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RESUMO: A história do Serviço Social brasileiro está completando nesta década 80 anos, porém, a 

profissão passou por um longo período de renovação no seu interior. As primeiras divergências sobre as 
bases teóricas e éticas do Serviço Social brasileiro alicerçadas pela reforma social e o novo pensamento 

da igreja frente aos problemas sociais começam a surgir no início da década de 1960 e seu processo de 
renovação e intenção de ruptura se estendem pelas décadas seguintes. 
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ABSTRACT: The history of the Brazilian Social Service is completing 80 years, however, the profession 

underwent a long period of renovation in its interior. The first disagreements on the theoretical and ethical 
bases of Brazilian Social Service grounded in social reform and the new thinking of the church in the face 

of social problems began to emerge in the early 1960s and its process of renewal and intention to rupture 
extended over the following decades. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Apresentaremos neste texto o processo de desenvolvimento do Serviço Social no 

Brasil a partir de 1964, período que dá origem a uma renovação no interior da profissão 

as quais foram marcadas pelo contexto sociopolítico da dinâmica social de nosso país, e 

também apresentaremos a partir desta renovação o que vem a fazer parte do debate do 

Serviço Social nas décadas seguintes referente a essa intenção de ruptura com o 

conservadorismo na profissão. Trata-se, apenas, de uma pequena introdução panorâmica 

a uma aproximação acerca da história da renovação profissional e sua complexidade a 

qual de forma alguma seriamos capazes de esgotar aqui em tão poucas linhas. 

 

II A GÊNESE DA RENOVAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO 
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O Serviço Social é uma profissão que surge em nossa sociedade no contexto do 

surgimento do capitalismo industrial no Brasil nos anos de 1930. As políticas, serviços, 

programas e projetos eram originários das iniciativas sociais da igreja católica desde os 

anos 1920, na tentativa de recuperar áreas as quais exercia influência e na busca de 

recuperar privilégios perdidos, seu processo de consolidação no interior da profissão se 

torna completo nos anos 1940
1
. No período de 1930 a 1960 o Serviço Social brasileiro 

tinha seu significado entendido de forma focalista e a-histórico, resultado do seu 

processo de surgimento e atividade profissional de base doutrinária, “no bojo de um 

movimento de cunho reformista-conservador” (IAMAMOTO, 1992). 
 

Vale ressaltar que em relação à trajetória do serviço social brasileiro, Iamamoto 

(1986) nos conduz a afirmação de que sua tendência predominante do serviço social 

estava em reforçar os mecanismos de poder econômico-político e ideológico do capital, 

aos quais a população trabalhadora era subordinada. 
 

É apenas a partir da década de 1960 que surge um possível questionamento e 

uma possível tentativa de superação das orientações metodológicas da profissão deste 

período, ou seja, isso implicou considerar a importância da apreensão do significado 

histórico da profissão, desvendada a partir da sua inserção na sociedade, pois, conforme 
 

nos revela Iamamoto e Carvalho (1986), o serviço social se afirma “como instituição 

peculiar na e a partir da divisão social do trabalho”. 
 

É nesse período histórico – a partir da década de 1960 –, no âmbito de atuação 

do exercício profissional nas instituições em que estão inseridos que os assistentes 

sociais podem conviver e visualizar de perto o agravamento das condições de vida da 

população brasileira, conseguem observar e perceber que as políticas sociais não são 

suficientes para o enfrentamento da pobreza e do agravamento das desigualdades 

sociais. 
 

Segundo Trindade (2014), neste período alguns setores profissionais 

incentivados por questionamentos no interior de suas equipes interdisciplinares 

começam a inserir a profissão em um âmbito mais macrossocietário, trazendo ao 

universo profissional elementos que apontavam – aos profissionais em contato com 
 

 
1
 A institucionalização do Serviço Social brasileiro se dá por um novo pensamento da igreja frente a 

desigualdades socais, marcadas pela reforma social e de conciliação de classes (encíclica Rerum 
Novarum), e pelas mudanças políticas advindas do Estado Novo entre 1937 à 1945. 
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problemas macrossociais – a necessidade de uma possível superação das contradições 

sociais vigentes. Bem como, também, no Serviço Social latino-americano iniciava-se 

uma profunda revisão das marcas do tradicionalismo da profissão que tinham um 

objetivo comum, a busca pela constituição de um novo serviço social no continente. 

