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X Ñ•zÜtyx 

As conquistas sociais, coroadas com a Encíclica Rerum Novarum, colocam 

os proletários, classes das mais desfavorecidas e mais sujeitas à 

miséria, em frente das organizações de assistência social. 

(AURELIANO, Rodolfo. Doutrina do Serviço Social. Recife: Revista de 

Direito do Trabalho, agosto, 1941) 
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exáâÅÉ

Esta pesquisa sobre a história da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco estabeleceu uma inter-relação com as múltiplas determinações 

econômicas, políticas, sociais e culturais que configuraram a questão social e 

as políticas sociais na sociedade pernambucana dos anos 38 a 71 do século 

XX.

Visualizou as determinações que deram contorno aos projetos 

ideológicos e políticos que direcionaram a Escola nas diferentes conjunturas de 

sua existência. 

Explicitou a gênese do Serviço Social no Estado, iluminando as 

mudanças ideológicas e políticas que deram novos contornos ao Serviço Social 

de Pernambuco. 

Finalmente se debruçou sobre o processo de humanização inerente 

ao Serviço Social em suas expressões idealistas e materialistas. 

Palavras Chaves: História, Escola, Projeto Ideopolítico, Serviço Social, 
Pernambuco. 
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T uáàÜtvà 

This research about the Pernambuco Social Work School history 

established an inter-relation between the multiple economical, political, social 

and cultural determinations which configured the social issue and the social 

policies in the Pernambuco society from 1938 to 1971. 

The research also visualised the determinations which gave contour 

to the ideological and political project that directed the Social Work School in 

different situations of its existence. 

Revealed as well the genesis of the Social Work in Pernambuco, 

enlightening the ideological and political changes that have given new shape to 

the Social Work of Pernambuco. 

At last, focussed on the process of humanization inherent to Social 

Work in its idealists and materialists expressions. 

Keywords: History, School, Ideological and Political Project, Social Work, 
Pernambuco. 
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Enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, 

forçando a existência, em plena civilização, de verdadeiros infernos, e 

desvirtuando, por humana fatalidade, um destino por natureza divino; 

enquanto os três problemas do século – a degradação do homem pelo 

proletariado, a prostituição da mulher pela fome, e a atrofia da criança 

pela ignorância – não forem resolvidos; enquanto houver lugares onde 

seja possível a asfixia social; em outras palavras, e de um ponto de vista 

mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, [o 

Serviço Social crítico] não será inútil. 

Vitor Hugo, 2007; p. 23 

As professoras Maria Dolores Cruz e Maria de Lourdes Almeida, quando falavam à 
reportagem sobre o reconhecimento, pelo governo federal, da Escola do Serviço Social de 

Pernambuco. (Jornal do Commércio, 1956, s/p.)
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A presente tese vincula-se ao Doutorado em Serviço Social do 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de 

Pernambuco. Tem como linha de pesquisa (área de concentração) o Serviço 

Social. A temática é a história da Escola de Serviço Social. O objeto da 

pesquisa é o projeto ideopolítico ou projetos desenvolvidos no transcurso da 

história da Escola de Serviço Social de Pernambuco, no período de 1938 a 

1971. No âmbito desta Tese, “entendemos por projeto ideopolítico os discursos 

e as práticas que objetivam a conformação da direção e sentido da luta social” 

(LUCENA, F. Dicionário Crítico do Serviço Social – no prelo, 2008). 

Estaremos, assim, centrando nossa análise no pensamento de Marx 

e de autores marxistas como Lukács, Gramsci, Mészáros e outros.  

Nesta linha de raciocínio, fomos buscar a compreensão do projeto 

ideopolítico da Escola de Serviço Social de Pernambuco, nas determinações e 

dimensões sociais que consubstanciaram a natureza ideológica e política do 

projeto.

Estas determinações e dimensões têm sua gênese na crise do 

capitalismo dos anos 30 do século XX, que incrementou a questão social em 

Pernambuco. 

Para enfrentar a questão social, o Estado paternalista brasileiro criou 

políticas sociais. Estas necessitavam ser implementadas. Para tanto, se fazia 

necessária a capacitação de pessoas especializadas. Estas ajudariam o 

Estado e a sociedade a melhor exercer o controle social. 

A Igreja, aproximando-se do Estado do qual havia se afastado, 

desde a proclamação da República, patrocinou por meio da Ação Católica 

encontros de intelectuais pernambucanos. Estes eram homens de diferentes 

formações profissionais e de diversas tendências ideológicas e políticas. Tinha 

a Igreja a intenção de divulgar a Encíclica Rerum Novarum, a qual criticava o 

liberalismo capitalista e o comunismo. Pregava a harmonia entre as classes do 

trabalho e do capital. Por meio dessa Ação Católica, a Igreja, de natureza 

conservadora, procurava se fortalecer. Liderados por Dr. Rodolfo Aureliano, 

este grupo de intelectuais fundou o curso superior de Serviço Social em 

Pernambuco. Os estatutos e regulamento da Escola explicitam a direção e 
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sentido da luta social, ou seja, da ideologia e política. No Art. 13º do Estatuto 

consta que a Escola adotou em seus cursos e trabalhos as orientações da 

doutrina social católica. Acresce que a Doutrina do Serviço Social pregava o 

ajustamento e o equilíbrio. Eram, por conseguinte, ideologias conservadoras. 

Seguiam a Rerum Novarum e recebiam o apoio do Estado Novo.  A Doutrina 

do Serviço Social pregava o ajustamento e o equilíbrio. 

Seguia, o Serviço Social de Pernambuco, a orientação do Serviço 

Social belga, de origem católica. Este era influenciado pelo Partido Democrata 

Cristão da Bélgica. 

A configuração ideológica e política do projeto inicial da Escola já 

continha contradições. Isto porque; recebendo apoios do Estado ditatorial e da 

Ação Católica de caráter conservador, e apresentando um referencial teórico 

tomista, positivista e funcionalista; orientava-se também pelo Partido 

Democrata Cristão Belga. Este postulava a democracia. 

Para Alexandra Mustafá (2006), a Ação Católica Brasileira: 

(...) marca o nascimento de uma precisa estratégia da Igreja 
Católica face aos desdobramentos da questão social e da 
polarização socialismo versus capitalismo que caracterizou os 
finais do século XIX e o inicio do século XX. Além disso, no Brasil 
a inserção da Ação Católica coincide e tem rebatimento com e 
nas origens das políticas sociais assumidas pelo Estado e das 
características que deram a direção social da profissão de 
Serviço Social no país. (MUSTAFÁ, A. M. 2006: p. 139) 

Nas diversas conjunturas que se sucederam, passou o projeto ou 

projetos da Escola, por mudanças e transformações ideológicas e políticas. 

Estas se deram por múltiplas determinações, mas também 

receberam influência do Serviço Social da França e dos Estados Unidos, os 

quais, embora fossem conservadores, pregavam a democracia que se refletia 

no Estado autoritário brasileiro. 

Ao longo da história, a base humanística do Serviço Social 

pernambucano, foi se modificando, tendo passado do humanismo idealista 

cristão da época em que foi fundada a Escola, ao humanismo idealista laico e 

deste as protoformas do humanismo materialista histórico. 
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O humanismo idealista cristão tinha por base o neotomismo da 

Rerum Novarum e o humanismo de Jacque Maritain. Convivia, este tipo de 

humanismo, com o humanismo idealista laico, das ciências psicológicas e 

sociais de base positivista, funcionalista e tomista. Nos fins da década de 50 e 

na década de 60 do século XX, o idealismo no Serviço Social da Escola passa 

a ser criticado por meio da discussão em sala de aula de textos marxistas. A 

partir de 1966, entretanto, com o aumento da opressão do Regime Militar, 

esses textos são substituídos por textos liberais. 

Feitas essas considerações iniciais; buscaremos agora melhor 

explicar o nosso entendimento sobre ideologia e política. Para tanto iremos 

seguir textos comentados acerca dos conceitos de ideologia e política, que 

apresentam as posições teleológicas, fazendo a distinção entre posição 

teleológica primária (trabalho) e posição teleológica secundária (ideologia e 

política).

Iniciaremos por Marx quando dizia: 

Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence 
exclusivamente ao homem. A aranha realiza operações que 
se parecem com as do tecelão, a abelha faz corar de 
vergonha muitos arquitetos ao construir os seus favos de 
cera. Mas, o que distingue, de antemão o pior arquiteto da 
melhor abelha é que ele construiu o favo na sua cabeça antes 
de construí-lo na cera. No fim do processo de trabalho e, 
portanto, idealmente. Ele não apenas efetiva uma mudança 
da forma da matéria natural; realiza, ao mesmo temo, na 
matéria natural, seu objetivo, que ele sabe que determina 
como lei a espécie e o modo de sua atividade, e ao qual tem 
de subordinar sua vontade. (Marx, K. apud Costa, Gilmaísa M. 
da, 1999: p. 19) 

Para Mészaros (1993) para se proceder

o estudo que trata das características estruturais 
fundamentais das várias formas de ideologia – desde o 
discurso moral e religioso à política e à arte – tomadas 
individualmente, bem como em suas múltiplas interconexões 
[é imprescindível ] também [a análise] das condições materiais 
e sociais e dos mecanismos que determinam a emergência e 
as transformações sutis das ideologias específicas; dos 
instrumentos complexos e das instituições requeridas para 
assegurar o impacto razoavelmente duradouro dos sistemas 
ideológicos; e por último, mas nem por isso menos 
significativamente, do relacionamento intrincado entre 
ideologia e ciência social, consideradas como formas 
específicas de discurso e também como complexos sociais 
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determinados, que preenchem uma ampla gama de funções 
vitais no quadro global da prática social. (MÉSZÁROS, I. 
1993: p. 21) 

Sobre a ideologia de “O Fim da Ideologia” do livro de Daniel Bell 

Mészáros (1993) assim se expressa: 

O surpreendente é que, de fato, tantas pessoas negassem 
tais aspectos num passado não muito distante. Desse modo, 
gerações de estudantes – principalmente no período pós-
guerra – foram levadas, por um número considerável de 
cientistas sociais, patrocinados por fundações, a acreditar que 
a ideologia fora inteiramente abolida e que fora substituída, 
para sempre, pelos sistemas íntegros e sóbrios da ciência 
social estritamente factual. (MÉSZÁROS, I. 1993: p. 21-22) 

Vale registrar que essa compreensão segundo Mészáros: 

Escapou à atenção não somente dos teórica e 
politicamente ingênuos, mas, inúmeras vezes, mesmo 
daqueles que deveriam ter sabido mais a esse respeito, o 
fato de que tais alardes em si eram manifestações 
disfarçadas de um tipo peculiar de “falsa consciência” 
ideológica – que rotula arbitrariamente seu adversário de 
ideólogo”, de modo a conseguir reivindicar para si, por 
definição, total imunidade a toda ideologia, isto é, que 
“provou” aprioristicamente tanto o vício quanto a virtude. 
(MÉSZÁROS, I. 1993: p. 22) 

Para reforçar seu pensamento, Mészáros com base no argumento 

de Lênin diz: 

Com respeito ao capitalismo de estado, eu acho que, geralmente, 
a nossa imprensa e o nosso partido cometem o erro de 
mergulharem no intelectualismo, no liberalismo; nós filosofamos 
sobre como o capitalismo de estado deve ser interpretado e 
consultamos os velhos livros. Mas nesses velhos livros não se 
encontra o que estamos discutindo; eles tratam do capitalismo de 
estado existente dentro do capitalismo. Nem um único livro jamais 
foi escrito sobre o capitalismo de estado dentro do comunismo. 
Não ocorreu nem mesmo a Marx escrever uma palavra sobre 
esse assunto; ele morreu sem deixar uma única declaração 
precisa ou instrução definitiva a esse respeito. É por isso que 
devemos superar a dificuldade inteiramente por nossa conta. 
(MÉSZÁROS, I. 1993: p. 23) 

Para Gilmaísa (1999), seguindo os passos de Marx: 

o trabalho é aquela atividade humana singular que medeia a troca 
orgânica do homem com a natureza, transformando objetos 
materiais em objetos sociais. Por meio deste ato singular o 
homem realiza a síntese entre prévia ideação (teleologia) e a 
realidade natural (causalidade) dando origem a uma causalidade 
posta (ser social). Neste sentido originário e preciso, o trabalho é 
uma posição teleológica primária por meio da qual o homem age 
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sobre a natureza, com a finalidade de produzir valores de uso. 
(COSTA, G. M. 1999: p. 43) 

Gilmaísa (1999) se refere ao comentário de Lukács quando diz: 

“Com razão, diz Marx: ‘o trabalho como formador de valores de uso, como 

trabalho útil, é uma condição de existência do homem independente de 

quaisquer formas de sociedade é uma necessidade natural eterna que tem a 

função de mediar o intercâmbio entre o homem e a natureza, isto é, a vida dos 

homens’”. (MARX, K. apud COSTA, G. M. 1999: p. 43) 

Gilmaísa (1999) comenta: 

as posições teleológicas suscitadas por aquelas originais [que 
dizem respeito ao trabalho] dirigem-se para outros fins sociais, 
que não se conectam diretamente à produção material. 
Entretanto, cumprem importante papel, tanto na reprodução e 
manutenção da esfera econômica, como na reprodução da 
sociedade como um todo. (COSTA, G. M. 1999: p. 49) 

Para reforço desse argumento, tornou-se importante buscar a 

afirmativa de Lukács quando diz que o desenvolvimento das relações sociais 

“leva àquelas posições teleológicas que intentam provocar um novo 

comportamento dos outros homens, e as torna sempre mais importantes, no 

sentido extensivo e intensivo, quantitativo e qualitativo, para o processo de 

produção e para a sociedade inteira”. (LUKÁCS apud COSTA, G. M. 1999: p. 

49)

Lukács refere que: 

Basta recordar como o costume, o uso, a tradição, a educação, 
etc., que se fundam totalmente sobre posições teleológicas deste 
gênero (secundários), com o desenvolvimento das forças 
produtivas vão continuamente aumentando seu raio de ação e a 
sua importância, terminando por se formar esferas ideológicas 
específicas (sobretudo o direito) para satisfazer estas 
necessidades da totalidade social. (LUKÁCS apud COSTA, G. M. 
1999: p. 49) 

Concluindo Gilmaísa Costa (1999) diz

o ser social é composto por posições teleológicas primárias 
(trabalho) e, secundárias (responsáveis pela relação entre 
indivíduo e indivíduo e entre indivíduo e sociedade). O 
desenvolvimento social torna possível o surgimento de complexos 
sociais ideológicos que, embora tenham sua origem no trabalho 
diferem qualitativamente deste, especialmente quanto ao objeto 
sobre o qual incide sua ação. (COSTA, G. M. 1999: p. 49) 
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Fazendo uma reflexão sobre o conceito de política, numa 

perspectiva marxiana e marxista, decidimos aprofundar a nossa percepção, a 

partir da tese de Sérgio Lessa intitulada: “A Emancipação Política e a Defesa 

de Direitos”. 

Para Lessa (2007) “a crise contemporânea, marcada pelo 

esgotamento histórico do sistema do capital, faz com que o único terreno 

historicamente possível para a acumulação de forças para a superação da 

propriedade privada seja o da “emancipação humana”. (LESSA, S. 2007: p. 37) 

Segundo Sérgio Lessa (2007): 

A alternativa ao capitalismo é a emancipação humana. Por isso, 
na crítica ao Estado “político”, da cidadania e da “sociedade 
burguesa”, não devemos propor a reemancipação política, ou 
seja, o revigoramento da cidadania, a democratização da 
democracia etc., mas sim a superação da “sociedade burguesa” e 
do seu Estado “político” pela nova sociabilidade “sem dinheiro” e 
sem “alienação” para permanecermos com os termos de 1843. 
Hoje, é incabível propor uma “emancipação política” da 
emancipação política. Isto é, ao fim e ao cabo, o que significa as 
propostas de reforma e não de superação – do Estado “político. 
(LESSA, S. 2007: p. 48-49) 

Sérgio Lessa (2007) afirma e indaga: 

a obra atual da humanidade está na superação do Estado 
“político”, do dinheiro” e da sociedade burguesa e que, portanto, 
nem será no horizonte do “político”, nem da “sociedade burguesa” 
nem do mercado que encontraremos as mediações históricas que 
nos possibilitarão acumular forças para a resolução comunista? 
Não está mais do que na hora de reconhecermos o que Marx já 
apontava em 1843: trata-se, agora, da emancipação humana? 
(LESSA, S. 2007: p. 51) 

Para Lessa: 

Recuperar a contraposição entre a emancipação política e a 
humana, tal como proposta por Marx, em 1843, significa, hoje, 
recuperar a perspectiva histórica do esgotamento da 
emancipação política e, por isso, da urgência e da necessidade 
histórica da emancipação humana. Significa colocar em primeiro 
plano a questão da transição para além do capital como a única 
resposta historicamente viável para a democrática destruição dos 
direitos democráticos a que estamos assistindo. (LESSA, S. 2007: 
p. 55) 

Feitas essas considerações teóricas faz necessário explicar que o 

enfoque da pesquisa é centrado na análise dos escritos e das falas de 
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professores e alunos vinculados a Escola de Serviço Social, que constituem a 

memória viva da profissão no Estado de Pernambuco, naquele período. 

A riqueza e originalidade desse trabalho estão na recuperação da 

memória histórica a partir da consulta do acervo documental da Escola e das 

entrevistas ou depoimentos de sujeitos históricos envolvidos diretamente nos 

processos que: mediaram, deram o contorno ou configuraram o surgimento e 

desenvolvimento do Serviço Social em Pernambuco, particularmente da Escola 

de Serviço Social. O estudo desse tema também permitiu a compreensão de 

aspectos que se encontravam subjacentes e que foram elucidados a partir de 

registros históricos referentes à questão social, à política social e ao Serviço 

Social da época.

Esses registros, considerados aqui, são elementos fundamentais da 

constituição de processos que conduziram à fundação e ao desenvolvimento 

da Escola e à formação de quadros profissionais inseridos no contexto. 

Buscou, então, a pesquisa, algumas respostas para a indagação central, 

preocupada em analisar o projeto ou projetos ideopolíticos da Escola, nas 

diferentes conjunturas, observando as tendências conservadoras e 

transformadoras que conviviam contraditoriamente no espaço da Escola e que 

refletiam as contradições existentes na realidade histórica pernambucana. 

Entende-se, em geral, por tendência conservadora, aquela que diz 

respeito à tendência política que é favorável à conservação do status quo ou 

situação vigente, opondo-se a reformas radicais. Por tendência transformadora, 

entende-se a tendência ideológica e política voltada para dar nova forma, 

feição ou caráter a algo, tornar algo diferente do que era, mudar, alterar, 

modificar, transfigurar-se, metamorfosear-se. Em Serviço Social essa idéia-

força permanece, pois considera-se Serviço Social conservador aquele 

fundamentado numa filosofia idealista, cujo princípio é estático e absoluto, 

inicialmente cristão e posteriormente laico, por conseguinte, uma filosofia 

conservadora. Por Serviço Social transformador entende-se aquele que tem 

por base o materialismo dialético e histórico.  

O Serviço Social surgiu com a desigualdade decorrente da 

acumulação do Capital. Na Europa, o Serviço Social se desenvolveu a partir 

das contradições do sistema do capital e do capitalismo, de modo que o seu 
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surgimento europeu está vinculado a modos de produção pré-capitalistas e ao 

modo de produção capitalista. Vale observar que, embora na tradição marxiana 

não se encontre nenhuma referência à questão social esta se insere nas 

questões marxianas. Esta observação é fundamental porque a questão social é 

compreendida como desencadeadora da necessidade de se implementar o 

Serviço Social. Este, partindo inicialmente de idéias estáticas e absolutas do 

idealismo filosófico, ao enfrentar a questão social, tornou-se conservador do 

sistema do capital e do capitalismo. No entanto, assimilando a filosofia 

materialista dialética e o materialismo histórico, cujo princípio é dinâmico e de 

mudança, tornou-se, também, transformador na segunda metade do século XX 

no Brasil. 

A investigação justificou-se na medida em que pretendeu estudar o 

projeto ideopolítico ou projetos de um período da formação profissional do 

assistente social em Pernambuco, em momentos históricos desafiadores à 

prática do Serviço Social que culminaram com a extinção e posterior 

incorporação da Escola de Serviço Social à Universidade Federal de 

Pernambuco. Logo, o trabalho se inseriu na preocupação de construir um 

referencial sobre os pressupostos filosóficos, históricos, teórico-metodológicos 

e ideopolíticos que estiveram presentes no processo de institucionalização do 

Serviço Social no Estado. 

Uma outra razão referiu-se à escassez de estudos sobre o tema, 

uma vez que a produção intelectual sobre esse período, quase sempre, 

apresentava um caráter comemorativo e laudatório.  Daí exigir maior 

aprofundamento, baseado na história de Pernambuco, plena de idéias e 

políticas contraditórias. Como se sabe, quase sempre caracterizadas por 

opressão e lutas libertárias que deixaram marcas importantes na formação do 

Estado Brasileiro na sociedade e na cultura dos pernambucanos. História essa 

que ficou registrada em instituições de ensino, como, por exemplo, a Faculdade 

de Direito do Recife, a Escola de Belas Artes e a Escola de Serviço Social de 

Pernambuco. 

Justificou-se, ainda, por se tratar do estudo de um projeto 

ideopolítico ou de projetos de uma escola que surgiu e se desenvolveu neste 

estado de Pernambuco. Estado esse onde a exploração escravocrata do 
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sistema do capital comercial europeu produziu contradições locais particulares, 

entre capital e trabalho. Tais contradições deram ensejo à geração de um 

espaço impregnado de lutas sociais. Conflitos sociais esses que anunciaram os 

ideais emancipatórios gestados na indignação diante das desigualdades 

sociais que, certamente, impulsionaram a capacidade de organização de 

movimentos sociais para enfrentar a opressão e a dominação econômica, 

política e cultural. 

Esse processo histórico determinou a configuração das 

características do projeto ou projetos ideopolíticos da Escola de Serviço Social 

a qual, no século XX, no período entre 1938 e 1971, enfrentou as contradições 

do seu projeto ou de projetos que se contrapunham e sobressaiu-se ao 

direcionar sua ação no sentido de superar o conservadorismo e apoiar lutas 

sociais desenvolvidas pelas classes subalternas1. Desse modo, a Escola 

vinculou-se a diversos movimentos sociais2, sendo um dos exemplos, o 

Movimento de Cultura Popular de Pernambuco3, no início da década de 1960.  

Por sua vez, também se posicionou em momentos de exceção democrática no 

País, defendendo e aliando-se a líderes humanistas perseguidos, como por 

exemplo, Dom Hélder Câmara, Arcebispo de Olinda e do Recife. Saliente-se, 

entretanto, que, contraditoriamente, num período anterior, no final da década 

de 1950, durante o Governo Cid Sampaio, há registro da participação da 

Escola no movimento conservador de educação, criado pelo Governo do 

Estado, para se opor ao Movimento de Cultura Popular, implantado pelo então 

prefeito do Recife, Miguel Arraes de Alencar. 

1 Esse estudo vem tendo como suposto trabalhar com a teoria marxiana e marxista, inclusive gramsciana, 
razão pela qual se optou por utilizar, aqui, a categoria classe subalterna cunhada em escritos de Antonio 
Gramsci. Este autor, coloca duas guerras de posição: a da classe dominante nas suas diversas formas de 
revolução passiva à dessimétrica das classes subalternas que lutam pela sua hegemonia e por uma direção 
política da sociedade, conformando um ideário político que se vincula a própria classe.   
2 Movimentos sociais entendidos como uma das expressões da luta de classes, contidas nos registros 
históricos do Estado de Pernambuco. 
3 Movimento cultural apoiado por Miguel Arraes de Alencar, quando Prefeito do Recife e Governador de 
Pernambuco. Esse Movimento foi desenvolvido por intelectuais pernambucanos progressistas, entre eles: 
Anita Paes Barreto, Paulo Rosas, Paulo Freire, Sylvio Lorêto, Silke Weber e Germano Coelho, este 
último coordenou o Movimento, cuja base se encontrava na cultura do povo pernambucano (todos 
professores da Escola de Serviço Social). 
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O apoio da Escola à chamada “Operação Esperança”4 da 

Arquidiocese de Olinda e do Recife na década de 1960 e a união que 

estabeleceu com diferentes instituições de Serviço Social contribuíram para a 

organização social nos bairros do Recife e de outras localidades. Favoreceram, 

inclusive, os procedimentos em defesa dos ideais emancipatórios5 e 

democráticos. Tais afirmações são visivelmente identificadas nos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (em anexo) referentes ao período e em Dissertações de 

Mestrado e Teses de Doutorado, elaborados sobre o tema conforme 

exemplifica-se no decorrer deste estudo.  São, também, identificadas em 

relatos e documentos que tratam de organizações populares, como as dos 

conselhos de moradores, nas quais eram estabelecidas discussões críticas à 

opressão, aos processos eleitorais autoritários, dando origem à formação de 

associações, cooperativas e prestação de serviços sociais mais 

democratizados. Assim, a Escola; tanto no interior de suas dependências, 

como no exterior delas; participava de processos que impulsionavam a 

aglutinação de forças sociais como forma de contestação para a transformação 

social. Assim, contraditoriamente convivia com outros processos que reificavam 

as formas de poder vigente. Ou seja, a Escola de Serviço Social de 

Pernambuco convivia com um projeto ou projetos ideopolíticos de tendência 

conservadora do status quo e contraditoriamente, defendia a tendência 

transformadora e emancipatória, quando se aproximava dos textos marxianos e 

marxistas, conforme depoimentos das atuais professoras Lúcia de Barros 

Freire da Universidade do Rio de Janeiro, Vitória Gehlen da Universidade 

Federal de Pernambuco e da Tese de Doutorado da Professora Ana Vieira da 

Universidade Federal de Pernambuco, colocando a contradição entre capital e 

trabalho, na particularidade da sociedade pernambucana. 

O estudo, também se justificou, conforme mencionado 

anteriormente, pela possibilidade que apresentou de tentar identificar o projeto 

4 “Operação Esperança” era uma instituição destinada a apoiar a organização social para melhoria da 
qualidade de vida das populações de Olinda e Recife, da década de 1960. 
5 Segundo István Mészàros: “seguindo os passos de Marx, Rosa Luxemburgo expressou de forma notável 
o dilema que teremos que enfrentar: socialismo ou barbárie”. (MÉSZÁROS, 2003: p. 107) . Quando Marx 
formulou sua primeira versão dessa idéia, ele se situou no último horizonte histórico das contradições em 
evolução. Conforme sua visão, num futuro indeterminado, os indivíduos seriam forçados a enfrentar o 
imperativo de fazer as escolhas certas com relação a ordem social a ser adotada, de forma a salvar a 
própria existência. 
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ou projetos ideopolíticos que a Escola articulou ao longo de sua trajetória, que, 

se supõe, tenham ido do Serviço Social conservador, baseado no humanismo 

idealista, cristão e laico às protoformas do Serviço Social transformador, cujas 

bases filosóficas se supõe encontrar-se-iam no humanismo materialista 

histórico. A assertiva desta afirmação foi garantida por meio da análise do 

registro de textos encontrados por meio da pesquisa e de depoimentos de 

professores e alunos da Escola.Tais fontes se fundamentavam tanto no 

humanismo idealista quanto nos pressupostos marxistas. Dessa forma, o 

estudo pretendeu aprimorar o conhecimento sobre o ensino de Serviço Social e 

da formação profissional na Escola destacando, assim, o projeto ideopolítico ou 

projetos assumidos por esta Escola. Nesse sentido, foi imprescindível uma 

análise histórica que explicitasse as contradições existentes no contexto 

pernambucano, as quais deram origem aos embates que significaram a 

expressão de novas demandas sociais e a implementação de políticas sociais.

Assim, pode-se afirmar que as contradições presentes na sociedade 

Pernambucana criaram as pré-condições para que a Escola fosse detentora de 

um arcabouço cultural que forjou seu projeto ideopolítico ou projetos que se 

contrapunham. Projetos esses, que, ao longo da história passaram por 

superações e ampliaram sua abrangência. Portanto, as condições materiais 

reveladas nas contradições sociais, exigiram a capacitação de profissionais 

para a atuação em diferentes conjunturas e instituições da sociedade, tendo 

como perspectiva a humanização e a emancipação humana, política e social, 

das classes subalternas.

É relevante, entretanto, destacar, que a perspectiva conservadora 

convivia com a perspectiva crítica, mais desenvolvida à época de 1960, e que 

pode ser entendida como uma crítica à exploração humana. Daí, encontrarem-

se, no início da década de sessenta, discussões em sala de aula de textos 

marxistas.E, mais precisamente em 1962, encontrar-se a fundação, por 

professores e aluna da Escola de Serviço Social, do primeiro Centro de Cultura 

Popular, onde se alfabetizavam empregadas domésticas a partir de um 

concreto pensado, ou seja, a partir da realidade dessas domésticas. O 

processo se desenvolveu a partir da elevação do abstrato ao concreto, cuja 

teoria fundamentada na prática social dessas trabalhadoras, voltava por 
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aproximações sucessivas à prática social, por ser a prática critério de verdade 

teórica. Nessa práxis encontravam-se elementos que refletiam uma direção 

ideológica de tendência marxista, que haviam sido apropriados na época, 

inclusive por católicos progressistas.  

A hipótese desse estudo foi, portanto, que o marxismo, como 

proposta teórica, já se apresentava com potencialidade para fertilizar um 

processo crítico e uma prática dirigida à emancipação humana, social e 

política, no interior da Escola. Isso, refletindo-se nos seus campos de estágio, a 

exemplo do trabalho acima citado, realizado pela aluna da Escola de Serviço 

Social, Zaira Ary e orientado pela professora da Escola, Dolores Cruz Coelho, 

trabalho esse, idealizado e fundado pelo professor Paulo Freire6 com a 

colaboração dessa equipe, na localidade do Poço da Panela, durante o 

processo de fundação do Primeiro Centro de Cultura Popular do Recife, na 

década de1960. Nos relatos acerca dessa experiência, observa-se a afinidade 

que esse trabalho educativo apresentava com o pensamento do filósofo 

Marxista Antonio Gramsci, embora declarações do professor João Francisco de 

Souza (2007) revelem que o professor Paulo Freire, somente no exílio tenha se 

aproximado da obra do filósofo Antônio Gramsci.

