a Revolução foi espaço pródigo em movimentos de luta de diversos coletivos, 
o Serviço Social, a partir de grupos de estudantes e docentes das escolas, não demorou em iniciar 
o próprio movimento de contestação e luta pela inserção da formação no ensino superior público 
(RIBEIRO, 2011).

A reformulação dos currículos académicos e a nova política de organização das práticas de 
estágios (NEGREIROS et al 1987; ISSC, 1985) ilustram bem este vincar da relação entre a profissão 
e os movimentos sociais e as lutas de base que proliferavam no país. A mudança operada nos 
conteúdos formativos, no acervo bibliográfico e na filosofia dos estágios representou, quiçá, um dos 
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mais evidentes sinais de uma intenção de rotura radical com o que se entendia como o Serviço Social 
de feição tradicional, empiricista, positivista, assistencialista, conservador e neutro. Tal intenção de 
rotura procurava materializar-se pela via do reforço das ciências sociais e das perspetivas marxistas 
nos currículos académicos (NEGREIROS et al 1987; FERNANDES, 1985) e, fora das salas de aula, 
num primeiro momento, através da inserção dos estudantes em contextos que lhes permitissem 
acercar-se “das condições de produção da desigualdade” e compreender “os processos de geração 
classista, para que fizessem ‘opção de classe’” (NEGREIROS et al 1987, p. 76). Posteriormente, 
encaminhavam-se os alunos para estagiar em organizações e contextos orientados para a “ação 
coletiva de transformação social” (idem, p. 82), como eram os casos de cooperativas agrícolas, 
empresas em autogestão, sindicatos, etc. Com esta configuração de estágio, o exercício formativo 
encaminhava o Serviço Social para se se assumir, em toda a plenitude, como prática profissional 
política. Neste período, a adoção da designação de “trabalhador social” ou “interventor social”, em 
substituição do termo que historicamente apresentava o profissional de Serviço Social, assistente 
social, é, igualmente, reveladora de uma intenção de rompimento com a identidade e imagem 
tradicionais do Serviço Social português por parte de alguns profissionais e estudantes (NEGREIROS 
et al 1987; SANTOS e MARTINS, 2016). 

O Serviço Social português acercou-se das movimentações e lutas sociais e políticas do 
pós-Revolução praticamente desde o primeiro momento (SILVA, 2019). Longe de se sujeitarem, 
passivamente, ao desempenho de tarefas no âmbito da instrumentalidade das organizações e 
coletivos em que se envolviam, as profissionais e estudantes de Serviço Social revelaram ter tido um 
papel ativo nessas organizações, municiando os movimentos com aportes técnicos, com saliência para 
as dinâmicas de organização comunitária, fundamentais na construção das teias de solidariedade e 
coesão interna, assim como na cooptação de aliados e intermediação interinstitucional, dimensões 
essenciais na configuração da mobilização coletiva (TARROW, 1994). Assim, a Revolução permitiu 
e criou as condições para que o Serviço Social se exprimisse como profissão voltada para as lutas 
sociais e para a conquista de direitos, enfim, como afirma Iamamoto (2007, p. 470), “comprometida 
com a radical democratização da vida social”.

A relação do Serviço Social português com os movimentos sociais do período revolucionário 
convida, obrigatoriamente, a revisitar o já mencionado programa SAAL. O SAAL tratou-se de um dos 
exemplos mais representativos das intenções de transformação durante o processo revolucionário, 
assim como das tensões sociais e políticas e alinhamentos de forças durante e depois do PREC. 

As mobilizações sociais e as lutas populares em torno do direito à habitação e os processos 
de ocupação de casas ocorridos imediatamente após 25 de Abril de 1974 deram o mote para a 
criação deste programa, materializando um conjunto de ideias e de intenções que, desde o início 
da década, vinham sendo discutidas entre alguns altos quadros do Fundo de Fomento da Habitação 
(organismo estatal criado para responder ao problema da habitação no país) (ANDRADE, 1992). 
Assim que, nesse organismo, se teve conhecimento de que havia coletivos a ocupar casas, num 
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processo que ameaçava tomar proporções massivas, técnicos do Fundo de Fomento da Habitação 
partem ao encontro desses grupos nos bairros. Ora, foi precisamente o momento de efervescência 
social vivido em 1974 que proporcionou a um grupo de técnicos mais politizados à esquerda do 
Fundo de Fomento da Habitação o quadro ideal de adesão popular a um programa cuja filosofia 
ancorava, justamente, na mobilização e na participação dos públicos (SILVA, 2018). Tudo isto, 
avalizado, política e financeiramente, pelo aparelho do Estado (até ao final de 1975) através do 
apoio declarado da Secretaria de Estado da Habitação (PORTAS, 1986).

Complementando estudos anteriores (ANDRADE, 1992), trabalhos mais recentes 
evidenciaram a relevância das assistentes sociais na implementação das ações do SAAL junto dos 
coletivos de moradores, quer ao nível da coordenação de unidades locais (designadas de brigadas), 
quer da própria cúpula do programa (QUEIRÓS, 2015; SILVA, 2018). Estas profissionais e estudantes, 
longe de cingirem a sua atuação à prestação de serviços de apoio social de primeira linha e 
recusando respostas de índole assistencialista, assumiram diversas posições multinível dentro da 
estrutura organizativa do programa, na planificação, na coordenação de equipas e em ações in situ 
de organização comunitária, escolarização de adultos, apoio à criação de infraestruturas sociais e 
advocacia dos direitos sociais e políticos (PINTO, 2013; QUEIRÓS, 2015; SILVA, 2018). 

Nos campos, a agitação revolucionária – e contrarrevolucionária - também se fez sentir, sobretudo 
em torno das lutas pela reforma agrária. Também aqui o Serviço Social acorreu. Desde logo, através dos 
estágios, visto que as escolas entendiam que as novas estruturas cooperativas expressavam fielmente a 
defesa dos interesses das classes trabalhadoras (ISSSC 1985; NEGREIROS et al 1987). Integrar uma Unidade 
Coletiva de Produção ou outra forma de organização cooperativa permitiria aos estudantes fazer as suas 
roturas de classe, ao viverem e sentirem, diretamente, em pessoa e coletivamente, as dificuldades do 
quotidiano dos assalariados rurais.

No fluxo revolucionário surgiram mobilizações diversas apontadas não só à contestação 
social e política e às lutas pela mudança política, mas também à criação de soluções para problemas 
específicos que afetavam os coletivos. Foi nesse âmbito que assistentes sociais se associaram ao 
movimento de pais de crianças com deficiência, participando no processo de organização daquela 
que viria, mais tarde, a ser uma das mais importantes organizações nacionais de apoio ao cidadão com 
deficiência. Nessa fase inicial, a atuação de assistentes sociais teve como prioridade a organização 
do coletivo e a sua constituição sob a forma de cooperativa, o estreitamento da comunicação entre 
os cooperantes e organismos estatais fundamentais para o patrocínio financeiro e técnico dos 
equipamentos e serviços, envolvendo-se, também, em ações de sensibilização da opinião pública e 
do poder político para a “discussão e análise do problema [e] identificação de alternativas de ação” 
(Comunicação da Direcção da CERCI de Lisboa, 1975, apud NEGREIROS et al, 1987, p. 100).

Também houve mobilizações em torno do movimento sindical, agora, liberto do colete de 
forças da política corporativista da ditadura. Logo a seguir ao 25 de Abril, os sindicatos ganharam 
pujança e as direções dos sindicatos ditas “representativas” não foram contestadas, sendo mesmo 
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confirmadas nas suas funções em assembleias prontamente convocadas (BARRETO, 1991). A 
Intersindical, logo em 26 e 27 de Abril, tornou público as principais reivindicações em comunicado 
aprovado pelos sindicatos que participaram, antes da Revolução, nas reuniões intersindicais 
regionais do Sul (15), em que se incluía o SNPSS (BARRETO, 1991). A política da unicidade sindical 
promovida pela Intersindical, após 1974, acabou por repercutir no SNPSS, que, então, constituía a 
vanguarda mais esclarecida na profissão na fase final da ditadura. A sindicalização dos profissionais 
no sindicato da função pública e noutros sindicatos verticais conduziu ao esvaziamento do SNPSS e 
ao equacionar de uma nova organização da profissão. Contudo, tal estrutura sindical não foi criada 
e o SNPSS, em 1975, fez a revisão dos Estatutos, passando a designar-se “Sindicato dos Técnicos de 
Serviço Social”, constando no seu artigo 7º “que se promovesse a estruturação de uma Associação 
Profissional” (APSS, 1985, p. 198). Assim, foi criado um grupo, a Pró-Associação, que debateu com 
os sócios do sindicato um projeto de estatutos, sendo a Associação de Profissionais de Serviço Social 
constituída em janeiro de 1978 (APSS, 1985, p. 198). 

4 renovação críTica no Serviço Social porTuguêS 
noS anoS 1970 e oS conTribuToS do Mrla

No processo de renovação crítica, na década de 1970, assinalam-se três períodos: os últimos 
anos da ditadura; o período entre o 25 de Abril 1974 e subsequente processo revolucionário que termina 
com o contragolpe do 25 de novembro de 1975; o processo de democratização constitucional e opção 
de integração de Portugal na Comunidade Econômica Europeia (CEE).

O primeiros anos de 1970 correspondem aos últimos anos da ditadura. São anos de resistência 
de assistentes sociais à ditadura, que fazem os primeiros questionamentos à “neutralidade do Serviço 
Social”, incorporada pelas orientações da metodologia clássica norte americana desde os finais dos 
anos 1950 e 1960. Para a alteração das matrizes teóricas no Serviço Social português contribuem as 
primeiras aproximações ao MRLA, a teologia pós-Concílio Vaticano II por “católicos progressistas”, a 
pedagogia de Paulo Freire e o marxismo. Em 1973, pela primeira vez, foram apresentadas duas listas às 
eleições para os órgãos do SNPSS, expressão do pluralismo na profissão, ganhando a lista “progressista” 
(MARTINS, 2017). No mandato desta direção do SNPSS são estabelecidas as primeiras interlocuções 
com o MRLA. Alvo da repressão à vigília Capela do Rato, a vice-presidente da direção anterior do SNPSS, 
Maria Teresa Abrantes, viu recusado o seu pedido de bolsa ao Instituto de Alta Cultura e exilou-se no 
Brasil, vindo a frequentar, em 1973, o mestrado de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP). Aí conhece protagonistas do MRLA, participando num curso de Herman Kruse, visita 
Natalio Kisnerman na Argentina e Vicente Paula Faleiros no Chile. Quando regressa a Portugal, divulga 
a produção de autores do MRLA e os novos planos de estudo de “Trabajo Social” na Argentina e no 
Chile. Pouco antes da Revolução, em março de 1974, o SNPSS promoveu o Seminário “Reconceituação 
do Serviço Social na América Latina” com o uruguaio Herman Kruse (FERNANDES, 1985). 
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Fruto da cooperação do Serviço Social brasileiro com o ISSSL, na renovação modernizadora 
da formação, o Documento de Araxá e o Documento de Teresópolis integravam a bibliografia de 
disciplinas de Serviço Social, como primeiras expressões de tendências do MRLA (MARTINS e 
CARRARA, 2014) e em 1973/1974 já constavam referência a obras de Faleiros, Ander-Egg, Kisnerman 
e Kruse (FERREIRA et al, 1987). 

O Serviço Social faz, também, uma aproximação à teologia pós Concílio Vaticano II, à 
pedagogia de Paulo Freire, a correntes do pensamento crítico, através do diálogo entre o cristianismo 
e o marxismo (MARTINS e TOMÉ, 2016). Experiências de alfabetização e educação de adultos em 
meios rurais, com a participação de assistentes sociais, promovidas pelo movimento GRAAL, denotam 
estas aproximações, influenciando conceções profissionais e a formação do Serviço Social (antes e 
após 1974) no sentido de um humanismo comprometido com a transformação social. Assistente 
social, católico progressista, com formação pautada nestes valores da teologia e da pedagogia de 
Paulo Freire, Ernesto Fernandes participou desde 1968 em “experiências de alfabetização, em ações 
de apoio pedagógico e formação de monitores” e como professor de Serviço Social, no ISSSL, a partir 
de 1973 (FERNANDES, 1978, p. 76). 

Se, a partir de 1970, surgem grupos marxistas-leninistas, maoístas e trotskistas, com 
intervenções no meio estudantil, em 1973 registram-se os primeiros sinais no Serviço Social de 
aproximação à tradição marxista. A revista de cultura e arte «Vértice», associada ao movimento 
do neo-realismo português e de inspiração marxista, publica, em 1973, o artigo “Assistentes 
sociais: profissão em crise ou crise do serviço social?” (VÉRTICE, 1973). Este artigo, não assinado, 
é o primeiro de que se tem conhecimento em Portugal a fazer uma aproximação do Serviço Social 
à tradição marxista. Nele, resgata-se o debate “Pourquois Le Travail Social?”, divulgado na Revue 
de l’ Esprit (1972), no rescaldo dos debates do Maio de 1968. À neutralidade do Serviço Social é 
contraposta a importância política do trabalho social nas “relações sociais capitalistas”, a contradição 
do profissional entre os interesses institucionais e os dos trabalhadores (MARTINS, 2017a). 

Colaboraram na Vértice jovens professores da Universidade de Coimbra, como Avelãs 
Nunes, Vital Moreira, José Joaquim Gomes Canotilho, que à época eram também professores no 
ISSSC. O autor do artigo foi, efetivamente, o redator da revista Vértice, de 1970 a 1973, o jurista José 
Joaquim Gomes Canotilho. 4 Entre as estratégias adotadas para enfrentar o crivo da censura prévia 
a que estavam sujeitos todos os textos desta revista militante, encontrava-se o uso de pseudônimos 
ou a não assinatura dos contributos, procedimento seguido neste artigo.

A formação marxista fazia-se, fundamentalmente, fora das universidades e ter acesso a textos 
de referência era tarefa que exigia escapar à censura e à polícia política. No ISSSL, obras marxistas 
começam a ser indicadas em disciplinas de ciências sociais desse Instituto (FERREIRA et al, 1987). 

Derrubada a ditadura e no decurso do PREC são protagonistas do processo de renovação crítica 
segmentos das três escolas (estudantes, seus movimentos associativos, professores e assistentes sociais), 

4 Agradece-se ao Prof. José Joaquim Gomes Canotilho a confirmação deste dado (em setembro 2019). 
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que desenvolvem novas experiências profissionais junto dos movimentos e lutas populares e em novas 
organizações e serviços. Estas escolas, privadas, viram a formação de quatro anos ser inserida, desde 
1961, no ensino superior. Antes de 1974 foram várias as tentativas de integração no ensino público, 
sem êxito. A rejeição da ditadura “em institucionalizar as ciências sociais condicionará a formação 
acadêmica do Serviço Social e a sua relação com a universidade pública” (MARTINS, 2009, p. 200). 
As escolas confrontavam-se com dificuldades financeiras que condicionavam a constituição de uma 
equipe docente própria, recorrendo à colaboração de professores universitários para disciplinas 
de ciências humanas e sociais. A investigação e a produção de conhecimento não faziam parte das 
funções docentes. As mensalidades elevadas levam também à mobilização estudantil, após 1974, em 
torno do direito ao ensino público e à integração dos cursos de Serviço Social na universidade pública.

A reivindicação de integração dos três institutos de Serviço Social nas universidades públicas 
tem lugar em agosto 1974, em reunião dos Conselhos Diretivos dos Institutos de Lisboa, Porto e 
Coimbra com o Ministro da Educação, onde apresentaram formalmente este propósito. Em janeiro 
de 1975, na manifestação em frente ao Ministério, com professores, alunos e funcionários dos três 
institutos e profissionais do SNPSS, as palavras de ordem eram “integração ou morte”, “contra o 
Serviço Social ao serviço do capital” (NEGREIROS, apud SANTOS e MARTINS, 2016, p. 116).

O ISSSL procedeu a uma desvinculação formal, de natureza ideológica, da Associação de 
Serviço Social que integrava figuras políticas da ditadura e que tinha sido criada em 1935 pelo 
detentor do alvará, o Patriarcado de Lisboa. Promoveu um processo de autogestão, autônomo e 
assente na gestão democrática – partilhado pelos outros institutos de Serviço Social. É de assinalar 
a dinâmica de trabalho coletivo relativamente à formação (objetivos, fundamentos, pedagogia, 
estrutura curricular), ao processo de transformação sócio-política e ao trabalho de articulação inter-
escolas de Serviço Social com vista à integração na universidade (NEGREIROS et al, 1987). O Instituto 
define-se como “uma estrutura político-pedagógica interveniente na transformação da sociedade 
portuguesa” (NEGREIROS et al, 1987, p. 28). 

A participação política e comprometida de professores e estudantes na transição para o socialismo 
caracteriza os institutos no pós 1974. São constituídas Associações de Estudantes de Serviço Social que 
se tornaram espaços de debate político, nomeadamente, quanto ao lugar da profissão numa sociedade 
socialista. A revista “Pró-Intervenção Social”, da Associação de Estudantes do ISSSL, divulgou o pensamento 
crítico e as primeiras reflexões sobre o Serviço Social nessa transição.

A incorporação de novas referências teóricas no Serviço Social na concepção da profissão e 
na formação manifestam-se na reestruturação dos planos de estudo e na proposta do bacharelato 
em “Intervenção Social”. No Projeto de Integração na Universidade (1974) passavam a ser objetivos 
da “intervenção profissional”: “contribuir para uma ação coletiva de transformação social que 
vise a autonomia das classes dominadas, o que significa a conquista da sua própria expressão 
e desenvolvimento de uma prática crítica, segundo formas de organização por elas criadas e 
controladas” (NEGREIROS et al, 1987, p. 26). E implica que o “trabalhador social se situe numa ação 
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coletiva e faça uma autocrítica permanente de modo a identificar as suas contradições” (NEGREIROS 
et al, 1987, p. 29). 

O marxismo entrou abertamente nas universidades, sendo igualmente difundido nos 
institutos de Serviço Social, ainda que com carácter mais instrumental para a ação política do que 
teórica. Textos marxistas integraram a bibliografia de disciplinas de diferentes áreas da formação e a 
partir de 1974 foram adquiridas para as bibliotecas obras de autores marxistas, de ciências sociais, 
de correntes críticas e das tendências do MRLA, sobretudo da Argentina, do Chile e do Brasil. Os 
projetos de formação de Serviço Social da Universidade Católica de Valparaíso e da Universidade 
de Concepción do Chile e o denominado Método Belo Horizonte da Universidade Católica de Belo 
Horizonte, Brasil eram referências da formação em Portugal. 

No plano de estudos do bacharelato em Intervenção Social, apresentado em 1976, a 
concepção de formação apresenta inflexões, sendo acentuada a relação de natureza acadêmica com 
as ciências sociais, em detrimento da dimensão político-ideológica patenteada dois anos antes. De 
acordo com Negreiros et al, (1987, p. 28) esta formação desenvolvia-se no domínio das ciências 
sociais e orientada “para a intervenção social entendida como prática de natureza prevalentemente 
científica fundada numa metodologia global do concreto”. 

Nestes anos, a formação de Serviço Social no ISSSL contou com a participação de dois 
exilados políticos da América Latina, um estudante do Chile e um professor do Brasil. O estudante 
de terceiro ano de Serviço Social da Universidade do Chile, presidente da Associação de Estudantes 
de Serviço Social foi expulso após o golpe de Estado de Augusto Pinochet a 11 de Setembro de 
1973, que derrubou o governo socialista. Com a intervenção militar nas universidades, a repressão 
política, perseguição e censura instauraram-se, vindo a ser encerradas as escolas de Serviço Social 
desta universidade e professores e estudantes alvo de execuções, detenções, mandatos de captura, 
desaparecimentos e exílios. Bernardo Alfredo Henríquez foi para a Argentina, passou pela Bélgica e 
chegou a Portugal, à procura de uma escola para terminar o curso. No ano letivo 1975/1976 terminou 
a formação de Serviço Social no ISSSL, contribuindo com a sua militância na experiência socialista 
e de dirigente estudantil de Serviço Social no Chile para aproximar o Serviço Social português de 
propostas vindas do MRLA. Faculta materiais que tinha trazido como a coleção da revista Trabajo 
Social da Universidade Católica de Valparaíso e livros de autores do MRLA. Enquanto estudante, 
participou na elaboração da revista (Pró-) Intervenção Social, número zero, da Associação de 
Estudantes do ISSSL, que mais tarde será retomada como publicação do Instituto5. 

No contexto do exílio político em Portugal, de 1976 a 1979, do assistente social brasileiro e 
professor da Escola de Serviço Social de Juiz de Fora, a participação de José Paulo Netto enquanto 
professor de Serviço Social no ISSSL e junto da Pró-APSS ganha relevância, ao contribuir para 
a aproximação à tradição marxista na formação de estudantes, mas também de profissionais e a 
divulgação das tendências do MRLA. 