Porém, essa disseminação do Movimento de Reconceituação do Serviço Social 

brasileiro é atravessada pelo golpe militar de 1964 e as novas condições políticas 

derivadas deste. 
 

A conjuntura Brasileira
2
 da década de 1960 possibilitou aos assistentes sociais a 

reorganização da sua prática e assim rever sua ação técnica, bem como seus métodos, 

possibilidades de questionamentos e a aproximação com idéias mais radicais que 

possibilitaram compreender não somente aquela conjuntura, mas também, o próprio 

Serviço social neste contexto. 
 

Repensar a atuação profissional e questionar suas bases de legitimidade das 

demandas surgidas desta conjuntura político-econômica, possibilitou também a busca 

pelo aperfeiçoamento do seu instrumental técnico, sua metodologia de ação, dentre 

outros. 
 

Na primeira metade da década de 1970 tem início o movimento de 

institucionalização dos cursos de serviço social tanto público como privado no ensino 

superior brasileiro, vale ressaltar que os cursos de formação profissional já existiam, 

mas é apenas nesse período que passam a fazer parte dos cursos de nível superior nas 

universidades. A elevação do status acadêmico do Serviço Social acarreta em inúmeros 

impactos para a formação profissional. Conforme aponta Trindade (2014), As condições 

impostas à educação pelos governos ditatoriais ajudaram a consolidar um viés 

“tecnocrático e asséptico” nas disciplinas de caráter social incorporadas pelo Serviço 

Social o que se tornou totalmente funcional ao que se refere ao tratamento técno-

burocrático das políticas sociais destes governos
3
. 

 

Porém, o contexto sócio-político de ditadura no Brasil conduz a grande maioria 

dos assistentes sociais a assumirem os rumos da modernização conservadora e suas 

bases desenvolvimentistas implementadas pelos governos ditatoriais, uma ditadura 

exercida por uma tecnoburocracia civil sob tutela do aparato militar a serviço do grande 

capital. Por este motivo, segundo Montaño (2007), que a vertente histórico-critica do 

serviço social que tem suas bases derivadas da tradição marxista pautada na tese de uma 
 
 

2 Nos referimos aqui a conjuntura sócio-política do período referente ao Golpe Militar de 1964
  

3 Período conhecido pelo processo de modernização.
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transformação societária encontra muitas dificuldades para se desenvolver, portanto, as 

bases de um projeto profissional histórico-critico dessa década só poderão ter condições 

históricas de serem retomadas quando a conjuntura política ditatorial entra em declínio.  

É somente na década de 1980 que as bases de um Serviço Social histórico-critico 

ganharão repercussão no interior da profissão. 

 
 
 

III. A RENOVAÇÃO CRÍTICA DO SERVIÇO SOCIAL 
 

BRASILEIRO 

 

No fim da segunda metade dos anos 1970, setores profissionais de diferentes 

matrizes passam a questionar a hegemonia da profissão no que se refere ao seu projeto 

profissional modernizador, tanto pela vertente de extração católica advinda de um 

segmento atrelado às bases tradicionais da profissão, como também dos setores 

profissionais que não eram compatíveis com o traço conservador da modernização e sua 

pertinência a ditadura, a qual constituiu a vertente do movimento de intenção de 

ruptura. 
 

Segundo Netto (1999), os anos de 1970 e 1980 marcam um período importante 

para o desenvolvimento do serviço social brasileiro, é no processo de transição de uma 

década para a outra que a história do Serviço Social está marcada tanto pela denúncia 

quanto pelo enfrentamento ao conservadorismo profissional. É também durante este 

processo de crítica e recusa ao conservadorismo que se enraíza um novo projeto 

profissional, ou seja, as bases do seu projeto ético-político. 
 