Por se tratar de um estudo sobre o projeto ou projetos ideopolíticos 

da Escola de Serviço Social de Pernambuco, consideramos indispensável 

nesta Tese nos determos sobre o conceito de ideologia, enfatizando o 

pensamento do autor marxista Antônio Gramsci. 

O conceito de “Ideologia” em Gramsci (1981) reporta-se ao 

“sensorialismo”, ou seja, a um aspecto do materialismo francês do século XVIII. 

O significado de ideologia em sua origem é de “ciências das idéias” ou “análise 

das idéias”, isto é, “pesquisa da origem das idéias”. A pesquisa da ideologia 

exigia que as idéias fossem decompostas em seus “elementos” originários, os 

quais não poderiam ser senão as “sensações”. Desse modo as idéias 

6 Observe-se que ao se proceder a análise da obra do Professor Paulo Freire, identifica-se que ele 
apresenta em seus trabalhos publicados ao longo de sua história afinidades com o filósofo do marxismo 
Antonio Gramsci. A garantia dessa afirmação está nos escritos de autores como SOUZA, J. F. (UFPE, 
2004), GÓES, M. (2000, UFPB), ROSAS, P. (2002, p. 111) e PADILHA, H. M. B. (2005, p. 03). É 
importante observar ainda que a obra escrita por Paulo Freire está baseada de modo evidente, na sua 
prática educativa fundamentada no seu método criado na Universidade Federal de Pernambuco e que se 
explicitou também no Primeiro Centro de Cultura Popular fundado no Recife no início da década de 
1960, com apoio da Escola de Serviço Social de Pernambuco. 
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derivariam das sensações. É certo de acordo com Gramsci, que o 

sensorialismo podia ser associado sem muita dificuldade à fé religiosa, isto é 

com as crenças mais extremadas na “potência do Espírito” e nos seus 

“destinos imortais”.

Conforme escrito por Gramsci, o mais eficiente propagandista 

literário da ideologia foi Destutt de Tracy (1754 – 1836). Ele teve grande 

popularidade. Observa-se a ligação entre o catolicismo e a ideologia de Tracy, 

inclusive no “romance psicológico” (Stendhal, por exemplo, foi aluno de Tracy). 

Gramsci ainda se refere à obra principal de Destutt de Tracy que é, Os 

Elements d’Idéologie (Paris, 1817-18). Para Gramsci é importante estudar a 

maneira como o conceito de ideologia como “ciência das idéias”, como “análise 

sobre a origem das idéias” passou a significar um determinado “sistema de 

idéias”. Este sistema segundo ele necessita ser examinado historicamente, vez 

que, do ponto de vista lógico o processo pode ser analisado e compreendido.  

O significado do termo “ideologia” assumiu na filosofia da práxis um 

juízo de desvalor, que exclui a origem das idéias na busca das sensações, 

afirmando dever ser a “ideologia” analisada historicamente, segundo a filosofia 

da práxis, como uma superestrutura.

Gramsci (1981) observa que um elemento de erro na consideração 

sobre o valor das ideologias parece ser devido ao fato de que se dê o nome de 

ideologia tanto à superestrutura necessária de uma determinada estrutura, 

como às elucubrações arbitrárias de determinados indivíduos. O processo 

deste erro, segundo Gramsci, pode ser facilmente construído, primeiro, 

identificando a ideologia como sendo distinta da estrutura e afirmando-se que 

não são as ideologias que modificam a estrutura, mas sim vice-versa. Em 

segundo lugar, afirmando que uma determinada solução política é “ideológica”, 

isto é, insuficiente para modificar a estrutura, mesmo que acredite, poder 

modificá-la; afirma-se que é inútil, estúpida, etc. 

Desse modo, é necessário se distinguir entre ideologias 

historicamente orgânicas que se vinculam a uma determinada classe social, 

isto é, que são necessárias a uma determinada estrutura e ideologias 

arbitrárias, racionalistas, “desejadas”. É bem verdade que na medida em que 

são historicamente necessárias, as ideologias têm uma validade que é validade 
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“psicológica”: elas “organizam” as massas humanas, formam o terreno sobre o 

qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua posição, lutam, 

etc.

Na medida, entretanto, em que as ideologias são “arbitrárias”, elas 

não criam senão “movimentos” individuais, polêmicas, etc., mas nem mesmo 

estas são completamente inúteis, uma vez que funcionam como o erro que se 

contrapõe à verdade e a afirma. Gramsci supõe, pois, que é indispensável 

recordar a freqüente afirmação de Marx sobre a solidez das crenças populares 

como elemento necessário de uma determinada situação. Segundo ele, Marx 

diz mais ou menos isto: “quando esta maneira de conceber tiver a força das 

crenças populares”, etc. ou a concepção de que uma persuasão popular tem, 

na maioria dos casos, a mesma energia de uma força material (ou algo 

semelhante) isto é muito significativo. Gramsci acredita que a análise destas 

afirmações, conduz ao fortalecimento da concepção de “blocos históricos”, nos 

quais, as forças materiais são o conteúdo e as ideologias são a forma. Esta 

distinção entre forma e conteúdo é, entretanto, para Gramsci, puramente 

didática, vez que as forças materiais não podem ser historicamente 

(concebíveis) sem forma e que as ideologias seriam fantasias individuais sem 

as forças materiais. (Gramsci, 1981) 

Após esses esclarecimentos sobre ideologias feitos a partir das 

concepções filosóficas de Antônio Gramsci, fica mais fácil entender porque 

houve uma preocupação nesta pesquisa de se estudar a ideologia em sua 

inter-relação com o projeto ou projetos políticos da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco. Sabe-se que é difícil se conceber um projeto ou projetos de 

Serviço Social destituídos de ideologia e política. 

O enfoque político foi destacado, tendo em vista a inter-relação 

estabelecida entre a questão social e a política social da época.

É interessante observar também que o estudo buscou revelar como 

o Serviço Social com suas contradições ideopolíticas foi se institucionalizando

no estado de Pernambuco, criando as pré-condições para sua incorporação, na 

década de 1970, à Universidade Federal de Pernambuco. Tal fato, por sua vez, 

representou o reconhecimento e a legitimidade da formação profissional do 

assistente social no Estado.  Possivelmente, pode-se inferir que a Escola em 
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sua trajetória forjou, desde o início de sua fundação, até sua extinção, seu 

projeto ideopolítico ou projetos e consolidou uma rede de relações que 

favoreceram sua entrada na Universidade.

Tendo em vista os argumentos apresentados, decidimos nesta Tese 

nos deter nos objetivos que buscaram: 

 Apreender os processos ideológicos e políticos a partir da análise de 

documentos que se referiram à história da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco, no período de 1938 a 1971. E identificar nas falas dos 

professores e alunos daquela época, os contornos ideológicos e políticos da 

Escola, nas diferentes conjunturas, que se desenvolveram ao longo de sua 

existência. 
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Metodologia da Pesquisa 

O método de análise e interpretação da realidade utilizado nesta 

tese encontrou sua inspiração no materialismo dialético e histórico, pois como 

escrevia Lenin: “Pelo que se refere a mim, também eu sou, em filosofia, um 

indagador” (LENIN, V. I. 1971: p. 12) 

Conforme explicitado por Marx e Engels, o materialismo histórico é a 

aplicação dos princípios do materialismo dialético ao estudo da vida, à 

realidade da vida em sociedade, ao estudo desta e de sua história.

A dialética materialista é, fundamentalmente, o contrário da 

metafísica, isso porque enquanto a metafísica parte do princípio estático e 

absoluto cujas leis são: a não contradição, o terceiro excluído e a identidade, a 

dialética materialista parte do princípio do movimento que tem como leis: a 

negação da negação, a contradição, a transformação da quantidade em 

qualidade e a inter-relação de tudo com tudo. 

No pósfácio da segunda edição do Capital, Marx diz: 

Meu método dialético, por seu fundamento, difere do método 
hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. Para Hegel, o 
processo do pensamento, - que ele transforma em sujeito 
autônomo sob o nome de idéia, é o criador do real, e o real é 
apenas sua manifestação externa. Para mim, ao contrário, o 
ideal, não é mais do que o material transposto para a cabeça 
do ser humano e por ela interpretada. (MARX, K., 1982: p. 16) 

A palavra dialética vem do grego “dialegos”, que etimologicamente 

quer dizer diálogo ou polêmica. Os antigos entendiam por dialética a arte de 

descobrir a verdade evidenciando as contradições implícitas na argumentação 

do adversário e superando estas contradições. Alguns filósofos da Antiguidade 

entendiam que o descobrimento das contradições no processo discursivo e o 

choque das opiniões contrapostas eram o melhor meio para encontrar a 

verdade. Este método dialético do pensamento se estendeu à compreensão da 

natureza em seu contínuo movimento e mudança resultante da ação mútua das 

forças contraditórias no seio da natureza. 

Segundo edição do Centro Cultural Manuel Lisboa de Pernambuco o 

método dialético marxista se caracteriza pelos seguintes fundamentos: 

a) em oposição à metafísica, a dialética não considera a natureza 
como um conglomerado casual de objetos e fenômenos desligados 
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e isolados uns dos outros e sem nenhuma relação de dependência 
entre si, senão como um todo articulado e único, no qual os objetos 
e os fenômenos se acham organicamente vinculados uns aos 
outros, dependem uns dos outros e se condicionam uns aos outros. 

b) em oposição à metafísica, a dialética não considera a natureza 
como algo quieto e imóvel, parado e imutável, senão como algo 
sujeito a perene movimento e a mudanças constantes, como algo 
que se renova e se dissolve incessantemente e onde há sempre 
alguma coisa que nasce e se desenvolve e algo que morre e 
caduca.

c) Em oposição à metafísica, a dialética não examina o processo de 
desenvolvimento dos fenômenos como um simples processo de 
crescimento, em que as mudanças quantitativas não se traduzem em 
mudanças qualitativas, senão como um processo em que se passa 
das mudanças quantitativas insignificantes e ocultas às mudanças 
manifestas, às radicais, às mudanças qualitativas: em que estas se 
produzem, não de modo gradual, senão repentina e subitamente, em 
forma de saltos de um estado de cousas a outro, e não de um modo 
casual, senão de acordo com as leis, como resultado da acumulação 
de uma série de mudanças quantitativas inadvertidas e graduais. 

d) Em oposição à metafísica, a dialética parte do critério de que os 
objetos e os fenômenos da natureza levam sempre implícitas 
contradições internas, pois todos eles têm seu lado positivo e seu 
lado negativo, seu passado e seu futuro, seu lado de caducidade e 
seu lado de desenvolvimento: do critério de que a luta entre estes 
lados contrapostos, a luta entre o velho e o novo, entre o que agoniza 
e o que nasce, entre o que caduca e o que se desenvolve, forma o 
conteúdo interno do processo de desenvolvimento, o conteúdo 
interno da transformação das mudanças quantitativas em mudanças 
qualitativas. (Centro Cultural Manuel Lisboa, 1999: p. 108-111) 

Assim, o método dialético permite que se entenda que os processos 

de desenvolvimento não se devem conceber como movimentos circulares, 

como uma simples repetição do caminho já percorrido, senão como 

movimentos progressivos em linha ascendente, como a transição do velho 

estado qualitativo a um novo estado qualitativo como a evolução do simples ao 

complexo, do inferior ao superior. 

Por isso, há um movimento do inferior ao superior o qual não produz 

um desenvolvimento harmônico dos fenômenos, mas sim, um movimento que 

põe em relevo as contradições inerentes aos objetos e aos fenômenos, num 

processo de “luta” entre as tendências contrapostas que atuam sobre a base 

daquelas contradições. 

De acordo com Lenin (1977) a dialética, em sentido restrito, é o 

estudo das contradições contidas na própria essência dos objetos, isto é, o 

desenvolvimento é a “luta” entre tendências contrapostas. 
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 “Os fundadores do marxismo consideravam que a prática social é 

esse fator determinante do conhecimento”. (CHEPTULIN, A. 1982: p. 56) 

Engels escreveu: “é precisamente a transformação da natureza pelo 

homem, e não a própria natureza como tal, que é o fundamento mais essencial 

e mais direto do pensamento humano, e a inteligência do homem aumentou na 

medida em que ele aprendeu a transformar a natureza”.(ENGELS, 1952: p. 

233)

O conhecimento começa precisamente com a prática, que 
funciona e se desenvolve com base na prática e se realiza pela 
prática. É precisamente com base na prática que se formam as 
categorias nas quais são refletidas e são fixadas as ligações e as 
formas universais do ser (...) as categorias refletem as 
particularidades desse estágio e são, de certa maneira, graus e 
pontos de apoio para a elevação do homem acima da natureza, 
para o conhecimento desta. (CHEPTULIN, A. 1982, p. 1:55)  

Essa afirmação de Cheptulin é polêmica, na medida em que, 

diferentemente do que ele pensa, a prática é compreendida como fundamento 

da teoria, mas não fonte. A prática é também critério de verdade teórica. A 

fonte do conhecimento científico está nas categorias matéria e consciência. É a 

matéria transposta e interpretada pela cabeça dos homens que se constitui a 

idéia em Marx. A teoria se constrói por aproximações sucessivas que explicam 

o real, porém somente de modo provisório em face da dinâmica do real. 

“O ponto de partida do estudo das leis e das categorias do 

materialismo dialético, devem ser as categorias de matéria, de consciência e 

de prática.” (CHEPTULIN, A. 1982: p. 61) 

“O problema do singular e do geral nasceu ao mesmo tempo que a 

Filosofia. No materialismo dialético as propriedades e ligações que são próprias 

apenas de uma formação dada (coisa, objeto, processo) e que não existem em 

outras formações materiais constituem o singular”. (CHEPTULIN, A. 1982: p. 

194)

Netto (1989) para dar uma contribuição sobre esse assunto, diz que 

esse exercício metodológico se dá por meio da problematização das 

demandas, que só pode acontecer por intermédio do movimento da razão. De 

acordo com o referido autor, esse movimento metodológico se inicia com a 

seleção, a classificação dos dados da realidade (imediato, aparência),  depois 
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é representado no campo ideal. Após a representação, retorna à observação 

empírica, desta vez com o objeto reconstruído. 

Nesse movimento, a razão vai se aproximando da verdade, das 

determinações dos fatos, sempre por aproximações sucessivas, até se 

alcançar uma verdade relativa, pois, de acordo com a teoria marxiana, a 

realidade é dinâmica, está sempre em mutação, por isso o conhecimento é 

apenas provisório, não se chega a uma verdade absoluta. Esse método 

conhecido como crítico-dialético dá condições para se ultrapassar o imediato, o 

campo das demandas, e buscar as determinações, o porquê dos fenômenos. 

(Netto, 1989). 

Contudo, no exercício profissional do Serviço Social, esse 

movimento da aparência (demanda) à essência (reais necessidades), não 

acontece de forma mecânica, exige esforço e tempo do assistente social. 

Porém, muitas vezes, certas condições objetivas dificultam esse processo de 

problematização.

Em Montaño encontra-se que, em Marx, nem o concreto é 

necessariamente a prática, nem o abstrato é a teoria, isto porque a prática 

social é o fundamento e não a fonte da teoria, posto que a teoria é o concreto 

pensado, sistematizado e explicado, entendendo-se como tal, a idéia 

constituída do material transposto para a cabeça dos seres humanos, sendo 

portanto, interpretado na cabeça dos homens os quais elevando essa 

interpretação do abstrato ao concreto, num processo de aproximações 

sucessivas explica o real. Daí, Marx criticar os economistas políticos (clássicos) 

por não conseguirem superar o nível abstrato. Aqueles que postulam a prática 

como fonte de teoria, falam da elevação do sensível (prático) ao abstrato 

(teórico). Este seria apenas o primeiro caminho (o seguido pelos economistas 

políticos), o que “reduz a plenitude da representação a uma determinação 

abstrata” (MARX, 1977: p. 219). Porém Marx define o “método cientificamente 

correto” (Idem, p. 218) como aquele que se eleva do abstrato ao concreto. A 

teoria para Marx, não é, portanto, o abstrato e sim o “concreto pensado” como 

“síntese de muitas determinações” (Idem, p. 219) e como reprodução ideal do 

movimento da realidade. 
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É, portanto, nessa perspectiva que se situa o processo metodológico 

dessa pesquisa a qual, embora trate da singularidade, não se dissocia da 

generalidade conforme diz Cheptulin: 

o singular e o geral não existem de maneira independente, mas 
somente por meio de formações materiais particulares (coisas, 
objetos, processos), que são momentos, aspectos destes últimos. 
Cada formação material, cada coisa representa a unidade do 
singular e do geral, do que não se repete e do que se repete.  
Existindo sob a forma de aspectos, momentos das formações 
materiais particulares (coisas, processos), o singular e o geral 
estão organicamente ligados um ao outro, interpenetram-se e só 
podem ser separados no estado puro da abstração.  A correlação 
do singular e do geral no particular (formação material, coisa, 
processo) manifesta-se como correlação de aspectos únicos em 
seu gênero, que são próprios apenas de uma formação material 
dada e a aspectos que se repetem nesse ou naquele grupo de 
outras formações materiais. (CHEPTULIN, A. 1982: p. 195) 

A partir dessa concepção dinâmica, o processo metodológico 

utilizado teve como orientação: 

 A realização de entrevistas com professores da Escola de Serviço Social 

de Pernambuco que exerceram a docência e alunos que participaram de 

movimentos estudantis, no período de 1938 a 1971, no sentido de 

reconstruir as experiências significativas vivenciadas por eles; 

 A análise das memórias dos professores e alunos entrevistados, 

estabelecendo um contraponto com outras fontes documentais no sentido 

de reconstruir a visão da Escola de Serviço Social, no período; 

 A identificação e análise da política social que estava sendo construída 

para enfrentar a questão social na realidade pernambucana e que 

demandava o Serviço Social; 

 A observação de como se desenvolveu, ao longo da história, o projeto ou 

projetos ideopolíticos da Escola de Serviço Social de Pernambuco. 

Diante dos elementos coletados nas entrevistas (dados primários) e 

dos dados secundários: reportagens de jornais, revistas, documentos e 

pesquisa bibliográfica, se fez um esforço no sentido de se identificar o projeto 

ideopolítico ou projetos que se expressaram no campo ideal (entendido como 

material, em sua dinâmica, transposto para a cabeça dos homens e por ela 

interpretado). O objeto do estudo, sendo esse projeto ideopolítico ou projetos, 
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na dinâmica do real, retorna à observação empírica (prática social) num 

processo de aproximações sucessivas da realidade. 

Tratou, portanto, a pesquisa, da descrição e análise histórica 

fundamentada em documentos existentes e em entrevistas com os professores 

que integravam o corpo docente da Escola de Serviço Social de Pernambuco e 

discentes, no período que abrangeu as décadas de 1938 a 1971. 

A pesquisa teve, por conseguinte, uma característica qualitativa, 

utilizando técnicas de depoimentos pessoais. 

Em relação à técnica de depoimentos, Ecléa Bosi explica que:

A recuperação das entrevistas através da datilografia dos textos 
gravados, efetuada na pesquisa, constitui uma retomada de 
contato com os dados, em maior profundidade, e uma primeira 
identificação de temas que forem aflorando. (Ecléa Bosi, apud
KOSMINSKY, 1984: p. 31)

Roger Bastide afirma que: “deve-se partir da estrutura social e não 

se preocupar em fornecer regras ou critérios gerais. Deve-se amoldar a técnica 

a sua finalidade sociológica, isto é, ao que se quer estudar”. (BASTIDE, apud

KOSMINSKY, 1984: p. 31) 

Oscar Lewis representou um marco na tomada de depoimentos 

históricos, por meio do gravador, o que permitiu a obtenção de, não apenas 

uma e sim de várias histórias. Observe-se que: 

Até o emprego do gravador, os depoimentos pessoais, eram 
coletados por meio de taquigrafia ou redigidos de memória, após 
a realização da entrevista, neste último caso, exigia-se do 
pesquisador uma memória bastante apurada, o que restringia a 
coleta a apenas uma história. A utilização, apenas, da memória 
do pesquisador pode ter o inconveniente de alterar o relato do 
pesquisado; por outro lado, permite evitar o constrangimento, 
que muitas vezes ocorre, por parte deste, ao se ver diante de 
lápis e papel.  Esta atitude de defesa por parte do pesquisado 
também pode vir a ocorrer com o emprego do gravador.  Diante 
do aparelho, muitas vezes, o pesquisado sente-se amedrontado, 
e mesmo confiando no pesquisador, pede a este que desligue o 
gravador em determinadas passagens do seu relato, quando, 
então, sentindo-se mais à vontade, conta trechos “proibidos” que 
se referem à sua participação política e/ou à sua opinião sobre 
fatos e personalidades do mundo político.  Este inconveniente do 
emprego do gravador, talvez possa ser amenizado com o 
emprego de outras técnicas associadas aos depoimentos 
pessoais, como, por exemplo, a observação direta. Os 
depoimentos pessoais podem também ser escritos pelos 
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próprios pesquisados, como, por exemplo, o diário, a 
autobiografia, ou ainda, como no caso da pesquisa de Allport em 
que os sujeitos escreveram trechos das suas vidas delimitados 
em período de tempo determinado pelo pesquisador e sobre um 
assunto por este escolhido. (KOSMINSKY, 1984: p. 32) 

Ao tratar da utilização de depoimentos Kosminsky reporta-se 

também a Oracy Nogueira dizendo que este autor coloca as diferenças de 

significação dos depoimentos pessoais, incluindo a seguinte citação de Blumer: 

“os depoimentos pessoais se constituem em um relato da experiência individual 

que revela as ações do indivíduo como um agente humano e como um 

participante da vida social”. (BLUMER apud KOSMINSKY, 1984, p. 32)

A utilização da técnica dos depoimentos pessoais engloba, de 

acordo com Maria Isaura Pereira de Queiroz: 

a formulação prévia da questão que é uma das regras mais 
importantes na colheita da história; de acordo com a questão 
escolhida se orientarão as diferentes fases do trabalho: preparo 
do pesquisador, escolha do informante, entrevistas, análise dos 
dados. Regra básica em toda a pesquisa sociológica atualmente; 
foi-se o tempo em que se confundia prenoção com hipótese de 
trabalho ou com o problema e em que se encarecia que o 
pesquisador devia ser como uma tábula rasa ao qual a simples 
observação revelaria a estrutura íntima dos fatos sociais.  A 
colheita cega do material foi substituída pela colheita dirigida, 
sendo a direção exercida pelo problema a que o sociólogo tem 
em mente. (QUEIROZ apud KOSMINSKY,1984, p. 34)

Há um consenso na metodologia da pesquisa de que a formulação 

do problema a ser investigado é o passo inicial para a realização da pesquisa, 

haja vista que sem o problema, não há o que pesquisar. No materialismo 

dialético e histórico a origem desse questionamento está na matéria em sua 

dinâmica que é transposta para a cabeça dos homens e por ela interpretada 

pela consciência, tendo a prática social como fundamento da teoria e critério de 

verdade teórica. 

Florestan Fernandes ao se referir aos depoimentos, afirma que: 

são vários os critérios recomendados para a seleção de sujeitos, 
cujas experiências, fases de organização da personalidade ou 
tipos de ajustamentos sociais se pretende investigar.  O mais 
rudimentar se baseia na combinação da história com o inquérito 
(ou Survey) sociológico. Critérios mais rigorosos se associam à 
combinação da técnica da história ao uso da entrevista, 
questionário ou do formulário. (FERNANDES apud
KOSMINSKY, 1984, p. 34). 
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Ainda segundo Florestan Fernandes, “os resultados de um número 

extenso de entrevistas, orientadas dessa forma, permitem selecionar sujeitos 

para depoimentos, mediante controle de fatores significativos: idade, sexo, grau 

de sucesso na realização de certos ideais na vida, etc.” (Idem, p. 34) 

Em relação ainda à técnica de depoimentos pessoais, recomenda 

Maria Isaura Pereira de Queiroz: “o primeiro passo será colher depoimentos 

por meio de entrevistas gravadas, mantendo com a máxima fidelidade as 

próprias expressões dos informantes e sua maneira de encadear os fatos, 

portanto, entrevistas livres” (QUEIROZ apud KOSMINSKY, 1984, p. 35).

Segundo Roger Bastide, a “técnica da liberdade revela muito mais a realidade, 

mesmo que sob aparente desordem, do que entrevistas muito dirigidas ou 

questionários”. (BASTIDE apud KOSMINSKY, 1984, p. 35) 

Nesta pesquisa inicialmente foram recolhidos dados que 

posteriormente foram analisados, observando suas conexões. As fontes 

principais de consulta foram: textos escritos sobre a Escola e histórias obtidas 

por meio de depoimentos orais. 

O procedimento metodológico deste trabalho, percorreu os 

momentos e passos que se seguem: 

a) Textos escritos: relatórios, atas de reuniões, artigos, monografias 

e outras publicações; 

b) Depoimentos orais: gravados, transcritos e documentados, 

utilizando-se a história obtida por meio de entrevista 

(depoimento) com os professores da época e alunos. 

Observe-se que as fontes orais têm possibilidades e limites, pois ao 

mesmo tempo em que demonstram a visão dos participantes de um dado 

período histórico, também são omitidas informações, motivadas ora pela forma 

de ver do entrevistado, ora pelos esquecimentos que o próprio tempo produz. 

O processo de análise e interpretação dos dados coletados seguiu 

alguns princípios teóricos, relativos à compreensão do significado das ações do 

Serviço Social, a partir do entendimento de que a materialidade dinâmica ao 

ser transposta para a cabeça dos homens e interpretada é a idéia (concreto 

pensado) e de que a história se interpreta a partir das múltiplas determinações 
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que se refletem nos múltiplos pontos de vista. Portanto, no caso, a partir dos 

fatos expressos nos documentos e nas diferentes falas dos entrevistados que 

ofereceram informações indispensáveis a uma maior aproximação da 

realidade, foi possível obter uma contribuição mais adequada e uma visão mais 

aproximada da história do projeto ou projetos ideopolíticos da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco. 

A Pesquisa se deteve também, em situar dentro desse contexto 

capitalista, as possibilidades e desafios postos ao Serviço Social. Buscou 

recuperar a criação e a forma como foram implementadas políticas públicas 

para enfrentar a questão social. Orientou a investigação, observando nos 

depoimentos as possibilidades de se identificar na prática social os 

fundamentos teóricos do Serviço Social e de ser essa prática social um critério 

de verdade da teoria. Procurou, portanto, partir do concreto pensado, ou seja, 

da idéia em Marx, para construir por aproximações sucessivas as explicações 

ou teoria, elevando do abstrato ao concreto, da teoria à prática social, para 

encontrar a verdade histórica da contraditória sociedade pernambucana e do 

contraditório Serviço Social e de seu contraditório projeto ideopolítico ou 

projetos que se contrapunham. Nesse sentido, teve a intenção de seguir os 

passos de Marx e Engels que construíram sua teoria da revolução não só a 

partir de suas atividades práticas-públicas, porém também baseadas nas 

teorias prévias. 

Para fazer uso dos depoimentos ou testemunhos houve nesta 

pesquisa a preocupação com as questões metodológicas, técnicas e 

instrumentais. Os pesquisadores buscaram informações que pudessem ser 

refletidas, analisadas e interpretadas. 

Os pesquisadores valorizaram o conhecimento prévio para obter as 

novas informações. Este estudo foi apoiado pela equipe de pesquisadores do 

projeto Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco, financiado pelo 

CNPq.

Vale chamar a atenção para o fato de que a equipe de 

pesquisadores, ao se propor a pesquisar a memória da Escola de Serviço 

Social, incluiu nessa pesquisa indagações sobre o projeto ideopolítico, ou 

projetos que estavam em luta e que se supunha terem existido na Escola. Para 
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realizar o estudo a equipe considerou que a escolha de um caminho ou método 

mais acertado seria um ponto fundamental, daí ter tido como ponto de partida 

ler a documentação e os referenciais teóricos utilizados e produzidos pela 

Escola, indo buscar, a partir de conhecimentos prévios, por meio da pesquisa 

os registros da prática social dos construtores da Escola.

Essa prática seria o fundamento para análise e interpretação dos 

referenciais teóricos e também o critério de verdade das teorias ou explicações.  

A utilização da técnica de testemunho suscitou a elaboração de um 

roteiro feito em equipe, que se apresentou como uma diretriz, um norte ou uma 

indicação de objetivo.  

O ponto de partida, portanto, para a busca de elementos que 

pudessem subsidiar a elaboração da técnica, foi a incursão nos referenciais 

teóricos utilizados pela Escola e o registro da prática do Serviço Social desses 

construtores do Serviço Social em Pernambuco.

No processo de aproximação das explicações da prática social, a 

tomada de depoimentos dos sujeitos históricos que construíram o projeto 

ideopolítico ou projetos que deram o contorno à direção da Escola de Serviço 

Social, tornou-se imprescindível. Isto porque, na busca de novas informações 

sobre a natureza dessa construção ideológica e política, a história, 

consubstanciada na memória dos professores e alunos era essencial para uma 

aproximação a mais da realidade.  

Assim os sujeitos históricos que se apropriaram de teorias prévias e 

vivenciaram as diferentes práticas e os processos de formação profissional 

foram percebidos como a memória e a história viva da Escola de Serviço Social 

e de seu contraditório projeto Ideopolítico, ou projetos antagônicos, que se 

confrontaram ao longo da história da Escola. 

Indagou-se então sobre o modo como se deu o processo de 

concepção, desenvolvimento e extinção da Escola. Esse último momento, 

relativo à extinção, coincide com a incorporação da Escola à Universidade 

Federal de Pernambuco, que se deu em função do reconhecimento da 

institucionalização do então prestigiado Serviço Social de Pernambuco.  
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Buscou-se então, nos dados secundários advindos da teoria e da 

prática do Serviço Social, registrados nos trabalhos da Escola, a construção em 

equipe de um roteiro de indagações para obtenção dos dados primários que 

seriam pesquisados a partir dos depoimentos ou testemunhos dos 

entrevistados.

Inicialmente, vale ressaltar que o objeto de pesquisa delimitado foi a 

memória da Escola de Serviço Social. Observou-se, porém, que inserido nesse 

objeto encontrava-se um aparente outro objeto, o qual representava a natureza 

e o substrato da Escola. Era, o projeto ideopolítico ou projetos que se supõe 

tenham sido orientadores da Escola em sua trajetória histórica.

O objetivo da pesquisa, em decorrência desse aparente duplo 

objeto, apresentava-se como um aparente duplo objetivo de pesquisa porque, 

ao se pesquisar a memória da Escola era possível se identificar seu projeto 

ideopolítico, ou seus projetos. 

