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RESUMO 

CUNHA, Vitoria. O Movimento de Reconceituação do Serviço Social Brasileiro: 
uma análise a partir da revista Serviço Social e Sociedade (2010 - 2021). 2022. 49f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Centro de Estudos 
Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

 
Este trabalho apresenta como tema central a compreensão apresentada sobre o 
Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil presente nos artigos das 
revistas Serviço Social & Sociedade publicadas entre os anos de 2010 a 2021. É 
resultado da influência da participação no projeto de pesquisa “A Disciplina de 
Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social na Formação 
Profissional: Uma Análise a Partir das Universidades Públicas do PR”, e a afinidade 
apresentada pela pesquisadora acerca dos fundamentos da profissão, o que culminou 
no projeto de pesquisa que aqui se apresenta como Trabalho de Conclusão de Curso. 
Os objetivos específicos da pesquisa são: apresentar a emergência do Serviço Social 
Brasileiro, refletir sobre o Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil 
e identificar as diferentes compreensões sobre o Movimento de Reconceituação da 
profissão no Brasil apresentado pelos autores em artigos da revista Serviço Social e 
Sociedade entre os anos de 2010 e 2021. Quanto à metodologia, trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica com análise qualitativa. A análise dos artigos demonstra que os 
autores(as) compreendem o Movimento de Reconceituação do Serviço Social 
Brasileiro como um importante marco teórico e prático para a profissão. 
 
 
 
 
 
 
Palavras chaves:  movimento de reconceituação; serviço social e sociedade; 
fundamentos da profissão.



 
 

ABSTRACT 

CUNHA, Vitoria. The Brazilian Social Work Reconceptualization Movement: an 
analysis from the Social Service & Society magazine (2010 – 2021. 2022. 49f. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Centro Estudos Sociais 
Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

This work presents as a central theme the understanding presented about the Social 
Work Reconceptualization Movement in Brazil present in the articles of the Social Work 
& Society journals published between 2010 and 2021. It is the result of the influence 
of participation in the research project “A Discipline of Historical and Theoretical-
Methodological Foundations of Social Work in Professional Training: An Analysis from 
the Public Universities of PR", and the affinity presented by the researcher about the 
foundations of the profession, which culminated in the research project that is 
presented here as Course Conclusion Paper. The specific objectives of the research 
are: to present the emergence of the Brazilian Social Work, to reflect on the Movement 
for Reconceptualization of Social Work in Brazil and to identify the different 
understandings about the Movement for Reconceptualization of the profession in Brazil 
presented by the authors in articles from the journal Social Work & Society between 
2010 and 2021. As for the methodology, it is bibliographic research with qualitative 
analysis. The analysis of the articles shows that the authors understand the Brazilian 
Social Work Reconceptualization Movement as an important theoretical and practical 
framework for the profession. 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: reconceptualization movement; social work e society; foundations of 
social work. 



 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 2 – Total de números consultados da revista Serviço Social e   

Sociedade 37 

Tabela 2 – Artigos das revistas consultadas que versam sobre o tema 40 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CEAS Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo 

CELATS Centro Latinoamericano de Trabajo Social 

LBA Legião Brasileira de Assistência 

SS&S Serviço Social e Sociedade 

SESI Serviço Social da Indústria 

SESC Serviço Social do Comércio 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 SUMÁRIO  

 

 

INTRODUÇÃO........................................................................................................... 12 

 
1 EMERGÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO 
COMO PROFISSÃO.................................................................................................. 14 

1.1 Início, influência da Igreja, métodos franco-belga e americano.................... 14 

1.2 Expansão dos cursos e da profissão e sua forma de assalariamento e 
estatização.............................................................................................................. 19 

 
2 O MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO
 .............................................................................................................................24 

2.1 Início Da Ruptura Com O Tradicionalismo (Movimento Latino Americano).. 24 

2.2 O movimento de Reconceituação Brasileiro: breve considerações dos seus 
aspectos históricos e teóricos................................................................................. 28 

 
3 A COMPREENSÃO SOBRE O MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO 
BRASILEIRO A PARTIR DOS ARTIGOS PRODUZIDOS NA REVISTA SERVIÇO 
SOCIAL E SOCIEDADE............................................................................................ 35 

3.1   Apresentação da pesquisa.................................................................... 35 

3.1.1. Compreensão sobre a conjuntura econômica, política e social latino 
americana e brasileira do Movimento de Reconceituação..................................... 40 

3.1.2. Compreensão sobre o Movimento de Reconceituação................................ 42 

3.1.3 Conquistas do Movimento de Reconceituação..............................................43 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................... 46 

 
REFERÊNCIAS.......................................................................................................... 48 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho é resultado da influência da participação no projeto de pesquisa 

“A Disciplina de Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social 

na Formação Profissional: Uma Análise a Partir das Universidades Públicas do 

Paraná”, e a afinidade apresentada pela pesquisadora acerca dos fundamentos da 

profissão, o que culminou no projeto de pesquisa que aqui se apresenta como 

Trabalho de Conclusão de Curso.  

entendemos que é impossível explicar a profissão sem compreender o seu 

contexto histórico e seu significado social. A profissão que nos defrontamos hoje 

advém de um processo de construção coletiva permeado por lutas e ressignificações 

que são explicadas pelos diversos autores e autoras que versam sobre a profissão.  

Um dos principais marcos para os profissionais de Serviço Social no Brasil é o 

Movimento de Reconceituação da profissão, que no seu processo de recusa ao 

tradicionalismo avançou para o rompimento com o conservadorismo presente até 

então na profissão. Este Movimento, posteriormente, resultou na construção do 

Projeto Ético Político, a partir de seus marcos legais: Código de Ética do/a Assistente 

Social de 1993, na revisão da Lei que Regulamenta a Profissão de 1993 e nas 

Diretrizes Curriculares de 1996. Este processo histórico resultou na consolidação da 

perspectiva crítica que ainda hoje dá a direção social e política da profissão. 

Compreendendo o significado deste momento para a profissão, o objetivo desta 

pesquisa é apreender a compreensão apresentada sobre o Movimento de 

Reconceituação do Serviço Social no Brasil presente nos artigos publicados entre 

2010 e 2021 na revista Serviço Social e Sociedade, e para isso apresentando como 

objetivos específicos: apresentar a emergência do Serviço Social brasileiro; refletir 

sobre o Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil; e, por fim, 

identificar as diferentes compreensões sobre o Movimento de Reconceituação do 

Serviço Social Brasileiro apresentado pelos autores em artigos da revista Serviço 

Social e Sociedade entre os anos previamente citados. 

A relevância deste trabalho se fortalece em razão da necessidade de se 

compreender qual as diferentes percepções que os autores/as têm dado para o 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social Brasileiro, entendendo este como 

um momento de relevância para a constituição da profissão como conhecemos 

atualmente.  
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A construção deste trabalho se desenvolve a partir da pesquisa bibliográfica 

com análise qualitativa, que estão explicitadas no terceiro capítulo deste TCC. 

O trabalho foi construído em três capítulos, sendo o primeiro a respeito da 

gênese do Serviço Social no Brasil e seu processo de institucionalização no qual 

utilizamos como referência o livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil de 

Carvalho e Iamamoto (1995), no segundo capítulo abordamos o Movimento de 

Reconceituação na América Latina e no Brasil, com referências de Netto (1998, 2005 

e 2008), Batistoni (2017) e Lopes (2016) e por fim, no terceiro capítulo as análises a 

respeito dos artigos da revista Serviço Social e Sociedade selecionados neste 

trabalho. 

Apresentamos nas considerações finais que o Movimento de Reconceituação 

possuiu e ainda possui uma importância imensurável e que, no contexto das 

produções acadêmicas aqui utilizadas, presentes na Revista Serviço Social e 

Sociedade, o processo de renovação foi um momento histórico de grande relevância   
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1 EMERGÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO COMO PROFISSÃO 

O Serviço Social como hoje conhecemos passou por diversos momentos 

históricos em seu desenvolvimento, etapas e interpretações desde o seu surgimento 

quando as grandes ordens religiosas se encarregaram das “obras sociais”. A profissão 

emerge na passagem do século XIX para o XX, quando ocorre o surgimento das 

primeiras escolas de Serviço Social. Segundo Netto (1996), essa emergência se dá 

através dos “processos econômicos, sócio-políticos e teórico-culturais” (pág. 65) que 

ocorrem com a ascensão do denominado capitalismo monopolista em detrimento do 

capitalismo concorrencial. Segundo Netto (1996): 

[...] somente na ordem societária comandada pelo monopólio que se 
gestam as condições histórico-sociais para que, na divisão social (e 
técnica) do trabalho, constitua-se um espaço em que se possam 
mover práticas profissionais como as do assistente social. (Pg. 70). 

Entretanto, muito antes desta perspectiva crítica ser incorporada ao Serviço 

Social, as instituições assistenciais eram, assim como na Europa e Estados Unidos, 

intimamente ligadas a ações caritativas e filantrópicas. Neste capítulo, iremos tratar 

sobre o surgimento e consolidação do Serviço Social no Brasil e seu processo de 

assalariamento. 

1.1 INÍCIO, INFLUÊNCIA DA IGREJA, MÉTODOS FRANCO-BELGA E AMERICANO 

Segundo Carvalho e Iamamoto (1995), o que consideramos hoje como 

protoformas do Serviço Social surgiram logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. 

No contexto mundial, houve o surgimento da primeira nação socialista, os movimentos 

operários e a multiplicação das escolas de Serviço Social na Europa. O cenário interno 

não era muito diferente: os movimentos operários ganhavam força e chamavam a 

atenção para a denominada “questão social1”.  

As primeiras escolas de Serviço Social no Brasil surgem, respectivamente, em 

São Paulo e Rio de Janeiro na década de 30, nos anos de 1936 e 1937, sendo 

vinculadas aos movimentos ligados à Igreja Católica. As obras caridosas cristãs no 

 
1 “A Questão Social é expressão das desigualdades sociais constitutivas do capitalismo. Suas diversas 
manifestações são indissociáveis das relações entre as classes sociais que estruturam esse sistema e 
nesse sentido a Questão Social se expressa também na resistência e na disputa política.” (YAZBEK, 
2009a) 
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Brasil remontam do período colonial, e já possuíam como característica o controle 

social e adequação do indivíduo na sociedade. Assim, surgem instituições de 

assistência como a Associação das Senhoras Brasileiras e a Liga das Senhoras 

Católicas, respectivamente em 1923 e 1921, que atuavam com base no pensamento 

social da Igreja: 

[...] Tem em vista não o socorro aos indigentes, mas, já dentro de 
uma perspectiva embrionária de assistência preventiva, de 
apostolado social, atender e atenuar determinadas sequelas do 
desenvolvimento capitalista, principalmente no que se refere a 
menores e mulheres. (CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 166-167). 

