
 

 

1 

 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERROTÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 

II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 
 

Eixo: Movimentos Sociais e Participação Social 
 

A participação em movimentos populares na intervenção 
profissional do Serviço Social na década de 1980 

 
 

Pamela Ellen de Oliveira Pecegueiro1 

                               

Palavras-chave: organização popular; participação social; década de 80  

  

 
A participação de assistentes sociais nas organizações da classe trabalhadora se 

coloca como um desafio real as/aos profissionais quando pensamos a dimensão ético-

política da prática profissional. Esse desafio se mostra mais ou menos “pesado” proporcional 

ao compromisso2 ético-político com a construção de uma nova ordem societária que cada 

profissional assume. Implicado à esse compromisso, nos defrontamos com a realidade 

material-concreta, que a cada momento histórico propõe novos desafios à profissão.  

As experiências políticas deste início de século, por exemplo, restringiu espaços de 

manifestação política e social da classe trabalhadora produzindo uma certa consciência 

favorável a reformas, que refletiram também na prática da profissão; contexto este, 

intensificado numa conjuntura marcada por um golpe institucional/parlamentar em curso no 

Brasil. Em tempos de crise estrutural do capitalismo, o ajuste fiscal volta a ser apresentado 

como solução aos problemas políticos/econômicos, renovando de forma brutal e violenta a 

acumulação do capital em detrimento dos direitos sociais conquistados historicamente pela 

classe trabalhadora. 

O compromisso ético político da profissão com a classe trabalhadora, resultado de 

um profundo processo de renovação do Serviço Social e “materializado” nos documentos 

que compõem o Projeto Ético Político da profissão, não pode ser apreendido apenas no 

conjunto das práticas cotidiana da profissião; se mostra essencialmente quando inserido nas 

relações das classes sociais. Isso se nota claramente nos pressupostos ético-políticos de 

                                                 
1 Graduanda em Serviço Social. Brasil; Email: pamelapecegueiro@hotmail.com 
2 Importante destacar que o caráter essencialmente político da profissão não deriva da intenção/compromisso que 

cada profissional assume, mas sim “[...]das próprias relações de poder presentes na sociedade”. (IAMAMOTO, 

1997, p.122) 
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ruptura, de um Serviço Social classista que coloca as ferramentas da profissão a serviço da 

classe à qual inclusive faz parte. 

A presente pesquisa3 busca problematizar o significado social da intervenção 

profissional do Serviço Social e compreender o processo de aproximação deste com as 

organizações populares da classe trabalhadora. A pesquisa tem caráter exploratório-

descritivo e pretende socializar algumas reflexões que permitam ampliar elementos 

interpretativos sobre a atualidade do Serviço Social. O procedimento metodológico que 

possibilitará percorrer esse caminho, é a pesquisa bibliográfica. O presente resumo traz as 

primeiras constatações da pesquisa em andamento, a partir da análise das bibliografias 

datadas da década de 19804. 

A práxis profissional foi pensada por diversos autores inscritos na teoria social crítica, 

a partir de um movimento de renovação do serviço social, num movimento latino-americano 

de reconceituação, sobretudo nos anos 1970 num momento em que se agudiza a reação da 

classe trabalhadora em direção à conquista da efetivação de seus direitos. 

Os anos 1980 especialmente, aprofunda o movimento de constituição do chamado 

projeto ético-político da profissão que vincula a mesma à luta das classes subalternas. 

Como destaca SILVA E SILVA (1995), 

[...] a partir de 1979, quando a categoria dos assistentes sociais passa a 
ampliar uma vinculação orgânica com os trabalhadores e os marginalizados 
da sociedade, via grupos organizados, sindicatos e movimentos sociais, no 
contexto de rearticulação da sociedade civil brasileira, esses setores 
passam a demandar para o Serviço Social apoio às suas reinvindicações 
para ampliação das políticas sociais na perspectiva de um direito social de 
classe, no contexto das grandes lutas que marcam a década de 80, em prol 
da ampliação da cidadania. (1995, p. 66) 
 

 Nas produções bibliográficas deste período, verifica-se  a ênfase aos considerados 

movimentos sociais urbanos, especialmente organizações de bairro. Tais organizações 

aparecem com facilitadoras para a leitura do real concreto pelas/os profissionais ao passo 

que estas/es desenvolvem uma prática a partir de “uma dimensão educativa e política.” 

(KLEINSCHIDT; SILVA, 1984, p. 30). As autoras citadas destacam ainda que [...] somente a 

leitura crítica do cotidiano vivido, a reflexão conjunta e a ação organizada dos grupos 

populares permitirão a superação libertadora ao ciclo da pobreza e inclusão.” (idem, p. 29) 

 As obras estudadas, destacam a “[...] atuação do Serviço Social enquanto 

propiciador de participação, através da mobilização, ação conscientizadora e organização 

junto a grupos de população marginalizada.” (BAYON, et al., 1983, p. 37). Destacam ainda, 

                                                 
3 A pesquisa resultará no Trabalho de Conclusão de Curso da graduação em Serviço Social da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste. 
4 As bibliografias analisadas até o momento foram: BAYON, et al. (1983); KLEINSCHIDT; SILVA (1984), 

SCHROEDER (1984) e MIRALES (1985/2). 
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os movimentos populares como resultado de insatisfações concretas e propiciadoras, ou 

não, de uma conciência política e compreensão da totalidade do movimento histórico. 

Outras ainda destacam a participação social como resultado do processo de educação 

popular que implica que a classe trabalhadora tenha “o poder econômico e político, que 

representa o controle dos meios de produção”. (SCHROEDER, 1984, p. 15) 

 Algumas considerações resultam desse momento inicial de pesquisa. A aproximação 

aos movimentos populares aparece nas obras analisadas como resposta ao momento 

histórico, como “resposta ao desafio que a realidade nos coloca” (BAYON, et. al., 1983, p. 

36). Verifica-se também o uso de diversas categorias e referência direta ao “materialismo 

dialético histórico”, num exercício de compreender a profissão a partir da recente 

“reconceitualização”.  

Identifica-se ainda esforços no sentrido de pensar possibilidades de atuação de 

ruptura com as práticas até então hegemônicas na profissão. Nas palavras de Netto, “A 

década de oitenta consolidou, no plano ideo-político, a ruptura com o histórico 

conservadorismo no Serviço Social” (1996, p. 111) A análise de sociedade e a compreensão 

da contradição entre as classes sociais, que envolviam questões como a industrialização, o 

êxodo rual, a dependência, etc. forneciam as bases para uma atuação altamente politizada 

que em muito contribuiu para a maioridade da profissão e em inspriração para os desafios 

atuais. 
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