5 Agradecemos as informações fornecidas pelo assistente social, mestre em Serviço Social e investigador Bernardo Alfredo Henríquez 
Cornejo. 
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Os assistentes sociais confrontavam-se com muitas interrogações sobre o lugar do Serviço 
Social e “o que fazer da profissão?”. Foi neste contexto que José Paulo Netto percorreu o país, 
galvanizando os que acorreram a estes “Encontros”, que se constituíram em espaços de debate e 
reflexão sobre as relações sociais capitalistas, a conjuntura socio-política e o significado do Serviço 
Social. Tal possibilitou que se acercassem das diversas tendências e crise do MRLA, a divulgação 
da produção do Serviço Social Latino Americano, a crítica ao Serviço Social tradicional e ao 
conservadorismo. Incentivou, ainda, a criação da revista Cadernos da pró-APSS, tendo traduzido artigos 
para os primeiros números (1977) e publicado o artigo “Intervenção Social e Serviço Social” (NETTO, 
1978). Os sete números de Cadernos, até 1980, foram o principal veículo de divulgação da embrionária 
produção de assistentes sociais portugueses e das tendências do Serviço Social reconceitualizado de 
autores do Uruguai (Kruse), da Colômbia (Juan Mojica Martínez), da Argentina (Ander-Egg, Kisnerman) 
e do Brasil (José Paulo Netto e Vicente Paula Faleiros) (MARTINS e CARRARA, 2014).

5 nOtAS fInAIS

Após o golpe do 25 novembro 1975 é aprovada a Constituição da República Portuguesa 
(abril 1976), que consagrou liberdades e direitos fundamentais e o processo de consolidação da 
democracia parlamentar. A reestruturação do capitalismo português e a nova internacionalização 
do país apontam a opção pela Europa, sendo apresentado, em 1977, o pedido formal de adesão 
de Portugal à Comunidade Econômica Europeia (CEE). Quando cresce o desemprego, a inflação 
e o racionamento de bens, o Fundo Monetário Internacional (FMI) entra em Portugal para impor 
medidas de redução de salários e subida de impostos.

O embate do processo contrarrevolucionário no país traduziu-se no enfraquecimento da 
conflitualidade social, dos movimentos e lutas sociais e um menor envolvimento de profissionais 
neles. No que respeita à integração da formação de Serviço Social no ensino universitário público, 
em julho de 1976 é determinada a criação de cursos de bacharelato em Intervenção Social, na 
dependência da Universidade do Porto, de Coimbra e Técnica de Lisboa, com plano de estudos 
homologado, com a duração de quatro anos, mas, em outubro de 1976, o despacho de criação foi 
suspenso e os Institutos de Serviço Social não serão integrados. 

Estas repercussões socio-políticas atingem o pluralismo existente no Serviço Social. Por 
um lado, o processo de renovação crítica do Serviço Social entra em contratempo e, por outro, o 
conservadorismo reatualiza-se no enfrentamento ao pensamento crítico, à tradição marxista e à 
influência do MRLA no Serviço Social. Como paradigma dessa orientação, a Caritas Portuguesa organiza 
os seminários Dias de Estudo – Portugal Hoje, que Serviço Social? (1979 e 1980), onde assistentes 
sociais católicos fazem o balanço da atividade profissional nos anos 1970. Recusam as tendências 
críticas do MRLA, o marxismo e as propostas teórico-metodológicas que associam ao Método de Belo 
Horizonte e à formação proveniente do Chile (CARITAS, 1979; SANTOS e MARTINS, 2016). 
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O LegAdO dO SeRvIçO SOcIAL 
porTuguêS noS anoS 1960 – 
SIgnIfIcAdO e SentIdO 
dA MUdAnçA nA 
PROdUçãO AcAdêMIcA 

Maria eMília ferreira1

Era preciso agradecer às flores 
Terem guardado em si, 

Límpida e pura, 
Aquela promessa antiga 

Duma manhã futura.

(Sophia de Mello Breyner Andresen)

1 IntROdUçãO 

Este trabalho integra-se na pesquisa que busca situar as interlocuções influências e 
repercussões do Movimento de Reconceituação (MR) ocorrido na América Latina com o Serviço 
Social português no período de 1960/19802. Como intenção geral a pesquisa pretende situar esta 
influência e aspetos variados da sua manifestação, procurando identificar e perceber formas e 
expressões com que, no Serviço Social português, se expressaram os ventos de mudança da América 
Latina. Que marcas deixaram? Que efeitos produziram? 

Tomamos como recorte de análise os trabalhos acadêmicos (monografias) produzidos como 
trabalho final do curso na primeira escola de Serviço Social (ISSSL), durante as décadas de sessenta e 

1 Doutorada em Serviço Social pela PUC-SP; Diretora e docente de Serviço Social na Universdade Lusófona do Porto; Membro fundador 
da Rede Iberoamericana de Pesquisa em Serviço Social e da Associação Científica de Pesquisa em Serviço Social

2 A pesquisa matriz procura situar com base no MR e nos movimentos contestatórios a que poderá ter dado força, os elementos 
constitutivos do serviço social radical “a crítica aos aspectos opressivos e controladores do bem-estar social; a convocação para uma 
relação diferente entre trabalhadores e clientes; ênfase nas abordagens coletivas em relação aos problemas dos clientes, incluindo o 
trabalho e a ação comunitária, que contribuíram para o aumento de movimentos; a insistência na ideia de que os Assistentes Sociais 
deveriam se organizar em sindicatos e estabelecer ligações com outros grupos de trabalhadores” e as repercussões dos mesmos.
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setenta do séc. XX, escolha justificada pelo percurso da investigadora3. Para tal, mapeamos as 226 
unidades que constituem a produção desse período através das variáveis disponíveis, ano, título, 
autor. A análise do material conduziu à determinação das categorias, sinalizando-a por temáticas, 
procurando por meio desse nível de análise, identificar continuidades e mudanças e a memória de 
um tempo passado em que o futuro, que hoje vivemos, se estava desenhando. 

Consideramos a produção acadêmica, expressão coletiva de um grupo em processo final 
de formação, nos seus conteúdos e suas formas como manifestação de ideias teorias princípios e 
valores, que são por sua vez são reflexo do processo científico e pedagógico da formação. Na senda do 
pensamento de Martinelli (2013), que considera a produção científica como uma das manifestações 
do modo de ser e de aparecer social da profissão, defende-se que também esta produção, pese 
embora os limites impostos pelo contexto e pelas suas características intrínsecas, pode revelar de 
forma expressa ou latente, os modos de ser e de pensar, as inquietudes, as cumplicidades e as 
vinculações como expressões de mudança. 

No período em estudo, Portugal vivia um período sombrio da sua história moderna. E, o 
Serviço Social, na sua subordinação à Igreja e em contexto de ditadura, encontrava-se amordaçado 
sendo-lhe negados os direitos de autodeterminação. A sociedade em geral via cerceadas as 
liberdades, os direitos civis e políticos inexistentes, traduzindo-se em perseguições controle de 
ideias e detenções. Era o tempo do orgulhosamente sós na expressão de Salazar. Enquanto isso, na 
América Latina estava em marcha o processo de reconceituação do Serviço Social como manifestação 
da inquietude da profissão. Assim, consideramos que os aspectos reais e simbólicos que sinalizamos 
na produção em análise são elementos constitutivos de uma identidade profissional em processo 
de reconstrução. Mas, havendo na sua configuração objetividades e subjetividades com significados 
diversos, os mesmos poderão ser o reflexo dos princípios e valores do MR? 

Na busca de elementos novos que permitissem interpretar as mudanças significativas 
desse período foram surgindo dúvidas sobre a sua origem, conduzindo á questão: há evidências que 
permitam atribuir as transformações no Serviço Social português à influência das ideias surgidas 
do MR, ou são as mesmas fruto da vivência interna na conjuntura política e social da época? 
Essas mudanças corresponderão à evolução do pensamento social ministrado na formação, agora 
enquadrado por novas disciplinas das Ciências Sociais e Humanas? Acreditamos que o trabalho 
sobre os movimentos contestatórios da época localizados em Portugal poderá refletir e recolocar 
a questão de forma mais abrangente, até porque a relação do Serviço Social português com o MR 
é reconhecida por alguns investigadores portugueses (Martins, Henriquez e outros) bem como por 
atores da época. 

No processo de análise revisitamos ainda documentos pedagógicos, programas e outros 
elementos desse período, que contribuiram para o entendimento da formação e da sua reconfiguração. 
Apropriamo-nos ainda do contributo do apurado trabalho de pesquisa realizado sobre esse período 

3 A produção do conhecimento tem vindo a ser objeto de alguns dos estudos e pesquisa desenvolvidas pela investigadora.
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por autores como Alcina Martins, Alfredo Henriquez Bernardo, Ernesto Fernandes, Maria Augusta 
Negreiros entre outros e da própria autora numa análise prévia à totalidade das monografias. 

2 MUdAnçAS e cOntInUIdAdeS 

2.1 BReve cOntextUALIzAçãO hIStóRIcA e SOcIAL 
dA eMeRgêncIA dO SeRvIçO SOcIAL

Cada acontecimento tem a sua gênese e neste processo há episódios anteriores que ainda 
que não de forma perceptível, são anunciadores da mudança. O recurso à história faz por isso sentido.

Na vigência da 1ª República, perante os graves problemas sociais ligados à pobreza, 
analfabetismo, condições de vida e habitação e saúde, surgiu a tentativa de criar uma profissão que 
pudesse dar respostas às situações vividas pela população. “Trata-se de retomar as experiências dos 
outros países europeus no campo da assistência e resgatar o lugar histórico-natural da aristocracia 
junto do miserabilismo dos desvalidos na conjuntura monopolista da industrialização” (BERNARDO, 
1991, p. 10).

Porém, as condições de intranquilidade política e social não permitiram que a profissão 
avançasse. E ainda que mais tarde, com a Medicina e o Movimento Higienista tal ideia tenha sido 
novamente colocada, o Serviço Social em Portugal tornar-se-ia um projeto real já no contexto do 
Estado Novo. Numa conjuntura que repete o que Iamamoto (1995) descreve para o Serviço Social 
brasileiro, de “arranjo teórico-doutrinário” (caracterizado teoricamente pela matriz funcionalista e 
ideologia conservadora assente nos princípios doutrinários da Igreja Católica), o Serviço Social em 
Portugal emergiu suportada não pelos valores da República, mas pelos princípios da doutrina social 
da Igreja e pelos princípios corporativos do Estado Novo. 

Esse contexto leva-nos a considerar que em Portugal a herança conservadora referente 
ao Serviço Social se manifestou na recusa da proposta oriunda do movimento higienista, que 
preconizava a formação de pessoal laico para as organizações de assistência (MARTINS, 1995) e pelo 
reconhecimento da formação sob a égide da Igreja Católica.

O Decreto-lei n. 30.135, de 14 de dezembro de 1939, é esclarecedor da vontade do 
legislador de configurar o Serviço Social como: profissão feminina, com vocação natural, mentalidade 
especialmente formada, firme sentido social, centrada nas sãs doutrinas e cooperadora da revolução 
nacional, para intervir junto às famílias nas fábricas e nos serviços com objetivos higiênicos morais e 
intelectuais. O plano de estudos concretizava essas diretrizes no sentido dos objetivos preconizados. 

Na década de 1950, sob a capa de um (aparente) imobilismo a sociedade portuguesa 
inicia “um dos mais profundos processos de mudança estrutural da sua história, não obstante 
poderosos fatores sociais e políticos de resistência que subsistiam, condicionando negativamente 
o ritmo e o alcance das transformações modernizadoras.” (ROSAS in FERREIRA, 2009,180). No 
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domínio político, a candidatura do General Humberto Delgado em 1958, pela envolvência que 
obteve de vários setores da sociedade, significou o fracasso face ao Estado Novo, mas anunciava 
ventos de mudança.

No domínio teórico da formação em Serviço Social até final da década de 1950, é a Escola 
Social de Le Play, diretamente ou pelos seus seguidores, que se manifesta de forma evidente na 
produção que privilegia a análise comparativa da família e das localidades. 

2.2 anoS 1960 a reconSTrução ruMo à Mudança

A década de 1960 é para a Europa uma década de grande desenvolvimento, haja em vista a 
reconstrução dos países afetados pela 2ª Guerra Mundial. Com o pontificado do Papa João XXIII, até 
a Igreja Católica dá mostras de renovação e abertura. É o Concílio Vaticano II com abertura da Igreja 
a uma maior participação dos fiéis, é a publicação da Encíclica Populorum Progressio, em que pela 
primeira vez o Papa considera o desenvolvimento dos povos como o novo nome da paz. Em Portugal 
foram discretas as mudanças e a Encíclica teve a circulação controlada. Com forte impacto no grupo dos 
católicos progressistas e particularmente em algumas instituições portuguesas prestadoras de serviços 
às populações mais desfavorecidas, a sua divulgação limitou-se intencionalmente a esses meios. 

Do ponto de vista político, a década de 1960 apresenta-se em Portugal como um verdadeiro 
terremoto. No início, é a manifestação da guerra em Angola que se propaga aos restantes territórios 
colonizados na África e na Índia. A década termina em 1968 com o afastamento por doença do 
próprio chefe de Estado que sucumbe à queda acidental da cadeira onde descansava. 

Marcelo Caetano, que o susbstitui no governo do país, procura imprimir algumas mudanças 
no que António Reis denomina de “uma tentativa falhada de auto-reforma das instituições”. Com 
esse presidente, o governo apresenta-se em duas fases, a primeira “de relativa abertura e de criação 
de expectativas liberalizantes” até 1970 e uma segunda de “progressiva crispação repressiva” que 
terminará com o 25 de abril (REIS in ROSAS, 1996, p. 546).

Mas, embora tenha alguns pontos negativos, os anos 1960 representaram uma década de 
algum desenvolvimento econômico com continuidades e mudanças. Continuidade no que se refere 
aos Planos de Fomento, iniciados em 1953 que se prolongaram na década de 1960; a mudança 
reflete-se nas metodologias e na abrangência das mesmas contemplando a metrópole e asprovíncias 
ultramarinas, e ainda nas intenções manifestas em objetivos de melhoria de nível das populações 
quanto à saúde e habitação. Assim, ainda que pese o esforço de guerra, verificou-se um surto de 
industrialização no país nas cidades ou lugares como Setúbal, Azambuja, Alverca, Marinha Grande 
etc., desencadeando fortes migrações internas campo-cidade. 

Na sociedade, a Guerra Colonial veio aumentar o desagrado, sentimento que inicialmente 
controlado pela ação repressiva e intimidatória da PIDE/DGE4 começa a revelar-se na emigração 

4 PIDE/GGS, polícia política do Estado Novo. 
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clandestina para países da Europa, na busca de melhores condições de vida, e na fuga daqueles 
que não pactuam com o regime opressivo que os submete à obrigatoriedade do regime militar 
condenando-os inexoravelmente à guerra colonial à morte e à invalidez. 

Porém, a Guerra Colonial, afastando grandes contingentes de população masculina, veio 
abrir novas possibilidades de inserção profissional à população feminina que se beneficiou de 
condições de escolaridade e aí encontrou a força para mudanças pessoais.

Como refere Mattoso, “Olhar para o País na década de 60 é enfrentar um mundo 
completamente diferente” (MATTOSO, in FERREIRA, 2009, p. 183). De fato, socialmente o país 
amadurecia para a mudança, o mal estar que vinha sendo anunciado nas décadas anteriores toma, 
nesse momento, formas muito reais, quer no que concerne à sociedade civil, quer aos movimentos 
católicos, o que leva Barreto a considerar que: 

A própria revolução política de 1974 e a fundação do regime democrático devem ser 
compreendidas no quadro das mudanças sociais mais profundas e nitidamente detectáveis 
desde o princípio dos anos sessenta. A emigração para a Europa, a urbanização mais 
acelerada, a desruralização, a abertura económica aos países ocidentais, o investimento 
externo e o turismo, aos quais deverão juntar-se a crescente escolarização e a introdução 
nos costumes, são fenómenos mais antigos do que a revolução de 1974, mas que a 
influenciaram, tal como moldaram a sociedade, que se encontrava já, nessa altura, em plena 
mudança acelerada (BARRETO In: FERREIRA, 2009, p. 183).

Contudo, apesar da mudança, a continuidade dos problemas do período anterior era ainda 
uma realidade: a elevada mortalidade infantil, o analfabetismo e um forte surto migratório para países 
da Europa em plena reconstrução por força do Plano Marshall, e para a América, particularmente 
para o Brasil. 

A guerra acompanhará toda a década de sessenta prolongando-se até o 25 de Abril de 
1974, quando é colocado em prática a vontade dos povos e a descolonização toma forma com os 
tratados de independência às antigas colônias. 

3 Serviço Social enTre “MuroS” - a Mudança poSSível

3.1 o nível acadêMico

Os catorze anos compreendidos entre o início da década 1960 e o 25 de Abril representam 
para o Serviço Social português o tempo em que fermentou a mudança que iria explodir com essa 
data histórica. 

Do ponto de vista acadêmico, é no início dessa década que o curso é reconhecido como 
superior e os tres Institutos existentes na época elevados à categoria de Institutos Superiores de 
Serviço Social. Porém, a formação continuará fora do sistema universitário e como tal sem atribuição 
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de título acadêmico aos seus formandos, que continuarão a obter apenas um diploma para a 
profissão.

Em 1964, por despacho ministerial, é autorizada a admissão de estudantes do sexo 
masculino. Quebrava-se assim o tabu de uma formação exclusivamente feminina por imposição do 
decreto fundador. Legitimava-se assim uma prática iniciada no ano 1961/1962, no Instituto Superio 
de Serviço Social de Lisboa. 

Ainda que dependentes de aspectos estruturais e conjunturais os planos de estudo são 
determinantes, nos seus conteúdos e nas formas pedagógicas que os suportam, da visão que se tem 
da formação, dos valores e dinâmicas que se pretende imprimir e do que se projeta como realidade 
profissional. Neste sentido as alterações sinalizadas por Fernandes para os planos da década de 
1960 são bem o reflexo das vontades e intenções em curso. Elas manifestam-se na:

Exclusão das disciplinas de formação doméstica; redução das disciplinas de carácter médico 
e de direito; incremento do ensino na área das ciências humanas e sociais; - introdução dos 
métodos de intervenção do Serviço Social: caso, grupo e comunidades; - reorientação da 
política de estágios no sentido da actividade própria (não assistencial) do Serviço Social e da 
supervisão em grupo assegurada pela escola (FERNANDES, 1985a, p.134).

Quanto ao ponto de vista do seu enquadramento legal, o Instituto de Lisboa desde a sua 
institucionalização teve como suporte jurídico a Associação de Serviço Social, personalidade jurídica 
criada sob a égide do Patriarcado de Lisboa e detentora do alvará que legaliza o funcionamento da 
escola. Mas, a partir de 1963 inicia-se um contencioso entre a Direção do Instituto e a Associação, 
provocando um desentendimento entre ambos sobre a reação do governo quanto à ida do Papa 
ao Congresso Eucarístico Internacional em Bombaim. O diferendo agudizou-se com atitudes de 
prepotência na nomeação de diretores à revelia da comunidade acadêmica, situação mal recebida 
considerando essa atitude uma interferência na vida da escola. Tal fato foi um alerta expresso para 
a vontade de romper com a ligação da Igreja Católica, e a partir de 1970, o ambiente é já era de pré-
ruptura56 (NEGREIROS, 1999). 

Esta postura é reveladora das alterações latentes na identidade. Faltavam contudo as 
alterações de fundo que só a ruptura na conjuntura social e política viria a determinar. 

3.2 RePeRcUSSõeS nA PRÁtIcA PROfISSIOnAL

As mudanças da assistência social do Estado, com a implantação de novos serviços e a 
reformulação de outros, repercutiram de forma imediata no domínio profissional das assistentes 
sociais. Foi de particular importância o que ocorreu no Instituto de Assistência à Família, que passou 
a dispor de três novos serviços: Serviço de Promoção Social Comunitária, Serviço de Cooperação 

5 
6 Ruptura que viria a concretizar-se no pós 25 de Abril, a 2 de maio de 1974 em reunião do Conselho do Escolar (NEGREIROS, 1999).
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Familiar e o Serviço de Preparação de Pessoal. (FERREIRA, 2009). Com isso, alargaram-se campos 
antigos e emergiam novos. O Serviço Social não apenas ganhou novos espaços profissionais, como 
foi possível implantar diferentes modelos de ação, cujo estudo havia já sido integrado aos novos 
planos de estudo. Particularmente quanto aos métodos de intervenção do Serviço Social: caso, 
grupo e comunidades. 

O Serviço de Promoção Social Comunitária permitiu estudar algumas comunidades e 
implementar os primeiros programas de desenvolvimento comunitário, com grande participação 
de assistentes sociais e estagiários da época, prática suportada pelos programas acadêmicos de 
Serviço Social de comunidades. Nessa década, o problema da precariedade habitacional e social 
nas zonas urbanas, adensada pelo abandono dos territórios rurais, traduz-se numa fragilidade 
habitacional e de inserção social, levando a ações específicas de serviços públicos e instituições 
privadas. A intervenção comunitária e o desenvolvimento comunitária tornaram-se nesses anos a 
estratégia de enfrentamento dessa questão quer nas cidades, quer em zonas rurais determinadas. 
Concretizam-se, assim, na década de 1960, em várias comunidades urbanas e rurais projetos de 
intervenção comunitária, eles foram diferentes no seu contexto e designados como Promoção Social, 
Desenvolvimento Social ou Bem estar Social. Têm em comum a metodologia de acção, pois, na 
“diversidades de formas e estruturas de trabalho, em todos eles surgem referidas como dominantes 
da acção, o seu carácter colectivo e a participação dos grupos sociais e das populações” (GEADA e 
NEGREIROS, 1985, 32).