Ambas as instituições possuíam no seu corpo membros das famílias que faziam 

parte da burguesia paulista e carioca (CARVALHO, IAMAMOTO, 1985, p. 166) e, 

tendo em vista essa posição social, possuíam aportes financeiros e contatos com o 

Estado. O surgimento destas instituições carrega em si a divulgação do pensamento 

social da Igreja Católica. 

Há também, na década de 20, a fundação da Confederação Católica com 

intenção de organizar a atuação destas instituições. Ainda segundo Iamamoto e 

Carvalho (1985, p. 167), a ação desses espaços era completamente limitada, 

assistencialista e paternalista, mas, é a partir do desenvolvimento destas ações, que 

surgem as bases para a expansão da Ação Social e, consequentemente, das 

primeiras escolas de Serviço Social. Os autores citam também outras iniciativas que 

desempenhavam ações sociais: a Juventude Operária Católica, a Juventude 

Estudantil Católica, a Juventude Independente Católica, a Juventude Universitária 

Católica e a Juventude Feminina Católica: 

Será, no entanto, a partir do desenvolvimento do Movimento Laico 
que essas iniciativas embrionárias se multiplicarão, compreendidas 
dentro da Ação Social Católica. Tomarão aí sua forma característica 
de apostolado social. Dentre elas se destacarão as instituições 
destinadas a organizar a juventude católica para a ação social junto 
à classe operária. (CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 167). 

Em 1932, surge o Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo (CEAS) a 

partir da necessidade de se tornar permanente e dar a devida importância para as 

ações filantrópicas desenvolvidas pelas classes dominantes e tinha como objetivo 

aprofundar o conhecimento dos membros na doutrina social da Igreja Católica. 

(CARVALHO, IAMAMOTO, 1985, p. 168-169). Segundo Yazbek (2009a), o Centro era 

mantido através de mensalidades pagas pelas sócias e, ao concluir seu primeiro ano 

de existência, recebeu ajuda econômica vinda do Departamento de Assistência Social 
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do Estado de São Paulo (YAZBEK, 1977, p. 44). 

A primeira ação do CEAS foi o “Curso Intensivo de Formação Social para 

Moças", ministrado por Mlle. Adèle de Loneux da Escola Católica de Serviço Social 

Bruxelas. Houve uma enorme aceitação do curso entre as jovens católicas que 

possuíam interesse nos problemas sociais e que “buscavam se orientar, esclarecer 

ideias e formar um julgamento acertado face às questões sociais” (YAZBEK, 1977, p. 

27). 

No mesmo ano de sua fundação, o CEAS fundou quatro centros operários, 

onde suas trabalhadoras sociais atuavam junto do proletariado e que, posteriormente, 

se tornaram sedes da Juventude Operário Católica e “serviriam como campos de 

estágio para as alunas do curso de Serviço Social” (YAZBEK, 2009a, pg. 08). O CEAS 

tinha Dona Odila Cintra Ferreira como presidente, que possuía formação na Escola 

Normal Social de Paris. 

Importante pontuar que, em 1931, a Igreja Católica publicava a encíclica 

Quadragésimo Anno, que comemorava o aniversário de publicação da também 

encíclica Rerum Novarum de 1891 e ambas “assumiam um posicionamento antiliberal 

e antissocialista.” (YAZBEK, 2009a, pg. 07), caráter esse também presente nas 

classes dominantes paulistas que eram responsáveis pelos trabalhos sociais. 

Ainda no seu processo de fundação, o CEAS enviou a Bruxelas, na Alemanha, 

duas trabalhadoras sociais (Maria Kiehl e Albertina Ramos) para realizarem o Curso 

de Serviço Social tendo em vista que as escolas de Serviço Social na Europa já 

possuíam maior estrutura. 

O Estado, ainda na década de 30, inicia uma série de legislações voltada a 

classe trabalhadora com caráter de mediação das tensões sociais como, por exemplo, 

a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o salário-mínimo. Com estas ações, as 

instituições estatais começam a ter demanda por trabalhadores sociais. O CEAS 

então, junto dos movimentos da Igreja Católica inseridos na Ação Social, funda a 

Escola de Serviço Social de São Paulo, a primeira do Brasil, sob influência do Serviço 

Social franco e belga, tendo em vista a formação da presidente do CEAS (na França) 

e das trabalhadoras sociais que buscaram formação na Alemanha. Yazbek (2009a) 

afirma ainda que, além destas influências supracitadas, havia também a influência do 
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pensamento de São Tomás de Aquino, o tomismo2 e o neotomismo3.  

De acordo com Iamamoto e Carvalho (1995), tendo em vista que as primeiras 

estudantes de Serviço Social faziam parte dos fragmentos mais ricos da sociedade e 

a ligação com o apostolado social, havia a necessidade de se ter uma série de 

qualidades tratadas como naturais e ligadas ao comportamento feminino e a 

feminilidade. Sendo assim, o Assistente Social deveria: 

Ser uma pessoa da mais íntegra formação moral, que a um sólido 
preparo técnico alie o desinteresse pessoal, uma grande capacidade 
de devotamento e sentimento de amor ao próximo; deve ser realmente 
solicitado pela situação penosa de seus irmãos, pelas injustiças 
sociais, pela ignorância, pela miséria, e a esta solicitação devem 
corresponder às qualidades pessoais de inteligência e vontade.  
(CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 221). 

Ainda segundo os autores, era necessário também ter: 

[...] devotamento, critério, senso prático, desprendimento, modéstia, 
simplicidade, comunicatividade, bom humor, calma, sociabilidade, 
trato fácil e espontâneo, saber conquistar a simpatia, saber influenciar 
e convencer etc.  (CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 221). 

A Escola de Serviço Social determinava também critérios para os futuros 

estudantes: era necessário ter 18 anos completos e menos de 40; comprovação de 

conclusão do ensino médio; apresentar referência de 3 pessoas idôneas; e se 

submeter a exame médico. Essas qualidades e características traduziam o caráter 

cristão e de apostolado social da formação, sendo qualidades que revelariam a moral 

da possível estudante. Era valorizado o meio social do qual a pessoa vinha, a boa 

saúde (ou seja, a ausência de qualquer deficiência física) e a “preparação técnica 

ensinaria como combater os males sociais [...]”. (CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, 

p.223). 

Posteriormente, na década de 40, o Serviço Social brasileiro juntamente do 

 
2 O pensamento de São Tomás de Aquino, o tomismo, teve como grande influenciador o filósofo grego 
Aristóteles, em especial nos atributos metafísicos. Portanto, aqui entende-se esses tais como uma 
compreensão da essência das coisas, daquilo que faz as coisas serem como são, ou seja, a metafísica 
ou a filosofia primeira, como chamava Aristóteles, englobava teologia, filosofia e ontologia, ao buscar 
compreender o ser e a causa formal das coisas, a causa material, a causa eficiente e a causa final 
(Hugon, 1998). 
3 O pensamento neotomista reconhece que o homem é um ser dotado de razão, o que lhe permite 

refletir sobre seus atos e superar suas limitações. Assim, deverá o homem dominar seus instintos e 
paixões para viver em sociedade com os outros homens, colaborando para a construção do bem 
comum; caso contrário, deverá este homem se submeter a um tratamento capaz de devolvê-lo a 
serenidade e a tendência de progresso e perfectibilidade. A reforma moral, portanto comportamental, 
faz parte desse processo de adequação e ajustamento do homem à sua verdadeira naturalidade e 
destino. (Ortiz, 2007, p. 133). 



18 
 

característico conservadorismo católico que acompanhava a profissão, inicia um 

processo de avanço técnico ao estabelecer contato com o Serviço Social norte-

americano “e suas propostas de trabalho permeadas pelo caráter conservador da 

teoria social positivista” (YAZBEK, 2009a, pg. 09). Tendo em vista a Segunda Guerra 

Mundial, o intercâmbio entre o Serviço Social Brasileiro e o Europeu inicia o seu 

processo de dissipação. Assim, é incorporado pelo Serviço Social Brasileiro o 

chamado Serviço Social de Casos, Serviço Social de Grupos e Serviço Social de 

Comunidade: 

Em 1941, diretores das Escolas de Serviço Social da América Latina, 
foram convidados pelo governo dos Estados Unidos da América do 
Norte a participar da Conferência Nacional de Serviço Social a ser 
realizada em Atlantic City pela American Association of Schools of 
Social Work. Representou a Escola de São Paulo a assistente social 
Helena Iracy Junqueira. (YAZBEK, 1977, p. 56). 
 

Neste mesmo período também há o desenvolvimento da profissão na cidade 

do Rio de Janeiro. A sistematização da atividade social e a formação técnica 

especializada para a prática da assistência surge nesta cidade “a partir de uma forma 

mais variada de iniciativas” (CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 179). Segundo os 

autores, o período para o surgimento das escolas especializadas no Rio de Janeiro 

foi mais curto.  

O Rio de Janeiro, até o ano de 1960, foi a capital federal do país. Com um polo 

comercial estruturado, a rede de serviços (transporte, saúde etc.) também se mostrou 

mais concreta se comparado a São Paulo. Tanto os comandos altos da Igreja Católica 

como a própria administração federal se encontravam na cidade (e influenciaram na 

criação dos cursos de Serviço Social). A cidade contava com uma numerosa classe 

trabalhadora. Neste cenário, os serviços básicos, assim como serviços ligados à 

assistência se desenvolveram mais rápido e com forte influência do Estado. Em ordem 

de surgimento: Instituto de Educação Familiar e Social (1937); Escola Técnica de 

Serviço Social (1938); o curso de Preparação em Trabalho Social (Escola de 

Enfermagem Ana Nery - 1940); Escola de Serviço Social (1944).  