Quando se faz uma referência à aparente existência de dois objetos 

e dois objetivos é porque se percebe que há, na materialidade da memória da 

Escola, um imbricamento, intersecção ou mesmo uma quase unidade, entre 

esses aparentes dois objetos e objetivos. Isto porque, ambos estão 

intrinsecamente ligados um ao outro.  

Esta idéia é reforçada pela convicção de que na unidade dialética, 

teoria e prática da Escola de Serviço Social de Pernambuco existia a presença 

da ideologia e da política, fazendo sua história. Por conseguinte, no fazer 

histórico, consubstanciado numa memória, existia, por suposição, sempre a 

presença de um contraditório projeto ideopolítico, ou de projetos contrapostos. 

O roteiro flexível da técnica de tomada de depoimentos ou de 

tomada de testemunhos, construído como diretriz, norte ou indicação de 

objetivo, serviu como guia para as sucessivas indagações. 

Seu caráter de flexibilidade permitiu que os depoentes se sentissem 

simultaneamente orientados e livres, de modo que, seus depoimentos fluíram 

com grande espontaneidade, o que significou a existência de grande liberdade 

de expressão, que garantia a riqueza dos dados primários coletados em 

direção ao objetivo proposto. 
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O instrumento de pesquisa utilizado durante os depoimentos foi o 

gravador. Esse registrou as falas dos depoentes, em sua totalidade, com 

riqueza de detalhes. 

Para corroborar com a descontração dos depoentes, antes dos 

depoimentos, foi feito um contato marcando-se o dia e o horário mais 

convenientes para serem colhidos os depoimentos. 

À guisa de esclarecimento, o depoente foi informado de que seu 

depoimento seria gravado, posteriormente digitado e submetido a ele para as 

devidas retificações. Somente depois desse procedimento, os depoimentos 

seriam finalmente assinados e formalmente doados, por meio de um Termo de 

Doação, ao Centro de Documentação do Projeto Memória da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco do Departamento de Serviço Social da 

Universidade Federal de Pernambuco.

Os depoimentos foram tomados na Universidade e nas residências 

dos depoentes, conforme sua comodidade. 

Observou-se que em todos os casos existiu uma manifestação de 

acolhimento por parte dos depoentes e que esses também demonstraram 

muito interesse, grande seriedade e até alegria, por estarem recebendo os 

pesquisadores. 

Ao serem consultados sobre a possibilidade de realização dos 

depoimentos, todos se prontificaram sem relutância e se dedicaram com afinco 

às retificações que consideraram necessárias. 

A generosidade com que os professores e alunos da Escola 

acolheram os pesquisadores denotava uma motivação em terem a 

oportunidade de reviver as lembranças e recuperar a memória de sua prática 

social, por meio de uma pesquisa realizada por uma universidade que havia 

acolhido a Escola de Serviço Social. 

Foi unânime a grande importância que os professores e alunos 

atribuíram aos seus depoimentos e à criação do Centro de Documentação do 

Projeto Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco. 
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O caminho percorrido como método de adentramento na prática 

social, prática essa compreendida como fundamento das explicações e critério 

de verdade, esteve em consonância com a técnica de depoimentos livres, haja 

vista que os depoentes sentiram-se à vontade em suas falas sobre suas 

experiências e vivências. 

O gravador, como instrumento utilizado na pesquisa, foi essencial no 

apanhado das falas, das reticências, das explicitações e das diferentes 

percepções dos depoentes. 

A equipe de pesquisadores; formada por professores, alunos e 

técnicos, tornou-se muito cooperativa; o que no nosso entendimento foi fruto do 

perfil dos pesquisadores e, sobretudo de uma coordenação democrática, 

comprometida, organizada, disciplinada e responsável. 

Os estagiários; alunos de graduação em História, Biblioteconomia e 

Serviço Social, realizaram o trabalho colaborando na tomada de depoimentos, 

digitando o material gravado, entregando os depoimentos digitados aos 

depoentes para retificações e recolhendo os depoimentos corrigidos. 

Nesse processo houve todo um esforço no sentido de entenderem 

as falas e as idéias contidas nos depoimentos, de modo que esses se 

tornassem mais inteligíveis. Os professores pesquisadores participaram da 

tomada de depoimentos, do monitoramento do processo e da supervisão. 

Para os depoentes, a oportunidade de receberem seus depoimentos 

digitados para as devidas retificações garantiu-lhes uma maior tranqüilidade e 

segurança quanto à fidedignidade dos seus depoimentos. Esse procedimento 

facilitou a retificação e ofereceu a garantia da assinatura e doação formal dos 

depoimentos. Foi também esclarecido aos depoentes que seus depoimentos 

com os dados contidos seriam divulgados como anexos do livro a ser publicado 

com base na pesquisa, do Projeto Memória da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco. 

A equipe interdisciplinar de pesquisadores também contou com a 

presença de uma arquivologista técnica especializada em preservação de 

acervos-históricos que capacitou a todos, informando como higienizar o acervo, 
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preservar os depoimentos, microfilmar o acervo existente, manusear e 

preservar os documentos históricos. 

Esse modo de preservar facilitou o acesso dos pesquisadores aos 

documentos, contribuindo para uma melhor elaboração da técnica de tomada 

de depoimentos. Os professores, pesquisadores, além de colherem os 

depoimentos dos sujeitos históricos envolvidos com a fundação, 

desenvolvimento e extinção da Escola, participaram em equipe da elaboração 

da proposta encaminhada para o CNPq pela coordenação do projeto. 

O excelente relacionamento da equipe, coordenada com grande 

sabedoria, permitiu um trabalho interdisciplinar produtivo e dirigido à 

consecução dos objetivos traçados. Pode-se afirmar que o método 

compreendido aqui como caminho para se atingir um objetivo, na medida em 

que foi aplicado para buscar por meio dos depoimentos os fatos produzidos na 

prática social, por ser esta, fundamento das explicações ou teorias e também o 

critério de verdade, obteve êxito. 

Essa boa performance se deve, em grande parte a forma como se 

deu a tomada de depoimentos dos construtores da Escola, que se referiram a 

suas experiências em relação à unidade teoria e prática do Serviço Social. O 

desvendamento do objeto de pesquisa e a tentativa de encontrar respostas às 

indagações contidas no problema da pesquisa, certamente também foram 

exitosos.

A garantia dessa argumentação é de que os depoimentos de 

professores e alunos da Escola de Serviço Social produziram uma 

aproximação a mais da verdade contida na prática social realizada pelos 

sujeitos históricos que fizeram a Escola. Essa aproximação da verdade se 

encontra nas explicações sobre a gênese, desenvolvimento e extinção da 

Escola.

Esse caminhar parece ter sido muito oportuno e adequado, 

sobretudo quanto ao que se refere à prática social como fundamento teórico e 

critério de verdade da teoria. 

Isso porque os depoimentos que tratam das experiências vividas 

contêm um acervo de informações que somente esses sujeitos históricos 
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detinham. E também, porque somente eles, por terem participado dessa prática 

social e por serem construtores e testemunhas da história, seriam capazes de 

explicar de forma tão aproximada da verdade como certamente o fizeram.  

A experiência dos depoentes parece ter sido um ponto de 

descontração favorável à tranqüilidade que demonstraram. Isso se confirma a 

partir das declarações de que naquela altura de suas vidas nada tinham a 

omitir. Notou-se, entretanto, que alguns depoentes ainda demonstravam algum 

receio ou reticência, sobretudo, quando tinham que se referir à questão 

ideológica e política. Observou-se esse receio, sobretudo, naqueles que 

haviam sofrido perseguições políticas. 

A técnica de tomada de depoimentos, a partir de um planejamento 

capaz de definir previamente o objeto, problema e diretriz, a partir dos 

referenciais teóricos e dos registros da prática social desenvolvida e registrada 

ao longo dos anos pelos construtores da Escola foi da maior importância. Isso 

porque viabilizou de forma adequada a tomada dos depoimentos, facilitando o 

registro também orientado ao interesse suscitado pela pesquisa. 

Essa adequação da técnica de tomada de depoimentos conferiu 

maior aproximação da materialidade das lembranças das experiências 

preservadas na memória histórica dos alunos e professores da Escola. 

A forma cheia de expectativas, porém alegre, demonstrada por 

professores e alunos era uma garantia de que se criara uma oportunidade para 

que os depoentes, em simultaneidade com uma relativa atenção em tornar 

seus depoimentos fidedignos, também se regozijassem com suas lembranças. 

A divulgação do projeto de pesquisa vem produzindo, por parte de 

muitos assistentes sociais da época, o interesse em formar grupos de pesquisa 

para estudar temáticas específicas ligadas a suas experiências, utilizando o 

mesmo método, técnica e instrumento. 

As temáticas pretendidas para futuras pesquisas dizem respeito à 

prática social e à prática do Serviço Social desenvolvidas no meio rural e 

urbano, voltadas para: a saúde, a educação, a previdência e assistência social, 

entre outras. 
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A idéia é de que, em função desse interesse surgido por parte de 

depoentes e de outros que não prestaram depoimentos, o Projeto Memória da 

Escola de Serviço Social de Pernambuco venha a ter continuidade e que o 

Centro de Documentação do Serviço Social do Departamento de Serviço Social 

da Universidade Federal de Pernambuco seja ampliado. 

Essa ampliação será importante, na medida em que possa vir a 

acolher outros sujeitos históricos que construíram ao longo do tempo a história 

da Escola de Serviço Social e de seu projeto ou projetos ideopolíticos. Desse 

modo, permitindo a ampliação das explicações contidas na memória da Escola 

de Serviço Social de Pernambuco e do Serviço Social como um todo em 

Pernambuco que inclui também o curso de Serviço Social da Universidade 

Católica de Pernambuco. 

O que se pode registrar, é que o método, a técnica e o instrumento 

foram fundamentais, porém a suficiência do processo de pesquisa se 

encontrou na clareza filosófica, teórica, técnica e instrumental utilizada na 

prática social de pesquisa pela equipe de pesquisadores. 

A clareza do objeto, objetivo e problema da pesquisa, aliada à 

relação de cooperação e solidariedade da equipe foram fatores indispensáveis 

à boa aplicação do método, da técnica e do instrumento de pesquisa. A riqueza 

da aplicação dessa técnica, porém, se deveu, sobretudo ao perfil flexível da 

própria técnica e ao comportamento democrático da equipe de pesquisadores. 

O respeito ao tempo e às condições disponíveis pelos depoentes, além do 

carinho com que foram recebidos os pesquisadores no seu trabalho de tomada 

de depoimentos, foram determinantes. Daí se concluir que a descontração e o 

interesse em ouvir as lembranças dos professores e alunos da Escola, além de 

terem sido muito frutíferos à equipe de pesquisadores produziram nos 

depoentes muito interesse, alegria e a sensação da importância das suas 

lembranças do trabalho por eles realizado. 

Finalizando, pode-se dizer que o uso da técnica de depoimentos na 

pesquisa do Projeto Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco, foi 

uma garantia a mais da autenticidade dos dados primários obtidos. Permitiu 

também aos pesquisadores ouvir dos depoentes informações que representam 

o atestado da verdade por eles percebida e a prova testemunhal da memória 
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da Escola de Serviço Social de Pernambuco e de seu projeto ou projetos 

ideopolíticos. Nesse sentido, portanto, a aplicação da técnica de tomada de 

depoimentos demonstrou ser muito adequada para a recuperação da memória 

histórica, recomendado-se a sua utilização com freqüência, especialmente 

pelas amplas possibilidades de abordagem metodológica. 

A partir do exposto, informa-se que a presente tese está estruturada 

da seguinte forma: Introdução, na qual se procurou colocar o Serviço Social 

como linha de pesquisa (área de concentração).  

O Capítulo I se debruçou sobre a questão social e as políticas 

sociais e sua expressão em Pernambuco. 

O Capítulo II teve o intuito de aprofundar o estudo sobre as bases 

filosóficas e históricas do processo de construção do projeto ou projetos 

ideopolíticos da Escola de Serviço Social de Pernambuco. 

O Capítulo III observou a emergência do Serviço Social no mundo e 

no Brasil. O Capítulo IV analisou a Escola de Serviço Social de Pernambuco 

como um espaço contraditório entre o conservadorismo e a transformação. 

Finalmente, colocou-se as considerações finais e sugestões as 

quais, por terem sido obtidas por aproximações sucessivas numa realidade 

contraditória em contínua mudança, são provisórias. 
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A QUESTÃO SOCIAL – GÊNESE E CONTEMPORANEIDADE 

Juscelino Kubitschek, 1955. 

João Goulart, 1964.

Getúlio Vargas, 1930

Ligas camponesas, set. 1960 
(Agência O Globo)

O organizador das Ligas Camponesas 
Francisco Julião, de terno escuro, com 

Zezé da Galiléia, um dos líderes do 
movimento. Pernambuco, 8 out. 1959 

(Agência O Globo)

Tanques na Rua em 
1964

(Agência O Globo). 

Arraes, governador pela 1° vez em 
1962. 

Jânio Quadros, 1961

Juscelino Kubitschek, 1955. 
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1.1 A Questão Social no Mundo Capitalista, no Brasil e em 

Pernambuco

O período compreendido entre 1938 e 1971, objeto deste estudo, 

insere-se no acender e apagar das luzes do século XX. Esse século foi 

sobressaltado por crises do capitalismo e questões sociais que produziram as 

duas grandes Guerras Mundiais.

Na interpretação de Aquino e outros (1998), o mundo europeu 

produziu as pré-condições para o surgimento das duas grandes guerras, a 

partir da luta que alguns países europeus empreenderam entre si, para 

adquirirem a matéria prima existente nas colônias, indispensável ao processo 

de industrialização. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália vivia a crise 

econômica que se acentuara pelas perdas dessa Guerra. Essa crise se 

expressava por meio da inflação, desemprego e pelo fechamento de postos de 

trabalho. Encontrava-se em decorrência dessa crise, em desenvolvimento o 

Grande Conselho Fascista que se formara em 1928. Na Alemanha a situação 

era também caótica. Esta havia sido a grande derrotada da Primeira Guerra 

tendo que se sujeitar ao pagamento de uma quantia vultosíssima como 

indenização de guerra. A crise do capitalismo mundial de 1929, com a quebra 

da Bolsa de Valores de Nova York, foi o incremento para a ascensão do 

fascismo na Itália e do nazismo no território alemão. 

A primeira impressão é de que a ideologia do fascismo e do 

nazismo aparece como algo novo. Entretanto, observa-se que, muito antes do 

surgimento dos grupamentos nazi-fascistas, os principais componentes de sua 

ideologia já se explicitavam e existiam tais, como: o irracionalismo, tendência 

que se desenvolveu a partir de meados do século XIX, tomando conotações 

racistas, etnocêntricas, militaristas, etc. A síntese da doutrina nazista, o livro 

“Minha Luta”, de Hitler (1925), é uma expressão de idéias contraditórias e 

pseudo-científicas. Na Itália, a partir de 1928, começa-se a elaborar uma 

síntese da doutrina fascista que orientará a ação de Mussolinni. Uma forte 

característica do fascismo e do nazismo é a hostilidade aos princípios da 

democracia igualitária e do sufrágio universal. 



47

Em 1929, a crise e a grande depressão tornaram manifestos os 

antagonismos latentes e o ideário nazi-fascista tornou-se forte. O receio de 

uma revolução comunista favoreceu a ligação da alta burguesia industrial e 

financeira que apelando para o irracionalismo, o racismo e a violência, criaram 

as condições para o espírito da Segunda Guerra Mundial. 

O pós-Primeira Guerra Mundial modificou o eixo político-econômico. 

Passaram a liderar na América do Norte, os Estados Unidos da América (EUA) 

e, na Ásia, o Japão. Surgiram também os movimentos nacionalistas afro-

asiáticos de contestação ao sistema colonial, criados a partir de fins do século 

XIX. Outro aspecto importante é o crescimento da indústria bélica a fim de 

manter a taxa de acumulação de capital e permitir a oferta de empregos. Em 1º 

de setembro de 1939 inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Na primeira fase da 

Guerra, que se estende até 1942, há uma expansão do Eixo formado pela 

Alemanha, Itália e Japão. Na segunda fase, compreendida entre 1942 e 1943, 

há uma contenção do Eixo, decorrente do poderio dos EUA e da URSS. 

Finalmente, na terceira fase, que vai de 1943 a 1945, acontece a derrota do 

Eixo.

No Brasil, em 1929, acentua-se a crise da superprodução do café e 

da sucessão presidencial. O presidente Washington Luiz negou a concessão 

de financiamentos aos cafeicultores pelo Banco do Brasil e rompeu o pacto 

entre as oligarquias paulista e mineira, apoiando a candidatura de Júlio 

Prestes, presidente de São Paulo, à Presidência da República. Foi organizada 

uma chapa de oposição, tendo à frente o presidente do Rio Grande do Sul, 

Getúlio Vargas, sendo indicado para vice o paraibano João Pessoa. 

Getúlio tinha o apoio do Partido Republicano Riograndense e do 

Partido Libertador que editava um jornal que contava com a participação do Dr. 

Rodolfo Aureliano, fundador e primeiro diretor da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco. 

O programa da Aliança Liberal não se distinguia, no essencial, dos 

apresentados pelas oligarquias em disputas anteriores. Havia apenas uma 

insistência maior nas reformas políticas e jurídicas exigidas pelos tenentes: 

instituição do voto secreto e do voto feminino, justiça eleitoral e anistia que 

beneficiaria os oficiais condenados pelas rebeliões de julho. Seria, como 
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diziam, querer os liberais a “regeneração política” e a existência efetiva de 

“representação” e de “justiça”. A Aliança Liberal propunha também reformas 

sociais, que se destinavam a atender as pressões do movimento operário, 

entre elas a fixação da jornada normal de trabalho de oito horas e a 

regulamentação do trabalho das mulheres e crianças. 

Eram todas propostas de cunho liberal, familiares ao universo 

ideológico das classes dominantes. Mesmo assim, muitos duvidavam de sua 

aplicação, pois, se concretizadas, produziriam fraturas no sistema de 

dominação. Na realidade, segundo o historiador Boris Fausto, o programa 

refletia, sobretudo:

as aspirações das classes dominantes regionais não associadas 
ao núcleo cafeeiro e tinha por objetivo sensibilizar a classe média. 
Defendia a necessidade de incentivar a produção nacional em 
geral e não apenas o café; combatia os esquemas de valorização 
do produto em nome da ortodoxia financeira e por isso mesmo não 
discordava desse ponto da política de Washington Luiz. (AQUINO 
& FAUSTO, 1998: p. 24). 

“As eleições como hábito, foram fraudadas inclusive pelos liberais no 

Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas venceu por 298.627 votos contra 982 de 

Júlio Prestes. Mas a vitória final foi mesmo deste último” (Idem, p. 301). 

O assassinato de João Pessoa, candidato a vice-presidente e 

representante da Paraíba e das oligarquias do Nordeste, foi um dos pretextos 

para o golpe que depôs Washington Luiz. Assumiu o poder Getúlio Vargas, 

presidente revolucionário e provisório. 

As interpretações dadas à Revolução de 1930 são diversas. Nelson 

Werneck Sodré diz que ela representou a chegada da burguesia ao poder. 

Para Caio Prado Júnior, essa Revolução acelerou as transformações que 

vinham desde o final do século XIX (urbanização, industrialização, 

generalização do trabalho assalariado etc.), intensificando a decomposição do 

velho sistema agro-exportador. Virgínio Santa Rosa e o economista Celso 

Furtado interpretam-na como resultado da luta entre as “classes médias 

urbanas”, de um lado, e as “oligarquias agrárias”, de outro. 

Ao lado dessa luta de oligarquias encontrava-se a organização dos 

grupos que se denominavam revolucionários, inclusive aqueles dissidentes e 

ligados ao Partido Comunista Brasileiro e que desencadearam a Intentona 
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Comunista, em 1935. Subjacente a esse cenário histórico e ideopolítico 

encontrava-se, a crise do capitalismo mundial que emergira em 1914, na 

Primeira Guerra Mundial e que se prolongara e tornara-se explosiva a partir de 

1929, com a quebra da bolsa de Nova York. Isso viria a contribuir para iniciar a 

Segunda Guerra Mundial em 1939, com seus desdobramentos até 1945. 

As duas crises – a do café e a do capitalismo internacional – tinham 

aspectos e causas próprias, mas ambas resultavam do caráter anárquico do 

modo de produção capitalista. Como não há planificações da economia e o que 

prevalece é o desejo particular de lucro, o capitalismo tende a manifestar de 

tempos em tempos uma de suas principais contradições: a de produzir além 

das necessidades do mercado por ele mesmo criado. É a superprodução. Daí 

as crises cíclicas.

Na Europa Ocidental em 1914, 1920 e 1929 essas crises se 

manifestaram e no Brasil elas se explicitaram por meio da economia cafeeira. 

Nas décadas de 1930, 1940 e 1950, havia no Brasil um grande interesse em 

incrementar o processo de industrialização por parte do governo de Getúlio 

Vargas, como forma de enfrentar a crise agro-exportadora. Este esforço do 

Brasil entrava em choque com os interesses de capitais estrangeiros, 

especificamente com os interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos que, 

naquele momento, procuravam por meio de medidas protecionistas sair da 

crise.

O governo de Vargas enfrentava essa dificuldade. O balanço de 

pagamentos e a crise do capitalismo também faziam parte de suas 

preocupações. Diante das contradições e das lutas sociais, amplamente 

desenvolvidas, o então Presidente da República resolve intervir diretamente na 

economia, tanto para regular as relações de trabalho quanto para romper os 

bloqueios criados pelos cartéis internacionais a setores básicos da produção 

brasileira. Não se pode perder de vista que o movimento internacional 

comunista penetrava no país, provocando no governo um discurso e uma 

prática anti-comunista,7 dado o avanço das articulações da União Soviética 

7 “Paralelamente, as forças policiais se fortaleceram, principalmente a Polícia Especial, cujo chefe, Filinto 
Müller, era conhecido por sua truculência. A violência da polícia já havia se destacado quando da 
repressão à Intentona Comunista, de 1935. Prestes havia sido preso naquele ano e iria amargar dez anos 
de prisão, em regime solitário. Menos sorte tiveram seus companheiros, torturados e muitas vezes 
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com o movimento dos trabalhadores. A crise do capitalismo mundial se 

aprofundava e, as idéias nazi-fascistas, se fortaleciam no seu autoritarismo. 

A Contra-Revolução paulista de 1932 exigia do governo de Vargas a 

elaboração de uma nova Constituição. Getúlio Vargas, tendo vencido a Revolta 

Paulista, sente-se obrigado a instalar uma Assembléia Nacional Constituinte 

em 1933, promulgando a terceira Constituição do Brasil, em 16 de julho de 

1934. Esta Constituição manteve a divisão dos três poderes independentes e 

coordenados entre si, na sistemática Republicana, no Federalismo e no 

Municipalismo. Foi influenciada pela Constituição Alemã de Weimar de 1919. 

Incorporou no texto constitucional matérias alusivas à ordem econômica e 

social, à família, à educação e à cultura, com normas concernentes ao 

funcionalismo público, às forças armadas, à cultura, ao trabalho e previdência 

social.

O projeto continuista de Vargas faz com que ele prolongue o seu 

mandato por meio de uma eleição indireta e posteriormente por intermédio do 

golpe, que promulga uma nova Constituição em 1937, a qual lhe permite 

continuar no poder até 1945.

Vargas por conseguinte instituiu uma ditadura a partir de 1937, 
que refletia as idéias autoritárias da época, justificada por uma 
estratégia de compromisso, que atrelava o proletariado urbano à 
fração da burguesia vinculada ao mercado interno. Por meio da 
legislação social enfrentou a luta do proletariado urbano e atribuiu 
ao Estado decisivo papel no desenvolvimento do País. Explorando 
as contradições imperialistas, da Segunda Guerra Mundial, 
conseguiu negociar um empréstimo com os Estados Unidos para 
implantar a primeira siderúrgica nacional, em Volta Redonda, uma 
compensação para a entrada do Brasil na guerra, requerida pelos 
Estados Unidos da América do Norte. Entretanto, a continuidade 
da política nacionalista de Vargas incomodava o capital 
internacional, em especial, o dos Estados Unidos, que inclusive 
deu o seu aval no processo de golpe que destituiu Getúlio Vargas, 
em 1945. (BANDEIRA, M. 1977: p. 15) 

Por meio do voto, Vargas retorna à Presidência da República, em 

1950, e imediatamente procura consolidar o processo de industrialização. 

brutalmente assassinados com requintes de sadismo, como os dirigentes Victor A. Baron (assassinado 
pela polícia) e Arthur Ewert (enlouquecido pelas torturas sofridas na prisão). O caso mais conhecido foi o 
de Olga Benario, mulher de Prestes. Alemã de nascimento e agente soviética no Brasil: presa junto com o 
marido, grávida, foi deportada para a Alemanha Nazista onde foi confinada em um campo de 
concentração. Poucos anos depois da prisão, foi assassinada na câmara de gás no campo de Ravensbrück. 
Durante todo o Estado Novo a Polícia Especial exerceu suas arbitrariedades, chegando-se ao ponto da 
institucionalização da tortura no país”.  (Cláudio Vicentino et al. 1997,  p. 367). 
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Em 1951, primeiro ano do seu segundo governo, “Vargas criou o 

monopólio estatal do petróleo, elaborou o projeto da Eletrobrás, negociou com 

cientistas alemães a compra de tecnologia nuclear, encareceu as importações 

de bens de capital e tentou o controle de remessas de lucros para o exterior”. 

(Idem, 1977: p. 15-16) 

Ainda de acordo com Muniz Bandeira (1977) essas iniciativas 

produziram reações como aquela desenvolvida pelo jornalista Carlos Lacerda e 

pelos oficiais da Cruzada Democrática que culminou com o suicídio de Getúlio 

Vargas em 24 de agosto de 1954.  Este fato produziu uma reação popular de 

grande magnitude capaz de paralisar o golpe de estado que se preparava.

Após a morte de Getúlio, foi contida a tentativa de golpe, entretanto, 

à continuidade da ação dos golpistas foi reacendendo, atingindo seu ápice com 

a campanha das forças conservadoras e da União Democrática Nacional – 

UDN, apoiadas mais uma vez pelo jornalista Carlos Lacerda, que se 

mobilizaram para impedir a posse dos eleitos para Presidente e Vice-

Presidente da República em 1955. A posse de Juscelino Kubitschek e João 

Goulart na Presidência e Vice-Presidência da República, só foi garantida por 

intervenção do Exército Brasileiro, liderado pelo Marechal Henrique Teixeira 

Lott.

Vale observar, que para esse fato histórico acontecer foi necessário 

que o Congresso Nacional votasse, por maioria qualificada, o impedimento 

constitucional dos Presidentes Carlos Luz (interino), na época, Presidente da 

Câmara dos Deputados e Café Filho, Vice-Presidente de Getúlio Vargas, que 

substituíam Vargas e conspiravam contra a posse de Juscelino Kubitschek e 

João Goulart, que tinham sido eleitos. A eleição de Juscelino Kubitschek 

ampliou o processo de liberdade e possibilitou a execução de um plano de 

desenvolvimento – o Plano de Metas, o qual é considerado como a primeira 

sistematização de planejamento no Brasil no âmbito governamental. Essa 

vitória de Juscelino tinha sido fruto da aliança que se estabeleceu entre o 

Partido Social Democrático (PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de 

João Goulart, apoiada pelos comunistas. 

Observa-se que no Governo de Juscelino Kubitschek o 

direcionamento do projeto de industrialização brasileiro sofreu uma mudança 
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de orientação, em relação a orientação dada anteriormente por Getúlio Vargas. 

A industrialização passou a ser mais voltada para a fabricação de bens de 

consumo duráveis como: automóveis, eletrodomésticos, entre outros. As 

contradições do capitalismo internacional impossibilitaram os cartéis 

estrangeiros de deter o desenvolvimento industrial do Brasil.

Os cartéis passaram a dirigir e promover o ajustamento da divisão 
internacional do trabalho, programada pelo capitalismo depois da 
segunda guerra mundial e que se encontrava em pleno processo 
de execução. Capitalismo este, cuja hegemonia havia se 
deslocado definitivamente da Europa para os Estados Unidos da 
América do Norte.(BANDEIRA, M., 1977: p. 17)

O governo Kubitschek acomodou o desenvolvimento do Brasil às 

conveniências do capitalismo internacional, o que lhe garantiu uma estabilidade 

relativa, no âmbito do processo democrático e político. No fim do seu governo, 

os sinais de crise no Brasil já se delineavam. O processo de substituição das 

importações e a fragilidade do mercado interno atingiram o limite e produziram 

diferentes conflitos sociais na cidade e no campo. 

Fazia-se necessário enfrentar a crise, daí porque forças políticas 

nacionalistas, mais humanizadas e progressistas, passaram a defender: a 

reforma agrária, a limitação das remessas de lucros para o exterior, a 

ampliação do comércio com países situados na América Latina, África e Ásia, 

inclusive aqueles que faziam parte da União Soviética. 

As lutas sociais se aguçavam no processo de desenvolvimento 

industrial brasileiro com greves e ocupações de terras. A contradição de classe 

tornava-se mais explícita e o impasse favoreceu a eleição de Jânio Quadros 

em 1961, para a Presidência da República, apoiado pelas forças 

conservadoras.

Ao assumir o Governo, o então Presidente se depara com um país 

endividado. Considerou a situação “como terrível”, pois, tinha que saldar 

compromissos em moeda estrangeira, num total de cerca de 2 bilhões de 

dólares. Esta situação criava dificuldades, sobretudo para as camadas 

intermediárias de baixa e média renda e para a classe trabalhadora, de modo 
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geral, que se decepcionava com a realidade do chamado 

“desenvolvimentismo”.8

O sucesso eleitoral do Presidente Jânio Quadros deveu-se ao seu 
estilo político: um populismo extremamente personalista e 
histriônico resultante da combinação da insatisfação generalizada 
das massas trabalhadoras e das camadas médias cujo nível de 
conscientização política era limitado com o estilo mobilizador 
moralista e supostamente renovador de Jânio Quadros. 
(ALENCAR, C., 1996: p. 375) 

A vitória de Jânio Quadros foi tranqüila, entretanto, a adoção no seu 

governo de uma política externa independente, produziu insatisfação nas 

forças conservadoras. Jânio Quadros teve seu suporte na oligarquia financeira 

que derrubava Vargas em 1954. 