A necessidade de formação é reconhecida não apenas na formação inicial dos estudantes, 
como são requeridos igualmente aos profissionais que no terreno vão participar das equipes 
deslocadas para tal. Assim, ocorrem vários seminários europeus e nacionais como projetos de 
formação, reflexão e debate. Nesse desígnio, e no âmbito do Serviço de Promoção Social Comunitária 
realizou-se no início da década de 1960 um seminário “com vista à formação e actualização técnica 
de trabalhadoras de Serviço Social promovido pelo Ministério de Saúde e Assistência – Instituto de 
Assistência à Família, sob o título ‘Desenvolvimento comunitário e técnicas auxiliares de promoção 
social’”, sendo em 1965, foram publicados sob a mesma designação “as lições” e os debates de cada 
uma das sessões. 

Igualmente na escola de Lisboa na década de 1980 realiza-se um debate intitulado “Ópticas 
Sectoriais de Intervenção Social em Comunidades Urbanas”, em que os docentes de estágio discutem 
estratégias, resultados e constrangimentos das experiências de estagiários7. 

Contudo, a intervenção comunitária não é uma receita garantida para o sucesso. Como 
qualquer intervenção, ela depende da visão teórica, estratégica e metodológica de quem a define e 
implementa. Ela envolve a dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Ora, à 
data tanto o conhecimento, como a sua operacionalidade eram sujeitos a condicionalismos externos, 

7 Revista Intervenção Social, nº 1, 1985, Lisboa, ISSSL O formato poderia hoje ser considerado de formação breve, tendo em conta que 
incluiu lições com debate, visita a uma experiência de desenvolvimento comunitário, exposição bibliográfica e projeção de filmes 
sobre a temática. 



O LegadO dO ServiçO SOciaL POrtuguêS nOS anOS 1960 
– SIGNIFICADO E SENTIDO DA MUDANÇA NA PRODUÇÃO ACADÊMICA
Maria EMília FErrEira

130perspectivas histórico-críticas no serviço social:
américa latina, europa e eua

alexandra a. l. t. s. eiras, carina berta moljo, 
maria lúcia durighetto
(OrganizadOras)

não é por isso de estranhar que a perspectiva fosse ainda marcada pela ajuda, pelo ajustamento e 
pelo reajustamento dos indivíduos sobrevalorizando as estruturas onde o homem (dizia-se) tem 
forçosamente que se integrar:

o Serviço Social pretende ajudar os indivíduos, os grupos e as comunidades, no seu 
ajustamento e reajustamento sociais ou na sua promoção […]. O Serviço Social procura 
que as estruturas sociais em que o homem tem forçosamente que integrar-se […] procura 
que essas estruturas sirvam realmente os interesses superiores do homem (ATHAYDE, 
1965, p. 200). 

É na convergência entre homem e estruturas e na função humanizadora do Serviço Social 
que a autora situa a participação desses profissionais no planejamento social no âmbito local, 
regional e nacional. Não está em causa a visão do exercício profissional nos moldes do Case Work, 
mas há um certo “conservadorismo progressista”, na convergência, na ajuda ao homem a tornar-se 
mais homem e às estruturas a tornarem-se mais humanas (ATHAYDE, 1965).

3.3 MOvIMentOS cOnteStAtóRIOS OU RecOnceItUALIzAçãO?

Mencionamos anteriormente que são encontradas referências de alguns autores em 
relação ao MR. Segundo Bernardo (1991, p.9), “o processo iniciado em fins da década de sessenta no 
interior do S.S.P., como reflexo da reconceptualização na América Latina e por exigência da realidade 
portuguesa, está longe de ter chegado ao seu fim”. 

Surgido na América Latina, o MR abre caminho à reflexão em outros países, influenciando 
até em Portugal o rumo da profissão e do ensino ainda antes do 25 de Abril (FERNANDES, 1985a). 
Esse Movimento cria a consciência da:

• necessidade de des-assistencializar a profissão, inserindo-a no quadro de uma intervenção 
científico-técnica para o desenvolvimento 

• necessidade de ligar os programas de intervenção a programas de investigação e formação 
permanente, condição para superar o praticismo e o divórcio tradicional entre teoria e prática

• necessidade de superar o mito da neutralidade como dimensão da prática profissional 
pela explicitação dos pressupostos teóricos e definição dos objetivos que informam qualquer 
intervenção, condição para um debate e confronto propiciadores da autonomia que o exercício 
profissional requer (FERNANDES, 1985a, p.126).

4 AnÁLISe dAS MOnOgRAfIAS e A cOnStRUçãO de cAtegORIAS

São 226 as unidades em análise no período definido dos anos 1960 até 1972, último ano em 
que se encontram registros desse tipo de trabalho. A análise do material conduziu à determinação 
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das categorias: localidades; família; instituições/organizações; população específica; problemas 
sociais; trabalho e prática profissional. Algumas muito significativas em anos anteriores passaram na 
década de 60 a um estatuto residual sem como é o caso das categorias família, atividades econômicas 
e instituições/organizações que por não serem representativas desta época não serão objeto de 
análise. Igualmente, a categoria “localidades” ainda que seja recorrente não apresenta mudanças 
que justifiquem a análise. 

Daremos assim ênfase às novas categorias: prática profissional e trabalho, bem como 
problemas sociais e população específica pela inovação e importância que lhe atribuímos no contexto 
da pesquisa. Se num primeiro momento do estudo foi importante a fidelização a essas categorias, o 
desenvolvimento da análise foi aconselhando uma análise em espiral, levando-se em conta que com 
alguma frequência os temas se cruzam na configuração que os autores seguem.

4.1 linhaS TeMáTicaS geraiS de 1960 a 1972

A complexidade social e política já referida refletem-se na produção acadêmica. Nela 
encontramos diferenças substanciais com o período anterior, sobretudo considerando a grande 
diversidade e inovação temática. O impacto é sentido particularmente com o aparecimento de 
estudos sobre indivíduos/populações em condições ou com características e atributos específicos 
que passam de residual no período anterior a 41 unidades correspondendo a um percentual de 18%, 
ocupando o segundo lugar nas opções de temas. São exemplos dos estudos considerados nessa 
categoria: “Estudo de um grupo de adolescentes (Centro Social do Beato)”, “Para uma psicopedagogia 
da criança difícil. Estudo de um grupo de crianças do Bairro de Santa Maria.” (1965), “A colocação 
da criança” (1967).

Problemas sociais, sendo uma categoria residual no período anterior, apresenta nesse 
período 32 trabalhos (14%), sendo a grande força dessa categoria situada nos anos 1965 e 1966. 
Com temas variados, a criança e o jovem surgem pela primeira vez nesse período como objeto 
próprio focando aspectos de educação atraso e insucesso escolar e desenvolvimento da criança. 
Nota também para: demografia, emigração e velhice; habitação, pobreza e êxodo rural; inadaptação 
rendimento e insucesso escolar; cegueira, criminologia, prostituição e alcoolismo são questões que 
expressam bem a variedade de problemas sociais. Contudo, a pobreza surge em contextos menos 
evidentes, como nos estudos de comunidade e estratégia de desenvolvimento comunitário ou 
técnicas de intervenção de comunidade. A doença como geradora de problemas sociais: tuberculose, 
doenças de pele e outras infeto-contagiosas, doenças materno infantis e mortalidade infantil, bem 
como vários tipos de debilidade e doença mental. A particularidade que pretendemos salientar é 
o facto dos estudos colocarem questões fora da zona de conforto em face dos ditames políticos 
da época “Estudo da emigração para o Canadá no Concelho do Fundão” (1963); “O problema da 
velhice e instituições para velhos” (1964); “O problema da tuberculose” (1965); “O alcoolismo. 
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Alguns aspectos médico-sociais” (1965); Efeitos psico-sociológicos da renovação urbana no Bairro 
da Quinta da Calçada (Lisboa) (1967); Estudos sobre perturbações mentais (1967); Portugal e os seus 
movimentos demográficos (1967).

O tema trabalho é introduzido em 1964 é de total inovação. Nessa categoria surge como 
objeto o trabalho feminino no meio operário, o absentismo feminino, a situação das empregadas de 
serviço doméstico, a conciliação entre trabalho da mulher e vida familiar. Como exemplos, têm-se: 
“Estudo sobre o trabalho feminino no meio operário” (1964); “Algumas repercussões do trabalho 
feminino na vida familiar da mulher empregada” (1966). No âmbito mais geral são temáticas as 
condições segurança higiene: “Efeitos do Ruído industrial sobre o trabalhador” (1965); “Estudo 
de trabalho de turno, Fábrica de Óleos - CUF - (Barreiro)” (1965); relações humanas no trabalho 
“Relações humanas no trabalho. Inquérito aos operários de uma empresa metalúrgica de Lisboa” 
(1965); “Aspectos humanos da automação na indústria” (1965); adaptação dos trabalhadores de 
origem rural ao meio industrial “Industrialização (…) modificação dos comportamentos e atitudes 
originadas pela fixação (…) unidade fabril na periferia de Portalegre” (1968). De salientar que esta 
categoria vai expressar-se também na realidade dos povos africanos e na dimensão colonial. Assim; 
o trabalho na agricultura nas colônias “A atitude do nativo da S. Tomé perante o trabalho”(1964); 
“Aspectos da mão-de-obra na agricultura santomense” (1968); “O trabalhador autóctone em 
Moçambique” (1968); e estudo sobre pensões de reforma, invalidez e sobrevivência. 

4.2 AS LInhAS cOM qUe Se tece A MUdAnçA nO SeRvIçO SOcIAL 

A mais significativa inovação dessa década é que os futuros assistentes sociais elegem 
pela primeira vez a profissão e o seu agir como objeto de estudo com o total de trinta unidades 
(13%), sendo o primeiro estudo datado de 1964. É um olhar endógeno de identificação e debate das 
funções, de busca novas teorias de enquadramento e de diferentes modelos de ação, de procura dos 
valores intrínsecos à profissão. 

Uma análise mais detalhada sobre essa categoria permitiu percepcionar temáticas 
relacionadas com diferentes áreas e campos profissionais. Nela predominou saúde e empresa; 
organização e desenvolvimento de populações e comunidades; metodologias e técnicas de 
intervenção. “Tal facto revela por si só uma inserção profissional em novos campos, conquistados 
pela competência profissional dos agentes profissionais, mas também a emergência de novas 
necessidades que requerem uma intervenção profissional qualificada” (FERREIRA,2009, p.186). 

Funções do assistente social na saúde: “A trabalhadora social e o doente canceroso em 
Portugal na actualidade” (1964); “Serviço médico-social. Alguns aspectos das funções da assistente 
social de hospital” (1964); “O Serviço Social na Assistência Psiquiátrica” (1967). 

Outros campos profissionais são focados no dominio dos serviços estatais de assistência 
“Uma experiência de trabalho no Instituto de Assistência à Família” (1971), nas fábricas, “O Serviço 
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Social e a situação económica-habitacional dos operários das C.R.G.E.” (1966); nos bairros sociais e nas 
comunidades, “As técnicas de estudo duma comunidade” (1966); “Algumas reflexões sobre a experiência 
de desenvolvimento comunitário da Benedita” (1966); nas comissões, locais de desenvolvimento e nas 
cooperativas: “O papel do trabalhador social nas Comissões locais de desenvolvimento” (1966); “O 
papel do Serviço Social na organização de uma cooperativa de consumo” (1966). 

Do ponto de vista das metodologias e da configuração do agir na componente comunicação 
e relacionamento sinalizamos: “Serviço Social e crianças com perturbações de ordem relacional” 
(1966); “O Centro Social, instrumento de promoção humana” (1966); “Técnicas de comunicação 
humana - alguns aspectos” (1967).

Mas, os temas filosóficos como influência e poder social estão igualmente presentes 
em “Contributo para a análise psicológica do relacionamento em Serviço Social” (1971), tal como 
desenvolvimento “Lourinhã - seu processo de desenvolvimento” (1967); e liberdade “Serviço Social e 
liberdade” (1966); “Serviço Social de caso e liberdade” (1966); “Serviço Social de Grupo e liberdade” 
(1967). 

5 RefLexãO fInAL

Na década de 1960, o Serviço Social português vincula-se manifestamente à realidade social 
com intervenção nas múltiplas manifestações da questão social da época: saúde, condições de vida 
e de trabalho, relações de gênero, família e intergeracionalidade. Os temas não são só inovadores, 
como altamente problemáticos para a época. E nesse movimento o Serviço Social constrói e 
reconstrói-se, questionando-se, colocando-se em causa no que revela dimensões do MR, sem que 
possamos considerar a influência direta.

A década de 1960 significa a ruptura com perspectivas teóricas instaladas, sendo já 
significativa nessa produção a ausência da influência da Escola de Le Play. No entanto, não há ainda 
uma clara preocupação com a produção de conhecimento, “(…) a prática de análise crítica a partir 
de elementos teóricos consistentes, e a questionação e análise das práticas profissionais, estiveram 
praticamente ausentes do grande terreno profissional até à década de 70, ficando apenas reduzidas 
aos segmentos mais críticos da profissão.” (NEGREIROS in FERREIRA, 2009, p.186) 

Releva-se ainda, porque se articula com as alterações referidas na formação, o que 
respeita à intervenção e desenvolvimento comunitário, com surgimento de referências a valores 
(desenvolvimento social e promoção humana), processos e procedimentos técnicos (de estudo de 
comunidades, ou de comunicação humana), instituições envolvidas (centros sociais e comunitários), 
planeamento e dinamização, a reflexão sobre o processo e os resultados, bem como o papel do 
trabalhador social na intervenção comunitária e nas equipes multiprofissionais. 

Na década de 1960, o Serviço Social guiado pelas Ciências Sociais mostra pela primeira vez 
“a sua apetência e capacidade para o estudo do social, dos problemas sociais das populações com 
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as quais intervinha e do exercício profissional nas suas várias dimensões” (FERREIRA, 2009, 187). 
Não se pretende atribuir às monografias a dimensão científica, mas a produção revela uma nova 
abordagem permitindo colocar já as questões no campo de um saber não apenas operativo.

Mas, poderemos situar nessa produção algo que a reconceituação do Serviço Social 
significou na América Latina? Sem dúvida que se trata de um olhar no âmago da profissão, mas não 
há na produção em análise evidências de que se questionem os fundamentos, a matriz da ação, o 
porquê e o para quê do Serviço Social de uma forma crítica.8 

A análise das monografias permitiu descobrir algumas particularidades na produção do 
arco temporal de 1960 a 1972. Destacamos que na década de sessenta: 

- O Serviço Social manifestou, por meio desses estudos, a sua vinculação à realidade social 
e aos desdobramentos da questão social pelos temas que elegeu como objeto. 

- A produção é reveladora do despontar de uma consciência crítica e inconformismo na 
comunidade acadêmica, visível no tratamento de temas fora da zona do politicamente correto da 
época. Se a análise efetuada não permite com rigor situar visões críticas e radicais, a verdade é que 
num tempo de não direitos, esses, embora “ausentes”, são aflorados nos temas tratados, revelando 
a face inovadora e inquieta da profissão. 

- Não podemos considerar a existência de temas “masculinos” ou “femininos” a inovação é 
comum a ambos, pese embora esse seja o primeiro período em que os homens ingressam no curso.

- Os estudos analisados demonstram que o Serviço Social iniciou nessa década um processo 
de descoberta de si mesmo, da sua essência, um processo de conhecimento e de construção e 
reconstrução de identidade.

- A diferença entre esse período e o anterior está na ousadia de olhar os problemas sociais 
tornando-os e construindo-os como seu objeto de intervenção. 

Nesse esforço teórico de construção e análise, o Serviço Social transforma o objeto e de 
forma dialética transforma-se a si próprio. E, nessa transformação encontramos dimensões que se 
colocam nos princípios do MR. 

Concluimos então que a produção acadêmica não pode ser analisada de forma unívoca, 
pois ela apresenta as influências presentes no tempo da sua elaboração. Do ponto de vista político 
e social, as mudanças, ainda que na continuidade do regime, são substantivas. Esta conclusão foi 
facilitada pela abordagem comparativa introduzida na análise, considerando que se as monografias 
só por si revelam um importante conteúdo é na comparação entre trabalhos apresentados nesta 
década e nos períodos anteriores que a diferença ganha sentido. De facto através da perpetiva 
comparatista foi possível encontrar sentidos ignorados ou invisíveis. 

E, se a análise elucida, sob o viés temático e metodológico, a introdução de novas expressões 
e conceitos oriundos das Ciências Sociais, o anúncio da transformação só veio ter visibilidade anos 
mais tarde até o momento de ruptura que significou o 25 de abril de 1974, pois “Muito embora a 

8 Lamentavelmente os textos que seriam porventura reveladores não estão acessíveis aos investigadores. Apesar disso esperamos que 
o avanço da pesquisa do grupo permita melhor esclarecer esta questão.
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génese da grande viragem no campo do Serviço Social em Portugal se situe no final doa anos 1960 
(…) foi nos anos 1970 que todo um conjunto de transformações adquiriu visibilidade” (RODRIGUES 
E ANDRADE, 2009, p. 753).

Voltamos por isso à poesia de Sophia, porque nesse tempo, em Portugal, pensamos e 
agimos em função da nossa vontade, e do que pretendemos para o Serviço Social, porque (quase) 
“[...] livres habitamos a substância do tempo [....]” (Sophia de Mello Breyner Andersen, 25 de Abril, ‘O Nome 

das Coisas’).
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conTribuiçõeS críTicaS1 
AOS deBAteS e RefLexõeS SOBRe 
A PROfISSãO de SeRvIçO SOcIAL 
na eSpanha na década de 1970

roSana MaToS-Silveira2

MIgUeL ÁngeL OLIveR3

virgínia alveS carrara4

1 IntROdUçãO

A profissão Serviço Social se insere no contexto da divisão social do trabalho como um produto 
histórico da sociedade capitalista (IAMAMOTO, 1992) e é sob essa linha de análise que continuamos 
aprofundando a investigação sobre os movimentos constestatórios e a crise experimentada pela 
profissão na Espanha durante as décadas dos anos 1960 e 1970, conforme apontado por autores/as, 
como Feu (2007), Colomer (1973, 2009), De Las Heras (2000), entre outros/as.

El Trabajo Social sólo puede afirmarse como práctica institucionalizada y legitimada en 
la sociedad al responder a necesidades sociales derivadas de la práctica histórica de las 
clases sociales en la producción y reproducción de los medios de vida y trabajo de forma 
socialmente determinada (IAMAMOTO, 1992, p. 49-50).

A profissão, nessa abordagem crítico-analítica, participa do processo de reprodução das 
relações sociais na perspectiva do capital e do trabalho e, como totalidade, vê-se afetada pelas 
transformações da sociedade, o que exige entendê-la como um processo social. As relações sociais 

1 “Crítica” é utilizada no sentido mais amplo do termo. Aqui, ela se contrapõe ao sistema vigente, ao franquismo, à sua ordem social, 
econômica, política e cultural, sendo em alguns aspectos uma aproximação à Teoria Social Crítica. Porém, para o aprofundamento em 
uma adequada concepção do termo no campo do pensamento social, na perspectiva da Teoria Social Crítica, consultar Tonet (2012). 

2 Assistente Social pela PUC /MG. Doutora em Antropologia Social e Cultural pela Universidade de Granada. Docente e Pesquisadora 
do Grupo de Investigação SEPISE- UGR/Espanha. E-mail: rosanadm@ugr.es

3 Assistente social. Professor do Curso de Serviço Social da Universidade das Ilhas Baleares (UIB). Pesquisador do Grupo de Investigação 
Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques. E-mail: mangel.oliver@uib.es

4 Assistente social. Professora de Serviço Social da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Doutora em Serviço Social pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Coordenadora do Núcleo de Extensão e Estudos em Formação e Trabalho no Serviço Social 
- NEESFT / CNPq; e da Rede Iberoamericana de Investigação em Serviço Social. E-mail: vcarrara@ufop.edu.br.
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são mediadas por condições históricas, nas quais a realidade objetiva é construída, embora o sujeito 
que atua nesse processo não tenha consciência do sentido e da direção objetiva que assume. 
Segundo Marx (2008), a produção social da existência dos homens é estabelecida por determinadas 
relações, necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a 
uma determinada etapa das forças produtivas e

el modo de la producción de la vida material determina [begiden] el proceso social, político 
e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina 
su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia (MARX, 
2008, p. 4-5).

O processo de reprodução das relações sociais engloba a reprodução da força de trabalho, os 
meios objetivos de produção - as ferramentas e matérias-primas, a reprodução material abrangendo 
a produção, o consumo, a distribuição e a troca de mercadorias, bem como a reprodução da vida 
espiritual, e as formas de consciência: jurídicas, religiosas, artísticas ou filosóficas.

Neste sentido, a profissão Serviço Social que (re) surge após a Guerra Civil na Espanha, 
respondeu às necessidades sociais desse período histórico, adaptando-se à ideologia do nacional 
catolicismo que invadiu a sociedade espanhola, na qual a religião ostentou um papel fundamental 
no processo de legitimação do poder ditatorial.