Em suma, a formação do Assistente Social, neste primeiro momento do Serviço 

Social Brasileiro se traduz como uma tentativa de organização do apostolado laico e 

das organizações assistenciais e filantrópicas, com foco nas qualidades morais 

cristãs. Com o crescimento da demanda por profissionais da área, se inicia a 

expansão dos cursos e o processo de assalariamento. 



19 
 

1.2 EXPANSÃO DOS CURSOS E DA PROFISSÃO E SUA FORMA DE ASSALARIAMENTO E 

ESTATIZAÇÃO.   

Como já citado, os movimentos operários, na década de 1930, chamaram a 

atenção para as expressões da questão social. Segundo Yazbek (2009a), as 

particularidades do processo de institucionalização e legitimação da profissão no 

Brasil "evidenciam que o Serviço Social se institucionaliza e legitima profissionalmente 

como um dos recursos mobilizados pelo Estado e pelo empresariado, com o suporte 

da Igreja Católica [...]”. A partir deste cenário, o Estado inicia parcerias com a Escola 

de Serviço Social a fim de se iniciar o atendimento a essas demandas e mediar as 

tensões entre as classes sociais. 

Conforme Iamamoto e Carvalho (1995), há uma adaptação dessa “formação 

técnica especializada” o que ocasiona na mudança de orientação das escolas 

especializadas. Em 1939, o Estado de São Paulo, através do Departamento de 

Serviço Social (criado em 1935) estabelece convênios com o CEAS para a criação de 

Centros Familiares. Em 1940, surge o Instituto de Serviço Social com patrocínio da 

Juventude Universitária Cristã, que tinha como função a formação de trabalhadores 

sociais especializados para o Serviço Social do Trabalho. 

O fato era de que a demanda por Assistentes Sociais era crescente e, a cada 

dia que passava, havia novos espaços para este profissional se inserir. Tendo em 

vista isto, as administrações municipais iniciaram o pagamento de bolsas de estudos 

para jovens que estivessem interessados em se especializarem no Serviço Social. 

Iamamoto e Carvalho (1995), apresentam, através dos Relatórios Anuais da Escola 

de Serviço Social que, a partir de 1941, o percentual de bolsistas ultrapassava 30% 

do número total de alunos: 

Os principais patrocinadores dessas bolsas serão o Estado e as 
grandes instituições estatais ou para estatais como as prefeituras 
municipais, o Departamento Nacional de Previdência (e os diversos 
Institutos e Caixas), a Legião Brasileira de Assistência, o Serviço 
Social da Indústria, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 
etc. No campo particular sobressaem as Escolas de Serviço Social, 
que começam a surgir nos demais Estados, e reduzido número de 
obras particulares e estabelecimentos comerciais e industriais.  
(CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 178). 

Ainda segundo os Relatórios da Escola de Serviço Social, dos 192 formados 

no curso até 1949, 107 haviam se formado com auxílio de bolsas.  
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As principais instituições mantenedoras das bolsas neste período eram: 

Instituto e Caixas, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI, criado para 

organizar as escolas de aprendizagem), Legião Brasileira de Assistência (LBA, ficaria 

responsável pela organização das práticas assistenciais), Prefeituras Municipais, 

Empresas; Escolas de Serviço Social, Serviço Social da Indústria (SESI, responsável 

por estudar, planejar e executar medidas voltadas ao bem estar do trabalhador); 

Serviço Social de Menores, Jokey Club, Fundação Leão XIII (colocada pelos autores 

como a primeira grande instituição assistencial) e assim por diante. Em 1953, dos 167 

alunos matriculados na Escola de Serviço Social de São Paulo, 110 eram bolsistas 

(CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 180).  

A demanda por profissionais ultrapassava o número de Assistentes Sociais 

formados, tendo as alunas da primeira turma já se inserido em campos de atuação 

antes mesmo da finalização do curso. Inicialmente, a maior demanda é derivada do 

setor público, especificamente no Departamento de Serviço Social de São Paulo, 

como Inspetores de Trabalho de mulheres e menores, pelo Departamento Estadual 

do Trabalho, e também no Juízo de Menores. Há também no campo particular: 

[...] em algumas obras assistenciais de maior amplitude e solidez e em 
iniciativas do próprio CEAS, como os Centros Familiares organizados 
a partir do convênio com o Departamento de Serviço Social do Estado” 
(CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 189).  

A respeito da atuação do profissional neste período, Carvalho e Iamamoto 

(1995) apresentam um panorama a respeito de quais ações eram desenvolvidas nos 

espaços ocupacionais:  

Nos Centros Familiares a finalidade da atuação era a de “separar as famílias 

das classes proletárias, prevenindo sua desorganização e decadência e procurando 

elevar seu nível econômico e cultural por meio de serviços de assistência e educação” 

(p.190). Nos Centros, é mantido serviços como plantões, visitas domiciliares, 

bibliotecas infantis, restaurante para operários e assim por diante.  

Na Associação Lar Proletário, localizada no Rio de Janeiro, as atividades serão 

desenvolvidas em creches, casas de crianças, maternidades, etc. Na Imprensa 

Nacional, pertencente ao Estado, “atuarão junto aos empregados através de cursos 

de formação profissional, organização de lazeres educativos, serviço médico e serviço 

de casos individuais” (CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 191). Através da Juventude 
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Católica da União Social Feminina e da Associação das Senhoras Brasileiras, as 

profissionais atuam junto a comerciantes, “através de restaurante populares, cursos 

de formação moral doméstica etc.” 

E no Departamento de Serviço Social de São Paulo, que como supracitado 

demandava a maior parte da mão de obra, os Assistentes Sociais atuavam junto aos 

serviços de menores: 

[...] menores abandonados, menores delinquentes, menores sob tutela 
da Vara de Menores, exercendo atividades no Instituto Disciplinar e no 
Serviço Social (do Departamento de Serviço Social) no campo da 
“Assistência Judiciária a fim de reajustar indivíduos ou famílias cuja 
causa de desadaptação social se prenda a uma questão de justiça 
civil” e enquanto pesquisadoras sociais (o maior contingente de 
Assistentes Sociais) e nos serviços de plantão. Além de serviços 
técnicos, de orientação técnica das Obras Sociais, estatística e 
Fichário Central de Assistidos” (CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 
191). 

Importante também citar as legislações que surgiram durante o período de 

institucionalização da profissão: a Carta Constitucional de 1934 (legislação federal); 

Decreto-lei nº 525 de 1938 (organizou o Serviço Social em âmbito nacional e criou o 

Conselho Nacional de Serviço Social); e o Decreto-lei nº 5697 de 1943 (bases da 

organização assistencial no país). 

É possível afirmar que o surgimento e fortalecimento das instituições que 

prestavam serviços assistenciais se traduz como o processo de legitimação e 

institucionalização do Serviço Social (CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 309), esse 

espaço de atuação do Serviço Social também possibilita a profissão romper com sua 

origem católica. Ainda de acordo com os autores, é importante mencionar que estes 

espaços eram reprodutores e mantenedores da dominação de classe, como 

mecanismos de disciplinamento e controle social.  

Na década de 60, é possível observar que o meio profissional passa por um 

processo de grande expansão, tendo em vista o cenário econômico, que vinha tendo 

taxas de crescimento positivas e um profundo processo de industrialização, abrindo 

cada vez mais campos de atuação para os profissionais. A partir da eleição de 

Juscelino Kubitschek, em 1956, a ideologia desenvolvimentista ganha força e o 

mesmo apresenta uma proposta de crescimento econômico “acelerado, continuado e 

auto sustentado” CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 340) a fim de se superar o 

subdesenvolvimento do país: 
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[...]se define, assim, por meio da busca da expansão econômica, no 
sentido de prosperidade, riqueza, grandeza material, soberania, em 
ambiente de paz política e social, e de segurança - quando todo o 
esforço de elaboração de política (política econômica) e trabalho são 
requeridos para eliminar o pauperismo, a miséria, elevando-se o nível 
de vida do povo como consequência do crescimento econômico 
atingindo.” (CARVALHO, IAMAMOTO, 1995, p. 341). 
 

Entretanto, segundo os autores supracitados, o Serviço Social se mostrou 

alheio ao desenvolvimentismo, pelo menos até o final da década de 1950. Porém, 

como já citado, os campos de atuação estavam aumentando devido a demanda das 

grandes indústrias e procurou-se aprofundar o plano de ensino dos profissionais, com 

forte influência norte-americana, puxando a atuação ainda mais para o tratamento nas 

linhas de psicologia e psiquiatria. A abordagem de Serviço Social de Grupo passou a 

fazer parte dos programas do SESI, LBA, SESC e demais instituições assistenciais, 

se generalizando na década de 60. 

Após quase uma década de desenvolvimentismo e com o Serviço Social já 

próximo dessa ideologia, acontece o II Congresso Brasileiro de Serviço Social, em 

1961, ano em que Jânio Quadros assumiu a presidência do Brasil. 

Jânio seguiu com a ideologia desenvolvimentista, sendo a meta prioritária “o 

homem e não o crescimento econômico em si mesmo” (CARVALHO, IAMAMOTO, 

1995, p. 346). A nova gestão trazia consigo uma atenção a mais para o social e 

prometia reformas, como a institucional e a agrária, e foco nas políticas de saúde, 

alimentação e de educação: 

A vitória do janismo representa, assim, a colocação na ordem do dia de 
uma nova estratégia desenvolvimentista, que, mantendo os grandes 
eixos do crescimento econômico, passaria a centrar-se no homem, no 
pleno florescimento de suas capacidades, tudo dentro da ordem e do 
respeito à dignidade da pessoa humana. (IAMAMOTO, CARVALHO, 
1995, p. 347). 
 

O II Congresso de Brasileiro de Serviço Social tinha como tema “Desenvolvimento 

Nacional para o Bem-estar Social”, explicitando sua relação com os interesses do 

Estado. Os profissionais de Serviço Social reconheciam a importância do momento, 

já que a profissão passou a ter mais responsabilidades e visibilidade. As atividades 

profissionais buscaram se reorientar não apenas na atuação, mas também na 

formação dos futuros profissionais e passou a realizar reivindicações também a 

respeito da situação trabalhista dos profissionais. 

Entretanto, é de supra importância mencionar que, mesmo com este suposto 

avanço em relação aos campos de atuação e da própria profissão junto ao Estado, a 
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estrutura das relações sociais permanece intocada, mantendo o capitalismo em seu 

pedestal inalcançável.  