Miriam Limoeiro, ao falar sobre Jânio Quadros, assim se expressa: 

“A ideologia que fundamenta a sua política na Presidência da República, 

sumarizada, é comandada pela suposição da mais profunda identidade do 

novo Governo com o Povo. Mesmo antes da sua espetacular eleição”. 

(CARDOSO, M. L. 1978: p. 287) 

As pressões do Fundo Monetário Internacional levaram o Presidente 

Quadros a combater a inflação, comprimir os salários e conter o crédito, além 

de outras medidas que sacrificaram a classe trabalhadora, que incluía setores 

da chamada classe média, além dos segmentos mais frágeis da burguesia. 

A elevação do custo de vida associada ao desgaste na popularidade 

do Governo levou Quadros a renunciar. O Congresso aceitou a renúncia com 

tranqüilidade. Nesta ocasião, os ministros militares de Quadros insurgiram-se 

contra a posse de Goulart, eleito como vice pela oposição a Quadros. Goulart 

encontrava-se em missão oficial na República Popular da China. Atribuíram-lhe 

vinculações com o comunismo. 

Brizola, governador do Rio Grande do Sul, mobilizou a Brigada 

Militar e conseguiu a adesão do povo do Rio Grande do Sul e do III Exército, o 

8 Para se falar em nacional-desenvolvimentismo no Brasil se faz necessário falar em Juscelino 
Kubitscheck, que insistia em um discurso desenvolvimentista, afirmando que deveriam ser utilizados 
todos os recursos, tanto públicos quanto privados, para promover a rápida industrialização do país. 
Garantindo a tranqüilidade política, Juscelino partiu para seu programa econômico, que tinha como 
slogan ‘50 anos em 5’. 
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mais poderoso do Brasil. A campanha pela legalidade e posse de Goulart se 

estendeu a todo o país. 

Nos Estados Unidos havia duas políticas: a do Pentágono, 

corroborada pela Central de Inteligência Americana (CIA), e a do Departamento 

de Estado, que se mirava na orientação da Casa Branca. A CIA e o Pentágono 

estimulavam o golpe de Estado contra Goulart, entretanto, os ministros 

militares receberam a informação de que o Presidente dos Estados Unidos, 

John Kennedy, suspenderia o apoio financeiro ao Brasil se fosse perpetrada a 

ruptura da legalidade, de acordo com a norma adotada em sua Administração 

(posterior à Conferência de Punta Del Este). Aceita a posse de Goulart, tratou-

se de reduzir os seus poderes, instalando o Parlamentarismo, que elegeu o 

deputado Tancredo Neves como Primeiro-Ministro. Sobre este episódio, 

escreve a Goulart o líder do PTB, Deputado Almino Afonso: 

O parlamentarismo agora é golpe branco das forças reacionárias é 
o mesmo golpe, em termos civis, que os militares tentaram dar. – 
É eminentemente de sentido reacionário. Não significa apenas um 
veto ao seu nome. É o veto a todos que se propõem a defender as 
teses que correspondem hoje aos interesses do povo. 
(BANDEIRA, M., 1977: p. 23) 

O Governo de Goulart adiantou uma série de medidas. Por meio da 

diplomacia, condenou as ofensas à soberania nacional e defendeu o direito de 

autodeterminação de Cuba. Identificou-se, por meio da diplomacia, com o 

Terceiro Mundo, criando condições para que o Brasil expandisse e 

diversificasse seu mercado exterior. Estabeleceu relações comerciais com a 

República Popular da China, voltou-se para os países da África e da América 

Latina, e ampliou o intercâmbio com os países socialistas. 

Sua política interna se definiu pela preocupação social. Convocou a 

III Conferência Nacional de Saúde, focalizando sua importância para a 

construção de estratégias que conduzissem à melhor distribuição de renda. Na 

educação, fez elaborar um Programa de Emergência, destinando Cr$ 9,8 

bilhões para o ensino primário e mais Cr$ 7 bilhões para o ensino médio, além 

de outros recursos, que seriam aplicados por entidades públicas e privadas. 

Delegou ao Educador Paulo Freire (ex-professor da Escola de Serviço Social 

de Pernambuco), a incumbência de elaborar o Plano Nacional de 

Alfabetização.  
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O professor Paulo Freire ao fundar o primeiro Centro de Cultura 

Popular, no Poço da Panela, em Recife, com o apoio da Escola de Serviço 

Social de Pernambuco, socializou seu método na Escola. O sucesso de seu 

método se estendeu por Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O 

Governo Goulart sensibilizado com a questão do analfabetismo no Brasil 

convidou o professor Paulo Freire para assessorá-lo. 

Ainda no Governo Goulart o Ministério do Trabalho beneficiou 

100.000 famílias com habitação e instalou hospitais regionais da Previdência 

Social. Instituiu a aposentadoria especial, incentivou a formação de sindicatos 

rurais, reconheceu a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG) e determinou a regulamentação do Estatuto do Trabalhador Rural. 

Regulamentou o Código Brasileiro de Telecomunicações, nacionalizando os 

serviços de telefonia, telegrafia, radiodifusão e radioamador, e criou o Conselho 

Nacional de Telecomunicações (CONTEL), estabeleceu as bases para a 

criação da Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações), prevista no 

código brasileiro. 

Criou a Eletrobrás; incentivou a Companhia Vale do Rio Doce a 

construir o Porto do Tubarão, inaugurou a USIMINAS, COSIPA, Ferro e Aço de 

Vitória. Autorizou a Petrobrás a distribuir a granel, derivados de petróleo,  

concedendo-lhe o monopólio para o fornecimento aos órgãos do governo, 

autarquias e empresas estatais, até então, a cargo dos trustes internacionais. 

Voltou-se para a indústria de bens de capital. Com essa medida, economizaria 

US$ 873,3 milhões de dólares no seu governo. 

Em agosto de 1963, Goulart suspendeu por três meses o 

funcionamento do Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) e o Instituto 

de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), que possuíam estreito contato com a 

CIA, estes eram órgãos de apoio à ingerência estrangeira norte-americana nos 

assuntos do Brasil. “A CIA forneceu orientação, experiência e mesmo recursos 

financeiros abundantemente, no esforço de corrupção e de intrigas, para influir 

nas eleições, impor diretrizes ao Congresso, carcomer os alicerces do Governo 

e derrocar o Regime Democrático.” (BANDEIRA, Muniz 1977: p. 65)

Havia esmagadora documentação que provava a intervenção na 

escolha de representantes políticos brasileiros. Diante das contradições que se 
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avolumam, forças de resistência ao golpe foram ganhando maior expressão na 

direção política do País e a correlação de forças passa a ser visível. 

Entretanto, a conjuntura muda e mais uma vez as forças golpistas 

lideradas pelos conservadores e apoiadas ainda pelo jornalista Carlos Lacerda 

armaram-se, no interior do País, e foram preparadas para combater até o 

Exército.

Afirma Bandeira que: 

A direita, sim, formava organizações paramilitares, dentro de 
uma estratégia de guerra civil, a fim de fomentar arruaças, 
dissolver comícios, promover sabotagens e até desencadear 
guerrilhas, caso as Forças Armadas se dispusessem a 
sustentar a implantação de uma República Sindicalista no 
Brasil, propósito este, que se atribuía a Goulart. Segundo o 
Marechal Denis, Ademar de Barros, informou que este era o 
propósito de Goulart... Este propósito na verdade, nunca 
existiu.( BANDEIRA, M. 1977: p. 124) 

Os trabalhadores e a população que apoiavam Goulart estavam 

desarmados. O golpe contra o Governo Goulart se concretizou em 1º de abril 

de 1964. Assumiram, então, até 1971, ano em que se extingue a Escola de 

Serviço Social de Pernambuco, os governos militares de Castelo Branco, Costa 

e Silva e Médici que cederam às pressões dos Estados Unidos, oprimiram o 

povo e endividaram o País com empréstimos externos e obras faraônicas. É 

importante ressaltar que esse processo histórico internacional e nacional 

decorre das contradições do capitalismo internacional e nacional que geraram 

a questão social e que exigiram a criação de políticas públicas, capazes de 

responder a necessidades das populações envolvidas, inclusive as de 

Pernambuco. Nesse período, surgiu, se desenvolveu e foi extinta a Escola de 

Serviço Social de Pernambuco. Este contexto foi, então, o cenário no qual teve 

sua história o contraditório projeto ideopolítico da Escola ou projetos 

ideopolíticos que se contrapunham. 
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1.2 Aspectos Teóricos da Questão Social e Política Social 

Consideradas essas múltiplas determinações que conduziram à 

questão social, inclusive, em Pernambuco e à fundação da Escola de Serviço 

Social no Estado, tornou-se necessário aprofundar a análise da questão social 

à luz de diferentes explicações, estabelecendo a relação com a história do 

contraditório projeto ideopolítico ou dos projetos da Escola, que se 

contrapunham. É evidente que a acumulação de riquezas por parte de alguns 

em detrimento da grande maioria da população, peculiar ao sistema do capital 

e ao modo de produção capitalista, produziu historicamente, também, em 

Pernambuco a desigualdade. Esta é representada pela concentração de renda, 

que em Pernambuco apresenta em geral níveis superiores aos do Brasil. Ao 

longo do tempo, essa desigualdade, gerou a contradição entre a abundância e 

a escassez, expressa pela excessiva riqueza de alguns e a pobreza e miséria 

da maioria. Essa contradição vem historicamente, apresentando múltiplas 

facetas da questão social em Pernambuco, com matizes que aparecem por 

meio de carências expressas pela: fome, insuficiências de educação, serviços 

de saúde precários entre outros. A emergência de grupos politizados gerou ao 

longo da história a manifestação de revoltas e reivindicações, estimuladas por 

movimentos sociais organizados. 

A economia de Pernambuco, no decorrer dos séculos de sua 

história, continuou centrada na produção primária. Essa produção, foi 

especialmente voltada para a exportação de matéria prima. Deu continuidade 

também ao desenvolvimento do seu processo de industrialização 

historicamente concentrado na monocultura da cana-de-açúcar para produção 

nas usinas. Assim como no plantio do algodão para suprir as fábricas de tecido. 

Esta cultura de algodão, sofreu uma deterioração e quase extinção nas últimas 

décadas do século XX. Esta estrutura econômica do Estado, ainda padece das 

dificuldades pertinentes ao semi-árido, que necessita de políticas públicas para 

ser produtivo, tendo em vista o período de estiagem e a ausência de infra-

estrutura para enfrentar a seca.
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Dentre as possibilidades de implementação de políticas públicas 

para o combate a desertificação no semi-árido é importante registrar a 

existência em Pernambuco de experiências exitosas de convivência com a 

estiagem e de recuperação e conservação do solo raso do semi-árido. Um 

exemplo é o Projeto Base Zero, de engenharia ambiental da Fazenda Caroá, 

no município pernambucano de Afogados da Ingazeira (PADILHA, J. A. 2000). 

Esta Fazenda é considerada um nicho ecológico de preservação ambiental e 

de viabilidade de produção agrícola e de criatório, compatível com os índices 

de otimização da convivência com a seca, no semi-árido nordestino.

Essa aparente digressão objetiva esclarecer possibilidades de 

solução e acentuar a natureza da realidade contraditória de Pernambuco. Essa 

realidade, quando politizada produziu reações que se manifestaram ao longo 

do processo histórico pelo qual passou e vem passando a sociedade 

pernambucana.  

Numa reflexão teórica para melhor explicar o conceito de questão 

social recorremos a diferentes teóricos de diversas tendências, os quais, 

explicam a questão social. Esses teóricos iluminando o conceito e oferecendo 

esclarecimentos diversos apresentam-se em consonância com os 

pressupostos filosóficos, teóricos e operacionais que sustentam seus modos de 

pensar e de compreender o conceito. 

Para José Paulo Netto (1992) "questão social" não é uma expressão 

semanticamente unívoca; ao contrário, registram-se em torno dela 

compreensões diferentes e atribuições de sentido muito diversos. Qualquer 

esforço de precisão, neste domínio, deve ser saudado muito particularmente 

porque favorece o esclarecimento das referências maiores a partir das quais 

ela é utilizada. 

Todas as indicações disponíveis sugerem que a expressão “questão 

social” tem história recente: seu emprego data de cento e setenta anos (tendo 

como referência 2000). Parece que começou a ser utilizada na terceira década 

do século XIX e foi divulgada até metade daquela centúria por críticos da 

sociedade e filantropos situados nos mais variados espaços do espectro 

político.
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A expressão surge para dar conta do fenômeno mais evidente da 

história da Europa Ocidental que experimentou os impactos da primeira onda 

industrializante, iniciada na Inglaterra no último quartel do século XVIII: trata-se 

do fenômeno do pauperismo. Com efeito, a pauperização (neste caso, 

absoluta) massiva da população trabalhadora constitui o aspecto mais imediato 

da instauração do Capitalismo em seu estágio industrial concorrencial e não 

por acaso engendrou uma copiosa documentação. 

Segundo Netto (1992), para os mais lúcidos observadores da época, 

independentemente de sua posição ideopolítica, tornou-se claro que se tratava 

de um fenômeno novo, sem precedentes na história anterior conhecida. Com 

efeito, se não era inédita a desigualdade entre as várias camadas sociais, se 

vinha de muito longe a implantação do sistema do capital que gerava a 

polarização entre ricos e pobres, se era antiqüíssima a diferente apropriação e 

fruição dos bens sociais, era radicalmente nova a dinâmica da pobreza que 

então se generalizava. 

Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão 

direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas. Tanto mais 

a sociedade se revela capaz de progressivamente produzir mais bens e 

serviços, tanto mais aumentava o contingente de seus membros que, além de 

não terem acesso efetivo a tais bens e serviços viam-se despossuídos das 

condições materiais de vida de que dispunham anteriormente. Se, nas formas 

de sociedades precedentes à sociedade burguesa, a pobreza estava ligada a 

um quadro geral de escassez (quadro em larguíssima medida determinado 

pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas materiais e sociais), agora 

ela se mostrava conectada a um quadro geral tendente a reduzir com força a 

situação de escassez. Numa palavra, a pobreza acentuada e generalizada no 

primeiro terço do século XIX - o pauperismo - aparecia como nova 

precisamente porque ela se produzia pelas mesmas condições que 

propiciavam, no plano imediato da sua redução e no limite da sua supressão. A 

partir da segunda metade do século XIX, a expressão “questão social", 

segundo José Paulo Netto deixa de ser usada indistintamente por críticos 

sociais de diferenciados lugares do espectro ideopolítico e desliza, lenta mas 

nitidamente, para o vocabulário próprio do pensamento conservador.
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Para Maria Carmelita Yazbek (2006) abordar expressões da questão 

social nos anos recentes exige uma reflexão sobre o precário sistema de 

proteção social público no país no contexto da crise mais global com que se 

defrontam as políticas públicas, particularmente as políticas sociais, na 

sociedade contemporânea. Crise que, por sua vez, se explica nos marcos mais 

globais de redefinições do capitalismo e que traz graves conseqüências para 

os trabalhadores, pois trata-se de um processo de "mudança social regressiva" 

que se expressa de diferentes formas abrangentes. Coloca ainda que o Brasil é 

um campeão de concentração de renda e riqueza, que o salário mínimo é dos 

mais baixos do mundo.

Conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): 

60 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza R$ 
80,00 (oitenta reais por mês) e dentre estes 24 milhões vivem 
abaixo da linha de indigência, isto é, com R$ 40,00 (quarenta 
reais) por mês... A pobreza é fenômeno multidimensional, é 
categoria política... Entende que está em construção uma forma 
despolitizada de abordagem da questão social... A força e o 
alcance das políticas de destruição democrática feitas em nome 
da própria democracia, com o desprezo público pelas instituições 
universais de representação e negociação coletivas dos interesses 
proferidos em nome da modernidade, com o constante solapar dos 
direitos sociais e trabalhistas feito em nome da justiça. (PAOLI. 
1999: p. 10) 

Isso despolitiza o reconhecimento da questão social brasileira, como 

expressão de relações de classe e neste sentido desqualifica como questão 

pública, questão política, questão nacional, numa sociedade privatizada que 

desloca a pobreza para o "lugar da não política, onde é figurada, como um 

dado a ser administrado tecnicamente ou gerido pelas práticas da filantropia" 

(TELLES, 1998: P. 15), crescendo o terceiro setor.

Entretanto, dados mais recentes do IPEA (2005) revelam que, entre 

1990 e 2003, a pobreza extrema, no Brasil, quase caiu à metade, passando de 

9,9% da população para 5,7% - redução de 42,4%, apesar do número de 

pessoas vivendo em condições de extrema pobreza ainda ser alto: cerca de 24 

milhões de brasileiros. 

Marilda Villela Iamamoto (1982) diz que, em sua perspectiva de 

análise, a questão social enquanto parte constitutiva das relações sociais 

capitalistas, é apreendida como expressão ampliada das desigualdades 
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sociais: o anverso do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social. 

Sua produção/reprodução assume perfis e expressões historicamente 

particulares na cena contemporânea. Requer, no enfrentar dessa questão, a 

prevalência das necessidades da coletividade dos trabalhadores, o 

chamamento à responsabilidade do Estado e a afirmação de políticas sociais 

de caráter universal, voltados aos interesses das grandes maiorias, 

condensando um processo histórico de lutas pela democratização da 

economia, da política, da cultura na construção da esfera pública. 

A exposição sobre o tema parte da análise do significado da questão 

social no âmbito mesmo da acumulação capitalista. Em seguida, identifica 

algumas das particularidades históricas que redimensionam a produção da 

questão social na atualidade. Finalmente, trata as relações entre questão social 

e serviço social no embate por direitos de cidadania, identificando alguns 

desafios que se apresentam à formação profissional e ao trabalho do 

assistente social nesse contexto. 

Concordamos com Iamamoto (1982) e com outras explicações 

contidas nesta tese, de que a "questão social" é indissociável do processo de 

acumulação e dos efeitos que produz sobre o conjunto das classes 

trabalhadoras, o que se encontra na base da exigência de políticas sociais 

públicas. Ela é tributária das formas assumidas pelo trabalho e pelo Estado na 

sociedade burguesa e não um fenômeno recente, típico do trânsito do padrão 

de acumulação e esgotamento dos 30 anos gloriosos da expansão capitalista. 

Para Stein (apud IAMAMOTO, 1982) a expressão "questão social" é 

estranha ao universo marxiano, tendo sido cunhada por volta de 1830. 

Historicamente foi tratada sob o ângulo do poder, vista como ameaça que a 

luta de classes - em especial, o protagonismo da classe operária - 

representava à ordem instituída. Entretanto, os processos sociais que ela 

traduz encontram-se no centro da análise de Marx sobre a sociedade 

capitalista.

Iamamoto acrescenta que: “a questão social diz respeito ao conjunto 

das manifestações das desigualdades sociais engendradas na sociedade 

capitalista madura” (IAMAMOTO, 2003: p. 27). Esta questão, segundo 

Iamamoto é intermediada pelo Estado. “Tem sua origem na natureza coletiva 
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da produção, a qual se contrapõe à apropriação privada do trabalho humano. 

Do trabalho e das condições indispensáveis para que se realize, assim como 

para colher os resultados”. (IAMAMOTO, 2003: p. 27)

Para Ianni (1984), a questão social expressa, disparidades 

econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por 

relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais, 

colocando em causa as relações entre amplos segmentos da sociedade civil e 

do poder estatal. Envolve simultaneamente uma luta aberta e surda pela 

cidadania. Esse processo é denso de conformismos e rebeldias, forjados ante 

as desigualdades sociais, expressando a consciência e a luta pelo 

reconhecimento dos direitos sociais e políticos de todos os indivíduos sociais.  

Outra linha de raciocínio orientada na direção da social democracia, 

com a qual não concordamos e que foge a orientação marxiana e marxista 

adotada nesta tese, é a de Lúcio Alcântara, senador do Partido da Social 

Democracia, do Brasil (PSDB). Alcântara, ao traduzir Pierre Rosanvallon 

(1998), em “A Nova Questão Social” coloca que a expressão "questão social" é 

uma expressão criada no fim do século XIX, para se referir às disfunções da 

sociedade industrial emergente e que o surgimento de uma nova questão 

social traduz-se pela inadaptação dos antigos métodos de gestão social. 

Arroga como testemunho o fato de que a crise do Estado Providência, 

diagnosticada no fim dos anos 1970, mudou de natureza, iniciando uma nova 

fase a partir do início da década de 1990. Explica que além dos problemas 

lancinantes de financiamento, e das disfunções sempre onerosas dos 

aparelhos estatais, são discutidos os princípios fundamentais da organização 

da solidariedade e a própria concepção dos direitos sociais. Portanto, para 

Alcântara trata-se de um problema de natureza filosófica que se tem diante de 

si.

Para nossa compreensão essas colocações são evidentemente de 

natureza funcional a manutenção do sistema capitalista. Discordamos desse 

pensamento, pois, no nosso entender a questão social que se coloca não é 

nova. Ela é resultante da crise do sistema capitalista que naturaliza a 

desigualdade. O que há na realidade contemporânea, é um reforço ao 

processo de exploração do trabalhador em favor do capital. 
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Para Alcântara, Pierre Rosanvallon situa-se no plano originário do 

socialismo. Na realidade, entretanto, para nós o que se observa é outra coisa, 

pois, o forte de sua bandeira consiste em sua índole moral. 

Alcântara explicita que de todos os modos, a questão social pode 

ser enfocada de outro ângulo. Para argumentar ele apresenta o 

pronunciamento do presidente da Federação das Indústrias Alemãs, Hans Olaf 

Henkel, na abertura da feira de Hanover de 1997, na qual Olaf apresenta, 

segundo ele um interessante confronto entre a Alemanha e a Inglaterra. Olaf 

diz que: Desde 1981, os estrangeiros investiram na Inglaterra dez vezes mais 

do que o fizeram na Alemanha, embora o mercado desta seja duas vezes 

maior. Entre 1994 e 1997, os ingleses criaram 600 mil novos empregos, 

enquanto na Alemanha a taxa de desemprego aumentou no mesmo período. 

Assinalou que os custos de mão-de-obra não diferem muito nos dois países. 

Indaga por conseguinte: como se explica o fenômeno? Segundo Alcântara, a 

resposta do líder industrial alemão é deveras interessante. 

Olaf diz que, na Inglaterra, a privatização gerou contribuição de 

empresas que antes eram fonte de gastos para o Tesouro. Ao mesmo tempo, 

informa que na Inglaterra se desenvolveu um grande esforço no sentido de 

reduzir o tamanho do Estado. As duas providências permitiram a efetivação de 

uma reforma tributária, que desonerou as empresas de muitos impostos. 

Assim, o lucro líquido das indústrias alcançaram 7%, contra 2% na Alemanha. 

Pergunta então, Hans Olaf Henkel: quem investiria na Baixa Saxônia, se lá a 

carga tributária total sobre lucros retidos perfaz 64%? 

Acrescenta ainda que, a França tem uma das economias mais 

estatizadas da Europa Ocidental, e que, no entanto, a privatização avançou 

muito pouco. Nesse particular, segundo Olaf, a social-democracia inglesa, 

representada por Tony Blair, parece haver compreendido melhor o verdadeiro 

sentido do curso histórico, o que visivelmente ainda não ocorreu com a social-

democracia francesa. Blair manteve as reformas conservadoras à luz de seus 
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resultados efetivos e tratou de vislumbrar aqueles temas capazes de aumentar 

a coesão social do país e permitir que continue avançando.9

Concluindo suas observações sobre Blair e dando continuidade a 

seus argumentos, Alcântara, esclarece que outro aspecto que não entra nas 

cogitações de Rosanvallon é a reforma da legislação trabalhista, 

responsabilizada diretamente pela formação do chamado "desemprego 

estrutural" na Europa, de que a França é exemplo dramático. Para Alcântara, a 

discussão sobre a Nova Questão Social, atende plenamente ao espírito de 

eliminar a defasagem em que se encontra o processo de formação da social-

democracia e insere-se plenamente no debate em que se acha envolvida no 

presente.

Para Pierre Rosanvallon reconstituir a solidariedade significa estudar 

as formas de solidariedade, a sociedade securitária, a crise de um modelo, o 

inato e o adquirido, as redistribuições ocultas, os efeitos da revolução 

demográfica e o declínio do paritarismo.  

O Estado-Providência de acordo com Rosanvallon desenvolveu-se 

historicamente com base em um sistema securitário, em que as garantias 

sociais estavam associadas a seguros obrigatórios cobrindo os principais 

"riscos" da existência. Para entender perfeitamente a escala da ruptura que 

ocorre hoje, com o esgotamento desse sistema, é preciso antes de mais nada 

lembrar a importância extraordinária, tanto prática como filosófica da técnica 

securitária na construção da sociedade moderna e também na instituição dos 

dispositivos que produzem a solidariedade. Rosanvallon propõe que refazer a 

Nação significa estudar aspectos que dizem respeito: a cidadania social, o 

rompimento do véu de ignorância, a justiça e o conhecimento das diferenças, a 

sociedade e democracia deliberativa, a tentação da vitimização social, 

refazendo a nação e dramatizando o contrato social.

9 Este texto leva à reflexão de que, embora, aparentemente Tony Blair seja visto como um líder que 
acertou, a realidade vem demonstrando que ele apoiou a invasão do Iraque, empreendida pelos Estados 
Unidos, sem a permissão do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU). Esta guerra justificada 
pela necessidade de se implantar uma democracia, na realidade vem mostrando o perfil devastador das 
guerras e o objetivo de fortalecer o sistema do capital dos Estados Unidos e aliados, por meio da venda 
de armas pela indústria de armamentos, controle do petróleo iraquiano, extermínio de milhares de 
iraquianos e de jovens americanos. Tony Blair, embora tenha governado a Inglaterra por um longo 
período, hoje, 2007, está desgastado e fora do poder. 
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Rosanvallon ainda se debruça sobre a questão do Estado 

Providência que, no seu entender, se superpõe cada vez mais à da cidadania. 

Isto desde que os fundamentos securitários do sistema se esterilizem, a 

sucessão cabe necessariamente a uma lógica solidarista. Assim, tudo é levado 

ao essencial, ao ponto de origem, no qual o vínculo social se confunde com o 

vínculo cívico. Em sua essência, a participação na cidade não pode ser 

dissociada de uma espécie de pacto moral.

A sociedade e democracia deliberativa se têm por base a liberdade e 

a autonomia das pessoas, ela deve preservar seu foro íntimo. No seu entender, 

a democracia não está associada à manutenção de uma opacidade dos 

indivíduos. A proteção das liberdades é aliada da solidariedade, como se pode 

ver na regulamentação das informações que os seguradores podem recolher a 

respeito dos seus clientes.

Seguindo esse raciocínio, Rosanvallon refere que a tentação da 

vitimização social, em uma sociedade de reparação generalizada, a figura 

central da interação social é a vítima de outrem, e não a do cidadão. Diz que se 

busca produzir os efeitos de redistribuição com base em uma filosofia de 

indenização. Pensa-se realizar um equivalente da justiça distributiva 

radicalizando de certa forma o princípio da justiça comutativa. O indivíduo pode 

pretender uma compensação ao se fazer reconhecer como vítima. No sentido 

de refazer a nação, considera o exemplo canadense como muito interessante, 

pois, no Canadá, foi o Estado Providência que manteve o sentimento de uma 

certa coesão social, nos períodos em que o vínculo federativo parecia 

politicamente frágil.

O Estado Providência, para Rosanvallon, não serviu apenas para 

garantir a prestação de bens coletivos e para reduzir as tensões da sociedade 

industrial; contribui também para assegurar uma certa integração em uma 

sociedade marcada por regionalismos por vezes excessivos. Do ponto de vista 

moral, essas sociedades se tornaram cada vez mais esquizofrênicas, com a 

coexistência de uma compaixão sincera diante da miséria do mundo e a defesa 

feroz dos interesses adquiridos. Acrescenta que é a deterioração do sentido 

propriamente cívico, que deixou de estruturar com vigor a solidariedade. Os 

novos caminhos da solidariedade do segurado social ao contribuinte, a 
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distinção entre seguro e solidariedade, a grande reforma fiscal, o perigo de 

reduzir o social à exclusão, o problema das classes médias, o estado 

providência seletivo, o conteúdo da solidariedade. Assim sendo é necessário 

reinventar os descontos.

O declínio da sociedade securitária de acordo com esse 

pensamento, não significa que o universo do seguro social esteja em vias de 

desaparecer. Os procedimentos securitários continuam a ser insubstituíveis e 

serão sempre uma das formas modernas da instituição do veículo social. Seu 

papel, contudo, será menos central. A balança se inclina agora para a 

valorização da cidadania social. Há os limites do Estado Providência passivo: a 

separação economia-sociedade, a dissolução do contrato salarial, a 

radicalização da modernidade, a tentação de remunerar a exclusão, o impasse 

da renda de subsistência, da indenização à inserção. O Estado Providência 

funciona como uma máquina de indenizar. A solução, no século XIX, foi a 

sociedade securitária. Hoje se precisa se empenhar no esclarecimento 

filosófico dessa transmutação da indenização em inserção social, retornando a 

questão do direito ao trabalho. 

Continua explicitando sobre o direito ao trabalho: história de um 

problema, o momento revolucionário, as origens: limitação e assistência, a 

experiência das oficinas de caridade, os paradoxos do direito ao trabalho, os 

debates de 1848, a crítica do direito e o passado de uma idéia. Sugere a 

passagem de uma sociedade de indenização a uma sociedade de inserção, 

convida à retomada da questão do direito ao trabalho. Acrescenta que não se 

trata certamente de reaver a utopia vaga e generosa de 1848.

Para Rosanvallon, repensar o Estado-Providência implica 

prioritariamente abordar de uma nova forma a gestão social do desemprego. O 

direito à inserção avança mais do que os direitos sociais clássicos, 

enriquecendo-se desde logo com um imperativo moral: além do direito à 

subsistência, ele procura dar forma ao direito à utilidade social; considera os 

indivíduos como pessoas que precisam ser assistidas. A noção de inserção 

contribui, nesse sentido, para definir um direito da era democrática, articulando 

assistência econômica e participação social.
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Sugere que se tome em primeiro lugar os desempregados há muito 

tempo, diz que para analisar o social é necessário recorrer cada vez mais à 

história individual, e não sociológica, que os desempregados de longa duração 

e as famílias oneradas por dívidas excessivas não constituem propriamente 

"populações", no sentido tradicional da ação social. Por outro lado, esses 

indivíduos também não constituem um grupo, no sentido sociológico. Eles 

apenas compartilham um certo perfil biográfico: suas vidas têm trajetórias que 

apresentam uma certa semelhança com sucessão idêntica de rupturas sociais 

ou familiares, o mesmo tipo de dificuldades profissionais. São as "formas" da 

sua história, e não suas características sócio-profissionais, que os aproximam. 