De acordo com Campomar (1994), o país trazia desde as primeiras décadas do século XX, 
e ao final da Guerra Civil, os sinais de uma nação dividida por duas ou mais “Espanhas”. Isso como 
consequência das guerras civis e dinásticas, de insurreições, expulsão de professores universitários 
e intelectuais, golpes militares, do anticlericalismo e da rejeição da religião que pode se expressar 
durante a Segunda República, pelos segmentos mais radicais situados à esquerda, como os 
anarquistas e os marxistas. 

No âmbito desse contexto político-cultural, a “reconciliação nacional” se processou por 
meio de estratégias coercitivas, próprias de estados ditatoriais. No caso da realidade espanhola, 
aspectos como: a militarização da vida social, perseguição, prisão e morte dos vencidos, economia 
de autarquia e seu isolamento da Europa moderna, a ampla divulgação do discurso eclesiástico-
político regado pelo nacional catolicismo antiliberal e tradicionalista, representavam os elementos 
que teciam a arquitetura da coesão social. O regime franquista instrumentalizou o aparato religioso 
para a socialização e submissão política, e a estratégica eclesiástica utilizou-se do poder político para 
a socialização religiosa (SECO, 2002).

O catolicismo social que impulsionou a criação, em Barcelona, da primeira escola de 
Serviço Social na Espanha, em 1932 -“Escuela de Asistencia Social para la Mujer” - em pleno vigor 
na Segunda República, foi substituído pelo nacional catolicismo, e durante vinte e um anos Espanha 
teve apenas duas escolas de Serviço Social, localizadas em Barcelona e Madri. Contraditoriamente a 
esse débil desenvolvimento de agências de formação de assistentes sociais durante esses vinte anos 
de ditadura franquista, o regime construiu uma poderosa estrutura de “política social” mediante a 
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criação, em 1937, do Auxílio Social, que funcionará até 1973, quando se transforma em “Instituto 
Nacional de Auxilio Social” (INAS). Apenas um ano depois, “por ordem do Ministério do Interior 
de 16 de abril de 1974, o Instituto Nacional de Auxilio Social passou a ser denominado “Instituto 
Nacional de Assistência Social” (BLANCO, 2008, p. 158).

Juntamente às atividades de “Auxilio Social” (cantinas, cozinhas fraternas, casas de acolhida, 
proteção das mães e das crianças etc.), a ditadura de Franco, por meio do decreto de 7 de outubro de 
1937, criou o “Servicio Social de la Mujer”, obrigatório para todas as mulheres. Dessa maneira, resolve-
se o problema da falta de força de trabalho para as instituições de “Auxílio Social”, e sendo exercida 
de forma gratuita. Ao mesmo tempo, a mulher espanhola assume o dever e o papel destacado de 
contribuir com a nação de acordo com o padrão moral exigido pelo franquismo (PRADA, 1996).

A partir da década de 1950, a profissionalização experimentou uma rápida expansão com a 
criação de dezessete escolas distribuídas em diferentes regiões, como: Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, 
Valência, Málaga, Tarragona, Palma de Mallorca, Sevilla e Santiago de Compostela, entre outras.

No final dos anos 1960, já haviam 41 instituições de ensino e até meados dos anos 1970, 
foram fundadas mais duas escolas abrangendo praticamente todo o país. Essas escolas pertenciam 
a diferentes instituições, mas eram principalmente ligadas à Igreja ou a Cáritas; também à Seção 
Feminina, ao Ministério da Educação e Cultura com caráter oficial, e algumas outras vinculadas à 
entidades privadas, como a Cruz Vermelha, Cajas de Ahorro e Universidades Laborais.

Nesse cenário, cabe perguntar: por que na Espanha a profissão vai experimentar essa 
rápida expansão apenas nos anos 1950? Uma hipótese diretriz nos guia: durante os anos 1939 e 
1940, o Estado ditatorial, com suas estratégias de coerção e resposta às expressões da questão social 
(IAMAMOTO, 1992), recorreu ao “Servicio Social” obrigatório para Mulheres por meio do Auxilio 
Social. Ele tinha como objetivos atender às necessidades sociais da população, mas também às 
necessidades específicas de dominação e controle do regime. A esse respeito, a Seção Feminina, 
com a responsabilidade de desenvolver o “Servicio Social” e, posteriormente, sendo responsável 
pela gestão do Auxílio Social, formou o contingente de mulheres, necessário para intervir nas 
instituições, que foram criadas, principalmente ligadas à Igreja Católica, fazendo concorrência e 
dificultando a profissionalização das assistentes sociais.

Quando a Espanha começa a sair do seu isolamento (MUNIESA, 2005), a dinâmica da realidade 
social, econômica, política e cultural criou as condições para a expansão da profissão, em um contexto 
que trouxe sinais de contradições e disputas pela hegemonia da formação das assistentes sociais. 
Nesse sentido, em uma Espanha que começa a aprofundar a crítica ao regime de Franco e a busca de 
liberdade e democracia, a profissão vai experimentar as influências dos movimentos de protesto de 
uma Europa em processo de modernização, como o Maio de 1968, com sua crítica ao capitalismo; bem 
como os acontecimentos sucedidos em outros lugares mais distantes, como a Revolução Cubana. Esse 
caldo cultural presente na sociedade espanhola encontrou uma profissão que apresentava nos anos 
de 1970 uma diversidade de agências de formação, embora permeadas pela moral católica em um 
arco que se estende desde o catolicismo social, ao catolicismo nacional, a Opus Dei, a entidades 



Contribuições CrítiCas aos Debates e reflexões 
sobre a profissão De serviço soCial na espanha na DéCaDa De 1970
Rosana Matos-silveiRa, Miguel Ángel oliveR, viRgínia alves CaRRaRa

140perspectivas histórico-críticas no serviço social:
américa latina, europa e eua

alexandra a. l. t. s. eiras, carina berta moljo, 
maria lúcia durighetto
(OrganizadOras)

humanitárias e outras privadas. Esse contexto supõe, assim, um questionamento da profissão em que 
o pensamento social situado mais à esquerda e as teorias advindas do campo crítico encontram uma 
profissão que lutava de forma tenaz. Uma manifestação desse movimento foi a greve organizada nas 
escolas de Serviço Social, em 1976, exigindo “un replanteamiento teórico de la profesión, un plan 
de estudios que permitiera su encuadramiento en la Universidad, analizando la situación actual del 
trabajo social, la organización y el funcionamiento de las escuelas” (MARÍN, 1976). 

Ao mesmo tempo, a categoria profissional denunciava a publicação de um decreto 
ministerial imposto pelo então Ministro da Cultura e Bem Estar (1977-1979) Pio Cabanillas, que 
ordenou em plena “transição democrática” a realização de um curso de formação de curtíssima 
duração (cinco dias) para as funcionárias da extinta Seção Feminina, para posteriormente realizar 
sua incorporação na recém-criada Direção-geral de Desenvolvimento Comunitário (anteriormente 
chamado de “Direção-geral da Família e Promoção da Mulher”). Ocorreu uma imediata reação de 
defesa e mobilização por parte dos organismos e coletivos de assistentes sociais e de estudantes de 
todo o país rechaçando com firmeza e indignação essa decisão. 

Nesse cenário de reivindicações políticas e de busca por novas abordagens teórica da profissão, 
perguntamo-nos se além da presença do Movimento de Reconceitualização latino-americano no 
âmbito da profissão, a teoria marxista ou a metodologia de Paulo Freire também se apresentou. 
Mais especificamente: que incidência tiveram na formação e/ou exercício profissional dos assistentes 
sociais? Da mesma forma, no Trabalho Comunitário amplamente desenvolvido naqueles anos pelos 
assistentes sociais nos bairros e, em alguns casos, junto aos padres e freiras mais progressistas da 
época, questionamos se a Teologia da Libertação compareceu junto aos profissionais. 

Nossa pesquisa buscou aprofundar sobre essas questões, investigando se estiveram 
presentes nos movimentos de protesto e da luta das assistentes sociais para que “a sua profissão 
fosse tomada em sério” (MARÍN, 1976).

2 cOntRIBUIçõeS dO MARxISMO AO SeRvIçO SOcIAL nA eSPAnhA

Se a origem e evolução do Serviço Social na Espanha estiveram ligadas à Igreja Católica, 
os processos de mudanças econômicas, sociais e políticas ocorridos nesse país, durante a segunda 
metade do século XX, estão intrinsecamente associados à construção da profissão, à sua evolução e 
transformação (SANZ CINTORA, 2001).

Se como já mencionamos anteriormente, o vínculo do Serviço Social com a Igreja Católica 
ocorreu em um contexto de subordinação ao regime franquista – em que o sistema de beneficência 
pública se desenvolvia nas paróquias da Igreja Católica e da Falange espanhola - com a pré-
transição democrática se inicia uma luta pelo status profissional. As demandas profissionais do 
setor, em seguida, coincidirão com o surgimento das liberdades civis reivindicadas desde diferentes 
movimentos sociais opositores do regime franquista.
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Nas décadas dos anos 1960 e 1970, as teorias marxistas e revolucionárias da época chegaram 
à Espanha por meio de documentos e de literatura profissional originárias da América Latina, em 
congressos, jornadas, seminários e reuniões de associações de assistentes sociais. Deve-se ressaltar, 
no entanto, que consistiam em uma série de abordagens teóricas e reivindicativas que não foram 
desenvolvidas na prática profissional, devido em grande parte às condições políticas e sociais do país 
nesse momento.

A primeira versão em espanhol do Capital aparece em 1885 (PRIESCA BALBÍN, 1981) e como 
recorda Rojas Claros (2016), com a vitória de Franco na Guerra Civil, o marxismo foi banido e só se 
falou dele a partir de posições antimarxistas. Contudo, e coincidindo com a migração espanhola 
na Europa, ocorreu um aumento de editoriais do exílio em Paris, possibilitando que as publicações 
circulassem clandestinamente na Espanha. O Capital voltaria a ser publicado nos anos 1960, pela 
Ediciones y Distribuciones Antonio Fossati, SA – FASD, em uma edição de luxo, catalogado como um 
texto histórico.

Junto ao enorme esforço da dissidência editorial durante os anos 1960 e 1970, como 
indicado por Rojas Claros (2016; 2017) e Domènech (2013), acrescenta-se o trabalho desempenhado 
por outras editoras localizadas na América Latina, o que há de referenciar o aporte que representou 
para o Serviço Social, o testemunho direto de numerosos profissionais desse continente. Devido à 
“la dureza de la lucha social y política del momento -, en esos años sesenta y setenta, en los que la 
profesión de trabajo social sufrió una importante crisis - las trabajadoras sociales se decantaron por 
los planteamientos marxistas y transformadores” (DOMENECH, 2013, p.22).  

À parte da circulação clandestina das teorias marxistas, segundo Morán Carrillo e Díaz 
Jiménez (2016), no caso do Serviço Social, essas apareceram pela primeira vez e publicamente 
vinculadas ao conceito de “reconceituação” em uma conferência realizada no II Congresso de 
Trabajo Social de Madri de 1972, especificamente no documento denominado “Situación actual 
del Trabajo Social”, de Elena Urrestarazu. Nas Jornadas de Levante de 1975, segundo Feu (2007) os 
debates foram muito polêmicos entre as distintas tendências profissionais em relação a função da 
profissão na realidade social do país em processo de mudança:

La votación efectuada en torno a las conclusiones puede dar una idea del estado de opinión 
que había sobre este tema. Vemos que: un 60% de las/los participantes manifiesta que acepta el 
método científico (el materialismo dialéctico) como instrumento  para formular una teoría del 
Trabajo Social; un 72% considera imprescindible el conseguir las libertades mínimas, concretadas 
en las libertades democráticas, proponiendo una mayor presencia pública y la denuncia pública  de 
las situaciones de injusticia social desde el cuerpo profesional;  un 92 % manifiesta que debe ser 
un compromiso el incidir en la formación de los profesionales, ya sea en la transformación de las 
escuelas de Trabajo Social existentes o creando nuevas escuelas en régimen de independencia de la 
actual ideología ddominante  (p.187) .

Como aponta Parodi (1979), apoiado pela teoria marxista, a Reconceituação da América 
Latina representou uma crítica ao capitalismo, ao assistencialismo e a disposição de trabalhar por 
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uma conscientização e organização popular, e assim, alcançar uma mudança global da sociedade. De 
acordo com Domènech (2013), a Reconceituação era tema obrigatório “en todos los foros de Trabajo 
Social en los años 70” e implicaria mudanças significativas no mundo profissional, considerando a 
“orfandad teórica e ideológica” daquele momento. Sobre essa afirmação coincidirão os estudos de 
outros autores, como Ander-Egg (1979), ou assistentes sociais, como Colomer (2009). 

Para Pastor Seller (2004, p.231), 

la teoría marxista ofrece una perspectiva del trabajo social centrado en el cambio social 
[…] vinculándose especialmente con el ámbito comunitario a través de la clase trabajadora 
y desde posicionamientos políticos. Proporciona a los trabajadores sociales la conciencia 
necesaria para que se percaten de las funciones de control que encierra su trabajo y de 
las posibles fricciones entre sus actividades asistenciales y de capacitación y las funciones 
oficiales de control social. 

A partir da abordagem marxista se alerta sobre o instrumento de manipulação ideológica 
que pode se tornar um assistente social e o reforço que seu trabalho pode representar para o 
capitalismo, suavizando os efeitos das desigualdades e dos conflitos inerentes ao mesmo (MORAN 
CARRILLO, 2003).

Em relação ao âmbito comunitário é importante mencionar a importante presença na 
Espanha, a partir dos anos 1960, de Marco Marchioni, assistente social conhecido por sua abordagem 
neomarxista, seu compromisso social e luta pela democracia. Vinculado ao Partido Comunista 
Italiano, sua experiência de trabalho comunitário na Itália representou uma das maiores influências 
sobre inúmeros projetos desenvolvidos nesses anos em diferentes regiões da Espanha. 

3 Teologia da liberTação: a MiliTância criSTã e a políTica para 
A tRAnSfORMAçãO SOcIAL 

No final do Concílio Vaticano II, os bispos de todo o mundo, inspirados pela ideia da Igreja 
dos Pobres do Papa João XXIII e animados por Don Hélder Câmara, reuniram-se nas catacumbas de 
São Domitila, nos arredores de Roma, em 16 de novembro 1965 e assinaram um pacto da Igreja 
servidora e pobre.  É o tempo da universalização da “questão social” e sua latino-americanização 
(CARRARA, 1999). 

O episcopado latino-americano em Medellín avançou na mística da pobreza. Esse despertar 
da Igreja latino-americana deve-se à abertura promovida por Roma, à forte presença dos movimentos 
populares e laicos - Juventude Universitária Católica (JUC), Juventude Estudantil Católica (JEC) e 
Juventude Operária Católica (JOC) - envolvidos com a realidade social da população e o colapso 
desenvolvimentista. Revelou-se, assim, a natureza contraditória da política desenvolvimentista para 
a América Latina mostrando, por outro lado, as causas estruturais do subdesenvolvimento e da 
pobreza no continente.
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A Teologia da Libertação (TDL), originalmente latino-americana, vai encontrar em alguns 
países, como o Brasil, movimentos cristãos, como as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), 
organicamente ligadas à Igreja Católica pela Comissão Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB. Essas 
nascem em regiões em que a população vivia uma cruel desigualdade social, econômica e um 
débil nível educacional. Em pequenos grupos, as CEBS vão articular fé e compromisso com a justiça 
social nessas realidades. De acordo com Graffe (2008, p.100), a experiência das CEBS expressa 
uma manifestação de educação social, que se utiliza “no processo de formação de seus membros 
os princípios pedagógicos de Paulo Freire,” e, mais tarde, articula-se com Teologia da Libertação. A 
novidade da Igreja da Libertação5 e a originalidade da Teologia da Libertação foi que as classes 
populares, juntamente com membros da hierarquia, assumiram a historicidade da reflexão sobre 
a opressão e a conquista de libertação. E para tal, articularam conceitos das Ciências Sociais com 
ideias bíblicas, particularmente usando a Teoria Social Marxista. Essa nova teologia inovou em 
todo o continente latino-americano, desafiando os católicos para recriar práticas pastorais em um 
duplo movimento de militância: cristã, revivendo o Jesus histórico da igreja primitiva; e política 
para a organização, participação das massas nas comunidades oprimidas e pobres. 

Villamayor Lloro (2017, p. 264) afirma que a Espanha não era indiferente ao movimento 
da Teologia da Libertação e as CEBS. O exemplo latino-americano se espalhou rapidamente, 

sobre todo entre los sectores que se iban desgajando de la ortodoxia y el concubinato 
político con el Régimen franquista; una pequeña burguesía de religión sincera, trabajadores 
de la industria, de religiosidad todavía muy rural, profesionales liberales, estudiantes 
contestatarios, y los restos de la izquierda que perdió la guerra y que no por eso habían 
renunciado a su cultura cristiana. Se originó entonces una dinámica de acercamiento a la 
“clase obrera”, de proletarización y de vecindad en los barrios. El misticismo revolucionario 
se abría paso inspirado en el Éxodo y los Profetas. 

O nascimento da Teologia da Libertação (TDL) coincide com uma época em que, na 
Espanha, uma nova geração eclesial uma nova geração eclesial  questiona a ditadura franquista. 
Uma série de eventos marcantes teve lugar na Espanha no final dos anos 1960 e durante os 
anos 1970, como: a manifestação de sacerdotes em 1966, em Barcelona; a geração de padres 
operários e freiras progressistas  que vão viver nos bairros pobres; o Congresso Latino-americano 
de Teologia em Madri, realizado em 1972 e organizado pelo instituto “Fé e laicidade”, quando se 
dá a apresentação da TDL na sociedade europeia; a primeira assembleia espanhola de cristãos 
pelo socialismo em 1973, em Catalunha; em 1975, a Companhia de Jesus difunde sua missão 
desde sua aproximação com a principal tese da TDL, que resultou na criação, em Barcelona, do 
Centro de estudos “Cristianismo e Justiça”, com a publicação de livros, temas de teologia e de luta 
social. 

5 A Teologia da Libertação teve suas primeiras publicações 1969 e 1973, incluindo, como explica Mainwring (2004), “Opresión-
Liberación: Desafío a los Cristianos”, do brasileiro Hugo Assman (1971), a “Theology of Liberation”, do peruano Gustavo Gutiérrez 
(1971), e “Jesus Cristo, Libertador”, de autoria do brasileiro Leonardo Boff (1972).
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A Teologia da Libertação (TDL) entra na Espanha em um contexto cultural e político que 
recebia - ainda que de maneira limitada -, ares de abertura, consequência da chegada do movimento 
hippie e da obra de Reich, A Revolução Sexual, que aceleraram o inconformismo e os movimentos 
contestatários. Uma fração da hierarquia da Igreja começou uma conversão à esquerda, ao lado 
da renovação dos leigos, até então “classe de tropa” do nacional catolicismo. São emblemáticas as 
“exclaustraciones hacia el compromiso social y los movimientos apostólicos”, como o caso do Padre 
Llanos, dos padres José María González Ruiz e José Maria Diez Alegria, Francisco Garcia Salve e 
muitos outros. São os padres operários que atuaram com os trabalhadores e se alinharam com suas 
lutas de sobrevivência diária, tal como o trabalho desenvolvido pelo Padre Llanos, em “Pozo del Tio 
Raimundo”, em Madri, vinculado à União “Comisiones Obreras” e mais tarde ao Partido Comunista 
(VILLAMAYOR LLORO, 2017, p.264). 

A Irmandade Obreira da Ação Católica (HOAC), criada em 1946 para “recristianizar” e 
controlar a classe trabalhadora evoluiu rapidamente, identificando-se com o movimento operário 
antifranquista, o que levou a tensões e conflitos com as autoridades civis e eclesiásticas, especialmente 
quando o HOAC e JOC se aproximaram da abordagem marxista (SECCO, 2004). 

Equipos de religiosos y religiosas, forcejeando con sus superioras, dejan los colegios y 
residencias y se van a vivir a pisos compartiendo vecindad, mercado y calle como todo 
quisque. Se ceden los locales parroquiales a la lucha obrera, entonces clandestina, y sus 
ciclostiladas imprimen más octavillas que hojas parroquiales (VILLAMAYOR LLORO, 2017, 
p. 268).

Segundo Villamayor Lloro (2017), é nesse contexto de lutas pela liberdade, pela democracia, 
pela justiça, por compromisso e participação nas decisões da vida política, que penetra a Teologia 
da Libertação e se forjam comunidades de base e outros grupos similares na Espanha nos anos de 
1970 e 1980. “La herencia marxista de nuestra contienda civil nos predispuso para entrar, aunque 
no sin reservas críticas, en la perspectiva de la ‘lucha de clases’, y de la ‘hegemonía del proletariado” 
(VILLAMAYOR LLORO, 2017, p. 268).