Neste momento, já tratado nas páginas anteriores, a profissão se encontra em 

um patamar de reconhecimento, com a clara expansão e institucionalização desta. O 

Serviço Social é entendido como parte importante da sociedade, e também como 

instrumento na mediação entre as requisições da classe trabalhadora e o Estado, mas 

ainda mantendo seu caráter tradicional e não crítico, trabalhando a favor da burguesia.  
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2 O MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO 

Neste capítulo abordaremos as reflexões elaboradas pelos autores Netto 

(1998, 2005, 2008), Lopes (2016), Batistoni (2017) entre outros sobre o necessário 

movimento de reconceituação pelo qual passou o Serviço Social Brasileiro. 

Considerando nosso objeto de pesquisa: a compreensão apresentada sobre o 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil presente dos artigos 

publicados entre 2010 e 2021 na revista Serviço Social e Sociedade.  

Na busca entre se atualizar, manter sua tradição ou romper com esta, houve 

intensos debates e eventos sobre o Serviço Social no Brasil.  Os ventos do movimento 

de reconceituação trouxeram avanços para a profissão e permitiu que hoje tenhamos 

o chamado Projeto Ético Político, um projeto de profissão que nos vincula à luta por 

um projeto societário em defesa das classes trabalhadoras.  

2.1  INÍCIO DA RUPTURA COM O TRADICIONALISMO (MOVIMENTO LATINO AMERICANO) 

O Serviço Social na América Latina continuou a se inspirar e ter como base 

teórica o Serviço Social europeu e americano até meados dos anos 60 quando se 

iniciou o movimento questionador ao caráter tradicional da profissão, denominado 

como Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina. 

Considera-se que o Movimento de Reconceituação na América Latina “foi 

impulsionado pela intensificação das lutas sociais no continente” (BATISTONI, 2017, 

p. 137) tendo em vista o momento de efervescência dos movimentos sociais e o 

cenário de regimes autoritários que o continente enfrentava: 

É deflagrado em um contexto de profunda agitação social (constituída pelos 
movimentos progressistas e revolucionários do final da década de 50 e início 
da década de 60, animados, destacadamente, pela vitória da Revolução 
Cubana, em 1959; e também pelos movimentos de resistência à 
contrarrevolução que se organizava e se impunha através das ditaduras 
militares), impulsionou e alimentou a crítica no Serviço Social. (LOPES, 2016, 
p. 240). 
 

Em 1965 foi realizado o I Seminário de Serviço Social Face às Mudanças 

Sociais na América Latina feito no Brasil, especificamente em Porto Alegre. Segundo 

Lopes (2016), a definição do título e tema expressava a crítica e o anseio da profissão 

em se vincular ao movimento pelas mudanças sociais que ocorriam no continente. 

Ainda segundo a mesma autora, o movimento foi constituído por profissionais 

intelectuais de Serviço Social “que, em diferentes países, desencadearam a crítica ao 
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Serviço Social tradicional, desenvolvido na América Latina desde sua origem [...]” 

(2016, p.240). Conforme Netto (2005), a Reconceituação foi guiada, em primeiro 

momento, pelo questionamento: “qual a contribuição do Serviço Social na superação 

do subdesenvolvimento?’’ (p. 9). 

A autora Josefa Batista Lopes (2016), se utiliza de quatro eixos centrais para 

melhor explicar o processo de formação crítica dos Assistentes Sociais, entendendo 

que possuem papel na explicitação do Movimento de Reconceituação da América 

Latino, abaixo seguem estes: 

a) as relações de exploração e dominação das classes trabalhadoras e 
subalternas no capitalismo, e as relações de domínio do imperialismo, sob o 
capitalismo monopolista, com os países do continente; b) a tendência, desde 
sua origem, a atender, fundamentalmente, os interesses das classes 
dominantes, no exercício profissional como funcionários de instituições 
privadas, da Igreja e do Estado, mediando práticas assistencialistas, 
filantrópicas e de ajustamento ao sistema, ao status quo; c) a necessidade 
de, na contradição de sua atuação na mediação da relação entre as classes 
em confronto nas relações do capitalismo, vincular-se aos interesses das 
classes dominadas e exploradas, em efetivo compromisso com a 
necessidade histórica de emancipação dessas classes; d) o caráter 
pragmatista do Serviço Social, até então dependente da literatura européia e 
norteamericana e de manuais de orientação de prática. (LOPES, 2016, p. 
238). 
 

A partir disso, a mesma afirma que o quarto eixo, que diz respeito ao caráter 

pragmatista do Serviço Social e sua dependência da literatura européia e norte 

americana se tornou central entre os quatros eixos, porém todos foram cruciais no 

processo de formação crítica dos assistentes sociais na América Latina.   

O Movimento de Reconceituação Latino-americano possibilitou a abertura de 

espaços de discussão fundamentais para o processo de formação crítica dos 

profissionais. Lopes (2016) destaca a Editora Ecros e Humanistas (Argentina), o 

Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS; Peru) e a Cortez Editora (Brasil) 

como espaços de estudo e divulgação de ideias. Há também o aprofundamento da 

perspectiva crítica nos espaços de formação acadêmica no nível de graduação, e, 

posteriormente, na pós-graduação e, por fim, a ruptura com o pensamento 

conservador tradicional baseado na doutrina Católica que acompanhava a profissão 

em todo o continente, dando lugar a “organização política da profissão sob a 

orientação do pensamento crítico marxista [...]” (Lopes, 2016, p. 241). 

É imprescindível explicitar que a criação do CELATS e o seu papel ao decorrer 

dos anos foi fundamental para o processo de Reconceituação. O Centro contribuiu 

com o avanço da perspectiva crítica marxista para a profissão, através das suas 
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publicações como a Revista Acción Crítica que possuía distribuição em grande escala 

no continente. Lopes (2016) também cita como fato importante para o 

desenvolvimento do processo de Reconceituação o ambiente acadêmico, sendo o 

legado "profundo na formação da consciência crítica e de uma nova cultura dos (as) 

assistentes sociais, na América Latina” (p. 241).  

A aproximação com a teoria social de Marx passou antes pelo pensamento de 

Althusser, Gramsci, Lukács, Lefebvre e por fim, no próprio Marx. Teoria essa 

apropriada pelo Serviço Social a fim de compreender a realidade do continente de 

maneira crítica, porém: 

Esse avanço, entretanto, não foi e não é mecânico nem homogêneo, seja no 
referente à própria alternativa crítica, seja, sobretudo, no referente às 
alternativas de concepções teóricas e de mundo postas à escolha pelas 
relações de classes nos diferentes países do continente. (LOPES, 2016, p. 
242). 
 

Segundo Netto, só é possível compreender a Reconceituação de maneira 

adequada quando inserida no contexto mundial, tendo em vista que a erosão das 

práticas profissionais tradicionais acontecia também nos países que já possuíam o 

Serviço Social como profissão institucionalizada (NETTO, 2005, p. 6). Com o processo 

de erosão citado acima, iniciou-se fortes críticas ao Serviço Social tradicional que 

correspondia a ética burguesa.  

O autor considera que o plano de fundo para o nascimento das críticas ao 

tradicionalismo da profissão partiu da crise causada pelo capitalismo. Cita, ainda, 

alguns momentos de expressão das classes trabalhadoras, acontecido na década de 

60, como condições para este processo, sendo elas:  

[...] de Berkeley a Paris e à selva boliviana, do movimento das 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. (2005, p. 7). 
 

A ação dos movimentos sociais, escancarou o momento de crise que o capital 

passava e também questionavam o Estado burguês, apresentavam demandas sociais 

e culturais inclusive para categorias específicas, como questões de gênero e raça. Em 

suma, o processo de questionamento do Serviço Social Tradicional se concretizou 

quando este cenário de luta das classes trabalhadoras permeou a profissão por meio 

do que Netto (2005) denominou de “um complexo de mediações”, sendo estas: 

Em primeiro lugar, a revisão crítica operada nas fronteiras das ciências 
sociais, culminando com a deslegitimação do que operava como a 
fundamentação "científica" do Serviço Social: a sociologia e a psicologia 
acadêmicas. Em segundo lugar, o deslocamento sociopolítico de instituições 
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cujas vinculações com o Serviço Social são notórias: as Igrejas - em especial, 
mas não exclusivamente a católica. Em terceiro lugar, o movimento 
estudantil, cujo protagonismo - em meio às peculiaridades da “rebelião 
juvenil” - foi decisivo na crítica ao tradicionalismo no Serviço Social. (p. 8). 
 

Os primeiros passos do processo de Reconceituação no continente latino 

americano partiram de uma frente ampla formada por Assistentes Sociais que 

entendiam a necessidade das mudanças socioeconômicas que ocorriam no 

continente, intimamente ligada ao cenário que ocorria na década de 60. 

Em 1971 e 1972, os protagonistas desta frente ampla se dividiram em dois 

blocos: “reformistas democratas (rigorosamente desenvolvimentistas) e os radical-

democratas (para os quais o desenvolvimento supunha a superação da exploração-

dominação nativa e imperialista” (NETTO, 2005, p. 10). Entretanto, posteriormente, 

tanto o Brasil quanto outros países da América Latina foram tomados por golpes 

militares e se instauraram ditaduras. Assim, os focos revolucionários foram abafados 

pelo governo, tendo ficado paralisados por mais de uma década.  

O processo de Reconceituação se deu de maneiras divergentes de acordo com 

o contexto do país, mas que, culminaram na apropriação da teoria social na profissão. 

No Brasil, que iremos tratar mais à frente de maneira explicitada, “traduziu-se 

especialmente como modernização profissional” enquanto nos outros países: 

[...] notadamente no Chile e na Argentina (como ressonâncias no 
Uruguai), e ainda na Venezuela e na Colômbia, ademais das 
tendências modernizadoras, a Reconceituação desenvolveu 
alternativas de ruptura com o tradicionalismo nos planos 
metodológico-interventivo e político-ideológico. (Netto, 2005, p.11). 
 

Aponta ainda que, mesmo contida, a Reconceituação marcou o Serviço Social 

no continente e apresenta quatro conquistas deste processo, sendo elas: a articulação 

de uma nova concepção da unidade latino-americana; a explicitação da dimensão 

política da ação profissional; a interlocução crítica com as ciências sociais; e a 

inauguração do pluralismo profissional. Ainda estabelece que a conquista principal foi 

“o da recusa do profissional de Serviço Social de situar-se como um agente técnico 

puramente executivo” (2005, p. 12).  