Por isso não representam uma comunidade social nem um grupo estatístico.

Para Rosanvallon o futuro da esquerda é agora indissociável da 

formulação de um novo pensamento sobre o social. Explica que o abalo sofrido 

pelo universo socialista deriva quase diretamente da crise filosófica do Estado 

Providência. Por isso, a reconstrução política é mais do que nunca inseparável 

de uma reconstrução intelectual. 

Rosanvallon ainda explicita que existe uma Nova Questão Social na 

Europa. E que isto significa a evolução na direção da social democracia que 

criou o Estado Providência. Na sua proposta, Rosanvallon, tem como propósito 

modificar globalmente o exercício da solidariedade social. Refere que na 

França a solidariedade é uma transferência de renda de quem paga para os 

demais. Daqueles que ganham mais para aqueles que ganham menos. Não se 

poderia mudar direitos relativos ao trabalho numa cidadania construída como a 

da França.

Na nossa compreensão, ao entender a existência de uma Nova 

Questão Social Rosanvallon abstrai a crise do capitalismo monopólico que está 

a aumentar as desigualdades. Abstrai as relações sociais capitalistas 

escamoteando as determinações desse modo de produção e cria desse modo, 

soluções idealizadas e conservadoras. 

Para concluir Rosanvallon refere que o que se teria de mudar são as 

bases do Estado Providência. Diz ser necessário se incluir direitos, como o 

direito à vida, esclarecendo que no novo contrato tem que aparecer esse 

direito, uma vez que antes não constava exceto como direito civil, mas não 



68

como direito social. Rosanvallon chama de direito à vida e à inserção a questão 

ética e diz que quem faz a base da solidariedade é a ética e que é antiética a 

sociedade que não preserva a vida. 

Sem fazer uma crítica ao sistema capitalista monopólico da 

atualidade, Rosanvallon busca por meio da ética encontrar uma solução. 

Esquece, no entanto, que a base material construída pelas relações sociais 

capitalistas são em si um desafio à ética. Isto porque cada vez mais se 

consolidam a exploração, a desigualdade e o atentado à vida das pessoas em 

sociedade.

Robert Castel (1998) tratando da tutela ao contrato se debruça sobre 

a proteção próxima, a sociabilidade primária, a lenda evangélica, meu próximo 

é o próximo e o organograma do atendimento assistencial.  

Para Castel:

a condição proletária, condição operária, condição salarial: são 
três formas dominantes de cristalização das relações de trabalho 
na sociedade industrial, e também são três modalidades das 
relações que o mundo do trabalho mantém com a sociedade 
global. Se, esquematicamente falando, elas se sucedem, seu 
encadeamento não é linear... A condição proletária representa 
uma situação de quase exclusão do corpo social. O proletário é 
um elo essencial no processo de industrialização nascente, mas 
está condenado a trabalhar para se reproduzir e, segundo a 
expressão já citada de Augusto Comte, "acampa na sociedade 
sem se encaixar”. (CASTEL. 1998: p. 415)

Castel faz sua explanação dizendo que, a relação da condição 

operária com a sociedade considerada como um todo é mais complexa, 

constitui-se uma nova relação salarial e, por meio dela, o salário deixa de ser a 

retribuição pontual de uma tarefa, pois assegura direitos. Explicita que a 

sociedade salarial parece arrebatada por um irresistível movimento de 

promoção: acumulação de bens e de riquezas, criação de novas posições e de 

oportunidades inéditas, ampliação dos direitos, das garantias, multiplicação das 

seguridades e das proteções.

“Foi a industrialização que deu origem à condição de assalariado, e 

a grande empresa é o lugar por excelência da relação salarial moderna”. 

(SALAIS, R. apud CASTEL 1998: p. 418). Refere Castel que na nova relação 

salarial podem-se caracterizar, os principais elementos dessa relação do início 
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da industrialização. Isto corresponde ao que se acaba de chamar de condição 

proletária: uma remuneração próxima de uma renda mínima, que pressupõe, 

assim, que no seio de uma mesma formação social, o capitalismo, a relação 

salarial possa assumir diferentes configurações.  

Robert Castel expressa que na condição operária:

ainda que sempre haja um pouco de arbitrariedade quando se 
tenta datar transformações que só os processos de longa 
duração explicam, gostaria de por um instante, concentrar 
atenção em 1936. Realmente, pode-se ver aí um momento de 
cristalização e, ao mesmo tempo, um ponto de virada dessa 
relação salarial moderna que acaba de se apresentar. Etapa 
significativa da promoção da condição de assalariado operária: 
é um certo reconhecimento da condição operária que, 
sobretudo, as reformas de 1936 sancionam. (CASTEL, R. 1998: 
p. 436-437) 

Castel ao indagar sobre o status da classe operária na sociedade, 

assim se refere: 

De um lado, 1936 marca uma etapa decisiva de seu 
reconhecimento como força social determinante, uma extensão 
de seus direitos e uma tomada de consciência de seu poder que 
pode fazê-la sonhar em se tornar um dia o futuro do mundo. De 
outro, 1936 sanciona o particularismo operário, sua destinação 
para ocupar um lugar subordinado na divisão do trabalho social 
e na sociedade global. (Idem, p. 437) 

José de Souza Martins (2007), critica essa visão de Castel, porque 

considera que não existe uma exclusão social, nem uma nova desigualdade. 

Coloca sua experiência de educador popular, mostrando a necessidade de 

educar o educador, ao estabelecer um diálogo crítico. Reproduz alguns 

episódios do que denomina peleja pedagógica, que no seu dizer contrapõe as 

referências do vivido ao equívoco das palavras que apenas rotulam.

Observa o dilema das lutas operárias dos dias atuais e a crescente 

substituição de força de trabalho (de operário) pela sofisticação tecnológica que 

fecha os postos de trabalho. Chama a atenção para o fato de que hoje em dia 

está disseminada a consciência de que quem trabalha para outra pessoa está 

impossibilitada de receber, no futuro parte da acumulação. Esclarece, contudo, 

que hoje se está diante de uma nova mentalidade, o que chama do "moderno 

colonizado", que seria aquele homem que por não saber o que querer, 

pretende ser verdadeiramente igual, porém se sente satisfeito por poder imitar 

os ricos e poderosos, fazendo uma grande confusão entre o que é falso e 
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verdadeiro, supondo que nessa sua crença encontra-se a igualdade. Diz que 

desse modo o sujeito perde sua capacidade de criar, de criticar e de 

revolucionar.

Martins recusa, assim, o conceito de exclusão como é usado, por 

considerar imperfeita a definição, pois, busca pensar criticamente esse 

conceito. Considera o conceito "inconceitual". E indaga por que usar três 

conceitos como: pobreza, marginalidade e exclusão para falar da mesma coisa. 

Esclarece que o problema da exclusão nasce com a sociedade 

capitalista e menciona as migrações européias. Ao se referir ao processo de 

escravidão deixa claro que por ser o escravo uma mercadoria, uma coisa, não 

seria um excluído no sentido usado na atualidade. Observa que no Brasil, do 

mesmo modo que na África, os negros capturavam outros negros para vendê-

los e escraviza-los inclusive porque a lógica da escravidão não era, 

necessariamente, criticada pelos negros. Nos quilombos, existiam negros 

capturados que se tornavam escravos dos negros que fugiam e se 

consideravam “livres”. Os índios também assimilaram essa lógica escravocrata, 

de modo que, caçavam outros índios inimigos para vendê-los aos portugueses. 

Assim, fica evidente que o que dominava era uma lógica: a lógica do sistema 

do capital mercantil, que explora o trabalho em favor da acumulação do capital.

Mostra a questão das migrações internas e a questão agrária, que 

expulsa o homem do campo para as cidades, pondo em foco o Brasil arcaico 

contra o Brasil moderno. Salienta o massacre dos trabalhadores rurais sem 

terra do sul do Pará, pela polícia militar, indicando ser esta questão, além de 

uma questão social, uma questão política. Faz uma análise do Brasil em 

diferentes governos, chegando até Fernando Henrique Cardoso, colocando as 

dificuldades que esse governo apresentou para implantar a reforma agrária, por 

se posicionar em defesa da acumulação capitalista. Explica como se colocam 

as barreiras à modernização do Estado e a complexidade das relações sociais, 

chamando a atenção para o fato de ser o Brasil, ainda prisioneiro das 

oligarquias ligadas à dominação patrimonial. Coloca-se, porém, ainda com 

otimismo quando refere que o Brasil é um dos poucos países do mundo que 

tem a possibilidade de usar o recurso da reforma agrária para atenuar os 

efeitos negativos e dramáticos do desenvolvimento econômico e tecnológico 
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muito rápido e que se deveria criar o movimento sem medo, a fim de conduzir 

ao caminho, que busca a distribuição da riqueza produzida pelo trabalho na 

sociedade.

Potyara A. P. Pereira (2001) diz não ter clareza quanto à existência 

de uma "nova questão social". Esta é uma indagação compartilhada por nós na 

orientação desta Tese. Essa posição é decorrente do fato de que 

historicamente ainda permanecem as mesmas contradições inerentes ao modo 

de produção capitalista nos dias atuais. Tendo sido, essas contradições, até 

acentuadas em virtude do desenvolvimento do capitalismo monopólico 

contemporâneo. Daí a resposta ser de que a questão social deste momento 

histórico não ser nova. 

Questiona Potyara a justeza do termo "questão" na medida em que 

designa problemas e necessidades atuais, que não são problematizados e em 

conseqüência disto não apresentam processos que se destinem a enfrentar 

esses problemas por meio das forças sociais estratégicas. Parte da idéia de 

que o conceito de questão social apresenta uma relação dialética entre a 

estrutura e a ação em que:

os sujeitos estrategicamente situados assumiram papéis políticos 
fundamentais na transformação de necessidades sociais em 
questões - com vista a incorporá-los nas agendas públicas e nas 
arenas decisórias - pergunta-se de que questão estamos hoje 
falando se os riscos e necessidades contemporâneos ainda 
carecem de efetiva problematização? Será que não estaríamos 
diante de uma questão latente que, apesar de inscrita na 
contradição fundamental do sistema capitalista - a contradição 
entre capital e trabalho - ainda não foi explicitada, dada a posição 
profundamente desigual dos setores progressistas na atual 
correlação de forças? Tudo indica que sim. (PEREIRA, Potyara A. 
P. 2001: p. 51) 

Concordamos nesta Tese com Hannah Arendt (1971) na obra “Da 

Revolução”, texto clássico do pensamento político contemporâneo, onde 

diagnostica o cenário da época ao afirmar que:

a realidade que corresponde a essa imaginária moderna é aquilo 
que, desde o século XVIII veio a ser chamado de questão social, 
e que se poderia melhor e mais simplesmente, denominar de a 
existência da pobreza. Pobreza é mais do que privação, é um 
estado de constante carência e aguda miséria, cuja ignomínia 
consiste em sua força desumanizadora, a pobreza é abjeta, 
porque submete os homens ao império absoluto de seus corpos, 
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isto é, ao império absoluto da necessidade... (ARENDT, H. 1971: 
p. 96) 

Nesta discussão, mantemos nesta Tese a afirmação de que a 

questão social resulta da construção da desigualdade empreendida ao longo 

da história pela criação da propriedade privada, a qual fez surgir o sistema do 

capital que ao longo do tempo se constrói como sistema capitalista. 

Diferentes autores contemporâneos atribuem a emergência da 

questão social às manifestações do sistema capitalista no século XIX. Outros, 

entretanto, situam o surgimento da questão social em época anterior, quando 

se explicitavam expressões pré-capitalistas. 

Uma análise bastante elucidativa encontra-se em Alejandra Pastorini 

(2007). Esta pesquisadora da questão social realiza um estudo crítico sobre as 

diferentes explicações da categoria “questão social”. 

É interessante observar que ela se reporta as transformações 

econômicas, políticas e sociais que vêm ocorrendo contemporaneamente nas 

sociedades capitalistas no estágio monopolista. 

É evidente que nesta Tese, ao se colocar mais adiante, a questão 

social historicamente expressa em Pernambuco entre 1938 e 1971, período em 

que surgiu, se desenvolveu e foi extinta a Escola de Serviço Social, dever-se-á 

estabelecer uma compreensão da categoria “questão social” buscando a 

explicação em autores contemporâneos, inclusive marxistas, porém sem perder 

de vista a expressão daquela época, que se encontrava fora do contorno 

marxiano e marxista. Esta categoria, na realidade esteve historicamente ligada 

ao pensamento conservador. 

Vale salientar, entretanto, que esta atualização procura manter a 

processualidade do antigo com o novo, permitindo compreender as 

continuidades e as rupturas. Busca estabelecer uma relação dialética, na qual 

são contemplados passado e presente. Daí poder-se dizer que a questão social 

da contemporaneidade das sociedades capitalistas, continua a manter as 

características das contradições peculiares as relações entre as classes 

sociais, e entre as classes e o Estado. Por conseguinte, embora existam 

aspectos contemporâneos da questão social, isto não a torna uma nova 
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questão social, haja vista que ela continua se manifestando no sistema do 

capital e nas entranhas do modo de produção capitalista. 

Para analisar alguns autores que tratam da “questão social” referida 

anteriormente, parece interessante observar que se faz necessária uma crítica 

a Rosanvallon (1995) quando defende a idéia de que as mutações do mundo 

capitalista produziram uma ruptura com o período do capitalismo industrial e 

consequentemente com a “questão social” que emergiu no século XIX, tendo 

como referência o pauperismo peculiar a Europa ocidental naquela época. 

Também é criticável sua afirmação de que existe uma crise de 

ordem filosófica, a qual questiona o alicerce que sustenta o Estado-Providência 

explícito por meio do princípio da solidariedade e da própria concepção de 

direitos sociais. 

É, por conseguinte, questionável seu entendimento de que existe 

uma “nova questão social” na contemporaneidade. 

Castel (1998) é outro autor questionável. Ele busca explicar que a 

crise dos anos 1970 é um processo irreversível, afirmando ser a 

desestabilização dos estáveis na sociedade salarial o principal problema da 

sociedade capitalista. 

Para Alejandra Pastorini “Ambos os autores (Rosavallon e Castel) 

entendem que os invalidados pela conjuntura (inúteis para o mundo, segundo 

Castel) e os novos pobres e excluídos (segundo Rosanvallon) não remetem 

mais à “antiga” categoria de exploração” (PASTONINI, 2007: p. 17). 

Ela faz uma crítica às explicações de Rosanvallon e Castel ao 

admitirem que o Estado deverá encontrar formas inovadoras que ultrapassem 

as formas de regulação social que tiveram seu apogeu no modelo do Welfare

State nos países de capitalismo central. 

Inserido numa posição de defesa do modo de produção capitalista, 

Castel então, apresenta como alternativas: o Estado estrategista e o Estado 

inteligente. Explicando que o Estado estrategista seria aquele que colocaria em 

funcionamento políticas de inserção social. O Estado inteligente incluiria o 

somatório de esforços entre o Estado, a sociedade civil e o mercado. 
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Rosavallon na sua análise afirma que as políticas universais estão 

ultrapassadas de modo que se faz necessário implementar um Estado-

Providência ativo, que deixaria de distribuir subsídios e se transformaria em um 

Estado de serviços de ajudas diferenciadas, solidárias e individualizadas. 

Vega Cantor é outro autor criticável ao explicar a questão social, 

partindo da pressuposição de que: 

as transformações do trabalho experimentadas nesses países 
[Europa, Estados Unidos e Japão] podem ser extensivas, na 
sua forma civilizada, à Europa, ao mundo todo, sem gerar 
contradições essenciais, nem graves problemas para o conjunto 
dos trabalhadores, e que essas transformações têm que deixar 
de ser analisadas como resultado da reestruturação 
internacional do capitalismo das últimas duas décadas, para 
serem vistas como um irreversível e inevitável resultado da 
inovação tecnológica. (VEGA apud PASTORINI, 2007: p. 18-19)  

Outro autor que segundo Alejandra Pastorini (2007) tem escassa 

consistência teórica, porém tem ampla difusão e presença na academia e nas 

empresas é o economista norte-americano Jeremy Rifkin, especialista em 

temas trabalhistas e consultor do Ex-Presidente William Clinton. Para ele o 

mundo está vivendo o “fim dos empregos”. 

Isto seria uma conseqüência inevitável do avanço tecnológico, o qual 

supera o modelo industrial e se insere numa economia global da 

preponderância da informatização. 

Diz tratar-se da terceira revolução industrial que surge após a 

Segunda Guerra Mundial, mas que só se expressou em sua plenitude na 

década de 1990. 

Coloca que: “os três setores tradicionais – agricultura, indústria e 

serviços – estão automatizando-se e já não conseguem absorver os milhões de 

pessoas sem trabalho; sobretudo, quando o Estado, cada vez mais 

minimizando diminui bruscamente seus gastos sociais.” (PASTORINI, 2007: p. 

20)

Para o fim do emprego a resposta moralizadora de Rifkin vai numa 

dupla direção: 1 – O terceiro setor, 2 – Reduzir a semana de trabalho sem 

reduzir os salários; O Estado isentaria de impostos aquelas empresas que 
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dividissem com seus empregados os ganhos adquiridos com a aplicação de 

novas tecnologias. (Cf. PASTORINI, 2007: 22) 

É relevante se observar que foi Gorz (1987) que ao publicar seu livro 

“Adeus ao Proletariado”, em 1980, iniciou esse pensamento de que a questão 

do desemprego não adivinha das conjunturas próprias do modo de produção 

capitalista, mas se reportava ao esgotamento do paradigma da sociedade do 

trabalho.

Desse modo, questiona a centralidade do trabalho na formação do 

ser social, indo assim de encontro às concepções marxianas. 

Para Alejandra Pastorini (2007) esse questionamento da 

centralidade do trabalho, além de levar a diferentes interpretações, conduziu a 

enganos. Concordamos com Pastorini (op. Cit.). Nossa posição nesta Tese ao 

tratar das determinações da questão social, buscando identificar o contorno do 

projeto ideopolítico ou projetos da Escola de Serviço Social de Pernambuco 

apóia-se na centralidade do trabalho. Fez-se indispensável, portanto, salientar 

que também consideramos enganoso esse questionamento, pois o nosso 

entendimento é também de que se estabeleceu uma grande confusão ao se 

identificar a crise do emprego com a crise do trabalho, uma vez que a 

centralidade do trabalho permanece, por ser imanente ao ser social. 

Ao fortalecer esse argumento Cocco refere que: 

estas visões aparecem como efeitos de uma miopia analítica 
que impede de enxergar, na crise da relação salarial formal, a
amplificação e difusão social da relação de trabalho. Trata-se 
das múltiplas formas – fragmentação, flexibilização, 
terceirização – de um processo de désalarisation que não pode 
esconder sua dimensão meramente formal. Mais claramente, a 
nosso ver, a chamada crise do trabalho só aparece como a 
grosseira mistificação da nova centralidade do trabalho vivo.
(COCCO apud PASTORINI, 2007: p. 24) 

Ainda, segundo Alejandra Pastorini, o pesquisador Antunes (1996 e 

1997) esclarece que ao se falar em crise da sociedade do trabalho se faz 

necessário explicitar se é uma crise da sociedade do trabalho abstrato (que cria 

valores de troca) “entendido como a redução do trabalho vivo e a ampliação do 

trabalho morto (como em Kurz) ou uma crise do trabalho concreto [criador de 

valores de uso] enquanto elemento estruturante do intercâmbio social entre os 
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homens e a natureza (como seria o caso de Gorz, Offe, Habermas, entre 

outros)”.( PASTORINE, 2007: p. 24-25)  

Vale lembrar que nesta pesquisa, a referência à “questão social” 

remonta às características do sistema do capital e do modo de produção 

capitalista recuperando, aqueles momentos históricos, nos quais foi fundada, 

se desenvolveu e foi extinta a Escola. 

A atualização da discussão sobre a categoria “questão social” 

explícita nesta Tese, ao recorrer a Alejandra Pastorini e outros, encontra sua 

razão de ser na necessidade de afirmar a continuidade e mudanças que 

ocorreram e continuam ocorrendo nas sociedades capitalistas, que 

prosseguem, contemporaneamente, apresentando suas contradições de 

classe.

Há uma concordância nossa com Pastorini quando ela afirma que 

“as manifestações da “questão social” contemporânea não são uma 

decorrência natural, irreversível e inevitável do desenvolvimento tecnológico. 

Essas mudanças são expressões da crise que enfrenta o sistema capitalista 

internacional, conseqüência do esgotamento do modelo fordista-keynesiano 

que se estendeu até começos dos anos 70” (PASTORINI, 2007: p. 29) do 

século XX. 

Pois, segundo Pastorini, o processo que o capitalismo planejou de 

globalizar as finanças que dão o contorno das relações internacionais 

contemporâneas foi reforçado pela queda do mundo socialista. Essa alternativa 

de sociedade questionava a lógica do capital, atuando como contratendência 

política e ideológica. Essa realidade histórica presente tem levado a se 

pretender naturalizar o sistema capitalista. Isto sem se observar que a queda 

da alternativa vivenciada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se 

tratou de uma estratégia norte-americana para levar ao controle quase absoluto 

dos Estados Unidos da economia mundial capitalista.

Aloísio Teixeira, quando se expressa sobre esse assunto refere:

tanto a concentração de poder em mãos dos Estados Unidos 
como o equilíbrio que caracteriza as relações internacionais não 
ocorreram por acaso. Elas resultam de uma estratégia adotada 
pela potência dominante desde 1979. Naquele ano, os Estados 
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Unidos tomaram duas decisões estratégicas que iriam influenciar 
o rumo dos acontecimentos das décadas seguintes: 
 No plano da política econômica, a brutal elevação da taxa de 

juros e a conseqüente revalorização do dólar, com o objetivo 
de submeter seus parceiros ao mundo capitalista; 

 No plano estratégico militar, a adoção de programas 
armamentistas de alto conteúdo tecnológico, visando dobrar a 
União Soviética e esgotar sua capacidade financeira. 
(TEIXEIRA apud PASTORINI, 2007: p. 29-30) 

Nesta Tese, a nossa preocupação em explicitar as análises da 

“questão social” contemporânea, além de ter tido o objetivo de atualizar essa 

categoria teve também como norte contribuir para uma definição e um 

posicionamento esclarecedor. Buscou, por conseguinte, explicar a relação das 

manifestações de continuidade e renovação explícitas nas contradições. 

Procurou, portanto, contribuir para a satisfação da necessidade de se pensar 

estratégias de “contra hegemonia”. 
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1.3 A Questão Social e Política Social e suas Manifestações em 
Pernambuco

O século XX encontrou Pernambuco ainda mergulhado numa 

estrutura econômica centrada na monocultura da cana-de-açúcar para 

industrialização nas usinas. Essas usinas encontravam-se na maioria em 

decadência, obsoletas e com dificuldades de competir com as usinas modernas 

instaladas em São Paulo, embora presentemente, a partir do consumo de 

biodiesel, as Usinas de Pernambuco estejam em processo de recuperação.  

A topografia da Zona da Mata pernambucana dificulta a 

mecanização da lavoura. Essa é uma justificativa dos capitalistas para 

intensificarem o uso do trabalho humano nas usinas em condições precárias, 

sobretudo no momento da colheita. Esse trabalho, em condições pouco 

mecanizadas torna-se mal remunerado. O plantio do algodão entrou também 

em declínio em Pernambuco e muitas fábricas de tecido fecharam suas portas.

O criatório de rebanhos do agreste e sertão e a lavoura de 

subsistência, além de não contarem com uma estrutura de apoio contínuo, por 

parte do governo, sofrem os efeitos das estiagens periódicas peculiares ao 

semi-árido. Este desenrolar do declínio da economia pernambucana produziu 

uma questão social, cuja gênese politizada, provavelmente encontra suas 

raízes nas manifestações ídeopolíticas explicitadas ao longo do processo 

histórico pelo qual passou a sociedade pernambucana, nas lutas libertárias. 

As dificuldades enfrentadas pelos pernambucanos nos períodos de 

crise, que incluem o período entre 1938 e 1971, inverteram de certo modo o 

sentido histórico das migrações internas. Transformaram Pernambuco de 

estado acolhedor de imigrantes do Nordeste, em estado exportador de 

trabalhadores para o desenvolvimento das regiões Sul, Sudeste e Centro 

Oeste. Esse processo de incremento das migrações da população como um 

todo e em especial da população masculina, a qual passou a buscar em outras 

regiões do País, os meios necessários para sua subsistência, contribuiu para 

uma complexidade cada vez maior das relações sociais em Pernambuco. 

Produziu o esgarçamento da sociabilidade pré-existente, inclusive, das 

relações familiares, na medida em que o homem emigrante muitas vezes 
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passou a constituir novas famílias, nos lugares de destino, deixando suas 

proles desamparadas e entregues à responsabilidade de mães, mulheres em 

geral do meio rural, com baixa qualificação profissional e níveis de renda 

irrisórios. Essa lógica foi acentuada pela expulsão das famílias residentes no 

campo, para incrementar a expansão do latifúndio e consolidar o capitalismo no 

campo. A decorrência desse processo foi a urbanização que despovoou o 

campo e inchou as cidades.

É relevante observar que mesmo havendo modificações no fluxo 

migratório e estando a economia pernambucana em decadência, o Recife 

continuou ainda a receber contingentes populacionais do interior e de outros 

estados, especialmente do Nordeste. Tornando-se o Recife uma cidade com 

problemas cada vez mais complexos em função da alta concentração de renda 

nas mãos dos capitalistas e das carências da maioria de sua população. Além 

do exíguo espaço para construção de moradias na cidade, o que inclusive 

gerou ao longo do tempo, o aterro dos mangues e a invasão dos rios por 

palafitas. Esta situação produziu desequilíbrios ecológicos e péssimas 

condições de habitação. Saliente-se também que desde 1938, já se observava 

em Pernambuco a escassez de trabalho assalariado, acompanhada de outros 

problemas, que se avolumaram ao longo do tempo como: a violência urbana, 

os altos índices de acidentes de trabalho e de trânsito, além dos desafios 

quase intransponíveis a serem enfrentados no cotidiano pelas classes 

subalternas que representam a maioria que luta com afinco pela sua 

sobrevivência. A questão social apresenta-se como expressão das 

contradições provenientes do sistema do capital, este, gerador da desigualdade 

entre os poucos que detêm os meios de produção, que conseguiram acumular 

riquezas e a grande maioria destituída desses meios e desprovida de recursos. 

Na medida em que esta classe subalterna se politizava a questão social 

politizada, passa a produzir revoltas, estas conduzidas por movimentos sociais 

de conteúdo ideopolítico voltado para a mudança e transformação, 

confrontadas com o conservadorismo.  

Analisando a contradição inerente à sociedade pernambucana e 

observando a unidade dialética da questão social e política social em 

Pernambuco, é pertinente explicitar também as contradições inerentes ao 
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período autoritário do Estado Novo, período este, em que no seu início, em 

1938, foi fundada a Escola de Serviço Social de Pernambuco, para oferecer um 

curso de curta duração aos funcionários do Juizado de Menores. 

Observe-se que no Estado Novo; em concomitância com o 

autoritarismo de tendência nazi-fascista, que lhe era peculiar; existiam também 

“ataques de grande número de intelectuais e de elementos das oligarquias 

oposicionistas da época, contra a figura e a obra de Getúlio Vargas” (CARONE, 

1988: p. 1). Observe-se, que nessa oposição encontravam-se políticos como 

Flores da Cunha, do Rio Grande do Sul, Juraci Magalhães, na Bahia e Carlos 

de Lima Cavalcanti, em Pernambuco. Saliente-se que estes oposicionistas 

foram destituídos do governo dos seus estados por Getúlio Vargas, após a 

instalação do Estado Novo. 

Pernambuco tinha sido objeto de interventoria desde 1930, quando 

foi nomeado para administrar o Estado, o usineiro Carlos de Lima Cavalcanti, 

porém, acusado de ser simpatizante do comunismo, por ter nomeado pessoas 

ligadas à Ação Nacional Libertadora para cargos públicos, no Estado Novo foi 

substituído pelo interventor Agamenon Magalhães. Este, requintando no 

Estado o autoritarismo, buscou doutrinar e estabelecer a hegemonia do poder 

do Estado sobre a população com um discurso conservador, anti-liberal, que 

buscava o consenso, além de algumas práticas que ele dizia serem voltadas 

para o bem estar social do povo.

Na realidade, estava comprometido com os interesses da classe 

dominante daquela época, acreditava na possibilidade de uma cooperação 

entre capital e trabalho, criando uma máscara que escondia as contradições de 

interesse entre a classe trabalhadora e a classe dos capitalistas. De acordo 

com Mirtes Alcoforado (1989), este discurso e esta prática de Agamenon, 

“consistia um instrumento de dominação de classe, pois, buscava impedir que 

as classes subalternas se tornassem conscientes de sua posição social e de 

seus reais interesses”. (ROCHA, M. A. G. Alcoforado, 1989: p. 123) 

O perfil autoritário do interventor Agamenon Magalhães, associado à 

influência do ideário nazi-fascista surgido na Europa de Hitler e Mussolini 

encontrou um terreno fértil à implantação de um governo centralizador que se 

permitiu ter todos os poderes e de tornar o Palácio do Campo das Princesas o 
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controlador do Estado de Pernambuco em todos os sentidos. Para reforçar o 

autoritarismo, Agamenon nomeou Etelvino Lins, bacharel em Direito, de origem 

sertaneja como ele, para a Secretaria de Segurança. Esta secretaria passou a 

vigiar as coisas e as pessoas, procurando comunistas, socialistas e 

democratas. Perseguiu os cultos afro-brasileiros e estabeleceu um sistema de 

controle do movimento sindical. A perseguição se estabeleceu fazendo com 

que pernambucanos ilustres se retirassem para outros estados.