Nos materiais investigados6 encontramos a presença de assistentes sociais trabalhando em 
comunidades com padres operários nos movimentos de bairro, conhecendo e facilitando espaços 
para as reuniões de Comissões Obreiras. Nesse período, iniciou-se o Serviço Social Comunitário nas 
periferias, e com a presença de estudantes realizando seus estágios de maneira frequente.  Rosa 
Domènech, que fazia parte de um grupo de assistentes sociais juntamente com Rosa Romeu, Rosa 
Barenys, Carme Garriga e muitos outros que trabalham nos subúrbios, recorda:

em torno de  Mons. Jaume Cuspinera [no Camp de la Bota] conheci o movimento dos 
padres operários. Foi uma testemunha muito humana e revolucionária dentro da Igreja. 
Eles tinham um compromisso de verdade com as pessoas dos bairros, viviam e  trabalhavam 
lá. Naqueles anos na casa de Cuspinera, encontrei muitos que ainda estudavam os últimos 

6 Revistas de Treball Social de 1970-1989; Aguiar (2018); Domènech (2005; 2008); Colomer (2006); Feu (2007).
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cursos no Seminário e que faziam as práticas na Zona de Besòs (DOMÈNECH, 2005, p.27, 
tradução nossa).

Nos anos 1970, uma parte das assistentes sociais assumiram que o papel profissional 
fosse outro. A anterior concepção beneficente deveria mudar para outra, baseada na consciência 
social. Zamanillo (1987), Feu (2007), Domènech (2008) e Miranda (2003) destacam como naqueles 
anos houve uma grande necessidade de formação, debate e definição ideológica da profissão e dos 
serviços sociais. O Serviço Social vivenciou um processo de expansão e dinamismo. De acordo com 
Domènech (2008, p.62-63), esse processo ocorreu num contexto caracterizado pelo “nacimiento de 
un nuevo sindicalismo, auténtico, negociador y de lucha”; as atividades do movimento estudantil, 
especialmente do Sindicado Democrático dos Estudantes de Barcelona; e do movimento associativo 
que se manifestava em uma realidade ainda cheia de proibições e censuras, mas que aspirava o 
restabelecimento das liberdades.

4 influência da pedagogia críTica de paulo freire no Serviço 
SOcIAL eSPAnhOL

O alcance das obras de Paulo Freire tornou-se visível no final dos anos 1960 e durante os anos 
1970 em um contexto de luta profissional pela ruptura do Serviço Social com o modelo hegemônico 
de beneficência ditatorial. É quando, de acordo com Simó (1978), nas Escolas de Serviço Social foram 
incorporando os alunos das classes trabalhadoras e alguns professores que assumiam posições 
críticas contra o regime, coincidindo com os trabalhos comunitários do anteriormente mencionado 
Marco Marchioni e da América Latina (Movimento Reconceituação) sobre o papel dos assistentes 
sociais como agentes de mudança na sociedade.

Apesar da censura política e ideológica existente, principalmente os livros Pedagogia do 
Oprimido (FREIRE, 1969) e Educação como Prática da Liberdade (FREIRE, 1970) chegaram às mãos 
de pessoas e profissionais progressistas (incluindo assistentes sociais) que trabalhavam com grupos 
de educação popular e comunidades nos bairros com associações de moradores, membros de 
sindicatos ou participavam em atividades de base de grupos cristãos. Para Flecha (2007), entre 1968 
até o falecimento de Franco, em 1975, e durante a transição política até 1978, Paulo Freire foi o 
principal autor de referência para os movimentos populares na Espanha que impulsionavam desde 
a clandestinidade, a alfabetização cultural como luta contra a ditadura.

Esse impacto da obra de Freire em diferentes setores e iniciativas, que configuravam a luta 
e a resistência popular contra a ditadura, pode ser explicado pela influência nos seus textos do 
cristianismo, do existencialismo, do hegelianismo e do marxismo (Gramsci e Althusser). Ele defendeu 
uma educação enraizada na realidade concreta e material das pessoas oprimidas e exploradas desde 
um processo de conscientização, de libertação pessoal e de classe, unido à defesa de umas práxis 
transformadora e voltada à ação política.
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Fatos concretos mostram que as ideias de Freire tiveram impacto nas narrativas que se 
fortaleciam nos anos 1970, na perspectiva crítica de profissionais e estudantes de Serviço Social, 
principalmente naqueles que questionavam e se preocupavam pelo papel histórico na luta pelas 
liberdades democráticas.

É importante ressaltar que, em 1969, as assistentes sociais espanholas tiveram acesso 
(ainda que diminuto) à revista Argentina Hoy en Servicio Social (mais tarde intitulada Hoy en Trabajo 
Social) publicada pelo grupo ECRO. Nessa publicação, Freire (1969) dedicou um artigo aos assistentes 
sociais, denominando-os “Rol del trabajador social en el proceso de cambio”, defendendo entre 
outras coisas, a importância de assumir o papel de “agentes de cambio” mediante uma práxis capaz 
de desmistificar a realidade social.

De las Heras (2000, p. 27) relata que no II Congresso de Assistentes Sociais referido 
anteriormente - realizado em Madri em junho de 1972 - e denominado “El Asistente Social y la 
evolución del Trabajo Social”, foi o primeiro evento na Espanha em que a profissão foi considerada 
como um movimento comprometido com a transformação social. A palestra inaugural referiu-se à 
“Reconceptualización del Trabajo Social respecto a la situación de los cambios sociales en España”, 
assumindo a definição da profissão como “agente de cambio”. As conclusões defendiam a urgência 
de analisar as causas dos problemas sociais por meio da pesquisa, de denunciar as injustiças sociais, 
de definir e aprofundar as noções de: “Asistente Social como agente de cambio” e “concienciar” 
(ambos cunhados nas obras de Paulo Freire). O propósito disso era alcançar a necessária integração 
dos profissionais em uma dimensão de macrointervenção, capaz de superar o trabalho paliativo e 
alcançar ações mais de cunho preventivo. 

Por outro lado, os debates realizados nas VI Jornadas de Levante de 1975 e denominadas: 
“El Trabajo Social dentro del proceso de cambio”, caracterizaram-se por posicionamentos 
consideravelmente críticos, e os discursos profissionais resgatavam o pensamento social marxista 
desde conteúdos que optavam pela transformação social, entendendo a conscientização como 
objetivo profissional (CARRARA, et al., 2018). De fato, a profissão aceitava, como foi afirmado por 
Morán-Carrillo e Jimenez (2016), a denominação de “Asistente Social como agente de cambio”, 
terminologia cunhada por Freire (FREIRE, 1969).

Os conteúdos das palestras apresentadas e publicadas mencionam o conceito de 
“conscientização”, de “transformação social” como instrumentos metodológicos de transformação 
da realidade social. Uma delas, denominada “Objetivos del Trabajo Social”, expõe com uma grande 
riqueza de matizes a Teoria da Conscientização de Paulo Freire (APARICIO, ESTRADA y MORENO, 
1975). Outro trabalho apresentado sob o título “Trabajo Social dentro del proceso de cambio” e 
apresentado por Barenys et al. (1975) critica o papel amortecedor, ideologicamente neutro, 
paternalista e não científico do Serviço Social, defendendo uma mudança com dimensão dialética e 
apoiada no marxismo althusseriano.

Outro fato importante a considerar é uma homenagem realizada pelo Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Madrid, em 2005, às assistentes sociais aposentadas. Uma delas, Maria Dolores 
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Delgado, explica as dificuldades enfrentadas pelas assistentes sociais durante a ditadura para acessar 
às literaturas relacionadas ao pensamento crítico e enfaticamente relata o impacto entre outras, das 
obras de Paulo Freire na sua vida profissional:

no teníamos literatura especializada propia, específica y leíamos las Encíclicas Sociales, a 
Sartre (mayo del 68)...más tarde, llegó bibliografía sobre Trabajo Social desde Iberoamérica 
(con la consecuente facilidad, en lo que respecta al idioma) y yo me enamoré de Natalio 
Kisnerman y - locamente - de Paulo Freire (LÓPEZ Y QUESADA, 2005).

Por outro lado, Miguel Miranda Aranda, professor universitário e assistente social, relata 
de forma autobiográfica sua formação durante o ano letivo 1975-1976 na Escola de Assistentes 
Sociais San Vicente de Paul, em Zaragoza, dirigido pelas Irmãs da Caridade. Recorda que, dentro 
das contradições da época, quando os estudantes tinham acesso às obras de pedagogia crítica 
libertadora e conscientizadora de Paulo Freire, o debate nas salas de aula era intenso: 

(...) aprovechábamos cualquier motivo para politizar las clases, -no se me ocurre otra 
expresión-, con el fin de concienciar a los compañeros que andaban todavía despistados. 
(...) si de pasada nos nombraban a Pablo Freire, decíamos que eso era muy interesante y 
potenciábamos varias clases sobre la Pedagogía liberadora y la concientización. (MIRANDA, 
2003, p. 393).

Dessa forma, queremos enfatizar que a pedagogia da libertação de Paulo Freire destacou 
o papel educativo do Serviço Social.  Profissionais viam em sua pedagogia social libertadora um 
importante instrumento reflexivo estratégico para a mudança social, individual e coletiva ante um 
sistema sociopolítico ditatorial, desigual e opressivo. 

5 RefLexõeS fInAIS

Na década de 1970, o marxismo, a Teologia da Libertação e a pedagogia de Paulo Freire 
se apresentaram na realidade espanhola em pleno processo de crítica à ditadura de Franco e de 
luta pela democracia. Identificamos alguns indícios que sugerem a presença de forma difusa da 
Teologia da Libertação no trabalho comunitário realizado na periferia de Barcelona,   principalmente 
com o protagonismo dos padres operários. Porém, tanto as ideias pedagógicas de Paulo Freire, 
como o marxismo abordado em conferências e congressos de Trabajo Social mostram que houve 
uma presença nas reflexões coletivas que buscavam uma compreensão dos objetivos e do papel da 
profissão no contexto espanhol.

Quarenta anos depois da “transição democrática”, não podemos afirmar que os ecos 
dessas contribuições críticas continuam repercutindo no âmbito da formação e do exercício 
profissional do Trabajo Social em Espanha. A profissão foi fortemente impactada pela lógica das 
políticas neoliberais.
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No atual contexto neoliberal, onde se produz um aumento constante da desigualdade ao 
mesmo tempo em que há um retrocesso nos direitos anteriormente conquistados, em um contexto 
marcado pela mundialização do capital que acarreta um acentuado deterioramento das condições 
de vida e condições de trabalho, é necessário recuperar e aprofundar para o Serviço Social, algumas 
das abordagens críticas das décadas de 1960 e 1970 na Espanha. 

O cenário atual exige repensar o Serviço Social desde um olhar crítico que questione o 
aumento progressivo da burocratização e o retorno ao assistencialismo no exercício profissional 
do assistente social, bem como a hegemonia da abordagem individual em detrimento dos valores 
e respostas enfocadas no comunitário, e no coletivo, negligenciando a formação da consciência 
política, uma das funções pedagógicas do Serviço Social.
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SeRvIçO SOcIAL RAdIcAL nOS eStAdOS 
unidoS e no reino unido (1960-1980) 

ALexAndRA A. L. t. S. eIRAS1

AntOnIAnA defILIPPO2

MARIA cARMeLItA YAzBeK3

cLÁUdIA MônIcA dOS SAntOS4

1 IntROdUçãO 

Neste capítulo analisamos a produção do Serviço Social nos EUA e Reino Unido, do 
período que compreende as décadas de 1960 a 1980, mais especificamente as referências que 
influenciaram as posições contestatórias no âmbito do “Social Work”, suas vinculações sociopolíticas 
e fundamentação teórico-metodológica, expostas pelo “Serviço Social Radical” (SSR). É pressuposto 
para essa análise da alternativa radical, compreender a profissão e suas transformações, inscritas 
na sociabilidade capitalista e nas transformações societárias que alcançam o mundo capitalista 
nessas décadas. 

As contradições do sistema capitalista, nesse período, asseveradas nos países centrais e 
periféricos5 repercutiram no Serviço Social, ensejando uma busca por alternativa metodológica 
tendo como núcleo político a crítica ao capitalismo, ao mesmo tempo, apresentando uma proposta 
“a partir das próprias instituições, onde o Serviço Social realiza suas práticas, orientando-se pelas 

1 Professora associada da Faculdade de Serviço Social/UFJF, mestre em Ciência da Religião /UFJF, doutora em Serviço Social pela ESS/
UFRJ, docente e pesquisadora vinculada ao PPG-SS/UFJF e ao grupo “Serviço Social, Movimentos Sociais e Políticas Públicas”. Email 
alexandra.eiras@ufjf.edu.br.

2 Professora do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense/Campus Rio das Ostras. Mestre em Serviço Social pelo 
PPGSS/Universidade Federal de Juiz de Fora e Doutoranda em Serviço Social pelo PPGSS/Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
E-mail: antonianaaddb@gmail.com.

3 Professora e pesquisadora do Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social da PUCSP. Mestre e Doutora pela mesma 
Universidade. Pós doutorado no IEA/USP. Email: mcyaz@uol.com.br.

4 Professora aposentada, convidada da FSS/UFJF. Mestre em Serviço Social pela PUC/RJ e doutora em Serviço Social pela ESS/UFRJ, 
docente e pesquisadora vinculada ao PPG-SS/UFJF e vice líder do grupo “Serviço Social, Movimentos Sociais e Políticas Públicas”. 
Email: cmonicasantos@gmail.com.

5 A crise de superprodução provocou perda de lucratividade no setor industrial, engendrando a hegemonia do capital financeiro, a 
partir do final da década de 1970. Essa crise e a estagnação no desenvolvimento econômico condicionam os processos sociais nos 
diferentes países capitalistas. Como resposta à crise, iniciou-se a reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de 
dominação, configurando o advento do neoliberalismo. Intensificou-se a ofensiva do Estado e do capital frente à classe trabalhadora, 
em oposição às lutas e à organização sindical, vigentes durante a fase de apogeu, que combinara fordismo, taylorismo e keynesianismo. 
Desdobrou-se a desregulamentação e a expansão dos capitais, do comércio, da tecnologia e a flexibilização das condições de trabalho 
e emprego, reorganizando-se as bases de produção e exploração da força de trabalho. 
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necessidades imediatas da clientela, tendo por objetivo primeiro a construção de outra sociabilidade” 
(SILVA e SILVA, 1983, p. 107).

Como sabemos, a segunda metade da década de 1960 marca, em grande parte dos países 
em que o Serviço Social já se institucionalizara como profissão, 

uma conjuntura de profunda erosão das suas práticas tradicionais (e, compreensivelmente, 
dos discursos teóricos ou pseudo-teóricos que as legitimavam). [...] Nessa conjuntura, as 
condições históricas que propiciaram (mais: que induziram a) essa crítica, que constituiu 
um fenômeno internacional, foram, também elas, de magnitude mundial. Trata-se 
daquelas condições que aparecem sinalizadas na baliza de 1968 – de Berkeley a Paris e à 
selva boliviana, do movimento nas fábricas do norte da Itália à ofensiva Tet no Vietnã, das 
passeatas do Rio de Janeiro às manifestações em Berlim-Oeste, o que saltava à luz do dia era 
uma crise de fundo da ordem capitalista (NETTO, 2005, p.72).

Essa crise, que emerge após “três décadas gloriosas” de crescimento, tenciona as estruturas 
sociais do mundo capitalista, gerando a mobilização dos trabalhadores na luta pelo reconhecimento 
e defesa de seus direitos, que, em suas variadas expressões, colocavam em questão a ordem 
burguesa. Mobilização essa que alcança o Serviço Social europeu e norte-americano. 

É significativo que as críticas ao Serviço Social tradicional6 nos EUA e no Reino Unido, 
produzidas pelo SSR sejam semelhantes àquelas elaboradas no Movimento de Reconceituação 
Latino-americano (MRLA). 

A esse respeito, Fergunson (2011) indica que há um conjunto de processos que sustentam 
as formulações radicais que emergem no Serviço Social nas décadas de 1960 e 1970, no Reino Unido 
e nos EUA. Ele cita o legado do “settlement movement” (assentamentos comunitários, o mais famoso 
foi a experiência de Chicago, com as “Hull-Houses”)7; a expansão da Sociologia enquanto disciplina 
acadêmica; os movimentos contra a Guerra do Vietnã, e/ou pelos direitos civis dos negros e/ou a 
frente de liberação dos homossexuais. O autor também menciona como parte desse processo, a 
existência do MRLA (FERGUNSON, 2011) no mesmo período.

Contudo, evidencia-se que as posições contestatórias nos EUA, no Reino Unido e na América 
Latina tenham tido, ao que parece, pouca interlocução e faz-se necessário investigar melhor esse 
processo. Destacamos, ainda, que essas posições teóricas sintonizam com grupos de assistentes 
sociais autodenominados pelo adjetivo “radical”, conforme apresentaremos ao longo deste capítulo.

Assim, contextualizamos o Serviço Social Radical nos EUA e Reino Unido, apresentamos os 
vínculos sociopolíticos das posições contestatórias ao tradicionalismo e analisamos as concepções de 
Serviço Social Radical destacando sua fundamentação teórico-política (seção 2). Nas considerações 
parciais, sintetizamos nossa argumentação (seção 3). 

6 Termo utilizado no Brasil para se referir às práticas empiristas e burocráticas, orientadas teoricamente pelo positivismo e pelo 
pensamento social da Igreja, por uma ética liberal burguesa e uma apreensão psicossocial da questão social.

7 Essas casas ofereceram suporte para a militância sindical, como espaços de articulação e apoio às greves, tendo sido relevantes para as 
lutas das mulheres trabalhadoras. Nesse processo, as/os assistentes sociais obtiveram a confiança dos trabalhadores e trabalhadoras. 
Havia diferenças, Florence Kelley, por exemplo, via no sindicalismo uma forma de chegar ao socialismo, diferentemente de Addams, 
cuja ação estava direcionada para a democracia social (REISCH e ANDREWS, 2002).
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2 tenSõeS nO social WorK: A ALteRnAtIvA RAdIcAL

2.1 O SeRvIçO SOcIAL RAdIcAL nOS eUA 

A produção norte-americana, desde a emergência do Serviço Social enquanto profissão 
nos EUA comportou tensões e conflitos, com a presença de referências críticas, articuladas aos 
movimentos sociais progressistas.

Nessa direção, Vicente Faleiros (2008) analisa a presença de concepções funcionalistas 
na produção do Serviço Social estadunidense “nas perspectivas do bom funcionamento social” 
(FALEIROS, 2008: s/p). Por outro lado, o autor indica que, “já na época de sua fundação emergiram as 
polêmicas sobre Serviço Social”. Por exemplo, “Jane Adams8, contemporânea de Mary Richmond, 
defendia uma ação política, apoiada em princípios feministas, de democratização, de respeito à 
diversidade cultural e de paz. Tanto assim que foi contemplada com o Prêmio Nobel da Paz” (TRAVI 
apud FALEIROS, 2008, s/p).

Desse modo, para Faleiros (2008: s/p), essa polêmica também está presente na produção de 
Berta C. Reynolds9, que considera o Serviço Social na estrutura social, metodologicamente, “sem as 
divisões de caso, grupo e comunidade ou de campos de ação”, “devendo-se articular o econômico, o 
social e o psicológico” no enfrentamento dos problemas. Para Faleiros (2008, s/p), “além de sair de 
uma prática autoritária, [essa concepção] busca uma orientação de diagnóstico mais complexa e uma 
orientação que investigue as forças e potencialidades da própria população” [...] “o assistente social 
deve integrar o conhecimento de si com o conhecimento do outro e, neste sentido, incorporando os 
conhecimentos da psicanálise e também considerando as demandas da população”. Assim, “Reynolds 
rompe com a definição de uma helping profession para visão de uma protecting society em relação 
aos “desavantajados” (1942, p. 29)” e critica a relação entre “o que ajuda e o que é ajudado como 
relação de superioridade, levantando a questão de que a ajuda está estruturada pela sociedade, 
inclusive como a indústria do socorro e a ausência do Estado” (FALEIROS, 2008: s/p).

Faleiros (2008, s/p) também afirma que os “pressupostos dos discursos de Reynolds foram 
aprofundados e politizados pelo Radical Social Work dos anos 1970”. Nesse sentido, o pressuposto 
de que se deve “qualificar a ajuda pela ciência ou pela técnica foi desconstruído por Reynolds como 
parte da estrutura capitalista e da indústria da ajuda, configurada como prática autoritária e ainda 

8 É na confluência desses movimentos que encontramos Jane Addams (1860-1935), que fez parte da primeira geração de mulheres 
americanas a obter um diploma universitário, no seu caso, de Rockford College, no Illinois. Depois de visitar Toynbee Hall, um social 
settlement universitário em Londres, Addams estabeleceu em 1889 a primeira casa semelhante, a Hull-House, em Chicago. Esses 
settlements eram geralmente casas de residência para licenciados que quisessem viver em áreas deprimidas e contribuir para a vida 
social da comunidade envolvente, através, por exemplo do desenvolvimento da educação de adultos, a recolha de dados sociais e 
para a melhoria das condições sociais e industriais locais. Inspirada pelo exemplo britânico, Jane Addams rapidamente convenceu a 
amiga Ellen Starr Gates a participar da sua experiência de implementação de uma dessas casas, procurando beneficiar muitos dos 
novos imigrantes e classes operárias residentes em Chicago (SILVEIRINHA, 2016, s/p). 