Por fim, como já citado, o Movimento de Reconceituação Latino Americano se 

manteve quieto por quase uma década, tendo em vista os governos militares e a forte 

repressão e acabou por se desenvolver de maneira distinta nos países da américa 

latina. A partir dessa explicitação partimos então para o decorrer do Movimento de 

Reconceituação e suas especificidades no âmbito brasileiro. 
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2.2 O MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO BRASILEIRO: BREVE CONSIDERAÇÕES DOS SEUS 

ASPECTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS.  

 O Movimento de reconceituação brasileiro pode ser tratado segundo Netto a 

partir de três vertentes: 

- A Perspectiva Modernizadora; 

 - A Perspectiva de Reatualização do Conservadorismo; 

 - A Perspectiva de Intenção de Ruptura. 

 Antes de explanar sobre suas especificidades, faz-se necessário entender as 

condições objetivas e subjetivas que propiciaram este movimento no Serviço Social 

brasileiro.  

No Serviço Social, a partir de 1965, se gesta uma iniciativa que, devido aos 

próprios questionamentos realizados pelos Assistentes Sociais sobre sua prática, vai 

ancorar os debates para construção de um novo Serviço Social. A perspectiva 

progressista4, neste primeiro momento, não tem grande expressão devido aos “anos 

de chumbo”5 da ditadura militar. As vertentes profissionais que ganham destaque são 

aquelas orientadoras da manutenção do conservadorismo profissional.  

Teremos, neste primeiro momento, duas vertentes, com orientações teórico-

metodológica e ídeo-polítca diferentes, mas não antagônicas entre si, nem 

contestatória dos processos históricos-sociais brasileiro6. 

Como nos revela o Netto (1998), o Movimento de Reconceituação do Serviço 

Social Latino-americano foi datado em um período de dez anos (1965/75), o qual 

trouxe à luz diferentes vertentes que disputavam a sua direção política. Este 

movimento, muito embora tenha se encerrado em 1975, provocou no Serviço Social 

brasileiro um processo de Renovação que, chega até os dias atuais. 

A profissão no Brasil passa a se autoquestionar e busca renovar o que chamava 

 
4 “Esta vertente ganha espaço no pós-70, quando no desenvolver deste debate [...] ganham relevo as 

tentativas de formulação de uma estratégia teórico-prática a serviço do fortalecimento do processo 
organizativo dos setores populares”. (IAMAMOTO. 2000: 367). 
5 Período onde todos os direitos individuas ficaram suspensos, com a instituição do Ato Institucional nº. 
5 (AI-5).  
6 O tema que trataremos nas próximas páginas foi amplamente debatido por Netto em sua tese de 
doutoramento e posterior publicação do livro “Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social 
no Brasil pós-64” (1998). O autor apresenta um quadro analítico do golpe militar e das políticas cultural 
e social implantadas, em articulação com a burguesia, o que desencadeia as condições sócio-históricas 
para realização do Movimento de Renovação do Serviço Social no Brasil. 
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de Serviço Social Tradicional. Netto, (1998, p.44) define o: 

Serviço Social Tradicional como “a prática empirista, reiterativa, paliativa e 
burocratizada’ dos profissionais, parametrada ‘por uma ética liberal-
burguesa’ e cuja teleologia ‘consiste na correção desde um ponto de vista 
claramente funcionalista- de resultados psicossociais considerados 
negativos ou indesejáveis, sob o substrato de uma concepção ( aberta ou 
velada) idealista e/ou mecanicista da dinâmica social, sempre pressuposta 
a ordenação capitalista da vida como um dado factual ineliminável”.  
 

Anterior ao período ditatorial, o Serviço Social “Tradicional” teve uma grande 

expansão dos espaços sócio-ocupacionais devido ao processo de modernização 

deflagrado no país desde os anos de 1940, a partir das iniciativas das pioneiras 

responsáveis pela criação das primeiras escolas de Serviço Social. 

Durante os anos que se seguem a 1950/60, o Serviço Social vai experimentar 

esta ampliação em seu lócus de trabalho, como expressão de um processo de 

modernização capitalista. As empresas estatais e as agências privadas ampliam sua 

área de intervenção para garantir o controle e a reprodução da força de trabalho. 

Esta nova condição de trabalho colocava para o Serviço Social a necessidade 

de se modernizar, exigia do Assistente Social outra postura profissional que não mais 

condizia com sua suposta identidade vocacional. Netto (1998) afirma que: 

[...] a racionalidade burocrático-administrativa com que a 
‘modernização conservadora’ rebateu nos espaços institucionais do 
exercício profissional passou a requisitar do assistente social uma 
postura ela mesma ‘moderna’, no sentido da compatibilização do seu 
desempenho com as normas, fluxos, rotinas e finalidades dimanantes 
daquela racionalidade. (p. 123). 
 

A exigência de um novo perfil profissional estabelecia uma nova exigência para 

as instituições formativas. Não obstante, o próprio Estado tratou desta questão ao 

proporcionar, no período ditatorial, a reforma do ensino superior, criando novos cursos 

de Serviço Social e integrando outros às Instituições de Ensino Superior, que 

pudessem romper com o confessionalismo presente, ainda, na formação profissional. 

Esta redefinição da formação e orientação profissional, no bojo da necessidade 

do Estado de garantir quadros para os espaços de trabalho criados e/ou incentivados 

por ele, propicia que a profissão tenha uma nova base de legitimidade estabelecida 

pelo Estado. 

Neste cenário estão postas as condicionalidades que provocarão no Serviço 

Social sua renovação, o contexto sócio-histórico da “modernização racional” que 

particulariza este movimento, buscando romper com o Serviço Social “Tradicional” 

existente desde sua emergência no país. 
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Até meados de 1960, não são visíveis na profissão grandes polêmicas acerca 

de sua proposta formativa e interventiva, como atesta Iamamoto (2000) e Netto (1998), 

mas a necessidade de novo perfil profissional laico demarcado pela consolidação do 

mercado de trabalho nacional, coloca sob novos patamares os rumos a serem 

definidos para este novo Serviço Social, sendo: 

[...] constitutivas desta laicização a diferenciação da categoria 
profissional em todos os seus níveis e a conseqüente disputa pela 
hegemonia do processo profissional em todas as suas instâncias 
(projeto de formação, paradigmas de intervenção, órgãos de 
representação,etc”. (NETTO, 1998, p. 128). (grifos do autor). 
 

A este processo de disputa interna provocado pelo Estado ditatorial, e, em 

resposta às necessidades do mercado de trabalho, o Serviço Social, num movimento 

contraditório, vai se renovar, atendendo os preceitos da ditadura militar e, no mesmo 

movimento, também terá a possibilidade de criar novas alternativas que neguem/ 

rejeitem as demandas postas pelo Estado. 

O Serviço Social “Tradicional” inicia sua crise com o processo de Renovação 

do Serviço Social, todavia algumas de suas orientações conservadoras de manterão 

na disputa pela hegemonia da profissão, como se percebe nas duas tendências que 

cronologicamente seguem esse Movimento. 

Uma primeira perspectiva, datada do início do processo de Renovação, que 

ganha maiores dimensões na segunda metade dos anos de 1960, é nomeada por 

Netto (1998) de Perspectiva Modernizadora. Esta tem seu destaque a partir de 

documentos fundamentais: os seminários de Araxá (1967) e Teresópolis (1970) 

organizados pelo CBCISS (Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço 

Social). 

Em sua fase final, a vertente da Modernização Conservadora terá nos 

seminários de Sumaré e Alto da Boa Vista, novas questões da relação do Serviço 

Social com a cientificidade: a fenomenologia e a dialética. Para Netto (2008, p. 195) 

“A documentação do Sumaré e do Alto da Boa Vista está para o deslocamento da 

perspectiva modernizadora assim como estão, para o seu momento ascendente, os 

documentos de Araxá e Teresópolis.” 

Esta vertente foi a que mais aglutinou a massa da categoria profissional, ela 

mantém de forma seletiva o acúmulo profissional produzido na transição dos anos 

1950/60, além de buscar referências teóricas no estrutural-funcionalismo norte-

americano. Sua nomenclatura modernizadora advém da sua postura ídeo-política que 
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não questionava o projeto societário vigente, nem os rumos impostos por este projeto 

no Brasil. Sua preocupação era capacitar teórica e tecnicamente os agentes 

profissionais para responder as demandas postas à época, o que configura a postura 

tecnocrática do Serviço Social. 

Esta vertente mantinha os valores mais tradicionais do Serviço Social, mas 

ocultava-os sob uma orientação teórica-metodológica mais aperfeiçoada, casando-se 

perfeitamente com a proposta de profissional necessário à ditadura militar, embora 

este perfil já houvesse se adiantado para responder às necessidades colocados pelas 

agências estatais e paraestatais. 

Esta vertente entrará em declínio hegemônico na metade dos anos 1970, pelo 

próprio movimento de crise da ditadura militar e, também, porque seus substratos 

profissionais negam a laicização e rompimento com o “estatuto e funcionalidade 

subalternos historicamente assumidos pela profissão”. (NETTO, 1998, p.156). 

Outra razão é o componente de profissionais vinculados a outras referências 

teórico-metodológicas de inspiração crítica que adensam o movimento de rebeldia 

contra a ditadura militar. Aliado a estes dois motivos, no influxo desta vertente, que 

Netto (1998) chama a atenção de ser no plano ideal, surgem outras tendências que 

participam do movimento de Reconceituação do Serviço Social brasileiro. 

Sob a denominação de Reatualização do Conservadorismo, esta tendência se 

mostra mais resistente às mudanças desencadeadas no Serviço Social. Na referência 

crítica de Netto (1998, p.157):  

trata-se de uma vertente que recupera os componentes mais estratificados 
da herança histórica e conservadora da profissão, nos domínios da (auto) 
representação e da prática, e os repõe sobre uma base teórica-metodológica 
que se reclama nova, repudiando, simultaneamente, os padrões mais 
vinculados à tradição positivista e às referências conectadas ao pensamento 
crítico-dialético, de raiz marxiana.  
 

 Esta vertente traz para o Serviço Social a intervenção baseada num viés 

microscópico, de cunho conservador, marcado pelo pensamento católico tradicional. 