Estruturou-se de tal forma a ação repressiva na polícia, que esse 

ideário se prolongou mesmo após a queda do Estado Novo, possibilitando que 

o grupo de Agamenon continuasse a fazer política nesse estilo. Seguindo a 

influência do modelo nazi-fascista adotado pelo Estado Novo, Agamenon 

cooptou um grupo de sindicalistas, líderes de sindicatos importantes, tais como: 

transportes urbanos, ferroviários, trabalhadores de usinas de açúcar, 

panificadores, entre outros.

Colocou com o conhecimento e apoio do Ministério do Trabalho, 

pessoas de sua confiança, nos sindicatos para desenvolverem um processo de 

cooptação dos sindicalistas. Posteriormente, esses sindicalistas foram 

chamados de “pelegos”. Estes se tornavam facilitadores do processo de 

opressão. Interfiriam nos sindicatos a fim de que as lideranças sindicais 

colaborassem com a polícia, indicando lideranças novas, para que fossem 

caracterizadas como comunistas, inimigas do Estado Novo para serem 

perseguidas, presas e torturadas na Casa de Detenção, hoje Casa da Cultura. 

(ANDRADE, M.C. 1995) 

Para fortalecer a ação junto aos sindicatos, embora não sendo 

católico praticante, Agamenon Magalhães passou a organizar os Centros 

Educativos Operários que, segundo Pandolfi, (1984), citado por Manoel Correia 

de Andrade (1995), desenvolvia uma educação, fundamentada na bula papal 

Rerum Novarum de Leão XIII.

Esta estratégia lhe rendeu o apoio da Igreja católica, sobretudo 

quando se tornou mais intensa a propaganda anti-comunista desencadeada 

pelo Estado Novo, por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP), no Estado de Pernambuco. Em nível nacional esse departamento era 

ligado ao Departamento Nacional de Imprensa e Propaganda (DEIP). 



82

Agamenon fez também acirrada campanha contra as consideradas doutrinas 

“exóticas” e “anticristãs”, colocando os comunistas e simpatizantes numa 

situação de execração pública. 

Agamenon fundou dois jornais com o dinheiro obtido junto a 

prefeitos do interior e a pessoas de posses: a Folha da Manhã e a Folha da 

Tarde, onde enaltecia o regime imposto por Vargas e doutrinava corporações. 

Escrevia um artigo diário, muitas vezes cheio de fel como aqueles que 

escrevera acerca do governador que o antecedera, Carlos de Lima Cavalcanti. 

(ANDRADE, M.C. 1995) 

Desencadeou uma campanha cruel contra os mocambos, mandando 

destruir, na calada da noite, os mocambos dos moradores vindos do interior. 

Esses moradores migravam para o Recife, por terem sido expulsos de suas 

localidades em decorrência da crise que também os afetara e da expansão do 

capitalismo no campo.

A existência dos mocambos já havia preocupado o geógrafo Josué 

de Castro que estudara as condições de vida da população que habitava o 

Recife, assustando-se com os índices, pois, observara que aproximadamente 

uma terça parte da população do Recife encontrava-se em condições de 

absoluta pobreza. Vale informar que, em depoimento para esta pesquisa, o 

professor da escola Paulo Maciel se refere à participação dele e de alunos da 

Escola nesse estudo de Josué de Castro. Isso, segundo ele, porque a Escola  

apresentava, ã época, as melhores qualificações para a realização desse 

trabalho. Diante da dificuldade de destruir os mocambos, Agamenon 

Magalhães decidiu implantar uma política de eliminação dos mocambos, por 

meio da construção de vilas populares, criando a Liga Social Contra os 

Mocambos, no seu governo. (ANDRADE, M.C. 1995) 

Com esse procedimento procurava transferir a população, 

acreditando que deste modo iria reduzir a construção espontânea dos 

mocambos, em Recife. Sua visão era limitada, pois não percebia que as 

pessoas ao deixarem seus mocambos para residirem em outra habitação, 

distanciavam-se dos seus lugares de trabalho de onde retiravam os recursos 

capazes de garantir sua sobrevivência, piorando, dessa forma, a sua qualidade 

de vida.
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Sua miopia conservadora o impedia de ver que os mocambos eram 

resultantes de um tipo de sociedade capitalista que produzira uma sociedade 

injusta e que se encontrava em crise. Com sua visão estreita perseguia os 

grupos políticos que estavam a perceber a origem da proliferação dos 

mocambos, pois estes eram resultantes do processo de urbanização, que 

expulsara o homem do campo para expandir o latifúndio, intensificando, desse 

modo, o processo de acumulação desenvolvido pelo capitalismo no campo. 

Sua política policialesca aparava a água da cachoeira sem perceber que a 

origem da água estava antes de sua queda.  

Sua política habitacional foi um fracasso, pois não percebera que as 

pessoas não poderiam pagar e conservar as casas e tampouco retornar aos 

lugares de origem de onde tinham sido expulsas pela absoluta falta de 

condições de sobrevivência. Além de obrigar os moradores de mocambos 

destruídos a voltar para os seus lugares de origem, mandava aterrar os 

mangues para conseguir novos terrenos, contribuindo desse modo para as 

cheias dos rios. Não deu apoio aos artistas e cientistas de Pernambuco. Entre 

eles: Cícero Dias, Lula Cardoso Aires, Gilberto Freyre, José Lins do Rego,  

Olívio Montenegro, Ulisses Pernambucano, Frederico Simões Barbosa, Sílvio 

Rabelo e Aníbal Fernandes. Este último, depois de ter sido diretor do Ginásio 

Pernambucano, tornou-se inimigo de Agamenon e foi um dos grandes 

jornalistas que o combateram. Embora, contraditoriamente, tenha Agamenon 

criado o Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP). Preocupou-se em 

implantar um sistema de cooperativas, que também se tornara um fracasso, 

graças à política autoritária nelas implantada, que gerara no fim do seu governo 

a sua dissolução. (ANDRADE, M.C.  1995) 

Dir-se-ia que os governos de influência nazi-fascista de Vargas e 

Agamenon Magalhães, cujo autoritarismo parecia fazer parte intrínseca de sua 

natureza, iriam sobreviver e perpetuar-se, entretanto, a partir do momento em 

que a força internacional contrária ao nazi-fascismo iniciou sua vitória, os 

governantes oportunistas logo cuidaram de mudar de direção. A ditadura de 

Vargas, para se perpetuar, passou a se expressar como democrata em um 

mundo que postulava a democracia.
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Para apoiar o grupo democrata Vargas decidiu a favor da 

participação do Brasil na Segunda Guerra. A população de Pernambuco se 

dividiu entre aqueles que apoiavam o nazi-fascismo e os demais que apoiavam 

os aliados da democracia, saudosos de uma república, onde houvesse maior 

liberdade de opinião e de voto. Ao lado destes dois grandes grupos ficavam os 

comunistas, com uma postura indecisa. Recife passou a hospedar tropas 

americanas. O torpedeamento de navios na costa do Nordeste produziu uma 

revolta em Recife. 

O movimento contou com a adesão da população e dos estudantes, 

liderados por Manuel Correia de Oliveira Andrade e Rui da Costa Antunes, 

entre outros, que passaram a se aproximar de líderes antigetulistas como: 

Juracy Magalhães e de professores liberais como: Geraldo de Andrade Simões 

Barbosa, Pinto Ferreira e do sociólogo Gilberto Freyre. Receberam apoio do 

advogado Antiógenes Chaves e do jornalista Aníbal Fernandes. A festa 

comemorativa da libertação de Paris contou com a participação de grande 

parte da população, o que significava, também, um combate ao nazi-fascismo e 

naturalmente ao Estado Novo.

Neste ano de 1945 foi assassinado o principal líder estudantil 

antifascista, Demócrito de Souza Filho e foi fundada a União Nacional dos 

Estudantes e, em Pernambuco, a União Estadual de Estudantes. Ainda em 

1945 Getúlio Vargas chamou Agamenon Magalhães ao Rio para ser Ministro 

da Justiça, a fim de comandar a transição do regime de influência nazi-fascista 

para uma democracia formal. Na interventoria de Pernambuco ficou seu fiel 

seguidor Etelvino Lins, que impingiu grande perseguição aos estudantes, 

impedindo manifestações de rua a favor do brigadeiro Eduardo Gomes, da 

União Democrática Nacional, que postulava ser Presidente da República numa 

democracia.

Getúlio Vargas foi deposto por forças militares e civis que 
transmitiram o governo, no dia 31 de outubro de 1945, ao 
presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares.  Este 
assegurou a realização (no dia 2 de dezembro) das eleições 
para a presidência e a formação da Assembléia Constituinte. Os 
analfabetos (mais da metade da população em idade de votar), 
os cabos e os soldados continuaram fora do pleito. Não 
participavam, pois, da ‘democracia’... (ALENCAR, 1996: p. 349) 
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Antes da queda de Vargas formaram-se novos partidos políticos 

para disputar as eleições para a Câmara dos Deputados e Senado, com a 

incumbência de elaborar uma nova Constituição. 

O Decreto Lei nº. 7586, de 28 de maio de 1945 – Regulou o 

alistamento eleitoral e as eleições. Tornou legal a existência dos partidos 

políticos. Este Decreto foi assinado por Vargas e por todos os ministros, 

inclusive Agamenon Magalhães, que era ministro da justiça.

Em Pernambuco, formou-se uma facção ligada a Agamenon 

Magalhães composta por antigos funcionários públicos e prefeitos nomeados 

que exerceram cargos na ditadura, que aderiram ao Partido Social Democrático 

(PSD). Também surgiram o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e a União 

Democrática Nacional (UDN) em oposição ao PSD, além da continuidade do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) que seguia Luís Carlos Prestes.

Em Pernambuco, o PSD, detentor de currais eleitorais no sertão, 

conseguiu eleger a maioria dos deputados, a UDN fez uma bancada e a 

surpresa foi o PCB, que conseguiu eleger três deputados federais, obtendo 

votação expressiva no Grande Recife, concentrada em Jaboatão dos 

Guararapes, chamada de Moscouzinho. 

Com a deposição de Vargas, Etelvino Lins, deposto, foi substituído 

pelo desembargador José Neves, posteriormente seguido pelo Dr. José 

Domingues que escolheu como auxiliares Pelópidas Silveira, como prefeito do 

Recife, Ageu Magalhães, como secretário de saúde e Maurício Coutinho, como 

secretário de Viações e Obras Públicas. A partir daí, Pelópidas Silveira tornou-

se uma legenda política no Recife, elegendo-se prefeito duas vezes e vice-

governador na chapa encabeçada por Cid Sampaio, em 1958. Para a 

Presidência da República foi eleito o general Dutra do PSD, apoiado pelo PTB 

e por Vargas. 

É notório observar, entretanto, que a grande surpresa foi Iedo Fiusa, 

ex-prefeito de Petrópolis e figura inteiramente desconhecida, candidato do PCB 

à Presidência da República, lançado quinze dias antes das eleições, obteve 

folgado o primeiro lugar no Recife, levando os políticos a compreenderem que 

o Partido Comunista Brasileiro possuía força considerável e que Luís Carlos 
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Prestes ainda era prestigiado com as lembranças da Coluna e por muitos ainda 

considerado “o Cavaleiro da Esperança” (ANDRADE, M.C., 1986: p. 13). 

Com três deputados federais eleitos: Gregório Bezerra, o 

revolucionário de 1935, Agostinho Dias de Oliveira, líder ferroviário e Alcedo 

Coutinho, médico famoso de Nazaré da Mata e com o desempenho eleitoral do 

Recife, os comunistas conseguiram eleger nove deputados para a Câmara 

Estadual e, em 1947, nas eleições municipais, a maioria da Câmara de 

Vereadores. O PCB poderia exercer um papel importante no desempate de 

eleições entre o PSD e a UDN, conseguindo a vitória, aquele partido por ele 

apoiado. Isto aconteceu ao ser instalada a Assembléia Legislativa, quando os 

comunistas apoiaram o PSD e elegeram para a presidência o advogado Otávio 

Correia de Araújo, que empossou o governador eleito pelo PSD, Barbosa Lima 

Sobrinho. Este, embora eleito pelo PSD, buscou se afastar da tutela de 

Agamenon, fazendo uma política mais aberta, sem todavia deixar de fazer 

repressão por meio do setor de segurança.  

No espaço de abertura política colocou na Secretaria de Educação o 

professor Sílvio Rabelo que o ajudou a fundar e instalar uma Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, depois federalizada, para a qual nomeou como 

catedráticos, sem concurso público, professores conceituados e políticos que 

não haviam obtido sucesso eleitoral. Além disso, promoveu menções honrosas 

para comemorar o Centenário da Revolução Praieira, que segundo alguns 

historiadores, tinha um conteúdo socialista utópico. 

O PSD continuou no poder, pois em 1950 Agamenon volta, por meio 

de eleições estaduais. Para dirigir o Departamento Estadual de Estradas de 

Rodagem nomeou o engenheiro Antônio Baltar, professor da Escola de Serviço 

Social e para a Secretaria de Viação e Obras Públicas, seu genro Armando 

Monteiro Filho, engenheiro e co-proprietário da Usina Cucaú. Em 1952, 

Agamenon faleceu de ataque cardíaco.

Deveria haver uma eleição, mas João Cleofas, opositor de 

Agamenon no pleito anterior concordou que o sucessor de Agamenon fosse 

Etelvino Lins, tendo sido feito um acordo entre o PSD e a UDN. Neste acordo, 

Cleofas, candidato da UDN derrotado, no pleito anterior esperava que 

chegasse a sua vez em 1954, pois acreditava que nesse ano fosse ocorrer 
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uma eleição em que ele fosse candidato único. Este fato não ocorreu, pois as 

forças de esquerda se uniram e lançaram como anticandidato o jornalista 

Osório Borba. Este candidato enfrentou a máquina política do Estado, a Igreja 

Católica, a grande imprensa e dispôs de pouco tempo para sua propaganda. 

Apesar desta situação adversa, desenvolveu uma campanha com 

grande dinamismo e obteve uma votação expressiva, conseguindo sucesso 

eleitoral em Olinda e Recife.

Nesse momento de 1954 incompatibilizado com a política populista 

de Vargas, Etelvino convenceu o general Cordeiro de Farias, do Rio Grande do 

Sul, a aceitar sua candidatura a governador de Pernambuco, obtendo vitória 

fácil, embora o PSD já não fosse tão forte. O deputado do PSD José Francisco 

de Melo Cavalcanti, político de Macaparana foi eleito presidente da 

Assembléia, tornando-se virtual governador. (ANDRADE, M. C. 1995) 

As idéias populistas semeadas no segundo governo Vargas, na 

década de 1950, fermentaram o desenvolvimento de uma certa agitação 

operária. O PTB tornou-se forte, elegendo bancadas representativas tanto no 

nível federal quanto no estadual. “A área produtora de cana-de-açúcar se 

expandia por porções marginais à região da mata, provocando a expulsão de 

produtores rendeiros e posseiros de seus “sítios”, passando a haver uma certa 

reação destes, dando origem à formação das Ligas Camponesas, presididas 

por José da Galiléia e lideradas por Francisco Julião” (ANDRADE, M. C., 1986: 

p. 230) 

O deputado Carlos Luís de Andrade [Deputado pelo PSB – 1959 
– 1963 e suplente em 1963 – 1967] conseguiu na Assembléia 
Legislativa a desapropriação de terras para localização de 
‘camponeses’, o chamado Movimento Camponês se expandira 
preparando o ambiente para novas reivindicações em defesa de 
seus direitos e para implantação de um movimento sindical no 
campo, organizado em alguns municípios pelos comunistas 
(Palmares) e em outros pela Igreja Católica (Jaboatão e Cabo). 
(ANDRADE, M. C., 1986: p.14) 

Na cidade observava-se uma movimentação de intelectuais e de 

estudantes, quer no sentido político quer no intelectual; foi neste período que o 

Diário de Pernambuco, sob a liderança de Mauro Mota, publicou suplementos 

literários semanais e que o Jornal do Comércio, além dos suplementos 

literários dominicais, publicou durante vários meses a Revista Nordeste e 
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editou algumas plaquetas sobre temas literários e de Ciências Sociais, sob a 

direção de Esmaragdo Marroquim e de Aderbal Jurema.

Houve, por conseguinte, uma grande mobilização urbana e rural, 

esta última por meio do movimento no Engenho Galiléia em Pernambuco e das 

citadas Ligas Camponesas fundadas desde 1955. 

Vale registrar que em 1961, o movimento camponês, nascido em 

Pernambuco, adquiria caráter nacional.  Era realizado em Belo Horizonte o I 

Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas.  Em 1962, o 

Estatuto Nacional do Trabalhador Rural era aprovado, pelo Presidente João 

Goulart, provocando a transformação de Ligas Camponesas em sindicatos 

rurais.

No início dos anos 1960, a situação das classes trabalhadoras 
nas áreas rurais do País não sofrera nenhuma mudança...A 
grande maioria da população era constituída de lavradores e 
trabalhadores sem terra... Os trabalhadores reagiam. Em 1955, 
trabalhadores do Engenho Galiléia em Pernambuco fundaram a 
Sociedade Agrícola e Pecuária dos Trabalhadores de 
Pernambuco, a primeira Liga Camponesa...Com o objetivo de 
lutar pela posse da terra e reforma agrária...Em março de 1962, 
era aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural que levaria muitas 
Ligas a se transformarem em ativos sindicatos rurais. (ALENCAR, 
C. et al 1996, p. 382) 

É interessante notar a efervescência dos Movimentos Sociais nessa 

época, havendo uma grande mobilização no Estado. 

Pernambuco esboçava uma certa tendência à radicalização 
ideológica entre direita e esquerda, principalmente depois que se 
observou que o grupo conservador estava ainda entre duas alas e 
as chamadas esquerdas tinham o controle de mais ou menos 30% 
do eleitorado. A vitória de Pelópidas Silveira nas primeiras 
eleições majoritárias e o desempenho das esquerdas nas eleições 
parlamentares foram um incentivo a que se procurasse reunir, na 
chamada Frente do Recife, os diversos grupos formados por 
comunistas, socialistas, sociais democratas, católicos 
progressistas etc, levando-os a procurar um espaço político mais 
amplo. (SOARES, J. A. 1982: p. 30) 

O PSD cansara o povo com a sua política conservadora e rural e a 

pouca preocupação com a industrialização e o planejamento, apesar de ter 

trazido ao estado de Pernambuco o padre Lebret, dirigente do grupo francês 

Economia e Humanismo. Este economista e sacerdote, assessorado por 

Antônio Bezerra Baltar, professor da Escola de Serviço Social, e Souza Barros 
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fez o diagnóstico e sugestões para uma política desenvolvimentista para o 

Estado, que o governo estadual não teve maior preocupação ou não teve 

condições de aplicá-la. Observe-se nessa informação que, contraditoriamente, 

no Governo de Agamenon, embora ele tenha perseguido intelectuais, 

preocupou-se também em formar quadros para administrar o Desenvolvimento 

do Estado de Pernambuco, sendo, nessa época, fundado o CONDEPE. 

No governo Cordeiro de Farias foi aprovada uma lei tributária em 31 

de janeiro de 1955, a qual vigorou até 24 de maio de 1958. Essa lei foi 

considerada escorchante pelas classes produtoras, que desenvolveram um 

movimento para combatê-la, contando em seus quadros com advogados 

experientes e combativos como Gláucio Veiga, que se dizia marxista. As 

chamadas classes produtoras organizaram-se e apresentaram sugestões e 

reivindicações, levando o problema para fazer um acordo com os udenistas a 

fim de derrubarem o velho partido de Agamenon. Organizaram uma chapa 

majoritária, com Cid Sampaio como candidato a governador e Pelópidas 

Silveira como vice. Eleitos os candidatos ficaram no poder no período de 31 de 

janeiro de 1959 a 04 de dezembro de 1962. 

Dizia-se que o povo e industriais aliavam-se em defesa de 

Pernambuco. O PSD perdeu a iniciativa do contra-ataque e caiu na defensiva. 

Mesmo com um candidato, Jarbas Maranhão, político experiente e conhecedor 

dos problemas do Estado, o PSD não teve condições de elegê-lo, sendo eleito 

com grande maioria de votos, Cid Sampaio. O novo governador procurou dar 

uma dinamicidade maior ao Estado e desenvolver uma política de 

industrialização que teria como ponta de lança uma fábrica de borracha 

sintética a ser instalada no Cabo, próximo ao Recife, onde foi implantado um 

distrito industrial e que utilizaria o álcool como matéria-prima. Mas a elevação 

do preço do álcool e a política de exportações do mel rico, matéria-prima para a 

fabricação do álcool, fizeram com que a fábrica entrasse em crise e fosse 

depois, adquirida pelo grupo Petrobrás, passando a usar derivados do petróleo 

como matéria-prima. 

Durou pouco a “’lua de mel’ de Cid Sampaio com as esquerdas, 

apesar de ele haver desapropriado o engenho Galiléia e organizado um 

programa de colonização” (ANDRADE, M. C. 1986: p. 218) que, desagradou às 
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esquerdas. Criou uma Companhia de Revenda e Colonização que deu mais 

ênfase ao setor de colonizações. 

Além de serem pouco expressivas as terras desapropriadas em 

relação às famílias que deveriam ser aí colocadas – também descuidou-se da 

comercialização da produção agrícola. A Companhia seria reorganizada pelo 

seu sucessor, Miguel Arraes de Alencar, sob a direção de Waldir Ximenes. 

A situação do Nordeste se tornava cada vez mais difícil: a ocorrência 

de duas grandes secas em uma década – 1952 e 1958 – fez com que o 

Governo Federal se alertasse para o fato de que o problema não era apenas 

regional, era também um problema nacional, levando-o a criar órgãos em nível 

regional, com ação em todos os estados do Nordeste, o que punha de 

sobreaviso os governadores, temerosos de perderem poder e influência.

Os órgãos foram o Banco do Nordeste do Brasil, com sede em 

Fortaleza criado no segundo governo de Getúlio Vargas e dirigido inicialmente 

por Rômulo de Almeida em 1952, e a Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), criada no governo de Juscelino Kubitschek, com sede no 

Recife, sob a superintendência de Celso Furtado, no anos de 1959. Em 1952, 

no segundo Governo de Vargas, foi feita a delimitação da área de domínio do 

clima semi-árido e a institucionalização do chamado Polígono das Secas.

“A SUDENE foi um dos resultados da ação de Juscelino na luta pela 

aceleração do desenvolvimento, numa hora em que o Brasil atravessava uma 

grande crise.” (ANDRADE, M. C., 1986: p. 3)

O Nordeste vivia uma séria crise devido ao esclerosamento de suas 

estruturas econômico-sociais e do impacto de duas grandes secas; além disto, 

como continuava mergulhado em uma política coronelista e assistencialista, 

chegou-se à conclusão de que, para evitar sua explosão era necessário que 

fosse implantada uma política de intervenção por parte do Governo Federal, 

visando a sua dinamização econômica. Vale acrescentar que em 1955 foi 

realizado o Congresso de Salvação do Nordeste e que em 1956 ocorreu o 1º 

Encontro dos Bispos do Nordeste. 

Para isso organizou-se estruturalmente a intervenção, criando-se, 

após estudos de profundidade, a referida Superintendência do 
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Desenvolvimento do Nordeste ligada diretamente à Presidência da República, 

confiando-se a mesma à direção, conforme dito anteriormente, do economista 

paraibano Celso Furtado. 

O diagnóstico que serviu de certidão de batismo à SUDENE, o 
famoso relatório do Grupo de Trabalho do Desenvolvimento do 
Nordeste (GTDN), inovou ao salientar que a causa fundamental do 
subdesenvolvimento da região não era de ordem climática, não 
era a seca, mas a falta de adaptação da economia tradicional às 
condições naturais e o esclerosamento do sistema de posse e uso 
da terra. Demonstrou que o Nordeste era viável e que a sua 
balança comercial era positiva, mas era prejudicada pela 
transferência de recursos da região para o Centro Sul. 
(BACELAR,T. 1995: p. 3) 

Diante deste diagnóstico, o GTDN recomendava, entre outras 

medidas, uma política de maior intervenção do Governo Federal no Nordeste 

dando assistência aos governos estaduais. Recomendava também, uma 

reformulação dos órgãos federais que atuavam na região, sobretudo o DNOCS 

(Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), além de uma política de 

incentivos fiscais para o desenvolvimento de indústrias e reformulação dos 

núcleos já existentes. Indicava ainda, uma política de reforma agrária, com 

apoio à introdução de processos racionais de uso e cultura da terra, liberação 

de lotes para a reforma agrária e uma política de estímulos à emigração das 

áreas super povoadas para áreas marginais em povoamento, como o Noroeste 

do Maranhão e o sul da Bahia. 

Apesar de ser um programa moderado, encontrou resistência de 

governadores e de políticos influentes da região que temiam a perda do poder 

em nível de pressão por recursos federais, e de outras influências, ligadas à 

utilização pessoal dos serviços públicos. Eram os chamados “industriais da 

seca” (CALLADO, A. 1960: p. 10). Os projetos da SUDENE que deviam ser 

aprovados no Congresso andaram muito devagar em vista da má vontade de 

parlamentares comprometidos com as velhas estruturas. Os industriais locais e 

do Sudeste nem sempre utilizaram racionalmente os recursos que foram sendo 

liberados pela autarquia e os proprietários de terra se revoltaram com a 

hipótese de uma reforma agrária, no momento em que sindicatos rurais e ligas 

camponesas procuravam levantar os agricultores em defesa dos seus direitos, 

nunca cumpridos, mesmo quando consagrados pela legislação. 
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A SUDENE10, entregue a técnicos jovens e não ligados às 
estruturas políticas dominantes, sofreu um intenso combate e uma 
propaganda de desmoralização, inclusive de estar infiltrada por 
comunistas.  Em vista dessas acusações, com o golpe de 1964 ela 
foi duramente atingida e desviada dos rumos traçados por Celso 
Furtado. Após 1964, ela foi aos poucos desativada, 
desestabilizada e transformada quase que apenas em uma 
agência de empregos para pessoas de classe média, com 
qualificação profissional e para atendimento na distribuição de 
incentivos para industriais ou pessoas ansiosas por obter recursos 
públicos. (ANDRADE, M. C. 1989: p. 3) 

O ano de 1962 foi de grande agitação na vida pernambucana; as 

Ligas Camponesas haviam estendido a sua influência por todo o Brasil, 

ganhando repercussão internacional, dinamizadas pela atuação do deputado 

socialista Francisco Julião. A Igreja, temendo o avanço do comunismo e das 

Ligas, passou a atuar no campo, organizando os trabalhadores rurais em 

sindicatos, sob a liderança do padre Melo, no Cabo, e do padre Crespo em 

Jaboatão.

O padre Melo merecia a confiança das classes dominantes e chegou 

a organizar uma cooperativa, a de Tiriri no Cabo, arrendando alguns engenhos 

da Usina Salgado e tentando desenvolver um esquema de exploração 

cooperativa da terra, dentro do próprio sistema usineiro. Posteriormente, ele 

partiu para o arrendamento de usinas em via de falência, como a Mussurepe e 

a Serro Azul, para serem administradas pela cooperativa; essa experiência 

fracassou não só devido à situação em que se encontravam as usinas quando 

foram entregues à cooperativa, como à má organização da cooperativa e 

também à transferência do padre para o Pará. Enquanto isso, os comunistas, 

liderados por Gregório Bezerra, organizaram o Sindicato de Trabalhadores 

Rurais de Palmares, congregando milhares de trabalhadores, já proletarizados, 

tornando-se uma grande força política. 

Cid Sampaio, antecessor de Arraes, que caminhara com as forças 

populares por algum tempo, não teve condição de manter o acordo com as 

mesmas e os empresários da indústria e do comércio e começou a perder 

10 Observe-se que no final da década de 1990, o então presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu 
fechar a SUDENE. Este fato, segundo informações obtidas de ex-funcionários da SUDENE, prejudicou 
setores do Nordeste. Ao mesmo tempo, que beneficiou os devedores dos empréstimos adquiridos por 
meio do Fundo do Nordeste (FINOR), que emprestava recursos advindos do Governo Federal para 
projetos de empresários privilegiados. Segundo essas informações obtidas, os arquivos da SUDENE 
foram desativados. 
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prestígio. Por isso, nas eleições municipais teve que aceitar a candidatura de 

Miguel Arraes de Alencar, seu secretário da fazenda, porém um homem ligado 

às forças populares, à Prefeitura do Recife. Torna-se, desse modo, mais fraco 

o esquema de sustentação política do então Governador Cid Sampaio. Arraes, 

na condição de Prefeito, tratou de organizar o povo por meio de uma política de 

dinamização dos setores de educação e saúde, fundando o MCP (Movimento 

da Cultura Popular) que foi dirigido por Germano Coelho, professor da Escola 

de Serviço Social.

Esse movimento congregou uma grande quantidade de intelectuais 

e professores filiados às mais diversas correntes de esquerda, comunistas, 

socialistas, católicos progressistas, trabalhistas etc e teve uma atuação 

marcante. O pedagogo Paulo Freire, professor da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco, um dos seus líderes, organizou um projeto de alfabetização que 

poderia ser utilizado entre a grande massa de analfabetos com resultado a 

curto prazo.  O projeto de Freire foi aplicado também em Angicos, no Rio 

Grande do Norte, em convênio com o governo Aluísio Alves. 

Podia-se dizer que a sociedade estava em ebulição e bastante 

dividida entre os partidários das reformas institucionais e os conservadores, 

quando se desenhou o quadro sucessório estadual em 1962. Neste quadro, a 

UDN apresentou, mais uma vez, como candidato ao governo do Estado, João 

Cleofas de Oliveira, político que já perdera as eleições governamentais para 

Agamenon Magalhães, em 1950, para Cordeiro Farias em 1954 e perderia para 

Arraes, em 1962. Depois do golpe de 1964, ainda uma vez, ele perdeu as 

eleições majoritárias de senador para Marcos Freire, ficando conhecido como o 

grande perdedor de eleições majoritárias em Pernambuco. 

As forças de esquerda, a chamada Frente do Recife, que se 
estruturara em 1955, com a eleição de Pelópidas Silveira para a 
Prefeitura do Recife e que indicara este mesmo político para a 
vice-governadoria em 1952, como companheiro de chapa de Cid 
Sampaio achou que era a vez de entrar na composição como 
titular e não como vice e apresentou a candidatura do prefeito do 
Recife, Miguel Arraes de Alencar, ao governo do Estado, tendo 
como companheiro de chapa para a vice-governadoria o político 
pessedista Paulo Pessoa Guerra. Um grupo do PSD que manteve 
o controle da sigla e que era mais ligado a Agamenon, apresentou 
como candidato o engenheiro e político Armando Monteiro Filho. 
(SOARES, J. A. 1982: p. 15) 
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Arraes teve o apoio de uma coligação de petebistas, socialistas e 

comunistas. A campanha contra Miguel Arraes foi muito intensa, contando com 

o apoio do Governo do Estado, da Imprensa, das emissoras de rádio dos 

colégios católicos, da Igreja institucionalizada etc, mas Arraes conseguiu 

vencer as eleições por um pequeno número de votos. 