Ressaltamos que o debate referente ao processo de reconceituação do Serviço 

Social e a construção do seu projeto ético-político é muito recente. Esta sua história 

remonta a transição das décadas de 1970 a 1980, foi durante esse período, com a recusa 

e a crítica ao conservadorismo profissional que as condições para a construção de um 

novo projeto se viabilizou. 
 

Conforme postula Netto (1999), a primeira metade da década de 1980 viu a 

entrada de demandas democráticas e populares no solo da vida social brasileira, as quais 

haviam sido reprimidas por longos anos de ditadura. Tais mudanças ocorridas neste 

período colocaram a exigência de profundas transformações sociais e políticas na 

agenda de nossa sociedade. 
 

É neste contexto histórico que o muitas vezes “reciclado e metamorfoseado” 

conservadorismo do Serviço Social, confronta-se pela primeira vez frente a uma 
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conjuntura em que sua dinâmica profissional poderia ser contestada, visto que, no corpo 

da profissão, repercutiam as exigências postas na ordem do dia – pelo fim da ditadura –, 

das transformações sociais e econômicas. 
 

É na segunda metade da década de 1980 que o esforço do Serviço Social crítico 

na sua intenção de ruptura com o Serviço Social conservador, tradicional e 

modernizador ganham mais consistência. Os profissionais buscam no plano teórico uma 
 

aproximação com uma análise das fontes marxianas originais
4
, na intenção de explorar 

e entender sua utilização para questões próprias do Serviço Social. Alguns textos dos 

profissionais demonstram mais consistência e melhor fundamentação teórica, dessa 

forma consolidam a hegemonia das produções inspiradas no Marxismo (NETTO, 1999). 
 

O movimento do projeto de ruptura do Serviço Social que vinha sendo 

desenvolvido desde o final da década de 1970 vai ganhando amadurecimento na medida 

em que vai sendo tangenciado pelo processo de revisão curricular dos cursos de nível 

superior do Serviço Social, o qual é aprovado em 1982 para ser implantado até o ano de 

1985 em todas as escolas de serviço social do Brasil. 
 

Nesse contexto, Netto (2005), explana que as ciências sociais é, numa vertente 
 

marxiana, a ultrapassagem da “falsa consciência”, pois vincula uma posição de classe e 

um elemento de autonomia relativa, concebida como arma crítica às representações 

apologéticas. 
 

O processo de derrota da ditadura militar, a luta da sociedade brasileira pela 

democracia, ecoa no interior da profissão e cria um terreno necessário para romper com 

o que Netto chama de “quase monopólio do conservadorismo” no Serviço Social. Nesse 

processo, a condição política é a primeira condição para se constituir um novo projeto 

profissional do Serviço Social. 
 

No entanto, o universo profissional do Serviço Social não é homogênio
5
 e esta 

sua composição não se comporta de forma consensual, mas na efervescência 

democrática vivida pelo país a força de sua vanguarda mobiliza-se ativamente na 

contestação política
6
, ou seja, os seguimentos mais dinâmicos dos profissionais 

 

 
4 Contudo, na década de 1980, muitas destas influências padeciam de inúmeros problemas e o principal 
deles se tratava do que Netto denomina de “marxismo sem Marx”, geralmente advindo de manuais de 
divulgação e ou da referência a pensadores marxistas, “porém tomados sem o conhecimento da tradição 
que os implicava e explicava” (NETTO, 1999, p. 30).  

5 Conforme aponta Montaño (2007), em diversas ocasiões o universo dos assistentes sociais é permeado 
pelo embate de duas concepções distintas, “duas teses sobre a natureza e o processo da gênese do Serviço 
Social”. A perspectiva endogenista e a histórico/critica.  