9 Reynolds viveu entre 1885-1978. Foi uma das lideranças do Movimento Rank and File, com aproximações ao sindicalismo radical de 
esquerda e ao Partido Comunista. Em 1938, face sua declarada posição marxista e atuação sindical, foi demitida da Universidade de 
Smith College. Nos anos 1950, foi incluída na “lista negra” do “macarthismo”, considerada “comunista” (REISCH e ANDREWS, 2002).
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com uma orientação moralista e ilusória” (FALEIROS, 2008, s/p). E ainda, segundo o autor (2008, s/p) 
“Reynolds chama a atenção para a necessidade de um significado mais amplo de trabalho social, 
como na URSS, na Inglaterra e na China, implicando ‘que em qualquer lugar que se trabalhe, deve-se 
fazê-lo para o todo’”. Conforme sintetiza Faleiros (2008: s/p),

No processo de acumulação capitalista, os exercícios profissionais foram se construindo 
articulados a uma expressão de controle dos segmentos dominados, de legitimação 
ideológica da ordem, de fragmentação de problemas, de individualização das demandas 
sociais, de integração aos objetivos institucionais. No entanto, numa perspectiva de 
politização desses exercícios, de pressão das organizações e movimentos sociais e de 
crítica à relação entre Serviço Social e o capitalismo, vários grupos de profissionais, tanto 
na Europa, como nos Estados Unidos e na América Latina, produziram uma análise de seu 
contexto e de suas funções, ao mesmo tempo, que se mobilizaram para uma perspectiva de 
mudança, de defesa de direitos, de participação e de articulação das demandas cotidianas 
diversificadas a projetos societários de transformação das relações de dominação e de 
exploração na busca de afirmação dos direitos humanos, da justiça social, da equidade, com 
respeito à diversidade social, cultural e de orientação sexual, religiosa ou política. 

Depreende-se que a produção e a ação do Serviço Social nos EUA possuem tensões, 
as quais revelam pelo menos dois posicionamentos éticos e políticos: a) compromisso com o 
poder dominante instituído, mediado pela filantropia e pela normatização dos “clientes” 10; e b) 
compromisso com as necessidades e interesses dos “clientes” atendidos pelos assistentes sociais, 
abrindo-se e vinculando-se aos movimentos progressistas por direitos sociais e cidadania e/ou aos 
movimentos de esquerda, críticos ao capitalismo. 

De acordo com David Wagner (1989), as condições econômicas e sociais foram importantes 
para ascensão e declínio do “radicalismo”11 no Serviço Social. Os anos de 1930 e as décadas de 
1960 e 1970 foram densos em relação às crises econômicas e ao processo de mobilização social, 
e demarcam a emergência de perspectivas radicais e críticas no Serviço Social norte-americano, 
influenciando a ação, a formação e as organizações profissionais.

O contexto econômico dos anos 1960 com a mobilização/ativismo social criou a necessidade 
de ação governamental, que se expressou na “Guerra contra a pobreza”, empreendida por L. Johnson, 
por meio de legislações que incluíam programas de estímulo econômico, pleno emprego, cuidados 
com saúde e reabilitação urbana e rural, além de aumentar as oportunidades educacionais para jovens 
e adultos, destacando-se, ainda, a Lei de Oportunidade Econômica (REISCH E ANDREWS, 2002). 

Nesse período, a National Welfare Rights Organization – NWRO (articuladora em âmbito 
nacional de organizações locais em defesa dos direitos sociais) foi um espaço importante para os 
assistentes sociais radicais, e suas raízes remetem ao movimento pelos direitos civis, nas comunidades 
de ativistas de metrópoles, como Nova Iorque (REISCH E ANDREWS, 2002).

10 Neste artigo, destacamos o termo cliente entre aspas, significando que foi utilizado pelo autor.
11 Desenvolveremos melhor esse tema a seguir.
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A NWRO, entre 1966 e 1973, contribuiu para a organização dos “beneficiários” dos 
programas de bem estar social, incentivando-os a lutar por seus direitos, em uma perspectiva de 
justiça econômica e social. Tornou-se um movimento dominado por mulheres afro-americanas 
beneficiárias dos programas, e um dos poucos movimentos organizados nacionalmente por pessoas 
pobres e o único composto predominantemente por mulheres negras (REISCH E ANDREWS, 2002). 

Apesar do apoio e envolvimento ativo de muitos assistentes sociais progressistas, a 
organização criticava os profissionais por seu papel social repressivo de controle, no contexto do 
Estado de bem-estar social.

Wagner (1991: p.82) lista várias organizações de “assistentes sociais radicais” – nomenclatura 
utilizada por ele – vigentes nesse período, como: Radical Alliance of Social Service Workers (RASSW) 
e Social Workers Action for Welfare Rights (SWAWR), ambas situadas em Nova Iorque; Union of 
Radical Human Service Workers (URHSW) e Coalition for Basic HumanNeeds (CBHN), situadas em 
Boston; e o grupo nacional Bertha Capen Reynolds Society (BCRS)12.

Destaca-se a RASSW, que desde sua formação, em 1974, incentivou a perspectiva radical, 
defendendo mudanças na formação profissional. Sua estratégia enfatizava a educação política dos 
assistentes sociais, o combate ao racismo e ao sexismo. (REISCH E ANDREWS, 2002).

A RASSW surgiu do “Bertha Reynolds Club”, pequeno núcleo de assistentes sociais de 
esquerda, associado ao Partido Comunista. Propunha realizar programas de educação, publicações 
e influenciar organizações profissionais, como a Associação Nacional dos Assistentes Sociais 
(NASW) para uma ação social mais efetiva (REISCH E ANDREWS, 2002). Havia divergências na 
RASSW e, segundo Reisch e Andrews (2002), os representantes da “velha guarda” defendiam a 
reestruturação fundamental da sociedade, além de proporem metas amplas para a associação, no 
plano político-social. Já os representantes da “nova esquerda” argumentavam sobre a relevância de 
associar as demandas por trabalho, serviços e benefícios com a demanda pelo socialismo (REISCH 
E ANDREWS, 2002).

Na medida em que a crise econômica dos EUA, resultante da desregulamentação do 
sistema monetário internacional e da crises do petróleo de 1973 e 1979 que travam o crescimento 
dos países industrializados, a RASSW continuou a fornecer uma análise radical dentro do campo 
do Serviço Social e a promover uma agenda alternativa, por meio do informativo bimestral The 
Social Service Alternative View, de conferências e workshops para os assistentes sociais e ativistas 
comunitários, defendendo políticas sociais progressistas em torno de questões como desemprego e 
cortes de serviços (REISCH E ANDREWS, 2002).

De acordo com Reisch e Andrews (2002), no decorrer dos anos 1970, o clima político-
econômico e ideológico nos EUA alterou-se. Os radicais do Serviço Social perseveraram em seus 

12 Importante também foi a criação da Revista Catalyst: A Socialist Journal of the Social Work Today, em 1976, com o objetivo de ser 
“uma voz consistente de esquerda no Serviço Social e ajudar a unir radicais do campo”. Ainda é relevante nesse período a formação 
da “Union of Radical Political Economist” (WAGNER, 1991: p. 82). Conforme salienta Potyara Pereira (2016), pode-se inferir que 
houve uma influência da perspectiva defendida pelos “economistas radicais” nesse período, no âmbito das Ciências Sociais.
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esforços para criar organizações alternativas e reorientar a direção da profissão. A segunda onda 
do feminismo adquiriu relevância a partir de 1977 e repercutiu na “prática” profissional. A questão 
da luta social contra todas as formas de opressão tornou-se um ponto central para os radicais, 
incorporando o debate feminista e a discussão sobre a opressão de gênero. Os autores (2002) 
indicam o Catalyst Colletive, constituído por jovens brancos, que se reconheciam como socialistas, 
anarquistas, feministas radicais e marxistas13, como exemplo da forma que o radicalismo no Serviço 
Social se expressou na década de 1970. Para eles (2002), essa experiência revela como assistentes 
sociais radicais da década de 1970 desenvolveram orientações teóricas mais abrangentes e 
avançaram para estilos menos conflituosos, apesar de não menos militantes.

Nos anos oitenta, a RASSW mantinha suas bases originais, bem como a compreensão crítica 
das crises econômico-sociais associadas ao capitalismo. Mas, em 1987, foi extinta, não resistiu ao 
impacto dessas crises que afetaram inclusive a composição da profissão, e o recuo das posições 
radicais, agora suavizadas pela denominação “progressista” (REISCH E ANDREWS, 2002).

A organização dos assistentes sociais radicais teve como suporte a aproximação com os 
sindicatos, com o campo da esquerda, incluindo o Partido Comunista e com os movimentos sociais, 
destacando-se o movimento feminista, o movimento étnico-racial, e a luta pelos direitos sociais, 
dialogando criticamente e indicando os limites da sociedade capitalista. Nessas aproximações, 
houve referências ao marxismo com significados sociopolíticos diversos.

No que diz respeito às referências com base teórica marxista, segundo Payne (1995), há 
diferentes posições na fundamentação do Serviço Social radical. Ele destaca a “progressiva”, a 
“reprodutiva” e a “contraditória”. Para a primeira – posição progressiva –, o Trabalhador Social é 
um agente de mudança positivo e o assistente social tem por papel a promoção da ação coletiva 
e a elevação da consciência. Os autores de referência dessa vertente seriam Galper, Bailey e 
Brake14. A posição reprodutiva também considera os assistentes sociais como agentes de controle 
de classe, que, como tais, contribuem com a opressão da classe trabalhadora pela sociedade 
capitalista. Já a posição contraditória considera os assistentes sociais como agentes de controle 
social que, contraditoriamente, cooperam com as capacidades da classe trabalhadora e oferecem 
conhecimentos e o poder do Estado a seus “clientes”, ou seja, essa contradição pode contribuir 
com a revolução. Para eles, nessa posição se encontram Corrigan e Peter Leonardo como grandes 
referências do Serviço Social Radical no Reino Unido.

Mullaly e Keating (1991) propuseram uma abordagem dialética como forma de conciliar as 
“visões opostas” do Serviço Social radical, explicitando que esse foi influenciado por três perspectivas 
socialistas: a socialdemocracia, o marxismo revolucionário e o marxismo evolutivo (MULLALY; 
KEATING, 1991 apud REISCH; ANDREWS, 2002).

13 Nossos estudos caminham na direção de apreender o que estão considerando por: socialistas, marxistas e anarquistas. 
14 Destaca-se que Roy Bailey e Mike Brake são autores Britânicos e foram precursores do SSR no Reino Unido; organizaram o primeiro 

livro do SSR no Reino Unido, em 1975, livro este que foi publicado nos EUA, em 1976, sendo uma referência bibliográfica importante 
no SSR dos EUA.
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Por outro lado, Payne (1995) faz referência à existência de assistentes sociais radicais que 
concordam com a posição socialdemocrata, em que o Estado deve ser responsável por “prover o 
mínimo de vida” e promover uma maior equidade e justiça social, sendo um patamar para uma 
sociedade socialista. Para esses profissionais, o conflito social deriva de várias fontes, incluindo, 
questões de gênero, raça, estatuto econômico e religião, todos relevantes para a estratégia de 
transformação social. 

Diferente dessa é a posição dos assistentes sociais “marxistas revolucionários”, para quem 
o estado de bem-estar promove a sobrevivência e não a transformação social, sendo necessário 
apoiar as lutas dos grupos pelos direitos de bem-estar, cooperativas, grupos de autoajuda e 
alternativas de serviços e organizações fora do Estado. Para eles, o conflito de classes é a fonte 
fundamental para a opressão na sociedade capitalista. Eles também reconhecem outros conflitos, 
mas, esses podem ser resolvidos no interior do capitalismo, enquanto que os de classes não 
(PAYNE, 1995).

Nota-se que a perspectiva do “marxismo evolutivo” se aproxima do grupo socialdemocrata. 
Eles consideram que os assistentes sociais devem trabalhar dentro do sistema, mas devem separar 
as forças para a mudança socialista das forças que preservam o capitalismo. Concordam com os 
“marxistas revolucionários” acerca do conflito de classes enquanto fonte principal para a opressão 
na sociedade capitalista, mas, incluem o gênero, a raça, a idade como fontes secundárias de opressão 
que devem ser consideradas em qualquer estratégia para a transformação social (PAYNE, 1995).

Payne (1995) assinala as formas de atuação radical por meio da ação coletiva, devendo 
o profissional se unir às instituições da classe trabalhadora, sobretudo aos sindicatos, bem como 
participar de ações políticas e atividades comunitárias, descentralizando e democratizando o 
trabalho de equipe. 

A partir dessa exposição é possível analisar que as posições denominadas por “radical” no 
Serviço Social norte-americano são bastante controversas e polêmicas. Podemos indagar aqui, por 
exemplo, se pode haver “marxismo” que não seja revolucionário. Ou se não é contraditório classificar 
uma visão marxista de “evolutiva”. Entretanto, apesar das diferenças e, até mesmo, divergências 
entre essas posições elas possuem em comum o caráter de aproximação com os grupos sociais 
pelo ativismo político, na defesa dos direitos sociais, da justiça social, da cidadania, incentivando 
os “clientes” a lutar por alterações que podem, em certa medida, atuar na construção de outra 
sociedade.

O exposto anteriormente nos permite afirmar que o chamado SSR comporta diferentes 
vertentes teóricas e políticas. A aproximação ao marxismo e à proposta socialista é mediada pelo 
ativismo social, e de acordo com a conjuntura, conecta-se aos diferentes movimentos e lutas da 
sociedade e dos “clientes” e/ou “beneficiários” dos serviços sociais. Trataremos desses aspectos a 
seguir.
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2.1.1 CONCEPçõES DE SERVIçO SOCIAL RADICAL NOS EUA

Selecionamos na bibliografia do Serviço Social estadunidense alguns autores que se 
destacaram na abordagem crítica da profissão e suas concepções acerca do SSR – período de 
1960 a 1980, chamando à atenção, inclusive, para o fato de que eles não consideram “qualquer 
formulação crítica” como Serviço Social Radical. Para eles, SSR é aquele com a influência do 
marxismo associada à perspectiva do socialismo. Buscamos, ainda, pesquisar as interlocuções 
desses autores com o MRLA.

Iniciamos com Jeffry Galper, especialmente em seu livro Política Social e Trabalho Social 
(1980), traduzido para o português por Maria Ozanira da Silva e Silva e Artemira da Silva e Silva 
(colaboradora). Nessa obra, o autor aponta e desenvolve, exaustivamente, a existência de “ideias 
radicais” no Serviço Social estadunidense, e apresenta a sua concepção de Serviço Social Radical, 
fundamentada na teoria social marxista (GALPER, 1980). Em suas palavras, Serviço Social Radical é:

[...] aquele que contribui para a construção de um movimento de transformação para o 
socialismo pelo seu próprio esforço e utilizando-se de sua prestação de serviços. É um 
Serviço Social socialista. Todos aqueles que praticam o Serviço Social radical lutam pelo 
socialismo a partir do âmbito das instituições de prestação de serviços onde se encontram 
engajados (GALPER, 1980, p. 28).

Entretanto, o autor chama atenção para as diferentes concepções que perpassam esse 
movimento e faz críticas contundentes a elas, recusando-as como “Radical”. Vejamos:

[...] existe uma larga variedade de formas alternativas de prática ou de técnicas, algumas das 
quais se identificam ou são identificadas como radicais. [...] Essas abordagens se utilizam 
do termo radical para imprimir uma diferença fundamental. Tem sido comum a utilização 
do temo radical por abordagens que se colocam em defesa de uma causa, como criação 
de propostas alternativas, metodologias ou modificação de comportamento, antifreudiana 
ou não; Serviço Social de Caso, organização de grupos de interesse e outros. Não me 
refiro a essa variedade de técnicas ou abordagens como críticas, uma vez que elas não são 
fundamentadas nem dirigidas para um compromisso socialista. Não há sequer razão que 
justifique essas abordagens receberem, e, algumas vezes voluntariamente, adotarem o 
rótulo de radicais (GALPER, 1980, p. 21-23).

Ainda de acordo com Galper (1980), existem diversas formas de análise e de prática 
socialista, e o socialismo não se apresenta como um esquema rígido.

Ao examinarmos as manifestações atuais do radicalismo no Serviço Social, o fazemos na 
perspectiva de estar procurando estabelecer um relacionamento do Serviço Social com o 
pensamento socialista, num contexto mais amplo (p. 24). [...] Não existe um consenso entre os 
assistentes sociais de esquerda no que se refere à definição e à natureza da prática do Serviço 
Social radical [...] não há uma direção única e clareza opcional que orientem os esforços de 
mudança que ocorrem, presentemente, nos Estados Unidos (GALPER, 1980, p. 26).
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O autor chama a atenção para a dimensão política da profissão ao enfatizar que:

[...] os assistentes sociais radicais são, ao mesmo tempo, radicais e assistentes sociais. [...] e, a 
prática convencional é também política, quer seu conteúdo político seja ou não reconhecido. 
[...] Radical não é quem procura introduzir a política em situações apolíticas. [...] devemos 
encontrar condições de trazer o compromisso político para os eventos diários de nosso 
trabalho. Fazer isso significa, em parte, dedicar séria atenção às necessidades imediatas e 
urgentes daqueles que nos procuram e, ao mesmo tempo, relacionar esses esforços para a 
construção do socialismo (GALPER, 1980, p. 30). 

Ele também argumenta que o interesse em associar ideias radicais com a teoria e a prática 
do Serviço Social cresce no contexto das dificuldades geradas nos países capitalistas ocidentais e 
seus rebatimentos nos profissionais e nos “clientes” da assistência pública, acentuando a descrença 
nas reformas no capitalismo. 

Quanto a uma possível interlocução com o MRLA, não encontramos em seus textos qualquer 
evidência desse contato. E, em entrevista realizada (24/08/2017) para a pesquisa, Maria Ozanira da Silva 
e Silva, que também foi aluna de Galper no Mestrado realizado por dois anos nos EUA – afirma que:

Em nenhum momento ele (Galper) faz qualquer referência que o movimento de lá (Radical 
Social Work) tem alguma relação com a Reconceituação na América Latina. É um movimento 
dos assistentes sociais, tanto da Inglaterra quanto dos Estados unidos e Canadá [...] que, 
inconformados com a exploração do capitalismo, com o sistema de welfare state dos países 
desenvolvidos, que não atendiam as necessidades sociais dos pobres, com a história da 
exploração do trabalho, com a história da falta de organização dos trabalhadores do setor 
social, eles constituíram um movimento, que segundo o próprio autor é um movimento muito 
minoritário dos assistentes sociais dos Estados Unidos. Não é um movimento hegemônico 
como foi o movimento de Reconceituação na América Latina e no Brasil. É um movimento deles 
contra a exploração do capitalismo nos países desenvolvidos (ENTREVISTA DE CAMPO, 2017).

Para Silva (1980, p. 18-19), a proposta metodológica de Galper se embasa num corpo 
teórico cujo objetivo maior é a transformação da sociedade capitalista em uma sociedade socialista, 
embora não ignore as necessidades do dia a dia dos usuários, tendo como base a organização 
popular pelo desenvolvimento de uma consciência coletiva, como fator primordial de mobilização 
para a mudança.

Outro autor que merece destaque é David Wagner (1991)15. Ele vai afirmar que nos EUA 
houve dois grandes períodos de movimentos radicais. O primeiro ocorreu entre 1930 e 194016 e o 
segundo nos anos de 1960 chegando a 1980. Para ele (WAGNER, 1991, p.82), o ponto alto ocorreu 
entre 1974-1979, resultado do “severo declínio econômico de 1973”, com sérias implicações para os 

15 Suas referências principais são: Frances Fox Piven e Richard Cloward, Jeffrey Galper (traduzido no Brasil), Roy Bailey e Mike Brake, 
autores adeptos do SSR.

16 Entre 1929 e 1942, um grupo minoritário de assistentes sociais, conhecido como Rank and File, questionou os valores do sistema 
socioeconômico americano, aliando-se aos movimentos dos trabalhadores. Criticavam o plano governamental “New Deal”, 
considerando que este não ajudava a sociedade, mas, sim a indústria e a agricultura.
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assistentes sociais. Para o autor, o termo “radical” caracteriza os assistentes sociais que se unem em 
organizações e/ou explicitam seu apoio às causas de esquerda (WAGENR, 1991, p. 97). 

Diferente de Galper, para Wagner (1991), o SSR não precisa estar necessariamente atrelado 
a uma teoria ou a uma única teoria. Ele indica, ainda, a existência de várias organizações de assistentes 
sociais radicais durante os anos 1970 e 198017. Wagner (1991) caracteriza os assistentes sociais 
Radicais dos anos 1960 como aqueles que faziam a autocrítica ao se considerarem “privilegiados” e 
“opressores dos pobres”, dos negros e de grupos do “Terceiro Mundo”; esses profissionais estavam 
interessados em utilizar suas posições dentro dos serviços sociais para promover causas políticas 
mais amplas; com permeabilidade ao pensamento marxista e socialista, contribuindo para que 
percebessem seus “clientes” como classe trabalhadora. O Serviço Social se apresentava como uma 
profissão identificada com o “cliente” e também como uma organização política. 