Eleito, foi empossado em 31 de janeiro de 1963, e organizou um 

secretariado em grande parte desligado dos velhos grupos políticos regionais, 

procurando fazer um governo popular, daí a expressão de que “o governo era 

do povo”, e tentou uma série de reformas.

O socialista Miguel Arraes, passou a exigir o cumprimento do 

Estatuto Nacional do Trabalhador Rural regulamentado pelo Presidente Goulart 

e o pagamento do salário mínimo, incentivando, desse modo, a organização 

dos trabalhadores rurais no Estado. 

Nessa época, no Governo do Presidente João Goulart, que aprovara 

a regulamentação do trabalho rural e o pagamento do salário mínimo ao 

trabalhador do campo, as contradições das forças de esquerda que integravam 

a coligação considerada por alguns autores como populista, conduziram a um 

projeto que se tornou inviável, considerando a composição de classes e de 

forças sociais. Ou seja, o populismo apesar de estabelecer medidas favoráveis 

ao trabalhador não se contrapunha diretamente ao processo de acumulação do 

capital, cujo vigor, depende da exploração do homem pelo homem. Muitos são 

os estudiosos que tratam dessa questão. Chico Alencar e outros autores, por 

exemplo, afirmam que, no governo Goulart: 

O programa de reformas democráticas e nacionalistas que 
interessavam tanto aos trabalhadores quanto à burguesia 
“progressista”, além da “luta anti-imperialista” e contra “o 
latifúndio semifeudal” era visto como uma etapa necessária do 
processo de transformações da sociedade brasileira que se daria 
através de uma revolução democrático-burguesa e de forma 
pacífica, comandada pela burguesia nacional. (ALENCAR, C. et
al, 1996, p. 380) 

De fato, a história provou que a previsão das forças democráticas 

estava incorreta, pois, ao contrário das expectativas democráticas, as forças 

conservadoras deram um golpe, conseguindo depor o Presidente João Goulart, 

iniciando, assim, um longo período de exceção democrática. 
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O Governador Arraes foi deposto pelo golpe em 2 de abril de 1964. 

Este enfrentava uma situação crítica no Estado, em decorrência da crise 

internacional, que atingira a América Latina e o Brasil e produzira a grande 

mobilização das forças de esquerda, que incluíam os trabalhadores do campo 

e da cidade, além da grande pressão de forças conservadoras do país, 

apoiadas pela UDN e pelo jornalista, então governador da Guanabara, Carlos 

Lacerda, aliado ao capital internacional e a órgãos de repressão dos Estados 

Unidos, que buscavam minar e destruir o sistema democrático, vigente no 

Brasil, no período de João Goulart, além de estar atravessando uma série de 

procelas, no Estado.

Com a queda de Arraes, foi concluída uma experiência de governo 

popular em Pernambuco, dando margem a discussão sobre se o seu governo 

seria realmente popular ou se populista com tonalidades de esquerda, o que o 

diferenciava do segundo governo de Getúlio que é considerado populista 

conservador, e o aproximava do governo Goulart, voltado para as reformas de 

base. Até que ponto um governo populista é apenas populista e quando ele se 

torna realmente popular? Esta é uma indagação que pode ser respondida a 

partir de diferentes pesquisas, não sendo, entretanto objeto deste trabalho. 

O governo Arraes duraria apenas 13 meses, pois a 2 de abril de 

1964, ele, o governador, seria preso, deposto e substituído pelo vice 

governador Paulo Guerra que concluiria o mandato. O momento político era 

difícil. Acentuava-se, no plano internacional, a política da “guerra fria”, e os 

americanos procuravam insistentemente manter o controle sobre a América 

Latina, com receio de que outra Cuba se formasse no mundo ocidental, 

especialmente no continente americano. Este receio se fazia sentir tanto em 

escala nacional como na estadual e regional. 

Em escala nacional, os americanos não confiavam no presidente 

João Goulart que, com a renúncia de Jânio Quadros, assumiu a Presidência e 

teve que enfrentar forte resistência militar e fazer acordos que, praticamente, 

lhe tiravam os poderes presidenciais, fazendo substituir o sistema presidencial 

pelo parlamentarista. Preparando as forças políticas conservadoras e 

procurando dar legitimidade a uma situação de manutenção do sistema, foi 

criada e desenvolvida a Escola superior de Guerra, no Forte de São João, que 
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preparava não só militares da alta oficialidade como também lideranças civis 

para gerir a política nacional. Aos cursos de maior profundidade e duração, 

ministrados no Rio de Janeiro, se seguiram outros de curto prazo e mais 

gerais, nas capitais de Estados, sob a responsabilidade das associações de 

antigos estagiários da Escola Superior de Guerra. 

Estes cursos eram ministrados visando transmitir um conhecimento 

da realidade brasileira e, ao mesmo tempo, mentalizar o alunado de que o 

Brasil deveria se posicionar firmemente ao lado dos Estados Unidos na “guerra 

fria” e se tornar uma grande potência. Entre os idealizadores da Escola 

Superior de Guerra encontravam-se oficiais como os generais Golbery do 

Couto e Silva, Oswaldo Cordeiro de Farias, que fora governador de 

Pernambuco, Humberto de Alencar Castelo Branco e Ernesto Geisel, os dois 

últimos alcançaram a Presidência da República e eram geralmente chamados 

de ligados à “linha de Sorborne”, comparando a Escola do Forte de São João à 

famosa universidade francesa. 

Em Pernambuco, Arraes, conhecido como um reformista e homem 

de esquerda, era olhado com desconfiança pelos que eram ligados à Escola 

Superior de Guerra e, como conseqüência, sofria uma grande vigilância militar 

e civil. Na época, instalou-se no Recife uma seção da Aliança para o 

Progresso, órgão do governo americano visando desenvolver programas que 

angariassem simpatias para os americanos e difundissem a propaganda, 

mantendo um dinâmico e numeroso corpo de informantes. “O número de 

americanos era elevado, chegando a haver, no Recife, em 1963, cerca de 14 

cônsules e vice-cônsules”(CAVALCANTI, 1978: p. 299). Como se não 

bastasse, formava também, contra Arraes, grande parte dos empresários, 

sobretudo usineiros e senhores de engenho, pessoas de classe média que 

temiam reformas de base, assim como setores mais conservadores da Igreja 

Católica. 

Arraes tinha maior sustentação política entre os sociais 
democratas, os trabalhistas, os católicos progressistas, os 
socialistas, os comunistas, o mundo estudantil, as ligas 
camponesas, a classe média e setores do PSD que o apoiaram na 
eleição de 1962. Também conseguira apoio no interior, de 
coronéis ligados ao velho PSD, de que ele participara, e amigos 
de Paulo Guerra, como o coronel José Abílio, de Bom Conselho. 
Contava também com alguns párocos do interior, como o padre 



97

Wanderley Simões da Pedra, e José Leite de Itapetim. 
(ANDRADE, M. C., 1989: p. 5)  

Estas forças, porém, não tinham uma certa unidade; entre elas 
havia aqueles mais radicais que achavam que o governador agia 
de forma lenta e moderada e os que queriam fazer uma revolução 
imediata, não confiando em um processo lento de reformas. Daí 
os problemas que enfrentou com as Ligas Camponesas quando 
elas passaram a pregar reforma agrária “na lei ou na marra”, com 
o padre Melo que procurava dar uma condução própria à 
Cooperativa de Tiriri, com Trotsquistas que tentaram acelerar o 
processo revolucionário na área de Itambé e Goiana e de líderes, 
como Júlio Santana, na área de Barreiros. 
O governador tinha que conciliar, uma vez que recebera apoio de 
grupos conservadores , como o PSD de Paulo Guerra, o PTB de 
José Ermírio de Moraes e de Barros Carvalho, ao mesmo tempo 
em que não podia desagradar ao presidente João Goulart que 
lutava para readquirir os direitos de que havia sido destituído, com 
a instituição do parlamentarismo, fazendo uma campanha a favor 
do retorno do presidencialismo, por meio de um plebiscito” “E, 
após a vitória no plebiscito, procurando reformar a constituição 
que era apontada como um empecilho às reformas de base. 
(SILVA, H. 1975: p. 10)  

Apesar de todas estas dificuldades, Arraes procurava enfrentar 

problemas cruciais, tirando a polícia da porta do trabalhador rural, a fim de que 

ela respeitasse as suas reivindicações quando feitas de forma legal e de 

acordo com as normas estabelecidas, e procurando conciliar trabalhadores 

com proprietários de terra, estabelecendo acordos trabalhistas.

Ao fazer aplicar o Estatuto do Trabalhador Rural, forçou o 
pagamento do salário mínimo, elevando consideravelmente a 
renda do assalariado canavieiro, mas, ao mesmo tempo, pleiteou 
que houvesse um preço justo para a cana e para o açúcar. O 
pagamento do salário mínimo teve uma forte repercussão na 
economia interiorana, quando o trabalhador rural passou a poder 
consumir mais produtos, aumentando o movimento comercial das 
cidades e fortalecendo a economia dos médios e pequenos 
comerciantes. (CALLADO, A. 1964: p. 17)

Para que as reivindicações trabalhistas pudessem ser efetivadas, ele 

olhou com simpatia a organização dos trabalhadores rurais em sindicatos, 

como já ocorria com os urbanos, garantindo a sua existência. 

E com o Estatuto do Trabalhador Rural os sindicatos rurais 

passaram a se organizar e a serem reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, 

sobretudo no período em que este ministério esteve nas mãos de políticos do 

Partido Democrático Cristão, como foi o caso do deputado paulista Franco 

Montoro.
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Inicialmente, sentiu-se uma certa rivalidade entre os sindicatos e as 

ligas; as áreas de atuação, embora fossem interligadas, não eram 

rigorosamente as mesmas. As ligas se desenvolviam geralmente nas áreas em 

que havia pequenos produtores, proprietários temerosos da perda da 

propriedade, e os chamados arrendatários ou “foreiros”, que cultivavam terra 

alheia e começavam a ser expulsos pelas usinas que procuravam expandir os 

seus canaviais. Os sindicatos eram típicos das áreas em que dominavam os 

trabalhadores assalariados, nas regiões de domínio das usinas. Por isto, 

enquanto as ligas davam maior ênfase à realização da reforma agrária, os 

sindicatos, embora também partidários da reforma, se mobilizaram mais 

rapidamente nos movimentos de reivindicação salarial. 

Preocupado não somente com os problemas da região da Mata, mas 

também com o Agreste e o Sertão, onde dominavam o sistema da parceria e 

do arrendamento de terras aos pequenos produtores, o governo organizou um 

sistema de assistência creditícia, técnica e comercial para esses produtores. 

Utilizando o sistema, iniciado timidamente no governo de Jânio Quadros, 

Arraes organizou a assistência creditícia ao pequeno produtor a juros oficiais, a 

fim de que este produtor não fosse explorado pelos comerciantes atacadistas 

que o financiavam a juros altíssimos e compravam a produção durante a safra 

a preços ínfimos.

Tendo que contar com o apoio do Banco do Brasil, que dispunha de 

dinheiro, fez acordo com os gerentes de suas agências para ampliar, com o 

apoio do Estado, o atendimento de pequenos empréstimos. Para isto, 

organizou o Grupo Executivo da Produção de Alimentos (GEPA) que punha 

funcionários e viaturas à disposição das agências bancárias, permitindo que 

um maior número de agricultores fosse atendido. Encaminhou para o trabalho 

de extensão rural os técnicos do Estado que antes atendiam à grande 

produção. Junto com a Companhia de Revenda e Colonização (CRC), sob a 

direção de Waldir Ximenes, organizou a comercialização da produção agrícola, 

livrando mais uma vez o pequeno produtor do intermediário, do atravessador, 

vendendo produtos de maior demanda a preços baixos aos produtores. Dentro 

dos limites impostos pelo sistema federativo, ele realizava um grande avanço 
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ao atendimento aos pobres do campo e os preparava para uma política 

cooperativista.

Não satisfeito, tratou de manter os serviços de extensão e 

melhoramentos das rodovias, visando dinamizar a circulação das riquezas e 

desenvolveu um sistema popular de atendimento no setor sanitário, organizado 

por médicos que tinham uma visão humanista do problema, deu continuidade 

ao setor de educação, tanto na área de alfabetização como na de cultura 

popular, trabalho que já vinha desenvolvendo com o MCP, quando prefeito do 

Recife. A sua concepção de desenvolvimento não era copiada dos modelos 

elaborados nos países desenvolvidos e transpostos para o Brasil, mas era 

aquele elaborado na própria “práxis” brasileira. 

Os conservadores e detentores da riqueza no Brasil e no Nordeste, 

considerando Pernambuco como uma região explosiva, em particular, temiam 

que ocorresse uma revolução socialista. Conta-se até que tendo o então 

governador do Rio Grande do Norte, Aluísio Alves, ido aos Estados Unidos às 

vésperas das eleições de 1962, ao visitar o presidente Kennedy foi 

surpreendido com uma pergunta do mesmo: se Arraes ganharia as eleições em 

Pernambuco. 

O temor de uma revolução comunista, que alguns acreditavam ser 

possível e muitos procuravam difundir para tirar proveito com uma mudança de 

controle do espaço político, levou à conspiração que se estendeu por todo o 

país.

No Rio de Janeiro, o Marechal Castelo Branco, logo se tornou chefe 

do movimento. A princípio pensava que nas eleições presidenciais que se 

seguiriam seria possível eleger um presidente conservador e empossá-lo, caso 

houvesse ameaças à posse. Em seguida, porém, achando que João Goulart, 

apesar de homem rico, grande latifundiário no Brasil e em outros países do 

Prata, quisesse dar um golpe e se manter no poder, além do período de seu 

mandato, passou a pensar na sua deposição. Na sua opinião João Goulart se 

cercara de sindicalistas, de políticos de esquerda, de socialistas e de 

comunistas e temia que ele quisesse instalar uma república sindicalista, nome 

que resultava de uma simples tradução, de vez que soviete, em russo, 

significa sindicato. 
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A conspiração vinha de longa data, do período do segundo governo 

de Getúlio Vargas (1950/54), que provocou o suicídio do estadista gaúcho, e da 

tentativa de impugnação da posse de Juscelino, em 1955, alegando que ele 

não tivera maioria absoluta de votos – e também da tentativa de impedir a 

posse de João Goulart quando da renúncia, não bem explicada, de Jânio 

Quadros, em 1961. 

Daí se poder afirmar que o decênio 1954/64 foi um período 

intranqüilo para a política brasileira como um todo. Em Pernambuco, houve 

uma grande radicalização nas eleições majoritárias quer federais, quer 

estaduais, ou municipais. A campanha de Cid contra o general Cordeiro de 

Farias foi muito dura e conseguiu destruir o PSD, uma máquina poderosa e 

tradicional; as eleições de Pelópidas e Arraes para a Prefeitura do Recife, e a 

de Arraes para governador também apresentaram um alto nível de 

radicalização, com debates, trocas de acusações pela imprensa, manifestações 

estudantis, greves operárias e de serviços, etc. 

Castelo Branco, quando comandante militar do Nordeste, tratou de 

montar um esquema conservador, entregando os postos de comando a 

militares de sua confiança e quase sempre ligados a famílias do Nordeste. 

Assim, em 1964, o chefe da 2ª. Seção do IV Exército era o coronel Antônio 

Bandeira, de família que contava com muitos oficiais superiores das forças 

armadas e que era proprietário de terra na Paraíba e o coronel Ivan Ruy de 

Andrade Oliveira que era também de tradicional família pernambucana 

proprietária de terra, estando, desse modo, ligados por laços de amizade e de 

sangue a pessoas tradicionais da região. 

Em março de 1964, o comandante do IV Exército era o general 
Justino Alves Bastos, apontado como homem ligado ao presidente 
e que teria sido designado para o Recife a fim de “vigiar” Arraes. 
Consultado por Arraes quando as tropas já se achavam na rua, 
respondeu que estava com a legalidade. Não disse, porém, o que 
entendia por legalidade.(ANDRADE, M. C. 1989: p. 57)   

O brigadeiro Homero Souto de Oliveira, comandante da 2ª. Zona 

Aérea, não se sabe porque não assinou o manifesto de deposição do 

governador lançado pelos comandantes militares, e o almirante Dias 

Fernandes, era apontado como aliado do governador e teria até aconselhado a 

este a se transferir para o bairro do Recife e aí organizar resistência. 
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Na verdade, o movimento foi feito pelos coronéis que pressionaram 

o general comandante e intimaram o governador a atender a uma série de 

exigências, a fim de ser mantido no cargo. Este, com altivez, recusou-se a 

atendê-los alegando que havia sido eleito pelo povo, para um mandato certo e 

que não abriria mão das prerrogativas do cargo. Assistiram à reunião os oficiais 

João Dutra de Castilho, Rui Vidal de Araújo, Ivan Rui e Dias Fernandes, o 

superintendente da SUDENE, Celso Furtado e o prefeito do Recife, engenheiro 

Pelópidas Silveira. Os oficiais afastaram as pessoas que estavam no palácio 

prestando apoio ao governador, retiraram a polícia de defesa da sede do 

Governo, substituindo-a por soldados do exército, e voltaram ao Quartel 

General. O governador a esta altura era um prisioneiro no palácio, nada podia 

fazer, mas leu para as estações de rádio um corajoso manifesto defendendo a 

legalidade constitucional e a posição que tomara. 

A estratégia militar havia sido preparada com a antecedência 

necessária, desenvolvendo em torno do centro do Recife e do governo legal 

dois anéis concêntricos, o primeiro formando um pequeno semicírculo com a 

marcha das tropas alinhadas no Grande Recife – Socorro e Olinda – em 

direção ao palácio do governo, de que resultou a prisão do governador. O 

segundo círculo, mais amplo, foi feito pela movimentação de tropas de João 

Pessoa, Campina Grande e Maceió.

As tropas de João Pessoa se dirigiram para o Recife, ocupando 

Goiana, município onde teria havido grande agitação pré-ditadura; a segunda, 

de Campina Grande, desceu para Caruaru separando a capital do sertão de 

onde era possível que viesse reforço para os legalistas; e a terceira partiu de 

Maceió para o Norte, ocupando Palmares que era a sede do maior sindicato 

rural do Estado e que atuava nas áreas de vários municípios. O líder deste 

sindicato, o ex-deputado Gregório Bezerra, foi logo preso em Cortez e trazido 

para o Recife, a fim de ser entregue ao coronel Ivan Ruy. No Recife, Gregório 

Bezerra, foi arrastado pelas ruas, amarrado a cordas, em um carro.11 Esta cena 

foi filmada pela televisão naquele momento histórico. 

11 O tratamento dado aos prisioneiros durante o período autoritário foi relatado por Paulo Cavalcanti na 
série “O Caso Eu Conto como o Caso Foi”. (ANDRADE, M. C. 1986: p. 9) 
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No dia seguinte, o coronel Dutra de Castilho, comandante do 14º DC 

sediado em Socorro, marchou sobre o Recife e aprisionou o governador, 

levando-o para o quartel do seu batalhão onde passaria uma noite, sendo em 

seguida mandado para Fernando de Noronha como prisioneiro. Em Fernando 

de Noronha, Arraes passaria nove meses, tendo como companheiro de prisão, 

durante algum tempo, o governador deposto de Sergipe, Seixas Doria. Os dois 

haviam sido os únicos governadores que se manifestaram fiéis à legalidade e 

ao governo de João Goulart. Até Mauro Borges, governador de Goiás que, em 

1961 defendera com armas nas mãos a posse de Jango, neste momento ficou 

contra ele. 

Arraes, depois, deixaria a ilha, sendo transferido para o Quartel de 

Bombeiros, onde foi companheiro de cela de Francisco Julião, e daí para a 

fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Solto por um habeas corpus do 

Supremo Tribunal Federal, continuou a ser intimado para depor em vários 

processos. Asilou-se na Embaixada da Argélia, país onde viveria por mais de 

dez anos, retornando ao Brasil com a anistia, refazendo a sua carreira política 

com uma eleição para deputado federal em que foi o mais votado e duas para 

governador, sua história certamente colaborou para que, hoje, o governador de 

Pernambuco seja seu neto, Eduardo Campos, que se candidatara pelo Partido 

Socialista Brasileiro e teve o apoio de um grupo de partidos que inclui militância 

transformadora e também conservadora. 

O prefeito Pelópidas Silveira, apesar de ter maioria absoluta na 

Câmara de Vereadores, foi deposto por 20 votos a 1, e preso no 7º RO de 

Olinda. Em liberdade, posteriormente continuou sua ação política 

transformadora e suas atividades profissionais desempenhando papel de 

prestígio na sociedade pernambucana.

O período que se sucedeu foi de grande tensão e temor à repressão 

que se desencadeou na sociedade, com prisões, demissões, denúncias e 

perseguições as mais variadas que ora se tornavam mais ou menos intensas. 

Não havia segurança para ninguém em certos períodos, sobretudo após a 

edição dos atos institucionais. Políticos que não aderiram ao regime autoritário, 

intelectuais, professores, profissionais liberais, estudantes, operários, 

funcionários públicos, bancários etc, sofreram momentos difíceis e em seguida 
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se mostraram cautelosos, mesmo quando após a dissolução dos partidos 

políticos, foi instituído o sistema bipartidário, com a criação da Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA), ligada ao governo militar e o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), numa situação de oposição. 

Ao se falar em um período autoritário, que durou de 1964 a 1985, 

portanto 21 anos, não se deve entender que durante todos esses anos tenha 

havido uma uniformidade na intensidade da repressão; houve períodos em que 

ela foi mais amenizada. A intensidade da repressão dependia tanto da situação 

no Estado como das ocorrências em nível nacional.

Votada na Assembléia a deposição de Arraes, por 45 votos contra 

17, foi dado posse ao vice-governador, Paulo Guerra, cabendo ao mesmo 

concluir o mandato. Alguns políticos esperavam que não fosse admitida a 

sucessão estabelecida pela legislação, alegando que o vice-governador, tendo 

sido companheiro de chapa do governador deposto, não merecia a confiança 

do novo governo. Ocorre, porém, que Paulo Guerra, sendo um político 

conservador e pessedista, tinha grandes afinidades com os grupos ligados ao 

movimento golpista e já participava virtualmente da conspiração desde o início 

da mesma. 

Empossado no Governo não tinha, porém, o controle do setor de 

segurança, tendo este sido entregue a um dos chefes do movimento, coronel 

Ivan Ruy, que se cercou de pessoas oriundas do próprio serviço de segurança 

e com posições políticas as mais conservadoras. Daí as prisões que foram 

feitas pelo próprio Exército e pela polícia política, que possuía sua gênese 

originária do governo de Agamenon Magalhães, durante o Estado Novo. No 

campo, em nome de acabar com a agitação, o governo de Paulo Guerra fechou 

as Ligas Camponesas, prendendo os seus dirigentes, mas manteve os 

sindicatos rurais em funcionamento, substituindo as lideranças consideradas 

como subversivas e abrindo os sindicatos à orientação da Igreja Católica. 

Em seguida, o Governo Federal, reformando a Constituição de 1946 

e substituindo-a pela de 1967, determinou que os governadores fossem eleitos 

de forma indireta, cabendo às assembléias legislativas elegê-los. Ocorria, 

porém, que as assembléias eram coagidas a eleger os candidatos indicados 

pelo presidente. Os governadores eram, na verdade, nomeados. Em 1967, o 
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sucessor de Paulo Guerra foi o deputado Nilo Coelho, político de Petrolina e 

muito ligado ao marechal Castelo Branco, primeiro Presidente da República do 

Golpe de 1964. Na sua administração Nilo Coelho se preocupou, sobretudo 

com a continuação da política rodoviária, tentando fazer com que estradas 

asfaltadas chegassem até Petrolina, sua cidade natal e centro de atuação 

política. Ao deixar o governo, a rede rodoviária pernambucana tinha sido 

grandemente ampliada. 

“Nilo Coelho procurou ainda modernizar a Secretaria da Fazenda, 

cujo titular era o seu irmão, Oswaldo Coelho e, influenciado pela difusão da 

teoria de pólos de desenvolvimento, procurou dividir o Estado em regiões 

administrativas, depois de feitos os estudos necessários pelo CONDEPE”. 

(ANDRADE, M. C. 1969: p. 10) 

Apesar dos estudos terem sido concluídos ainda no seu governo, 
Nilo Coelho não os aplicou, seja por falta de recursos ou de 
condições políticas. Quando o governo de Costa e Silva 
determinou uma reformulação da política agrária visando 
dinamizar a reforma agrária e designou um grupo de trabalho em 
nível nacional para orientar as mudanças (GERA), ele promoveu a 
organização de um grupo, em nível estadual que fez proposições 
favoráveis à reforma mas, advindo a implantação do Ato 
Institucional nº V (AI-5), ele não deu maior divulgação ao 
documento que fora aprovado pela GTRA (Grupos de Trabalho da 
Reforma Agrária). (ANDRADE, M. C. 1969: p. 10) 

Essa contextualização econômica, social e ideopolítica desses anos 

compreendidos entre 1938 e 1971, corresponde ao período em que foi 

fundada, desenvolveu-se, foi extinta e incorporada à Universidade Federal, a 

Escola de Serviço Social de Pernambuco. Procura situar as determinações da 

questão social que produziram a necessidade de políticas sociais e a fundação 

da Escola. 

A questão social em Pernambuco gerou, por conseguinte, a 

necessidade de se implantar políticas sociais que também refletiam o resultado 

da correlação de forças entre aqueles que detinham e estavam protegidos pelo 

poder do estado e os que se sentiam desprotegidos e manifestavam sua 

indignação pela não satisfação de suas necessidades de sobrevivência com 

alguma dignidade. 
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Entre 1938 e 1971, como se observou ao longo deste texto, 

diferentes políticas sociais foram implementadas nas distintas conjunturas.  

Surgiram nesse período programas para proteger as crianças e adolescentes 

em situação de risco e a criação do Serviço Social contra o Mocambo, em 

1938. Nos anos 40,50 e 60, também foram desenvolvidas políticas sociais 

voltadas para as cidades e o campo, que respondiam à questão social das 

diferentes conjunturas. Foram estas políticas, demonstrações de que as 

contradições existentes em Pernambuco, exigiam intervenções do Estado. Isto, 

a fim de permitir uma relativa estabilidade do sistema do capital, implantado em 

Pernambuco e administrar ou dirimir os conflitos inerentes a contradição 

capitalista. Nos anos que se seguiram conforme explicitado, outros programas 

foram desenvolvidos com objetivos assemelhados. 

Sobre o período da Ditadura Militar, esse estudo se debruçou nas 

sistematizações de Silva (1995) por ser uma intelectual do Serviço Social que 

estuda a conjuntura da época. Para ela, no contexto da ditadura militar, que se 

inicia em abril de 1964, diferentes momentos se distinguem:

No primeiro período, que vai de 1964 a 1968 há a definição das 
bases do Estado de Segurança Nacional, a formação de novos 
mecanismos de controle e a reforma constitucional; a 
institucionalização do novo Estado e sua grande crise em 1967-
1968, quando o governo militar institui o Ato Institucional no 5 
(AI5); num segundo momento que vai de 1969 a 1974, configura-
se o momento mais rígido da ditadura militar.  Acontece o 
chamado milagre brasileiro. (SILVA, 1995, p. 29) 

É nesse contexto que ocorre a incorporação da Escola de Serviço 

Social de Pernambuco à Universidade Federal em 1971. 

É importante esclarecer que do ponto de vista teórico existem 

diferentes explicações sobre política social. 

Para Potyara A. Pereira (2001), a política social se refere às 

modernas funções do Estado capitalista de produzir, instituir e distribuir bens e 

serviços sociais categorizados como direitos de cidadania. Para ela, a política 

social integra um complexo político-institucional que se denomina gravidade 

social e que constitui a base conceitual e política do Estado de Bem Estar. Diz 

ainda que os impulsos históricos decisivos do desenvolvimento da política 



106

social, como política de seguridade social, integrante do Welfare State, foram a 

Questão Social e a crise econômica mundial.  

Para Potyara (2001) os pilares do Estado de Bem-Estar são: 

 Políticas de Pleno Emprego; 

 Serviços Sociais Universais; 

 Extensão da Cidadania; 

 Estabelecimento de Umbral Sócio-Econômico. 

Diz ainda que a Grande Depressão (1929) produziu significativas 

mudanças na ideologia e na prática do Laissez-faire, abrindo espaço para a 

intervenção do Estado na economia e na sociedade. 

Potyara faz uma classificação das Políticas-Sociais do Sistema de 

Seguridade Social do Welfare State em dois grupos. No grupo a, coloca as 

Políticas contributivas, contratuais e mercadorizáveis que se destinam ao 

atendimento de necessidades dos cidadãos que se encontram inseridos no 

mercado de trabalho e/ou na previdência contributiva.  No grupo b, ela situa as 

Políticas Distributivas, Não-Contratuais, Não-Contributivas e 

Desmercadorizáveis que se voltam para a prestação de benefícios e serviços 

sociais públicos. 

É interessante observar que, nos casos pernambucano e brasileiro, 

a Previdência Social, criada na década de 1930, foi da maior importância para 

os trabalhadores. Sua importância foi aumentada quando se transforma em 

seguridade social, tendo então maior consistência como dispositivo legal. A 

partir da Constituição de 1988, a universalização dos direitos à saúde, 

assistência e previdência social passou a ser, do ponto de vista legal, uma 

conquista dos movimentos sociais organizados. 

A implementação da seguridade, entretanto, tem tido seus limites, na 

medida em que, forças conservadoras, ligadas ao setor privado têm impedido 

de avançar no seu caráter universal. Isso se dá principalmente na previdência, 

embora tenha sido ampliada a assistência social e universalizado a assistência 

à saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
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O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) teve sua 

regulamentação em 2005. O maior avanço da seguridade social, encontra-se, 

por conseguinte, no Sistema Único de Saúde, na medida em que possibilitou a 

todos os brasileiros, mesmo aqueles em situação mais precária, o acesso ao 

Sistema de Saúde, embora o setor privado da saúde venha historicamente 

recebendo benesses do Estado em detrimento do Sistema Único de Saúde. 