6 Esta mobilização ocorre desde o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais ocorrido em 1979.  

Congresso conhecido como “o congresso da virada”. 
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vincunlam-se ao movimento dos trabalhadores e rompem com a dinâmica do 

conservadorismo no corpo da profissão instaurando, assim, dentro da profissão o 

pluralismo político
7
. 

 
Trindade (2014), aponta que a transição dos anos 1980 aos 1990 é marcada pelos 

efeitos da crise econômica no Brasil; a expansão do neoliberalismo e com ele a 

resistência de setores conservadores à implementação da constituição de 1988 e as 

conquistas sociais nela garantidas; também pela tensão causada pelos questionamentos à 

“utopia socialista”; a crise dos paradigmas que colocaram em xeque a validade da 

tradição marxista; entre outras questões postas na conjuntura da época, colocaram 

significativas inflexões para os Assistentes Sociais e suas pretensões transformadoras do 

projeto de Ruptura. 

 
 
 

IV. O SERVIÇO SOCIAL NA DÉCADA DE 1990 

 

O Serviço Social brasileiro inicia a ultima década do século, de acordo com 

Netto (1996), “como uma profissão relativamente consolidada”. Nos anos de 1990 o 

Serviço Social brasileiro tem seu desenvolvimento articulado às mudanças 

empreendidas na organização das políticas sociais e nas formas de gestão força de 

trabalho. Colocando-se, portanto, como parte do processo de mudanças na esfera da 

produção e reprodução social. 
 

Ainda segundo Netto, a maturação profissional tem seu marco mais evidente na 

contribuição dada pelos Assistentes Sociais aos debates – através de suas entidades 

representativas e de seus investigadores mais empenhados – que resultaram na 

elaboração da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). 
 

A década de 1990 se destaca também pelo embasamento oferecido pelo projeto de 

ruptura revelando como o projeto profissional de ruptura e seus fundamentos ético-

políticos e teórico-metodológicos possibilitaram um amadurecimento da profissão, o qual 

consolidou o projeto ético-político profissional. Desta forma, destacam-se três processos 

profissionais importantes: O Código de Ética Profissional do Assistente Social que foi 

revisado e aprovado em 1993
8
; a elaboração e a aprovação da nova Lei de 

 

 
7
 Movimento que redimensionou a organização profissional dando vida nova a antiga ABESS que se 

tornou ABEPSS e posteriormente o CFESS.  
8 O Serviço Social já havia tido três projetos anteriores a este, um em 1947, outro em 1965, e outro em 
1975. O código de ética do Serviço Social revisado e aprovado de 1993 é visto como signo da renovação 
do Serviço Social no Brasil. (V. v. A. a. 1998). 
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Regulamentação da Profissão de Serviço Social (Lei 8662/93); e a elaboração das 

Diretrizes para o Curso de Serviço Social em 1996, através da Associação Brasileira de 

Ensino em Serviço Social – ABESS. 
 

Conforme postulado por Paiva e Sales (1998), até a formulação do código de 

ética de 1986 as concepções filosóficas assentadas no neotomismo os quais valores 

como “bem comum” e “pessoa humana” eram consagrados, não haviam sido superadas. 

Vale ressaltar que a reformulação e aprovação do código de ética de 1993 tratou-se de 

um esforço coletivo que tinha intenção de redimensionar o significados dos valores e 

dos compromissos éticos da profissão e com isso ter um respaldo efetivo na 

operacionalização cotidiana de seu código. Entre outros fins, tinha como objetivo servir 

de referência e instrumento normativo para o exercício da profissão. 
 

Contudo, cabe-nos dizer que apesar da critica e do enfrentamento ao 

conservadorismo profissional e os avanços contidos em seu código de ética de 1993, o 

serviço social não rompe definitivamente com o conservadorismo, na verdade, trata-se 

mesmo de uma intenção de ruptura, pois, apesar de o conservadorismo ainda ter 

permanecido no interior da profissão, novos desafios profissionais se revelaram – como 

já mencionamos – com a chegada do neoliberalismo no Brasil nos anos noventa, 

ameaçando avanços e conquistas de décadas do Serviço Social brasileiro. 
 