Seu caráter renovador está no traço de modernidade que confere às características 

mais tradicionais da profissão, desconsiderando os referenciais positivistas e negando 

aqueles de inspiração marxiana. Coloca-se como uma terceira via para a profissão. 

Outra questão é que ao se colocar num nível de distanciamento da ditadura induz a 

falsa idéia de crítica ao sistema, o que é visivelmente o contrário, pois o grau de 

irracionalidade que percorre esta vertente revela sua adesão ao projeto conservador. 

Netto (2005) aponta que a Reatualização do Conservadorismo “a demanda do 
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aporte teórico do pensamento fenomenológico surge como a faceta mais proeminente 

das colocações significativas dos autores”.  

Recorre teoricamente às inspirações fenomenológicas para “tratar” as 

demandas postas a profissão, numa valorização do indivíduo dentro de uma 

perspectiva “psicologizante”. Esta vertente não provoca, como as outras duas, 

polêmicas no Serviço Social. 

A terceira e última vertente, que ganhou dimensões na categoria profissional 

na segunda metade dos anos 1970, mas que impactou com polêmica a categoria 

profissional nos primeiros anos da década de 1980, é aquela que se coloca como 

embrionária do Projeto Ético-Político do Serviço Social atual.  

Trata-se da perspectiva que propunha romper com o Serviço Social 

“Tradicional” e todas as suas referências norteadoras, por isso a denominação 

Intenção de Ruptura. Resgata a vertente crítica pré-1964 solapada pelo golpe militar, 

ganhando corpo no meio acadêmico devido a aproximação com as teorias de 

inspiração marxistas e marxianas.  

A perspectiva de intenção de ruptura deveria construir-se sobre bases quase 
que inteiramente novas; esta era uma decorrência do seu projeto de romper 
substantivamente com o tradicionalismo e suas implicações teórico - 
metodológicas e prático-profissionais” (NETTO, 2005. p. 250). 
 

Esta vertente tem seu trajeto bloqueado pelas forças militares com o Golpe de 

abril, com a crise da ditadura militar ela volta conquistando espaços, influenciada pelo 

Movimento de Reconceitualização do Serviço Social Latino- Americano. Ela se 

manifesta numa experiência profissional conhecido como Método BH, entre os anos 

de 1972 e 1975, pois se desenvolveu junto aos quadros docentes da Escola de 

Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais. 

A experiência de BH propunha uma alternativa global de atendimento a 

população: “uma alternativa que procura romper com o tradicionalismo no plano 

teórco-metodológico, no plano da concepção e da intervenção profissionais e no plano 

da formação.” (NETTO, 1998, p. 263). 

A partir desta vertente, o Serviço Social deixou de pensar alternativas críticas 

para o mesmo, e passou a pensar criticamente a próprio Serviço Social, revelando o 

processo de maturidade pelo qual passava o Serviço Social. 

Netto (2008, p. 276-277 – grifos no original):  

uma alternativa global ao tradicionalismo [...], foi além da crítica ideológica, 
da denúncia epistemológica e metodológica e da recusa de práticas próprias 
do tradicionalismo, envolvendo todos estes passos, ele coroou a sua 
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ultrapassagem no desenho de um inteiro projeto profissional, abrangente 
oferecendo uma pauta paradigmática dedicada a dar conta inclusive de um 
conjunto de suportes acadêmicos para a formação de quadros técnicos e 
para a intervenção do Serviço Social. 

 

Segundo Barroco (2003, 143) expõe que:  

a primeira etapa (dec.60/70) é fundamental porque nela estão dadas as 
determinações da gênese da nova moralidade profissional construída na 
participação política, no trabalho com os movimentos populares, na 
influência das vertentes críticas do movimento da reconceituação latino-
americana, na aproximação com o marxismo e com os movimentos 
revolucionários, na militância católica progressista. 

 

Mas é só na década de 1980 que esta vertente consegue maturidade teórica, 

pelos quadros docentes vinculados às universidades, também a construção de 

conhecimento a partir da pós-graduação, o fato dos quadros profissionais de 

aproximarem agora das massas trabalhadoras, também interferiu para a mudança de 

perspectiva profissional e para que a vertente de Intenção de Ruptura de 

concretizasse.  

A aproximação com a teoria crítica favoreceu a construção desta vertente, 

ainda que esta aproximação tenha ocorrido por obras que não as fontes originais, num 

claro ecletismo teórico. Mesmo assim, há uma clara orientação ética para construir 

uma nova moralidade do Serviço Social.  

Esta construção se dará na década de 1980, pela organização do Serviço 

Social, na militância e na organização sindical, pela organização política das entidades 

representativas da categoria profissional, pela autorrepresentação profissional, como 

trabalhador assalariado, pela produção acadêmica crítica, pela revisão curricular de 

1982 e pela aprovação do Código de Ética de 1986. 

Na década de 1990, esta vertente conquista hegemonia pela Revisão do 

Código de Ética em 1993, pela Revisão da Lei que regulamenta a profissão também 

de 1993 e pela aprovação das Diretrizes Curriculares de 1996. Toda maturação teórica 

e interventiva profissional da década de 1980 de concretizou neste momento, pela 

objetivação do Projeto Ético-político-profissional, ainda que nos seus documentos 

legais. Nas palavras de Barroco (2003, p, 206),  

[...] é neste contexto que o projeto profissional de ruptura começa a 
ser definido como projeto ético-político referendado nas conquistas 
dos dois códigos de ética (1986 e 1993), nas revisões curriculares de 
1982 e 1996 e no conjunto de seus avanços teórico-práticos 
construídos no processo de renovação profissional, a partir da década 
de 60”. 
 

A apropriação deste projeto e sua construção coletiva são realizadas 
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cotidianamente nos diferentes espaços de trabalho do assistente social, com avanços 

e retrocessos próprios aos embates ídeo-políticos presentes no conjunto profissional. 

 Nas próximas páginas traremos em tela as produções teóricas presentes nas 

revistas Serviço Social & Sociedade que tratam sobre o tema da Reconceituação do 

Serviço Social brasileiro. É a partir dessas interpretações dos autores que a 

compreensão do Movimento de Reconceituação tem sido problematizado, 

questionado e ainda valorizado como um processo necessário para a renovação da 

profissão e suas conquistas históricas.  
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3 A COMPREENSÃO SOBRE O MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO BRASILEIRO A PARTIR 

DOS ARTIGOS PRODUZIDOS NA REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE 

O presente capítulo versa sobre a pesquisa realizada para atender ao objetivo 

deste trabalho de conclusão de curso, o qual é: apreender a compreensão 

apresentada sobre o Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil 

presente nos artigos publicados entre 2010 e 2021 na revista Serviço Social e 

Sociedade.  

A partir destas produções podemos perceber como este movimento foi 

apropriado e reproduzido teoricamente pelos autores e transmitido aos leitores e 

estudiosos do tema. 

3.1  APRESENTAÇÃO DA PESQUISA   

A nossa pesquisa é compreendida como pesquisa bibliográfica com análise 

qualitativa que, segundo Severino (2014), a pesquisa bibliográfica:  

[...] é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente 
de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 
artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou categorias teóricas já 
trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 
pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores dos 
estudos analíticos constantes dos textos. 

 
Há, em meio online, o total de 44 números da revista disponíveis, todavia 

selecionamos 42 números devido o ano de corte da pesquisa ser o ano de 2021 (nº 

101 ao nº 144).  

Em relação ao objeto de estudo, a escolha dos números da revista se deu por 

dois motivos, em primeiro lugar, levamos em consideração os números que estão 

disponibilizados online, facilitando assim o acesso e, em segundo lugar, 

compreendemos que, estando em meio online, permitem que mais pessoas acessem 

o material e com isso há um maior impacto dos artigos publicitados. 

No quadro abaixo, apresentamos o número de revistas e quais abordam o tema 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social: 

 

Tabela 01 – Total de números consultados da revista Serviço Social & Sociedade 
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Ano Número da revista 
SS e Soc. 

Quantidades de artigos e demais 
materiais em cada revista  

Aborda o objeto 
de estudo 

2010 101 10 Não  

2010 102 12 Não 

2010 103 10 Não 

2010 104 11 Não 

2011 105 13 Não 

2011 106 10 Não 

2011 107 14 Não 

2011 108 13 Não 

2012 109 11 Não 

2012 110 09 Não 

2012 111 12 Não 

2012 112 09 Não 

2013 113 09 Não 

2013 114 10 Não 

2013 115 10 Não 

2013 116 12 Não 

2014 117 12 Não 

2014 118 09 Não 

2014 119 10 Não 

2014 120 10 Não 

2015 121 08 Não 

2015 122 09 Não 

2015 123 10 Não 

2015 124 10 Não 

2016 125 12 Não 
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2016 126 11 Não 

2016 127 13 Sim 

2017 128 13 Não 

2017 129 10 Não 

2017 130 10 Não 

2018 131 09 Não 

2018 132 08 Não 

2018 133 11 Não 

2019 134 11 Não 

2019 135 10 Sim 

2019 136 11 Sim 

2020 137 10 Não 

2020 138 10 Não 

2020 139 14 Não 

2021 140 09 Não 

2021 141 11 Não 

2021 142 12 Não 

Fonte: Elaboração própria 
 

Foram identificados 448 textos entre artigos, editoriais, materiais informativos, 

resenhas, entre outros presentes nas 42 revistas disponibilizadas on-line.  

Num segundo momento da pesquisa foi construído algumas palavras-chaves 

para identificar nos resumos dos artigos das revistas selecionadas (42 revistas e 448 

textos) obras que traziam em seus conteúdos a compreensão sobre o Movimento de 

Reconceituação Brasileiro apresentado pelos autores.  

Desta forma utilizamos como palavras chaves de busca a partir das leituras dos 

resumos: 

1. Movimento de Reconceituação; 

2. Renovação do Serviço Social/ruptura com o conservadorismo 

3. Construção do projeto profissional crítico do SS; 

4. História, memória do Serviço Social. 



38 
 

5. Construção do Projeto Ético-político. 

Para isso, também foi aplicado a abordagem qualitativa para análise do 

conteúdo, tendo em vista que: 

[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 
a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. (MINAYO, 2002, p. 21-22). 