Outro autor que destaca as formas de atuação do SSR é Payne (1995). Ele indica a dimensão 
coletiva dessa ação apontando a necessária união do profissional às instituições da classe trabalhadora, 
especialmente os sindicatos e pela participação em ações políticas e atividades comunitárias, 
descentralizando e democratizando o trabalho de equipe. Esse autor destaca ainda o trabalho 
individual com “clientes” e sua importância na direção de fazer com que ele compreenda as opressões 
da classe dominante, distinguindo as necessidades materiais das necessidades pessoais, evitando a 
individualização e a culpabilização dos “clientes” por seus problemas sociais. Entretanto, sua concepção 
de SSR vai ao encontro das críticas de Galper, ou seja, ele não centra na vertente marxista, somente, 
destaca a perspectiva radical baseada nos trabalhos do brasileiro Paulo Freire, considerando essa vertente 
“particularmente importante”. Afirma que essa concepção defende que a luta pela sobrevivência 
somente se consegue mediante uma mudança revolucionária. Ele imputa, equivocadamente, a Paulo 
Freire a responsabilidade pelo MRLA quando afirma que essa “filosofia – Paulo Freire –, conduziu a 
uma “reconceptualização” do trabalho social da América Latina” (PAYNE, 1995, p. 262). 

Em Payne temos uma referência explícita ao MRLA e ao pensamento de Paulo Freire como 
uma vertente do SSR estadunidense. Para ele, as concepções de Freire são uma das direções do 
trabalho profissional radical.

2.2 O SeRvIçO SOcIAL RAdIcAL nO ReInO UnIdO

No Reino Unido, o movimento contestador ao Serviço Social Tradicional dos anos 1960 
a 1980 também foi denominado de Serviço Social Radical. Não foi um movimento homogêneo e 
tampouco alçou hegemonia, mas construiu alguma capilaridade na profissão, desde o âmbito 
acadêmico à militância política e também à prática institucional.

A conjuntura política daquele momento é carregada de fermentação contracultural dos 
anos 1960, que começou com a erosão do establishment conservador e com o colapso da aparente 

17 Conforme apresentamos no item 2.1 deste texto.
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neutralidade do Estado de Bem-Estar capitalista. Essa conjuntura gerou no Reino Unido uma descrença 
no Partido Trabalhista, em parte por causa dos fracassos da guerra do Vietnã e, domesticamente, por 
causa da persistência da desigualdade de renda, o que fortaleceu, por exemplo, a auto-organização, 
tanto como parte da cultura jovem dos anos sessenta, e dos trabalhadores, em sindicatos. Houve, 
inclusive, movimentos de guerrilha urbana, influenciados pela greve das mulheres em luta por 
igualdade salarial, em 1968.

No Serviço Social daquele período, o movimento contestador foi organizado por militantes 
políticos assistentes sociais, estudantes e professores, tanto do Serviço Social quanto de outras áreas, 
como Sociologia e Direito, engajados em movimentos sindicais - como na NALGO (National and 
Local Government Officer’s Association), por exemplo, em lutas por direitos sociais, contra opressão 
de raça, etnia e gênero. Destacam-se alguns nomes importantes18 deste movimento: Peter Leonard, 
Paul Corrigam, Mike Brake, Roy Bailey, Daphne Stathan, dentre outros. 

No ano de 1970 foi lançada uma revista denominada ‘Case Con’, marco no Serviço Social 
Radical britânico deste período, revista esta que continha artigos críticos, com destaque para temas 
referentes ao Serviço Social e outros à sociedade capitalista. Além da revista, que tinha como 
estratégia se aproximar do cotidiano dos assistentes sociais britânicos, o livro organizado por Mike 
Brake e Roy Bayle, intitulado ‘Radical Social Work’, de 1975, também é considerado um marco na 
organização do Serviço Social Radical do Reino Unido e trouxe elementos teóricos para se pensar 
a prática profissional numa perspectiva radical. Foi um movimento iniciado de forma confluente 
às lutas sociais empreendidas naquele momento no Reino Unido (lutas pela organização sindical 
classista; luta por manutenção de políticas sociais e do estado de bem-estar; temas sobre feminismo, 
racismo, LGBT, Revolução Cubana, China, URSS) e pelo reavivamento do marxismo na esquerda 
partidária enquanto direção teórica e de uma práxis revolucionária. 

O Serviço Social Radical britânico dos anos 1960 a 1980 faz críticas ao Serviço Social 
tradicional/hegemônico principalmente no que se refere à perspectiva centrada no indivíduo 
(perspectiva vitimizadora e funcional, ainda que tenha avançado em caso, grupo e comunidade). 
Assim, o SSR critica a fundamentação ineficiente baseada na psicanálise e sociologia burguesa; tece 
reflexões sobre o assistente social enquanto trabalhador e a qual classe deve se aliar na sociedade 
capitalista; realiza debates sobre ideologia, classe, contradição na sociedade capitalista, Estado e 
afirma o caráter contraditório da política de bem-estar social, de atender a demandas da classe 
trabalhadora e, ao mesmo tempo, ser mantenedora da sociedade capitalista.

2.2.1 CONCEPçãO DE SERVIçO SOCIAL RADICAL NO REINO UNIDO

Roy Bayley e Mike Brake (1976) entendem que uma forma radical de Serviço Social deve ser 
desenvolvida. Esse trabalho, que exige uma crítica ao liberalismo e ao Estado, consiste essencialmente 

18 Dentre toda referência bibliográfica que nos debruçamos para conhecer o SSR no Reino Unido, nos deparamos com referências 
diretas a estes autores, portanto, destacando a influência destes no movimento.
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em compreender a posição dos oprimidos no contexto da estrutura social e econômica em que 
vivem e nesse sentido a perspectiva socialista é a abordagem mais humana para os assistentes 
sociais. Para eles (1976), o objetivo não é, por exemplo, eliminar o trabalho de caso, mas eliminá-lo 
quando apoia a hegemonia da classe dominante. Para contrariar os efeitos da opressão, o assistente 
social precisa inovar em dupla dimensão: ajudando as pessoas a entender sua alienação em termos 
de sua opressão e aumentando sua autoestima. Segundo eles (1976), os próprios assistentes sociais 
sofrem de exploração econômica, e o desenvolvimento de uma crítica radical pode significar seu 
envolvimento em um programa de ação política. Eles devem distinguir as necessidades materiais 
e pessoais de seus “clientes”. Os autores também ressalvam a dicotomia presente na rotina dos 
assistentes sociais de exercer seu trabalho na direção dos direitos humanos ou atender as políticas 
das agências e das instituições amparadas no governo. O desafio era: a escolha de manter seus 
empregos em segurança ou atender pessoas agredidas cruelmente pela sociedade capitalista. Na 
busca de novas bases apontam o retorno do desenvolvimento comunitário e o planejamento social. 

Roy Bayley e Mike Brake (1976) apontam, ainda, alguns princípios para ação radical como 
romper com a perspectiva de que as instituições em que os assistentes sociais estão empregados 
têm motivos benignos e olhar para o que as agências realmente fazem, superando a crença que o 
interesse da agência e o interesse do “cliente” são basicamente idênticos; e mudar a compreensão da 
profissão que atribui praticamente todos os problemas que os clientes experimentam como defeitos 
de desenvolvimento de personalidade e nas relações familiares. Essa posição direciona os “clientes” 
a culpar-se por suas dificuldades, ao invés de buscar na ordem econômica e nas instituições sociais 
as razões que produzem muitos deles. Nessa direção, o profissional avança em sua consciência e 
se torna capaz de ajudar o “cliente” a tomar consciência, dos múltiplos nexos entre os problemas 
econômicos e os problemas definidos como patologia. Nesse sentido, a profissão vai enfrentar 
as determinações sociais, econômicas e políticas que incidem sobre a intervenção profissional. 
Efetivamente, quando as pessoas não têm trabalho ou renda estável, elas são privadas da fonte 
de bem-estar, que pode levar por sua vez a vários tipos de comportamentos que se expressam na 
deterioração da personalidade. De certo modo, são problemas psicológicos, mas, em um sentido 
profundo, são produtos de uma economia que requer uma taxa de desemprego e subemprego 
cronicamente elevada e, portanto, nega os meios de subsistência para muitas pessoas. 

Por fim Bayley e Brake (1976), afirmam que os assistentes sociais devem reconhecer que o 
“conhecimento e a técnica profissional” são usados para legitimar o poder burocrático do assistente 
social sobre as pessoas. O poder burocrático é perigoso e muitas vezes os “clientes” necessitam 
desesperadamente de um contato humano e de apoio, relatam seus problemas (quase sempre na 
crença equivocada de que suas confidências serão protegidas). As agências fizeram dos assistentes 
sociais, policiais. Os autores asseveram que existe uma regra primordial de resistência: “não registre 
nada que prejudique um cliente”, pois o profissional não sabe como sua agência usará a informação, 
ou a quem ela irá torná-la disponível. Tais autores entendem que lutar pelos direitos dos “clientes” é 
lutar contra as instituições do capitalismo e as revoluções não são feitas de uma só vez. 
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Desse modo, a manutenção do capitalismo, depende, em parte, da exploração, do 
isolamento e do estigma das “vítimas desse sistema” potencializados pela agência do estado de 
bem-estar social, então o papel do assistente social é resistir a esses processos, pois as práticas 
dessas agências não são acidentais, mas são fundamentais para a operação da sociedade capitalista. 
Esta é uma luta para tornar explícitas as contradições, e não para obscurecê-las.

A autora Daphne Stathan (1978), em seu livro Radicals In Social Work, também vai propor 
a formulação de outra teoria para o Serviço Social, na particularidade do Reino Unido, num claro 
questionamento às bases tradicionais da profissão. O contexto político, econômico e social, como 
assinalado acima, é centro motor do desenvolvimento de uma outra perspectiva dentro da profissão. 
A autora vai nos afirmar que os questionamentos à sociedade capitalista não são uma particularidade 
do Serviço Social e os motes de mudança se espraiam, motivados por ideais de justiça e direitos.

As preocupações desenvolvidas na primeira parte do livro por Stathan (1978) se referem 
às seguintes questões: radicalismo de esquerda, que visa outra sociabilidade, ou seja, a socialista; 
aproximações com a teoria política e economia política; significado de ser trabalhador social na 
estrutura econômica capitalista; contexto do trabalho social; papel do Estado e do Estado de Bem-
estar; contexto político e história; trabalho social como profissão reativa; controle do cliente e de 
sua participação; perspectiva de grupo; radicalismo de esquerda no trabalho social; conscientização 
e trabalho social. Ainda que de forma não tão aprofundada teoricamente, os pontos trabalhados 
pela autora, fundamentalmente estão atrelados ao caráter político da profissão e às escolhas que 
esse desenvolve em sua história.

3 cOnSIdeRAçõeS PARcIAIS

Dessa breve apresentação de parte da literatura estadunidense e britânica, dedicada 
ao SSR, podemos inferir que as transformações sociais ocorridas no período de 1960-1980, 
enquanto processos históricos e dialéticos foram determinantes para o surgimento de movimentos 
contestatórios no Serviço Social.

Identificamos nos autores apresentados, aproximações no que se refere à crítica ao Serviço 
Social tradicional, à sua prática direcionada por uma perspectiva individualizadora, manifesta ainda, 
no questionamento de sua “neutralidade” e de suas bases teóricas insuficientes e ineficientes 
para compreender e responder ao contexto societal e conjuntural. Observamos as duras críticas 
à ‘obediência’ institucional, com caráter tecnicista, apolítico, portanto conivente à ordem; e 
aproximação com a teoria marxista como uma das propostas de fundamentação teórica para se 
pensar a profissão e a ordem societária. 

A formulação de Galper (1980) contribui sobremaneira, para nossa compreensão do SSR, 
na medida em que defende coerentemente, uma concepção enraizada na teoria social marxista, 
mas também no sentido de evidenciar a variedade de concepções diferentes e, as divergentes 
orientações teóricas e políticas existentes no período.
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Desse modo, observamos que o SSR incorporou perspectivas diversificadas entre a 
concepção marxista, neomarxista, socialista e também pós-moderna. Elas vão de uma posição 
política radicalmente revolucionária, tendo como referencial o socialismo marxista, às propostas de 
reforma do capital, alimentadas pela concepção de “empoderamento”. 

Entretanto, o que une essas diferentes concepções é uma crítica ao capitalismo, seja na 
perspectiva de romper com ele ou na perspectiva de uma reforma, ou na retomada do Estado de 
Bem Estar Social, assim como um posicionamento de uma ação profissional que seja a favor dos 
interesses do “cliente”, e uma recusa ao Serviço Social tradicional.

A abordagem desenvolvida neste capítulo tem caráter aproximativo ao tema em tela e 
continuamos dedicando-nos à compreensão desses processos, aprofundando nossos estudos e 
análises. Contudo, julgamos ter demonstrado a relevância de buscarmos na análise do Serviço Social, 
aquilo que nos aproxima em nossas perspectivas críticas e de resistência às concepções tradicionais 
e às opções políticas conservadoras, destacando as possibilidades de diálogos entre nós, assistentes 
sociais, nas contradições da sociedade capitalista. 

O Serviço Social Radical britânico e estadunidense das décadas de 1960 a 1980 não 
alçou hegemonia nos seus países, mas deixou um legado que merece ser resgatado e estudado, 
principalmente quando nos referenciamos ao Serviço Social brasileiro e sua filiação histórica, 
teórica e metodológica à teoria social marxista, o que nos possibilita buscar um diálogo que pode 
ser frutífero à profissão, internacionalmente, e de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras de 
diferentes continentes.
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A tRAjetóRIA dA PeRSPectIvA 
RAdIcAL nO SeRvIçO SOcIAL 
dOS eStAdOS UnIdOS

cARLA feRnAndeS cARRILhO1

LARA BARReIRO feItOzA2

SARA ALMeIdA de cARvALhO MAYRInK MARqUeS3

SUeLLen PAULA de ARAUjO ALveS4

A reflexão proposta neste capítulo tem por objetivo apresentar os períodos fundamentais 
que expressaram a existência de uma perspectiva de cunho radical no cerne da profissão de Serviço 
Social dos Estados Unidos da América (EUA). O tema em questão resulta de um estudo exploratório 
de fontes bibliográficas de autores norte-americanos que debruçaram seus trabalhos na busca por 
compreender o movimento denominado de Radical, o que possibilitou à profissão construir uma 
crítica ao sistema capitalista, sobretudo nos períodos de 1960 a 1980.

Para se identificar a perspectiva radical no Serviço Social estadunidense foi preciso, entre 
outros aspectos, determinar as principais organizações e movimentos sociais com os quais a profissão 
estabeleceu uma relação dialética e como esses processos sociais influenciaram no desenvolvimento da 
crítica aos fundamentos teóricos alicerçados no conservadorismo e no positivismo dentro da carreira.

É importante destacar que, de acordo com Reisch e Andrews (2002), o Serviço Social 
estadunidense tem sua emergência no final do século XIX, em meio à ascensão do poderio 
econômico industrial do país e, por consequência, do acirramento da questão social. Diante desse 
cenário, a profissão nasce com a promessa de realçar a moral e os bons costumes. Configurava-se 
como uma atuação profissional engendrada no campo clínico, através de uma análise individualista 
e psicologizante dos indivíduos diante de sua condição de subalternidade, o que contribuiu 

1 Graduada em Serviço Social e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF). Integrante da pesquisa “Os movimentos contestatórios no Serviço Social europeu e norte-americano no período de 
1960/1980 e movimento de reconceituação no Serviço Social na América Latina” na UFJF.

2 Graduanda em Serviço Social na UFJF e integrante da pesquisa de iniciação científica “Referências críticas e posicionamento ético-
político no Serviço Social, relações entre Brasil, Portugal, Espanha, Canadá e EUA (1960-1980)” na UFJF.

3 Graduanda em Serviço Social na UFJF e integrante da pesquisa de iniciação científica “Os movimentos contestatórios no Serviço Social 
europeu e norte-americano no período de 1960/1980 e movimento de reconceituação no Serviço Social na América Latina” na UFJF

4 Graduanda em Serviço Social na UFJF e integrante da pesquisa de iniciação científica “Os movimentos contestatórios no Serviço Social 
europeu e norte-americano no período de 1960/1980 e movimento de reconceituação no Serviço Social na América Latina” na UFJF.
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significativamente para a garantia da ordem desejada pelo sistema capitalista, uma vez que 
mascarava o reconhecimento dos trabalhadores em relação ao processo de exploração vivenciado. 

Segundo Reisch e Andrews (2002), Jane Addams e Mary Ellen Richmond exerceram um 
grande protagonismo no desenvolvimento das bases iniciais da profissão. A pioneira, Jane Addams, 
atuou aproximadamente por cinco décadas nos assentamentos (Settlement houses) destinados aos 
imigrantes necessitados, chegando a fundar a Hull House, sendo esta a primeira instituição de ajuda 
social no final do século XIX. Já a obra Diagnóstico Social, de Mary Richmond, publicada no ano de 
1917, rapidamente se tornou o texto oficial da profissão, sendo o principal método da atuação dos 
assistentes sociais.

Além disso, cabe destacar, que o Serviço Social estadunidense influenciou no cunho 
teórico-metodológico da profissão em outros países, dentre esses, pode-se destacar o Brasil. Sendo 
assim, no decorrer da década de 1940 o Serviço Social brasileiro se pautou nas concepções norte-
americanas de Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e Serviço Social de Comunidade, até ser 
fortemente influenciado pelo Movimento de Reconceituação da América Latina no avançar dos anos 
de 1960 a 1980. Pode-se salientar que o movimento latino-americano, conforme o pensamento de 
Iamamoto e Carvalho (2014) trazia a tônica da necessidade de uma revisão autocrítica da profissão, 
com o propósito de reconhecer e analisar as contradições existentes no sistema capitalista sob a 
ótica da tradição marxista.

Diante do exposto, o panorama conservador-positivista, desempenhado pelo Serviço Social 
norte-americano, mostrou-se como um importante instrumento para a manutenção da supremacia 
capitalista do país. Portanto, o presente capítulo abordará os três grandes momentos da perspectiva 
denominada Radical, que possibilitou a ascensão da crítica sobre a realidade contraditória vivenciada 
pela classe trabalhadora diante do sistema capitalista. 

1 A eMeRgêncIA dA PeRSPectIvA RAdIcAL 
nO SeRvIçO SOcIAL eStAdUnIdenSe

No início do século XX, os Estados Unidos se afirmaram como a maior potência do mundo e 
concentravam em suas mãos um grande poder econômico sob uma crescente produção industrial, 
isso com base no aprofundamento da contradição fundante entre o Capital e o trabalho. Pode-se 
destacar que a desigualdade social, a miséria, a exclusão de imigrantes, negros e indígenas foram 
reconhecidos como algo natural da sociedade e não como fruto do modo de produção capitalista.

Segundo Reisch e Andrews (2002), com a exploração massiva da classe trabalhadora 
e com o advento da crise mundial no final dos anos de 1920, originou-se um panorama de 
acentuada insatisfação social, devido à degradação das condições de vida do operariado. Reduções 
orçamentárias e um crescente desemprego foram experimentados em todas as profissões, inclusive 
no Serviço Social.
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De acordo com Wagner (1989), o panorama de instabilidade econômica e política dos 
Estados Unidos possibilitou o crescimento de filiados aos partidos e movimentos de esquerda. Pode-
se destacar a efetividade do Partido Comunista dos Estados Unidos (CPUSA), principalmente no 
que tange seu desempenho em conjunto com as organizações de sindicatos industriais perante o 
desemprego crescente e na defesa dos direitos civis.

Segundo Galper (1989), os movimentos dos trabalhadores tinham por objetivo reivindicar 
melhores condições de vida e, principalmente, fomentar a crítica à concentração de riquezas nas 
mãos dos monopólios. Assim, uma vez que o Serviço Social não se encontrava totalmente alinhado 
às bases convencionais da profissão, engendrado no campo clínico, ele começou a se articular 
às organizações e aos movimentos sociais, tais como o movimento pelos direitos da comunidade 
homossexual, o movimento feminista, o movimento operário, o movimento comunitário e o CPUSA.

Galper (1989) discorre que uma parcela dos profissionais do Serviço Social também se 
encontrava insatisfeita, como o campo da assistência pública, devido às dificuldades impostas pelo 
sistema capitalista e que eram expressas desde o ingresso do assistente social no campo de trabalho 
até, sobretudo, na qualidade do serviço oferecido. 

Cabe destacar, conforme Wagner (1989), que a inserção dos assistentes sociais nos 
movimentos e protestos objetivava conquistas mais amplas para a classe como um todo devido 
ao grande declínio econômico vivenciado. Não havia, dessa forma, distinção entre profissionais e 
“clientes”5, eram todos militantes em um movimento crescente dos trabalhadores.

Cloward e Piven (1976) apontam que em meio aos processos de mobilização social, o 
governo do presidente Franklin Delano Roosevelt implementou o New Deal no decorrer dos anos 
de 1930. Dentro desse pacote de reformas proposto, foi estabelecido o Social Welfare (Programa 
de Bem-Estar Social), com o intuito de remediar a absoluta pobreza agravada pela Grande 
Depressão em 1929. No entanto, tal programa tinha por objetivo recuperar e promover o sistema 
financeiro norte-americano através de acordos estabelecidos entre o governo, os empresários e os 
trabalhadores.