Segundo Santos (2007), a constituição ídeo-teórica do Serviço Social nos anos 

de 1990 nos remete ao protagonismo que a vertente crítico-diáletica tem concebido ao 

debate da categoria profissional, principalmente no que diz respeito ao “embate com 

tradicionalismo: as formulações marxianas e marxistas”. Mas também, aponta Netto 

(2006), que a domínio das correntes de tradição marxista no interior da profissão, 

conseguiram alcançar uma fortíssima credibilidade, ao ponto de seus oponentes serem 

compelidos “a uma extrema cautela defensiva”. Os vetores ídeo-políticos que se 

jogavam contra o conservadorismo e que construíram uma cultura profissional 

politizada à esquerda, não reduziu o avanço das bases conservadoras na profissão. 
 

Muito da resistência e enfrentamento ao marxismo no interior da profissão, 

conforme aponta Santos (2007), se dá pelo fato de que os avanços significativos dessa 

apropriação do marxismo permanecem restritos a um pequeno grupo profissional ligado 

a produção de conhecimento, e por isso, segundo a autora “a relação teoria/prática 

tenderá a reproduzir o mito da dicotomia e a ser terreno fértil para a manutenção do 

conservadorismo e do sincretismo” (idem p. 84). E Netto acrescenta; 



 8 

 

 

Na virada da década, contudo, as bases dessa dominância teórico-cultural 

começam a ser deslocadas. Múltiplos e de variada, são os elementos que 
concorrem para esse deslocamento: o impacto, nas esquerdas, do colapso do 

“socialismo real”; a ofensiva neoliberal; a conversão (condicionada pelos 

dois componentes anteriores), no exterior e no país, de numerosos 
intelectuais ao ideário da ordem; os giros no processo político brasileiro etc. 

Mas muito especialmente, conta nesse deslocamento a inflexão que se 

registra nos meios acadêmicos com a maré-montante da pós-modernidade 

(notadamente em sua versão neoconservadora): é no próprio espaço – 
universitário – em que aquela dominância se afirmara que emergem os 

elementos que operam para desqualificá-la. E muito rapidamente, a 

desqualificação começa a ganhar corpo: o racionalismo dialético é posto 
sumariamente no mesmo nível da razão miserável positivista, e ambos são 

inapelavelmente impugnados como “paradigmas” anacrônicos; o humanismo 

marxista é acoitado de “eurocêntrico”; a perspectiva de totalidade (bem como 

a análise sistemática que é corolário) é equalizada à “vontade totalitária”; a 
preocupação com a dinâmica histórica é infirmada pela atenção às 

“continuidades profundas”; a ênfase na macroscopia social é catalogada 

como discurso generalizante... (NETTO, 1996, p. 113-114).  

Por fim ressaltamos que a entrada do serviço social no novo século é recente e 

além das antigas questões, muitas outras vão surgindo trazendo sempre novos desafios e 

demandas a luta da categoria profissional na conjuntura da sociedade capitalista na 

particularidade brasileira. 

 
 
 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em 80 anos de história do Serviço Social brasileiro conseguimos extrair grandes 

lições das implicações causadas pelo conservadorismo e seus fundamentos no interior 

da profissão, bem como a lição do enfrentamento e da resistência permanentes para 

consolidar uma profissão embasada na perspectiva da construção de um novo tipo de 

sociedade e seu compromisso com a classe trabalhadora. 
 

Já se passaram 40 anos desde o momento político que situou parte da categoria 

profissional na busca por renovação teórico-política, porém, é importante entendermos 

que a “ruptura” com o conservadorismo é um processo histórico permeado de 

contradições, conquistas, limites e desafios que se põe na ordem do dia com novas 

formas a cada dia. 
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