 
Assim foram selecionadas as revistas e artigos abaixo que versam a respeito 

do tema, nas quais utilizamos as palavras chaves já informadas.  

Identificamos no rol de 42 revistas apenas 3 números desta que apresentaram 

conteúdo acerca do tema (conforme listado abaixo), aproveitamos para apresentar o 

objetivo do(s)/a(s) autor/a/es sobre o artigo elaborado com intuito de construir 

categorias analíticas para fundamentar a pesquisa: 

Tabela 02 – Artigos das revistas consultadas que versam sobre o tema 
supracitado. 

Nº Ano Artigo Autor (es) Objetivo do Artigo 

127 2016 80 anos de formação 

em Serviço Social: 

uma trajetória de 

ruptura com o 

conservadorismo 

Priscila 

Fernanda 

Gonçalves 

Cardoso 

Realizar uma análise crítica 

sobre a formação dos 

Assistentes Sociais nos 

seus 80 anos. 

127 2016 80 anos de Serviço 

Social no Brasil: 

organização política e 

direção social da 

profissão no processo 

de ruptura com o 

conservadorismo 

Maria Beatriz 

Costa 

Abramides 

Analisar a trajetória do 

Serviço Social Brasileiro, 

considerando a direção 

social da profissão e o 

processo de ruptura com o 

conservadorismo. 

135 2019 A Reconceituação 

Latino-americana na 

Ditadura Brasileira: a 

Graziela 

Scheffer; 

Thaisa Closs; 

Analisar a renovação do 

Serviço Social gaúcho a 

partir de sua relação com o 

Movimento de 
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renovação do Serviço 

Social gaúcho 

Inez Rocha 

Zacarias 

Reconceituação latino-

americano 

136 2019 Renovação do Serviço 

Social no Brasil e 

desafios 

contemporâneos 

Marilda Villela 

Iamamoto 

Analisar a história e 

memória do III Congresso 

de Assistentes Sociais e os 

desafios para preservar os 

avanços da profissão. 

136 2019 40 anos da “Virada” do 

Serviço Social: 

histórias, significados 

Editorial da revista nº 

136. 

Maria 

Carmelita 

Yazbek; Maria 

Inês Bravo; 

Raquel 

Raichelis 

Apresentar a organização 

da revista e contextualizar o 

Movimento de 

Reconceituação. 

136 2019 Revista Serviço Social 

& Sociedade: 40 anos 

contribuindo para o 

pensamento crítico do 

Serviço Social 

brasileiro 

Raquel 

Raichelis; 

Maria 

Carmelita 

Yazbek; 

Mariangela 

Belfiore 

Wanderley; 

Maria Lúcia 

Martinelli 

Realizar uma análise 

retrospectiva do significado 

da revista Serviço Social & 

Sociedade para o 

desenvolvimento de um 

pensamento crítico sobre a 

profissão e a sociedade 

brasileira nos seus quarenta 

anos de existência. 

136 2019 40 anos da virada e a 

contribuição da 

Serviço Social & 

Sociedade na 

disseminação da 

produção intelectual 

Esther Luíza de 

Souza Lemos 

Versar a respeito da 

importância da produção 

intelectual da revista 

Serviço Social & Sociedade. 
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136 2019 O projeto da Escola de 

Serviço Social de Belo 

Horizonte - 1960-1975: 

uma reconstrução 

histórica 

Maria 

Rosângela 

Batistoni 

Debater sobre o projeto da 

Escola de Serviço Social da 

Universidade Católica de 

Minas Gerais como 

expressão viva da vertente 

de intenção de ruptura 

136 2019 A participação do 

CBCISS no Movimento 

de Reconceituação e o 

Congresso da Virada 

Isaura G. C. 

Aquino 

Debater o CBCISS, como 

partícipe do Movimento de 

Reconceituação, 

considerando o Serviço 

Social na história e 

evidenciando suas 

contradições e 

antagonismos. 

Fonte: Elaboração própria 
 

A partir da leitura conseguimos eleger três categorias de análise que os textos 

traziam e assim identificar as seguintes interpretações: 

3.1.1. COMPREENSÃO SOBRE A CONJUNTURA ECONÔMICA, POLÍTICA E SOCIAL LATINO 

AMERICANA E BRASILEIRA DO MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO 

A respeito deste tópico, dos 9 artigos analisados, 8 deles apresentam 

explicitamente a conjuntura sociopolítica e econômica. Estes apresentam conceitos 

em comum, como a efervescência dos movimentos sociais, o golpe militar da Ditadura 

Militar, crise da dominação burguesa, organização política dos trabalhadores e até 

mesmo o papel do movimento estudantil dentro desse espectro ditatorial: 

Outro aspecto a ser considerado no processo de ruptura com o 
conservadorismo, e pouco estudado, foi a forte atuação do movimento 
estudantil em Serviço Social após o golpe militar de 1964 e que se estendeu 
até 1968. A partir do decreto do AI-5, em 13/12/1968, a repressão se ampliou 
com o cerceamento aos instrumentos de luta, como os sindicatos, os 
movimentos populares, estudantil e rural. Militantes foram exilados e, a partir 
de 1971, de forma mais extensiva, muitos foram torturados e mortos. 
(ABRAMIDES, 2016, p. 461). 

Diante de uma nova conjuntura, nos anos 1960 e 1970, com a ditadura civil-
militar no Brasil e a entrada do Serviço Social nas universidades, vive-se mais 
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uma vez um novo processo de revisão na profissão, culminando no que ficou 
conhecido como movimento de renovação. Como uma das vertentes/projetos 
encontra-se a continuidade do projeto tradicional com sua nova roupagem — 
o projeto modernizador —, que já vinha se gestando desde a década 
passada, como poderemos notar no currículo de 1953, mantendo a 
perspectiva conservadora direcionando a formação. (CARDOSO, 2016, 
p.440). 

O movimento de reconceituação foi impulsionado pela efervescência de lutas 
sociais — em particular a experiência cubana de 1959 —, que se refratam na 
universidade, nas ciências sociais, na Igreja, nos movimentos estudantis, no 
teatro, no Cinema Novo e na arte em geral. Esse movimento desencadeia-se 
no I Seminário de Serviço Social face às mudanças sociais na América Latina, 
em 1965, em Porto Alegre (RS), primeiro marco público da busca de um 
Serviço Social latino-americano. (IAMAMOTO,2019, p. 443). 

Os autores reiteram o já explicado nos capítulos anteriores a respeito do 

contexto no qual o Movimento de Reconceituação se desenvolveu. Acerca do artigo 

citado previamente que não aborda o processo sociopolítico e econômico do 

Movimento de Reconceituação, 40 anos da virada e a contribuição da Serviço Social 

& Sociedade na disseminação da produção intelectual da autora Esther Luíza de 

Souza Lemos, presente no número 136 da revista, versa sobre a contribuição da 

revista Serviço Social & Sociedade nos seus 40 anos de existência, abordando os 

temas das primeiras produções publicadas. Tendo este tema, é evidente que o 

Movimento de Reconceituação é citado com sua devida importância, porém dentro do 

contexto da história de constituição da revista SS&S: 

A revista se tornou um instrumento na crítica ao Serviço Social tradicional e 
disseminação do conhecimento produzido à luz da influência do Movimento 
de Reconceituação do Serviço Social na América Latina. Os estudos sobre a 
profissão bem como o Movimento de Reconceituação como objeto de estudo 
foram publicados, destacando-se Junqueira (1980), Netto (1981 e 2005), 
Faleiros (1987 e 2005). (LEMOS, 2019, p. 529). 

 

Assim, afirmamos a impossibilidade de se conceber o Movimento de 

Reconceituação e a própria profissão sem considerar seu contexto histórico, 

reiteramos que, a partir da análise, os autores também partem deste princípio, tendo 

em vista que, destes 8 artigos previamente citados, alguns não tinham como objeto 

principal o Movimento de Reconceituação. Um exemplo disto é o artigo de autoria de 

Maria Rosângela Batistoni, O projeto da Escola de Serviço Social de Belo Horizonte - 

1960-1975: uma reconstrução histórica, que versa a respeito da gênese da escola no 

período ditatorial, mesmo momento em que o Movimento de Reconceituação está em 

andamento, o que influencia o processo de surgimento da escola, inclusive com a 

experiência do método BH conhecido com uma expressão concreta de intervenção 
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teórico-prática na direção de ruptura com o exercício profissional e concepção da 

profissão pelo viés conservador.  Sendo assim, não é possível retratar o tema sobre 

o Movimento de Reconceituação brasileiro e não contextualizar a realidade do 

período.  

3.1.2. COMPREENSÃO SOBRE O MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO 

A compreensão acerca do Movimento de Reconceituação é unânime nos 

materiais lidos. Em todos os artigos estudados o tema é abordado na mesma direção 

social e política como apresentado nos extratos abaixo: 

Recusa-se o assistencialismo e a benemerência, questiona-se os 
fundamentos positivistas da tríade do Social Work norte-americano: o Serviço 
Social de casos, o Serviço Social de grupo e a organização/desenvolvimento 
de comunidade difundida por ideólogos de organismos internacionais durante 
a Guerra Fria. Busca-se um Serviço Social latino-americano fundado nas 
particularidades da formação histórica da América Latina e do Caribe, 
denunciando as relações de dependência ante os EUA. (IAMAMOTO, 2019, 
p. 443). 

 
O Movimento de Reconceituação no Brasil pode ser entendido como um 
conjunto de características novas que o Serviço Social articulou, rearranjando 
suas tradições e sua assunção do contributo de tendências do pensamento 
social contemporâneo, procurando investir-se da instituição de natureza 
profissional, dotada de legitimidade prática, com respostas às demandas 
sociais, à sua sistematização e validação teórica, mediante a remissão às 
teorias e disciplinas sociais (Netto, 1994). Foi também um processo global 
que envolveu toda a profissão em decorrência da laicização, implicando a 
construção de um pluralismo profissional, porém sem atenuar as contradições 
do cariz comum às suas vertentes. (AQUINO, 2019, p. 572). 

 
Diante da conjuntura dos anos 1980, [...] ocorre no interior do Serviço Social 
a tomada da direção intelectual e política em busca da ruptura com o 
conservadorismo. Fruto do movimento de renovação, a “intenção de ruptura” 
foi caudatária da perspectiva de emancipação, a partir da aproximação do 
Serviço Social com o marxismo, e ganhou hegemonia no seio da profissão, 
expressando-se num novo currículo mínimo nessa década. (CARDOSO, 
2016, p. 444 – 445). 