Contudo, conforme explicitado por Cloward e Piven (1976), a política de Bem-Estar Social 
implementada pelo presidente Roosevelt serviu, em grande modo, para elevar os investimentos da 
iniciativa privada. Assim, as políticas de saúde, educação e habitação não representaram melhorias 
na realidade vivenciada pela classe trabalhadora norte-americana, haja vista que o objetivo central 
do governo era de restaurar a confiança no setor econômico do país e do cenário mundial.

É importante destacar, conforme Reisch e Andrews (2002), que o perfil predominante dos 
assistentes sociais era, em parte, de jovens e muitos deles vinculados ao campo do Social Welfare. 
Dessa forma, durante a Conferência Nacional de Serviço Social ocorrida em 1934, a assistente social 
Mary Van Kleek desafiou os demais profissionais presentes, por estes se posicionarem favoráveis às 
políticas liberais lançadas pelo governo de Roosevelt. Ela enfatizou que os programas do New Deal 

5 Termo utilizado pelo autor.
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tinham como objetivo resguardar os direitos da propriedade e os lucros da elite corporativa sob o 
pretexto de melhorar o padrão de vida dos trabalhadores.

Além do mais, segundo Reisch e Andrews (2002), para Mary Van Kleek, somente a 
reestruturação radical da economia estadunidense, em que a indústria e os recursos naturais seriam 
socializados, erradicaria a pobreza e reduziria o nível de desigualdade da nação. O que demonstrava 
a oposição de Kleek à administração do presidente Roosevelt e em relação à opinião da maioria dos 
assistentes sociais. Sendo assim, seu discurso definiu o início do movimento que ficou conhecido no 
Serviço Social como Rank and File Movement. 

O Rank and File Movement foi resultado da maior consciência entre os assistentes sociais 
acerca das contradições oriundas da sociabilidade capitalista e como estas se expressam na 
realidade da classe trabalhadora. Dessa forma, segundo Wagner (1989), os profissionais apoiadores 
do Rank and File começaram a desempenhar o fortalecimento de uma consciência crítica no interior 
da categoria profissional, que se originou também devido à apropriação dos trabalhos de Bertha 
Carpen Reynolds, mas, principalmente, o fortalecimento da consciência dos “clientes”.

Porém, na medida em que o clima de guerra se intensificava, tornava-se cada vez mais 
difícil para os assistentes sociais estadunidenses realizarem a crítica aos processos convencionais de 
reforma do sistema capitalista, haja vista o panorama de perseguições para os que assumissem o 
horizonte de esquerda no país. Conforme Reisch e Andrews (2002), muitos assistentes sociais foram 
investigados ou demitidos das agências públicas e privadas por causa dos possíveis envolvimentos 
com organizações consideradas suspeitas. Bertha Carpen Reynolds e Mary Van Kleek foram alvos 
de grandes perseguições políticas devido à sua aproximação com o CPUSA e com o Rank and File 
Movement.

Como também apontado por Reisch e Andrews (2002), o Serviço Social era uma das 
profissões que mais se ressaltava no movimento sindical em expansão. Entretanto, ao vivenciar a 
histeria anticomunista acentuada pelo pós Segunda Guerra Mundial, foi colocado para os sindicatos 
e movimentos sociais um longo período de silenciamento de sua atuação através da grande “caça 
aos vermelhos”. Esse período conhecido como Macarthismo6 foi alimentado pela disseminação 
do medo das constantes demissões, torturas, repressões e também muitos casos de assassinatos 
devido à rotulação de comunistas.

Desse modo, é importante ressaltar, em consonância com Wagner (1989), que o primeiro 
momento da perspectiva radical no interior do Serviço Social se encontra atrelado ao panorama 
de militância dos assistentes sociais em um movimento comum a favor da classe trabalhadora. 
Contudo, diante do clima de guerra, o cunho radical do Serviço Social foi silenciado juntamente 
com as entidades populares e também pelo crescimento econômico do país, o que amenizou o 
desemprego e a miséria, que eram as pautas principais das mobilizações sociais.

6 Termo utilizado originalmente para descrever o período histórico estadunidense que ficou conhecido pela vigilância anticomunista 
promovida pelo senador republicano Joseph McCarthy.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anticomunista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_(Estados_Unidos)
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2 O RetORnO dA PeRSPectIvA RAdIcAL 
denTro do Serviço Social norTe-aMericano

No período compreendido entre os anos de 1940 a 1960, conforme Reisch e Andrews 
(2002), os Estados Unidos vivenciaram um grande crescimento econômico que possibilitou um 
aumento na qualidade de vida da população e, principalmente, uma visão amistosa em relação ao 
futuro. No entanto, esse “boom” econômico ocorrido no final da década de 1950, gerado pelo fim 
da Segunda Guerra Mundial, entrou em um grave declínio de forma que as taxas de desemprego e 
o aumento dos subúrbios tornaram a repercutir em grande escala no país.

2.1 A PeRSPectIvA RAdIcAL nO SeRvIçO SOcIAL dIAnte 
do cenário de eferveScência Social doS anoS de 1960

Reisch e Andrews (2002) apontam que nos anos de 1960, após a morte do presidente 
estadunidense John F. Kennedy, seu sucessor, o vice-presidente Lyndon Johnson, proclamou a 
“guerra contra a pobreza” na intenção de conter o cenário de insatisfação social provocado pela 
extrema miséria. Dessa forma, para equivaler o seu objetivo, o atual presidente promoveu legislações 
que incluíam programas de estímulo econômico, de pleno emprego, de cuidados com saúde e de 
reabilitação urbana e rural, além do aumento das oportunidades educacionais para jovens e adultos.

Destaca-se, de acordo com Reisch e Andrews (2002), que nos anos de 1960 iniciou-se uma 
série de transformações sociais, políticas e econômicas na realidade do país e em âmbito mundial. 
Pode-se salientar o aflorar das forças populares em diversas grandes cidades na primavera de 1969 
com ênfase em Boston. Líderes minoritários, organizações constituídas por pessoas destituídas de 
poder aquisitivo e estudantes, encontravam-se engajados em uma longa luta por justiça e igualdade.

É importante enfatizar, como apontado por Wagner (1989), que as mudanças ocorridas na 
profissão tinham significativa ligação com os aspectos econômicos, políticos e sociais. A perspectiva 
radical no Serviço Social dos Estados Unidos na década de 1960 buscou se restabelecer no contexto 
de rápidas mudanças sociais e do ressurgimento de movimentos sociais, ressaltando o sucesso dos 
direitos civis e o contexto da “guerra contra a pobreza”, que implicava em um cenário suficientemente 
contraditório para a profissão, dados os muitos trabalhadores que acreditavam na capacidade do 
governo de resolver quaisquer problemas desde que tivesse recursos, isso demonstrava que a 
perspectiva radical não era homogênea na profissão.

Wagner (1989) descreve que nesse período também houve críticas no que tange o processo 
de formação das profissões de serviços humanos, principalmente no âmbito das disciplinas oferecidas 
pelas universidades. Dessa forma, abriram-se possibilidades para possíveis mudanças na formação 
e na prática profissional do Serviço Social, fruto do crescimento dos movimentos igualitários e a 
procura pela área das ciências sociais no país. A década de 1960 permitiu o avigorar da perspectiva 
radical, que antes havia sido estagnada, tendo por auge de influência o lapso de 1968.
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Outras organizações contribuíram de forma essencial para o questionamento da estrutura 
do Serviço Social tradicional-conservador. Wagner (1989) aponta algumas dessas organizações: o 
Movimento dos Trabalhadores de Bem-Estar Social (Social Welfare Workers Moviment - SWWM), 
nascido de atividades orientadas para o protesto na Conferência Nacional de Bem-Estar Social 
(National Conference of Social Welfare - NCSW), em Nova Iorque, no final da década de 1960; e os 
Estudantes para uma Sociedade Democrática (Students for a Democratic Society), que forneceram 
uma ampla análise sociopolítica da sociedade americana pós-industrial, delineando algumas das 
condições para sua mudança e sugerindo diretrizes gerais para a ação social.

Dentre as ações sociais que foram propostas pelos Estudantes Para uma Sociedade 
Democrática (Students for a Democratic Society), foi sugerido aos assistentes sociais que centrassem 
sua atuação como educadores e questionadores da manutenção da ordem conservadora. Em seguida, 
os assistentes sociais deveriam formar alianças com os usuários de seus serviços, criando uma massa 
de pessoas dispostas a lutarem em prol de mudanças significativas nas instituições de assistência social.

Contudo, Cloward e Piven (1976) discorrem que o cunho radical no campo profissional 
resultou numa reação defensiva do Serviço Social tradicional. Muitos assistentes sociais acreditavam 
que o ativismo político deveria ser uma atividade subjetiva, alheia à prática do trabalho científico e 
objetivo. Os autores revelaram a existência de tensões entre os assistentes sociais que adensavam 
alguns questionamentos, como exercer os direitos humanos ou atender às políticas das agências e 
das instituições amparadas no governo, por exemplo. Tal escolha empregava aos assistentes sociais 
um grande anseio e um desafio entre a necessidade de manterem seus empregos em segurança ou 
atenderem às pessoas agredidas pela sociedade capitalista.

E para fundamentar a oposição às políticas implementadas pelo governo, Cloward e Piven 
(1976) demonstram, com uma extensa pesquisa de campo, a desconfiança e a insatisfação de 
estudantes e profissionais do Serviço Social com o Social Welfare (Programa de Bem-Estar Social) 
e sua ampliação. Em 1960, os sujeitos descontentes se opunham ao viés conservador dos aparatos 
institucionais burocráticos, colocando-se contrários à educação conservadora a qual eram submetidos 
e também à atuação psicologizante e moralista em relação aos “clientes” no cotidiano de sua prática.

De acordo com Wagner (1989), ao longo da década de 1960, os assistentes sociais radicais 
participaram, principalmente, como militantes nos movimentos sociais, no entanto, sem ocupar 
papéis de liderança como nos primeiros momentos da perspectiva radical. Isso também se justifica 
devido ao fato de os assistentes sociais deste período estarem mais voltados a promover conquistas 
internas na profissão, sendo possível então, destacar as mudanças dos estatutos da NASW (National 
Association of Social Workers). 

A partir dessas mudanças, os assistentes sociais passaram a adotar métodos de trabalho 
pautados em perspectivas mais coletivas, o que resultou num amadurecimento da atividade da 
profissão na transição da década de 1960 para 1970. Diante disso, houve também mais integração 
no trabalho desenvolvido pelos profissionais.
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2.2 do auge ao declínio da perSpecTiva radical

De acordo com Reisch e Andrews (2002), a crise econômica no início da década de 1970 
afetou os assistentes sociais de forma pessoal e profissional, o que moldou o ativismo radical desse 
período. À medida que o clima político-econômico e ideológico nos EUA foi se diversificando ao 
longo da presente década, os profissionais radicais do Serviço Social continuaram seus esforços 
para criar organizações alternativas e reorientar o direcionamento da profissão a fim de mudar os 
paradigmas sobre a carreira.

Dessa forma, segundo Wagner (1989), durante os anos de 1970 foi criado o Catalyst 
Collective, que era constituído principalmente por jovens radicais influenciados pelos movimentos 
sociais dos anos de 1960 e se intitulavam como socialistas, anarquistas, feministas radicais e/ou 
marxistas. Esses jovens criaram um periódico chamado Catalyst: A Socialist Journal of the Social 
Services, que articulava uma postura crítica sobre a profissão, com o intuito de promover orientações 
teóricas mais abrangentes para a mudança da base profissional conservadora.

Como apontado por Wagner (1989, p. 76), no início dos anos de 1970 o cunho radical 
identificado na profissão refere-se às atuações voltadas para a organização da comunidade e de 
movimentos alternativos como “conspiradores do movimento de part-time”. Eram percebidos como 
atuantes de grupos de esquerda, disseminadores dos meios de comunicação radical, “combatentes 
do estilo de vida” ou “libertadores humanos”.

Wagner (1989) discorre que os assistentes sociais nos anos de 1970 buscaram se diferenciar 
dos profissionais das décadas anteriores, sobretudo dos de 1960. A mudança de perfil neste momento 
denota um movimento de autorreflexão da profissão, sendo perceptíveis grandes mudanças nas 
formas de agir, tais como: o reconhecimento dos profissionais  sobre a dualidade de suas ações, 
maior identificação com a defesa dos interesses da classe trabalhadora, o reforço da necessidade do 
fortalecimento de uma consciência crítica nos “clientes” e também maior participação na formação 
dos comitês e das organizações radicais. Tais aspectos foram primordiais para a ampliação do debate 
e, por conseguinte, para o fortalecimento da profissão no campo crítico.

A aproximação do Serviço Social com a perspectiva radical em meados de 1970, também 
foi influenciada pelas obras de “Fox Piven, Richard Cloward, Jeffrey Galper, Roy Bailey e Mike Brake” 
(WAGNER, 1989, p. 81). Nesse sentido, a disseminação do pensamento crítico por meio de novas 
publicações tornou-se crescente na profissão.

Nos anos de 1960 e 1970 houve uma ampliação da procura pelo Serviço Social devido às 
mudanças demográficas no país e a oferta de empregos. Segundo Wagner (1989), a aproximação 
dos jovens da época aconteceu juntamente com o acesso facilitado à profissão, haja vista que os 
pré-requisitos exigidos e os custos eram menores se comparados com outras profissões. Com isso, 
obteve-se uma grande ampliação no número de profissionais, refletindo no fortalecimento da 
perspectiva crítica nesse período. Outro ponto importante abordado pelo autor demonstra que os 
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organismos tradicionais, as instituições de bem-estar e os hospitais, eram os principais pontos de 
atuação dos assistentes sociais radicais, uma vez que esses lugares eram compreendidos como os 
que atendiam os “clientes” mais oprimidos.

Contudo, o expressivo crescimento do Serviço Social em número de profissionais e a 
influência de pensadores e conteúdos atrelados à esquerda não causaram tanto impacto quanto 
o declínio econômico de 1973, o qual fez com que muitos profissionais se encontrassem em um 
contexto desesperador e assim se despertassem para a necessidade de mobilizações.

Desse modo, em meados da década de 1970 o debate em voga no Serviço Social 
era relacionado à insegurança da empregabilidade instaurada, denominada por alguns como 
“proletarização”. Portanto, com ênfase entre os anos 1975 e 1980 houve grande manifestação 
do militantismo profissional através de organizações sindicais que realizaram críticas à liderança 
profissional sustentada pelo liberalismo e ao liberalismo como base para o Serviço Social, além das 
questões sobre a prática e o desenvolvimento de paradigmas radicais (WAGNER, 1989). Muitas 
dessas preocupações continuaram a forjar o perfil do assistente social em 1980.

No entanto, em face ao enfraquecimento da esquerda nessa década e com o início do 
Reaganismo7 em 1981, muitos radicais do Serviço Social foram desmoralizados, levando ao colapso de 
várias organizações dessa vertente. Diversos esforços para construir novos grupos foram realizados, 
porém não alcançaram êxito.

Pode-se considerar que o auge dos grupos radicais no Serviço Social declinou severamente 
nos anos 1980. Muitos dos profissionais deixaram de assinar a revista Catalyst nesse período, o que 
diminuiu o número de publicações, ainda sim, a revista buscou manter-se como uma voz atuante 
da esquerda, mesmo pairando o sentimento de desmoronamento. Porém, no avançar da década 
de 1980, o debate existente era se a revista deveria ser considerada socialista ou progressista, visto 
por alguns integrantes como a expressão do esvaziamento ideológico de esquerda, uma vez que nos 
anos 1976 e 1977 foi debatida a possibilidade da revista ser denominada marxista ou socialista.

Conforme Wagner (1989), muitos profissionais deixaram a profissão e migraram para outras 
áreas de trabalho, o que acentuou o enfraquecimento da perspectiva radical no bojo da profissão. 
Não obstante, o alcance das atividades políticas entre assistentes sociais radicais foi diminuindo ao 
longo da década, o que permitiu um clima favorável para o capital estabelecer os possíveis acordos. 
Dessa maneira, cabe demarcar que esse período, nas palavras do autor, ficou conhecido como um 
movimento crítico “absorvido” no seio da categoria profissional do Serviço Social.

3 cOnSIdeRAçõeS fInAIS

Este estudo concentrou-se em refletir e analisar a trajetória da perspectiva radical no Serviço 
Social estadunidense. Tal perspectiva foi expressa, principalmente, por três períodos chave ao longo 
de sua história, tais quais: os anos de 1930 a 1940; anos 1960 e; por último, os anos de 1970 a 1980.

7 Termo utilizado para definir o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos e suas atuações política, econômica e social.
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Nos anos de 1930 apresentava-se o primeiro momento da perspectiva radical, que teve 
em seu cenário de crise econômica a insurgência de movimentos sociais, onde houve a adesão de 
assistentes sociais na luta por igualdade e justiça social. Esse contexto permitiu que parte da profissão 
contestasse as estruturas que promoviam as desigualdades sociais, o que possibilitou a emergência 
de um movimento radical no interior da profissão. Cabe destacar que nesse momento da perspectiva 
radical as conquistas não estavam voltadas para o seio da profissão, mas era identificado como uma 
atuação de militância política dos profissionais para ações mais amplas em uma luta de classe.

Os anos de 1940, marcados pelo clima político da Segunda Guerra Mundial e o Macarthismo 
no pós-guerra, fizeram com que as organizações de esquerda e muitos profissionais radicais que 
eram dissonantes da estrutura dominante se encontrassem em situações de risco e censura. 
Por consequência disso, o movimento radical foi enfraquecido devido a esta política fortemente 
anticomunista.

Entretanto, mesmo sob este panorama desfavorável aos movimentos sociais e ao 
movimento radical, os assistentes sociais inseridos nessa dinâmica não deixaram de observar a 
realidade paradigmática, e compreenderam a necessidade da mobilização popular para se alcançar 
os objetivos da classe trabalhadora, no intuito de fomentar o processo de resistência contra a 
estrutura capitalista.

O segundo momento da perspectiva radical tem seu marco nos anos de 1960. Esse período 
ficou marcado pelo ressurgimento das lutas sociais por todo o mundo e também nos Estados 
Unidos. O movimento radical se rearticula com o cenário de efervescência dos movimentos sociais 
e complexifica o Serviço Social Radical trazendo para a profissão o debate e a luta das refrações da 
sociedade, como as questões étnicas, de gênero e de orientação sexual, entre outras. Cabe destacar 
que o movimento radical teve seu auge nesta década, haja vista que as produções por autores 
críticos se ampliaram, bem como a procura pelas Ciências Sociais e o interesse pela luta política por 
parte dos jovens dessa geração. 

É na transição dos anos de 1960 para os anos de 1970 que está presente a contestação do 
conservadorismo no seio da profissão. O Movimento Radical, como explicitado por Wagner (1989), 
ocasionou uma mudança na estrutura profissional no que tange à concepção teórica e política adotada. 
Não obstante, houve outras conquistas importantes, tais como: sindicalização dos profissionais e 
a luta sindical como mecanismo de mudança; novos postos de trabalho e a incorporação da luta 
dos movimentos sociais aproximando a profissão das questões étnicas, de gênero e de orientação 
sexual, o que modificou a natureza do Serviço Social Radical, como já mencionado.

No entanto, o início da década de 1970 foi marcado por crises econômicas que influenciaram 
diretamente o Serviço Social. A precarização das condições de trabalho como a diminuição da oferta 
de empregos fez com que a procura pela profissão diminuísse e profissionais migrassem para outras 
áreas e, diante desse cenário, instalou-se um sentimento de desânimo e instabilidade. Na década 
de 1980 o Movimento Radical se enfraqueceu, pois as organizações que construíam a crítica, como 
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a Catalyst e os sindicatos, perderam apoio de vários de seus integrantes, o que vinha caracterizando 
o terceiro momento da perspectiva radical.

Algo importante a ser demarcado, segundo Wagner (1989), é que a intensificação do 
Movimento Radical ocorria quando havia um grande processo de insatisfação social devido às 
condições políticas e econômicas enfrentadas pelas camadas desfavorecidas da população. Com isso, 
emergiram inúmeros movimentos contestatórios à ordem dominante, o que fez ascender a necessidade 
de se questionar outros determinantes que compõem a vida dos sujeitos. Dialogando com Wagner 
(1989), Wenocur e Reisch (1983), também explicitaram que as contestações ocorreram de forma 
mais acentuada em períodos de agitação social cataclísmica, quando toda a sociedade é forçada a 
focar em condições político-econômicas. Cabe apontar que os assistentes sociais puderam, por vezes, 
refletir sobre seu papel na preservação de práticas e instituições que perpetuaram desigualdades. 
Mas também apareceram em outras épocas, como um tipo de contraponto persistente aos principais 
temas do Serviço Social, expandindo sua capacidade de moldar as características de seu trabalho.

Portanto, pode-se concluir que nos períodos referendados ocorreram mudanças na 
profissão que repercutiram no modo de pensar (articulação com leituras político-econômicas de 
base marxista e socialista) e agir (articulação com as lutas dos movimentos sociais) dos assistentes 
sociais e dos “clientes”. Entende-se que essas mudanças foram expressas pelo Serviço Social Radical, 
cuja trajetória significou um movimento de contestação significativo da ordem dominante no Serviço 
Social norte-americano.
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