 
A gênese do projeto de intenção de ruptura (Netto, 1991) teve sua emersão 
em 1966 com o movimento de reconceituação na América Latina, 
considerada a primeira aproximação do Serviço Social com a tradição 
marxista, que estabeleceu uma crítica ao Serviço Social tradicional e propôs 
um novo projeto de formação profissional. A efervescência do movimento de 
reconceituação possibilitou a solidariedade às lutas de resistência contra as 
ditaduras com violenta repressão no continente. (ABRAMIDES, 2016, p. 460) 

 
Entretanto, por mais que a perspectiva crítica esteja presente em todos, em 

alguns casos, não foram reservados parágrafos extensos apenas para a explicitação 

do entendimento do autor(es) sobre o Movimento de Reconceituação, mas todos 

falam sobre este processo, o abordando de maneira crítica. 
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Conforme apresentado no capítulo 2, os artigos apresentam o Movimento de 

Reconceituação de acordo com Netto, a partir das três vertentes: perspectiva 

modernizadora, perspectiva de reatualização do conservadorismo e a perspectiva de 

intenção de ruptura. Tanto, que em todos há a utilização do autor quando abordam a 

temática.  

Ainda, os autores compreendem o processo de renovação como o momento 

de ruptura com o Serviço Social Tradicional e sua aproximação com o marxismo e a 

recusa do assistencialismo. Assim, reafirmamos que os autores possuem a 

compreensão acerca do Movimento de Reconceituação de acordo com o abordado 

neste trabalho. 

3.1.3 CONQUISTAS DO MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO 

Outra categoria percebida nos textos selecionados foi em relação às conquistas 

do Movimento de Reconceituação, uma vez que esta surge em todos artigos, 

apontando pelo menos um avanço que o processo de renovação trouxe ao Serviço 

Social brasileiro.  

Primeiramente, foi possível observar que a aproximação com a teoria marxista 

aparece por diversas vezes, e que esta influenciou na modificação dos principais 

instrumentos e legislações profissionais. Importante também pontuar a produção 

Relações Sociais e Serviço Social que também aparece nos artigos como um avanço 

do Movimento de Reconceituação: 

No entanto, foi com a produção teórica de Marilda Villela Iamamoto, também 
docente e uma das formuladoras de BH, uma década mais tarde (1982), cuja 
pesquisa e reflexão é em parte publicada no clássico Relações sociais e 
Serviço Social no Brasil — em coautoria com Raul de Carvalho —, que se 
efetivou o marco de uma inflexão na apropriação do referencial próprio do 
legado de Marx. (BATISTONI, 2019, p. 555). 

 
Publicação do livro Serviço Social e relações sociais no Brasil, de Marilda 
Vilela Iamamoto e Raul de Carvalho, em 1982, a primeira obra na literatura 
do Serviço Social brasileiro, com referência no legado marxiano e na tradição 
marxista. Constituiu-se em um clássico para a profissão, e a partir dessa obra 
ampliou-se a literatura do Serviço Social nessa orientação teórico-
metodológica. (ABRAMIDES, 2016, p. 468). 

 
Foi, também, uma década da maior importância para o Serviço Social 
brasileiro, quando assume o marxismo como referência analítica, tornando 
hegemônica a abordagem da profissão como componente da prática social 
coletiva, inserida na dinâmica das relações sociais e participando do processo 
contraditório de reprodução dessas relações. (RAICHELIS, et al., 2019, p. 
507). 
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Ainda em relação aos instrumentos e legislação, são apontadas as Diretrizes 

Curriculares de 1996, o Código de Ética de 1993 e a Lei de Regulamentação da 

profissão também de 1993, todos considerados bases do Projeto Ético Político da 

profissão, que também é considerado fruto do processo de renovação da profissão:  

 
O PEP, assim denominado nos anos 1990, é a expressão madura de 
consolidação da direção social da profissão dos anos 1980, que se 
estabeleceu no processo de ebulição da luta de classes no país em que os 
profissionais estiveram organicamente vinculados à classe trabalhadora. 
(ABRAMIDES, 2016, p. 470). 

 
Em segundo lugar, também é apontado o avanço no âmbito da formação: 

 
Na formação, ressalta-se a introdução do Serviço Social no âmbito da Pós-
Graduação stricto sensu no Brasil com a criação dos primeiros mestrados na 
área em 1972, nos Programas de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-
SP e da PUC-RJ; a criação de novas Unidades de Ensino nas universidades 
públicas; a ampliação do número de professores através de concurso público; 
maior integração entre as diversas áreas de conhecimento e Departamentos 
cujos professores passaram a ser responsáveis por matérias básicas do 
currículo do Serviço Social: sociologia, economia, psicologia e outros. 
(YAZBEK; BRAVO; RAICHELIS, 2019, p. 409). 

 
Em tempo, há também menção à própria revista Serviço Social & Sociedade 

como resultado do processo do Movimento de Reconceituação, que tem sua primeira 

publicação em 1979 e, também, à reorganização das entidades representativas da 

profissão (Conselho Federal de Serviço Social e o Conselho Regional de Serviço 

Social): 

Partindo da análise da realidade brasileira e construindo as primeiras 
aproximações teórico-metodológicas, o artigo “Elementos para a crítica da 
ação profissional sob o pressuposto da participação social” (Abramides et al., 
1979), construído coletivamente por diferentes profissionais, foi um marco na 
expressão da intenção de ruptura e renovação da profissão, junto com a 
problematização sobre o trabalho profissional nas instituições (Faleiros, 
1979). A dimensão ético-política da virada de 1979 teve na revista Serviço 
Social & Sociedade a possibilidade de publicização e disseminação, 
nascendo junto com a categoria em movimento. (LEMOS, 2019, p. 528). 

 
Até o final dos anos 1970, esse conjunto (CFAS/CRAS), voltado ao exercício 
profissional, era dirigido por setores tecnicistas e/ou conservadores. A partir 
do “Congresso da Virada”, os profissionais de esquerda da profissão 
iniciaram, de forma articulada, uma mobilização que culminou, na década de 
1980 e princípio da de 1990, na renovação de seus dirigentes inscritos na 
vertente do processo de ruptura com o conservadorismo. (ABRAMIDES, 
2019, p. 468). 

 
A partir destes apontamentos, é possível afirmar que dos 9 artigos abordados, 

todos reconhecem os avanços e conquistas ocorridos na profissão em virtude do 
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Movimento de Reconceituação, entendendo a impossibilidade de se explicar a 

profissão atualmente sem o resgate histórico dela.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de renovação de uma categoria profissional não é tarefa fácil, 

principalmente quando partimos de dois lados opostos: o conservadorismo e o 

pensamento social crítico marxista. O Movimento de Reconceituação do Serviço 

Social marca um ponto de virada, tanto na prática quanto na teoria profissional. Tanto 

que este foi um dos motivos para escolha deste tema para o desenvolvimento deste 

trabalho: a sua importância no desenrolar da trajetória histórica da profissão. 

Sabendo da importância em situar a profissão historicamente, iniciamos 

realizando um resgate histórico da profissão no contexto brasileiro, seu surgimento e 

sua institucionalização a partir de Carvalho e Iamamoto (1998), que marca as 

produções de caráter criticista na década de 80. O Serviço Social, que nasce atrelado 

ao conservadorismo cristão, segue carregado de ações baseadas na moral religiosa, 

com inspirações nas práticas europeias e, posteriormente, norte-americanas. A 

profissão, que na década de 60 passa por uma grande expansão, então se aproxima 

da ideologia desenvolvimentista, do então presidente Jânio Quadros. 

Em seguida, retomamos o processo de início da ruptura com o tradicionalismo 

da profissão na América Latina que ocorreu na década de 60. Partindo da perspectiva 

de que a profissão não se reconhecia na vinculação dos processos causados pela 

crise do capital, assistentes sociais oriundos de diversas partes do continente 

desencadearam o processo de questionamento do caráter tradicional da profissão. A 

respeito do Brasil, utilizamos majoritariamente o autor José Paulo Netto para explicitar 

este momento. O autor, conforme citado previamente, refere que é possível tratar 

deste episódio a partir de três perspectivas: a modernizadora, a reatualização do 

conservadorismo e a intenção de ruptura, sendo, a partir desta última, o momento que 

a profissão começa a se analisar de maneira crítica. Vertente esta que na década de 

90 conquista a hegemonia na profissão e teve frutos como o Código de Ética de 1993 

e as Diretrizes Curriculares de 1996, entre outros citados no decorrer deste trabalho. 

A principal compreensão obtida a partir do objeto de pesquisa, os estudos dos 

artigos da revista Serviço Social e Sociedade se refere ao fato de que os autores não 

apenas conhecem a importância do Movimento de Reconceituação, como também 

compreendem sua magnitude e relevância no processo de construção da profissão.  

Para isso, destacamos qual a compreensão sobre a conjuntura econômica, 

política e social da América Latina naquele momento, que foi apresentada através de 
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marcos históricos como a Ditadura Militar no Brasil e demais golpes militares no 

continente sul-americano, a organização política dos trabalhadores e a crise da 

dominação burguesa. Seguimos para o entendimento da compreensão destes 

autores(as) acerca do Movimento de Reconceituação, onde foi possível perceber que 

todos tratam deste processo conforme Netto analisou o mesmo, adotando das 

vertentes e a aproximação com o marxismo. Por fim, analisamos como os autores (as) 

abordam as conquistas do Movimento de Reconceituação, onde foi possível concluir 

que todos abordam as conquistas deste, como: as legislações, a aproximação com a 

teoria marxista, o avanço na formação acadêmica e a reorganização das entidades 

representativas da profissão. 

Concluímos então, sem esgotar este tema, que a compreensão apresentada 

sobre o Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil presente nos 

artigos publicados entre 2010 e 2021 na revista Serviço Social e Sociedade é de 

acordo com pensamento hegemônico da profissão, com caráter crítico e entendendo 

o impacto positivo que o mesmo teve na profissão. Em tempo, afirmamos ainda que a 

pesquisa possibilitou o aprofundamento da perspectiva de importância deste processo 

e que não podemos nos desvincular do processo histórico da profissão. 
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