Informa Potyara (2001) que houve uma compreensão por parte do 

governo de Fernando Henrique Cardoso de que a assistência social não seria 

área de definição de política e, por conseguinte, não deveria ser regida como 

política pública capaz de gerar direito de cidadania. Houve em conseqüência 

uma tendência à fragmentação e transgressão dos preceitos constitucionais o 

que parece indicar uma incapacidade daquele Governo de cumprir os 

dispositivos constitucionais. Enfatiza, que no que se refere à assistência, ela 

tem sido apenas focalizada, prejudicando sua função de inclusão social, na 

medida em que não atinge todos que dela necessitam. 

A ênfase do governo Fernando Henrique Cardoso passou a ser na 

parceria com organizações voluntárias o que significou uma transferência de 

responsabilidade do Estado para a Sociedade, facilitando a prática da caridade 

do setor privado que tem a função perversa de colocar de lado o estatuto da 

cidadania. Para Maria Carmelita Yazbek, afirmar a Assistência Social como 

direito do cidadão e dever do Estado é distinguí-la do assistencialismo 

clientelista e entendê-la como um dos mais importantes mecanismos públicos. 

Sônia Maria Fleury Teixeira, ao fazer uma análise sobre o Estado 

Capitalista e Política Social diz que, a política social encontra-se inscrita quer 

como possibilidade, quer como necessidade no interior do Estado Capitalista e 

que em outras palavras, a política social seria a resultante possível e 

necessária das relações que historicamente se estabelecem no 

desenvolvimento das contradições entre capital e trabalho. Isto mediado pela 

intervenção do Estado, envolvendo pelo menos 3 principais aspectos: a 

burocracia estatal, a burguesia industrial e os trabalhadores urbanos. 

Acrescenta que a emergência de desenvolvimento de uma política 

social é, por um lado, a expressão contraditória da relação apontada, sendo ao 

mesmo tempo fator determinante no curso posterior desta mesma relação entre 
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as forças sociais fundamentais. Assim sendo, para o campo das políticas 

sociais confluem interesses da estrutura contraditória, advindos da presença de 

cada um destes sujeitos na cena política de sorte que a problemática da 

emergência da intervenção estatal sobre as questões sociais encontra-se 

quase sempre multideterminada. 

No que se refere à luta pela hegemonia, Sônia Fleury fala que há 

uma freqüência por parte do Estado no sentido de utilizar as políticas sociais 

como instrumento de hegemonia, consolidando o domínio de classe, 

suavizando os conflitos. 

Para Poulantzas, o Estado capitalista comportaria a garantia de 

certos interesses econômicos das classes dominadas, na medida em que 

assim viabilizasse os interesses políticos das classes dominantes. 

Outros autores chegam a apontar o papel das políticas sociais na 

manutenção da ordem social, como mecanismo de geração de um consenso 

que legitimaria o exercício do poder e do Estado, recriando via Estado – 

Providência o fetichismo do pacto social original. 

Como se pode observar, muitas são as possibilidades de explicar a 

questão social e a política social a partir de distintas interpretações e de 

diferentes autores. Neste texto a intenção foi de oferecer subsídios para uma 

melhor compreensão da questão social e da política social. Teve o objetivo 

também de fazer com que se preste atenção para o fato de que a questão 

social gerou a necessidade de se implementar políticas sociais, inclusive, em 

Pernambuco. Essa realidade contribui para a emergência do Serviço Social no 

mundo e no Brasil, incluindo, o Serviço Social desenvolvido no estado de 

Pernambuco. 

A análise do projeto ou projetos ideopolíticos do Serviço Social 

brasileiro permeia, necessariamente, as diferentes conjunturas econômicas e 

políticas do País. É possível afirmar que, no populismo, se inicia a criticidade 

ao Serviço Social, considerado, então, “conservador”, de origem européia e 

americana. Essa criticidade é freada durante a ditadura militar, quando é 

reforçada a visão de caráter modernizador, cientificista e tecnicista no Serviço 

Social. Essa é a leitura que Silva vai fazer da relação entre a conjuntura e o 
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Serviço Social. Para ela, nesse período, resta como espaço para a atuação do 

assistente social: 

a execução das práticas sociais em expansão e dos programas 
de Desenvolvimento de Comunidade, tendo como principal função 
eliminar a resistência cultural às inovações enquanto obstáculos 
ao crescimento econômico, bem como integrar as populações aos 
programas de desenvolvimento. (SILVA, 1995, p. 29)

Se essa era a tendência no Serviço Social brasileiro, não se pode 

perder de vista que em nível internacional, é articulado e gestado na América 

Latina, o chamado Movimento de Reconceituação do Serviço Social. Silva vai 

afirmar que esse Movimento tem sua origem a partir do Cone Sul, permitindo 

que fossem canalizadas “as insatisfações acumuladas pelos profissionais que 

se conscientizam, progressivamente de suas limitações, tanto teórico-

instrumentais como político-ideológicas”. (Idem, p. 29) 

No Brasil, o Movimento de Reconceituação tem início em 1967, em 

Araxá.  Parece consensual se admitir que só a partir de 1970 é que começa a 

ser colocada a perspectiva marxista no contexto do Serviço Social brasileiro. 

Inicialmente representada pela vertente do estruturalismo, com influência 

principalmente de Louis Althusser que negava a prática institucional e 

enfatizava a militância política.  Em 1971, surge a mais significativa proposta 

crítica do Serviço Social dessa época, o conhecido documento BH (Belo 

Horizonte).

É interessante observar, entretanto, que a Escola de Serviço Social 

de Pernambuco, na década de 1960, já se iniciava na introdução de textos 

marxistas. Parece fundamental, aqui, esclarecer sobre a origem desta 

afirmação. Encontra-se na tese de doutorado de uma das professoras do 

Departamento de Serviço Social da UFPE. Ana Vieira, tratando da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco, onde reproduz algumas das mudanças que se 

estabeleciam: 

Além das mudanças no plano de curso, observamos alterações 
no conteúdo das disciplinas ministradas. A disciplina Economia 
Social (ex Economia Política), presente no currículo desde a 
fundação da Escola, passou a incorporar em seu programa 
novas temáticas que expressavam, também, uma nova 
concepção e explicação de sociedade. Em apostila de aula 
intitulada “Desenvolvimento Econômico Social”, o professor 
tratava da caracterização do processo de desenvolvimento, 
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discutia o desenvolvimento capitalista, suas leis e crises, com 
base em Marx e Engels, através da tradução de um texto de 
Jean-Yves Calvez – Declínio da Economia Capitalista. A 
apostila, de 1966, é um exemplo de mudanças que foram se 
passando na formação para o Serviço Social.  Entretanto, o 
processo político-autoritário vivido no país, e que foi se 
agravando ao final da década, levou a disciplina a mudar seu 
conteúdo no ano de 1967, quando os alunos passaram a estudar 
macro e micro-economia, através dos livros de Samuelson. 
(VIEIRA, 1992, p. 154)  

Portanto, a cronologia histórica da utilização do marxismo no Serviço 

Social pernambucano, de certa forma, foge à cronologia identificada no Serviço 

Social brasileiro. Conforme tem sido afirmado, há um consenso entre os 

estudiosos de que só na década de 1970 é que foram incorporados os 

conteúdos marxistas, no interior da formação profissional, o que denota um 

desconhecimento sobre os textos utilizados pela Escola de Serviço Social na 

década de 1960. Observa-se também que, mesmo quando se trata do 

conteúdo intrínseco ao método BH, não se tem muita clareza sobre as bases 

nos estudos de Marx. Silva se reporta ao projeto profissional de ruptura 

dizendo que: 

Fica posto que, mesmo no período de maior repressão do 
regime militar, setores profissionais, embora minoritários, 
começam a atuar na contra-resposta ao encaminhamento 
hegemônico que transforma a profissão num mero instrumento 
da aceleração do desenvolvimento percebido como um 
crescimento econômico concentrador e excludente. Isto significa 
que, mesmo cometendo o “equívoco” de se propor a abandonar 
o espaço institucional, por percebê-lo como instrumento 
mecânico de dominação, alguns setores da categoria 
profissional colocam a perspectiva de o Serviço Social 
aprofundar uma prática que se pauta pela busca de apoio aos 
interesses dos segmentos explorados que constituem a base de 
sua clientela, recolocando, necessariamente, a perspectiva de 
transformação social.  Esse enfoque é retomado e aprofundado 
no período de “distensão-abertura” da ditadura militar –1974-
1985. (SILVA, 1995, p. 29)

O projeto ou projetos ideopolíticos presentes na história do Serviço 

Social brasileiro refletem-se, de forma geral, na Escola de Serviço Social em 

Pernambuco, porém é provável que também a Escola tenha exercido influência 

no Serviço Social brasileiro. Pode-se identificar traços desse Projeto ou 

projetos brasileiro na própria história da Escola. Daí este estudo, ter pretendido 

analisar como foi articulada nos diferentes contextos históricos a construção 

ideopolítica que caracterizou a singularidade em Pernambuco. Para tal, foi 
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necessário que se compreendesse as particularidades econômicas, políticas, 

culturais e sociais que deram o contorno ao surgimento e desenvolvimento da 

Escola. A ideologia e política foram forjadas, de forma contraditória, ao longo 

da história da Escola de Serviço Social. Apresentando, assim, ora a 

preponderância ou maior influência de um grupo mais conservador, ora a maior 

influência de um grupo mais voltado para a transformação social e 

emancipação humana.  

Entre os muitos aspectos da realidade histórica pernambucana, 

destaca-se uma particularidade que pode ser relacionada às lutas sociais 

registradas na história de Pernambuco, inclusive, da luta pelo socialismo, que 

leva à suposição de que, a possível antecipação de estudos marxistas na 

Escola de Serviço Social de Pernambuco, foi determinada pelas condições 

históricas das lutas sociais e políticas pré-existentes. Ou seja, em Pernambuco 

encontram-se registros de muitos movimentos que expressam uma capacidade 

de organização e lutas de contestação ao status quo.

Esses movimentos apontam para um nível de organização e para o 

estabelecimento da luta de classes, numa perspectiva de construção da 

hegemonia das classes subalternas.12

Assim, há muito tempo é possível localizar elementos que 

expressam traços fundamentais na construção do projeto ideopolítico ou 

projetos da Escola de Serviço Social, cuja dinâmica articula as diferentes 

tendências conservadoras e emancipatórias coexistentes. A particularidade de 

Pernambuco e a singularidade da Escola de Serviço Social, fazem questionar 

os determinantes de tal singularidade. Sobre o que significou a presença do 

marxismo na Escola de Serviço Social, desde a década de 1960, mesmo após 

a ditadura de 1964, em um período em que ainda não se havia desenvolvido 

estudos marxistas, em nível nacional, como forma de apropriação de um 

conteúdo crítico.

Para dar mais ênfase e garantir a importância desse estudo histórico 

seguem alguns exemplos ilustrativos de pesquisas históricas realizadas em 

outras escolas de Serviço Social do Brasil.   

12 Segundo Gramsci, classe subalterna é entendida como a classe que se opõe à classe dominante e luta 
pela sua hegemonia e por uma direção política da sociedade. 
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Em análise sobre a história da Escola de Serviço Social de São 

Paulo, Maria Carmelita Yazbeck, ao fazer a proposição do problema, coloca:

Um estudo que objetive o conhecimento da evolução histórica de 
uma instituição, traz implícito a necessidade do conhecimento do 
contexto social em que esta instituição emergiu, bem como das 
conjunturas particulares em que se desenvolveu a sua história. 
(...) Cientistas sociais e historiadores buscam na compreensão 
da transformação histórica das instituições sociais os reflexos de 
um dado tipo de sociedade. (YAZBECK, 1977: p. 8) 

No livro “Serviço Social e Universidade” Resgate de Lembranças, 

Stella Maris Piazza Souza, fala sobre a criação da Faculdade de Serviço Social 

de Santa Catarina, acrescentando que:

sua institucionalização deveu-se ao esforço de diversos 
organismos caracterizados por preocupações sociais, sendo um 
evento relevante no panorama do então modesto sistema de 
ensino superior catarinense...o estudo desenvolveu-se sob o 
enfoque histórico”, adotando a reflexão por meio  da memória e 
lembranças. (PIAZZA, S. M. 1994, p. 21: 85) 

Edelweiss Falcão Oliveira, ao analisar a realidade histórica em que 

emerge o Serviço Social no Pará, explicita que:  

À primeira vista, o processo de surgimento e desenvolvimento do 
Serviço Social no Pará é semelhante ao que ocorreu em outros 
estados federativos.  Tem os mesmos conteúdos de classe, os 
mesmos fundamentos ideológicos e concepções teórico-
metodológicas; possui os mesmos pilares filosóficos. Portanto, o 
Serviço Social seria o mesmo em todo o país, e nada precisaria 
ser estudado. (...) sem dúvida tal afirmação expressa uma 
simplificação e um equívoco, na medida em que não considera a 
especificidade histórica e a rica totalidade de determinações em 
que emergem as profissões. (OLIVEIRA, E. F., 1983, p. 95) 

Nos Anais do Seminário organizado pelo Mestrado de Serviço Social 

(1990): “A Trajetória do Ensino de Serviço Social em Pernambuco”, em 

comemoração aos 50 anos de ensino de Serviço Social, professores que 

integraram a Escola de Serviço Social falaram sobre, a fundação e os primeiros 

tempos da Escola, focalizando o período histórico em que se desenvolveu, 

desde sua fundação até a federalização da Escola, na década de 1970.  Essas 

reflexões constituíram um ponto de partida e um estímulo para que se 

procedesse por meio da pesquisa a um aprofundamento do conhecimento da 

história da Escola de Serviço Social de Pernambuco e do seu projeto ou 

projetos ideopolíticos. 
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A partir dessa compreensão foi natural se tentar responder às 

perguntas que se seguem: 

1) Qual a história do Serviço Social de Pernambuco no período compreendido 

entre 1938 e 1971? 

2) Como se deu a institucionalização do Serviço Social? 

3) Quais as determinações históricas e conjunturais que contribuíram para a 

organização da Escola de Serviço Social de Pernambuco? 

4) Como se deu o processo de desenvolvimento da Escola de Serviço Social 

de Pernambuco desde a sua fundação até sua incorporação à Universidade 

Federal de Pernambuco? 

5) Como se desenvolveu o projeto ideopolítico ou projetos da Escola e quais 

as tendências assumidas pela formação profissional? 

6) Que características possuía a Escola de Serviço Social de Pernambuco ao 

se relacionar com o Serviço Social em nível internacional e nacional? 

7) Quais eram as expressões da singularidade da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco desde a institucionalização do Serviço Social no Estado até 

sua incorporação à Universidade Federal de Pernambuco? 

8) Que projeto ou projetos ideopolíticos tinha a Escola na unidade dialética de 

sua trajetória convivendo simultaneamente com o Serviço Social, ora 

preponderantemente “conservador”, até os anos 1950 orientado pelo 

humanismo idealista cristão e laico, e com o Serviço Social “transformador”  

dos anos 1960 orientado sob a influência de pressupostos do marxismo que 

objetivam a emancipação humana?  

Esta última indagação tornou-se o foco do problema da pesquisa, 

daí ter sido necessário tecer as considerações que se seguem, sobre as bases 

filosóficas, históricas políticas e ideológicas do Serviço Social e da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco. 
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VtÑ•àâÄÉ E 
BASES FILOSÓFICAS, HISTÓRICAS, POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS DO 
PROJETO OU PROJETOS IDEOPOLÍTICOS DO SERVIÇO SOCIAL DA 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL DE PERNAMBUCO

Pelo trabalho, o homem afirma-
se como um ser dotado de 
capacidade teleológica  na 

formulação de respostas prático-
sociais aos seus carecimentos, 
capaz de antecipar e formular 

projetos, direcionando a razão e 
vontade na consecução de seus 

objetivos, como sujeito da 
história.

Lessa, 1999: 33 

Vladimir Lenin

Karl Marx Friedrich Engels 

Antônio Gramsci Gyorgy Lukacs István Mészáros

Rosa Luxemburg 
Olga Benário 
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2.1 Fundamentos Filosóficos e Históricos do Projeto ou Projetos 
Ideopolíticos do Serviço Social Contemplando suas Peculiaridades 
Pernambucanas

O texto que se segue tornar-se-á mais inteligível, por meio de alguns 

esclarecimentos. 

Para se proceder a explicações sobre a história do contraditório 

Serviço Social e de seu contraditório projeto13 ideopolítico, ou projetos, foram 

recuperadas bases filosóficas que fundamentaram o Serviço Social ao longo de 

sua história. 

As bases filosóficas aqui recuperadas tiveram um caráter elucidativo 

e foram delimitadas a partir do entendimento acerca do pensamento filosófico 

ocidental. Sabe-se que a humanidade sempre procurou explicações sobre si 

mesma e sobre o mundo em que vivia. Os escritos mais antigos comprovam 

que as primeiras explicações foram construídas nas grandes civilizações que 

dominavam a escrita. 

As civilizações da Mesopotâmia, do Egito e da China desenvolveram 

modos de pensar, ao modo do oriente, mesmo antes da civilização grega. Esse 

estudo estabeleceu seu contorno no pensamento do ocidente. A história revela 

que a filosofia ocidental surgiu, por volta de 600 a.C., na Grécia. A filosofia 

pode ser definida como uma das formas da sociedade humana tomar 

consciência de si mesma e de seu entorno.  

É a filosofia uma visão geral sobre o mundo e a situação do homem 

nele. É, por conseguinte, uma forma de estabelecer princípios que possibilitem 

a concepção e compreensão desse mundo. 

Na história da filosofia observa-se que seu desenvolvimento deu 

origem a dois campos ou duas tendências: idealismo e materialismo. Isto de 

acordo com as respostas à questão fundamental da filosofia: a relação entre a 

consciência e a matéria.  

13 Projeto é um termo que vem do latim Projectu, significa “lançar para diante”, intenção, propósito. 
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Para os filósofos russos Z. Berbéchkine, De Zerkine e L. Jákovleva 

(1987), a história da filosofia é a história da luta do materialismo contra o 

idealismo. De acordo com eles, essa luta refletiu e continua a refletir hoje, a 

luta entre as classes, entre os dois partidos no domínio da filosofia. Neste 

sentido, pode-se dizer que o marxismo-leninismo fundamentou a teoria sobre o 

partidarismo da filosofia. O idealismo, segundo essa compreensão, representou 

sempre a ideologia das classes que desapareciam da cena histórica, as 

classes que cultuavam a ideologia reacionária. Um exemplo é o idealismo 

alemão do fim do século XVIII e começo do século XIX, o qual, na realidade, foi 

uma reação à Revolução Francesa de 1789 e ao materialismo francês.

O materialismo, assim, era a explicação das classes progressistas e 

ascendentes da história, como por exemplo, o materialismo inglês do século 

XVII e o materialismo francês do século XVIII. Pode-se destacar um lugar 

especial na história da filosofia para o materialismo russo do século XIX, que 

estava ligado à ideologia democrática revolucionária e por este motivo é 

considerado muito superior ao materialismo pré-marxista da Europa Ocidental.  

Para esses filósofos russos marxistas, o materialismo pré-marxista 

apresenta defeitos substanciais, por ser metafísico, contemplativo e 

inconseqüente. O materialismo dialético e histórico criado por Marx e Engels 

abriu uma nova página no desenvolvimento da filosofia e se constituiu uma 

revolução no modo de se fazer ciência. Para eles, a filosofia do materialismo 

dialético e histórico diferencia-se radicalmente da filosofia anterior, isto porque 

está intimamente unida à prática social e percebe essa prática como 

fundamento da teoria e critério de verdade. Desse modo aproxima-se do 

movimento libertador das massas.

O materialismo dialético apresenta-se, em oposição a todas as 

escolas e tendências filosóficas anteriores. As teorias idealistas burguesas 

atuais, também são criticadas, sendo aceita a concepção do mundo a das 

massas populares. 

Na filosofia marxista e no marxismo-leninismo é encontrado em seu 

conjunto um espaço onde as massas proletárias encontraram um meio para a 

sua autoconsciência e transformação revolucionária da sociedade. 
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Na concepção desses filósofos acima citados, o materialismo 

dialético e histórico constitui o fundamento científico da edificação do 

comunismo e é considerado uma arma teórica efetiva na luta das massas pela 

revolução.

Para eles, novas condições históricas podem se apoiar nas 

conquistas da ciência. Vladimir Ilitch Lenine desenvolveu o marxismo em geral, 

e a filosofia em particular, elevou-a a um nível novo enriquecendo diversos 

problemas da teoria revolucionária ao introduzir novas teses. 

A filosofia marxista-leninista tem contribuído, de modo especial, para 

a compreensão da vida, da sociedade e tem sido decisiva na construção do 

comunismo.

Para esses filósofos russos antes mencionados, o materialismo 

dialético e histórico apresenta quatro aspectos fundamentais: 

1. O materialismo dialético e histórico é a teoria científica e o método de 
conhecimento e de transformação revolucionária da realidade;  

2. A filosofia marxista-leninista é necessária para a interpretação correta das 
descobertas científicas e para a elaboração dos problemas filosóficos 
avançados pelas ciências concretas; a importância desta tarefa é evidente 
nas condições atuais, quando a ciência atravessa um período de 
desenvolvimento impetuoso; 

3. A filosofia marxista-leninista é uma arma poderosa na luta ideológica contra 
o mundo capitalista, contribuindo para o desmascaramento da filosofia e 
ideologia burguesa anticientíficas; 

4. A filosofia marxista-leninista serve de base para a formação da concepção 
científica do mundo dos trabalhadores. (BERBÉCHKINE, Z.; ZÉRKINE, D. e 
JÁKOVLEVA, L.1987: p. 160) 

Partindo do pressuposto de que as bases filosóficas do Serviço 

Social se reportam ao humanismo, vejamos o que dizem esses filósofos russos 

em relação ao conceito de humanismo: 

No socialismo, a criação da nova cultura significa a criação de 
novas formas de vida, de trabalho, de relações sociais e de 
contactos entre os homens.  
No socialismo, o grau prático da cultura adquire uma particular 
importância, quando o homem a assimila consciente e 
activamente na base da manifestação cultural de outras 
pessoas. Por isso, os conceitos “cultura”, “culto” coincidem com 
os conceitos “humanismo” e “humano”. 
O comportamento culto representa, primeiro a presença do 
elemento profundamente, consciente, pensado e autocontrolado 
e, segundo, a manifestação consciente das regras e normas de 
convivência que correspondem aos interesses da respectiva 
comunidade e, portanto, aos do próprio indivíduo, e não única e 
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exclusivamente aos seus interesses individualistas e egoístas. 
Por isso, a verdadeira cultura tem um caráter humano – 
unificador e humano – coletivista. (...) É a fusão orgânica dos 
valores espirituais criados por todos os povos. Ela encarna o 
caráter popular e o partidarismo comunista, o internacionalismo 
proletário e o patriotismo socialista, o otimismo histórico e o 
humanismo revolucionário, o coletivismo e a ideologia 
comunista, assim como a intransigência para com a ideologia 
burguesa e as sobrevivências do passado na consciência e na 
conduta dos homens. (BERBÉCHKINE, Z. et all, 1987: p. 174 e 
175)

Admitindo-se ser o substrato do Serviço Social o humanismo é 

possível reconhecer que o Serviço Social em cada tempo parece ter sido 

revolucionário, na medida em que adotou as idéias humanistas mais 

transformadores de cada momento histórico. 

De acordo com Pedro Dalle Nogare, um filósofo tomista, “o 

humanismo é um conceito que se aplica a quase todas as ideologias modernas 

e contemporâneas”. (NOGARE, P. D. 1994: p. 15) 

Para Gramsci: “Na passagem sobre o materialismo francês no 

século XVIII (in Engels-Marx, A Sagrada Família), é indicada com muita 

propriedade e clareza, a gênese da filosofia da práxis: ela é o “materialismo” 

aperfeiçoado pelo trabalho da própria filosofia especulativa e fundido com o 

humanismo”. (GRAMSCI, A. 1981: p. 57) Assim, a filosofia da práxis, segundo 

Gramsci, configurou-se um momento da cultura moderna. 

A filosofia da práxis tinha duas tarefas: combater as ideologias 
modernas em sua forma mais refinada, a fim de poder constituir 
o próprio grupo de intelectuais e educar as massas populares, 
cuja cultura é medieval. (...) Por outro lado, a cultura moderna – 
especialmente a idealista – não consegue elaborar uma cultura 
popular, não consegue dar um conteúdo moral e científico aos 
próprios programas escolásticos, que permanecem como 
esquemas abstratos e teóricos; ela continua sendo a cultura de 
uma restrita aristocracia intelectual. (GRAMSCI, A. 1981: p. 
104)

Acrescenta ainda que 
a filosofia da práxis pressupõe todo este passado cultural, o 
renascimento e a Reforma, a Filosofia Alemã e a Revolução 
Francesa, o Calvinismo e a economia clássica inglesa, o 
liberalismo laico e o historicismo; em suma, o que está na base 
de toda a concepção moderna da vida. A filosofia da práxis é o 
coroamento de todo este movimento de reforma intelectual e 
moral, dialetizado no contraste entre cultura popular e alta 
cultura”. (Idem, p. 106) 
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A afirmação de que a filosofia da práxis é uma concepção nova, 
independente, original, mesmo sendo um momento do 
desenvolvimento histórico mundial, é a afirmação da 
independência e originalidade de uma nova cultura em gestação 
que se desenvolverá com o desenvolver-se das relações 
sociais. O que existe, por vezes, é uma combinação variável 
entre o velho e o novo, um equilíbrio momentâneo das relações 
sociais. (Ibidem, p. 109) 

Essas colocações tiveram o intuito de esclarecer as razões pelas 

quais se fez a opção nesta pesquisa pelo caminho do materialismo dialético e 

materialismo histórico, incluindo a humanização como um ponto de discussão a 

ser considerado, na medida que supomos ser ela o objeto do Serviço Social e o 

humanismo o objetivo. Vale ressaltar que a humanização apresenta suas 

nuanças inicialmente tomistas e posteriormente materialistas históricas. Essas 

características se encontraram e supostamente se encontram ainda hoje, na 

base do Serviço Social. O Conselho Federal de Serviço Social – CFESS em 

carta aberta contra a proposta de redução da idade penal, no final de 2003, 

vem de público manifestar o que se segue: 

A idéia de segregar e punir jovens infratores vem ganhando força 
de forma assustadora na opinião pública. De forma equivocada, há 
uma crença que a questão precisa ser tratada na esfera policial e 
não no âmbito da garantia de direitos. Acreditar que essa saída 
pode diminuir a escalada da violência é uma atitude simplista. Ao 
defender a redução da idade penal, uma parte importante da 
sociedade opta por substituir a humanização pela criminalização 
das relações sociais. (Conselho Federal de Serviço Social – 
CFESS. Trabalho, Direitos e Democracia – A gente faz um país. 
Gestão 2002-2005) 

Esta citação tem por finalidade reafirmar a base humanística do 

Serviço Social em sua história inclusive contemporânea mostrando, que a 

humanização e o humanismo continuam vivos na base do Serviço Social. 

Essas reflexões conduzem também à compreensão de que o 

materialismo dialético e histórico é o caminho mais pertinente para a análise do 

projeto ideopolítico ou projetos da Escola de Serviço Social de Pernambuco, 

posto que estão esse projeto ou projetos inseridos num contexto concreto, 

material e também particular, do ponto de vista filosófico e histórico: o estado e 

a história de Pernambuco. 
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Essa história, a partir do século XVI, tem origem na expansão do 

sistema do capital mercantil14 europeu. As grandes navegações portuguesas 

no “mar tenebroso”, hoje, Oceano Atlântico, trouxeram para Pernambuco um 

modo de produção antes desconhecido pelos povos que habitavam o Brasil.  

Os portugueses, ao instituírem a colonização no Brasil por meio das 

capitanias hereditárias, enviaram o donatário Duarte Coelho Pereira, 

encarregando-o de explorar a capitania pernambucana e confrontar o modo de 

produção de acumulação de capital próprio dos portugueses com o modo de 

produção coletivista e livre, peculiar às tribos indígenas que habitavam 

Pernambuco. Nesse confronto, os portugueses obtiveram muito sucesso, vez 

que conseguiram, implantar na capitania um pólo açucareiro importante, capaz 

de fortalecer o sistema do capital do império hegemônico português, 

produzindo lucros consideráveis para a Coroa.

Pernambuco, entre as capitanias hereditárias implantadas no Brasil, 

foi aquela que apresentou o maior grau de desenvolvimento, somente 

comparável à outra capitania bem sucedida, São Vicente, em São Paulo. 

Pernambuco tornou-se, por conseguinte, uma capitania próspera em 

decorrência da produção do açúcar exportado para o mercado europeu. É 

relevante observar que a base dessa prosperidade estava alicerçada no 

trabalho dos escravos e que a rebeldia da população escravizada começa a se 

manifestar desde o início da colonização, ainda no século XVI, quando a 

população indígena colonizada pelos portugueses e especialmente tutelada 

pela Igreja Católica, apesar de dominada, resistiu, fugindo para as matas, 

embora, posteriormente índios de tribos rivais capturassem índios e os 

vendessem aos portugueses. Os escravos africanos vindos para o trabalho nos 

engenhos, mesmo escravizados, já no século XVI, iniciaram sua resistência. 

Esquematizando as formas de reação do negro à escravidão, 
encontramos aqueles que: a) não se adaptaram à vida escrava, 
mas temiam reagir, passando a viver em forte depressão e 
falecendo do que chamavam “banzo”; b) aqueles negros que se 
revoltavam isoladamente e, em momento de irritação face a um 
castigo ou a uma injustiça, assassinavam o senhor ou  o feitor  

14 Observe-se que não há um consenso entre os autores acerca da denominação “capital mercantil”, ou 
“capitalismo mercantil”. Alguns autores preferem a denominação “capital mercantil”, devido à 
insipiência do capitalismo no século XVI. Mesmo considerando importante a polêmica, decidimos 
aceitar a denominação “capital mercantil”, conceito que utilizaremos ao longo deste trabalho.  
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a quem odiavam; c) os negros que fugiam individualmente dos 
engenhos (...); d) os negros que fugiam em bandos dos 
engenhos e formavam quilombos.  (ANDRADE, M. C. 1995: p. 
3)

Saliente-se também que, em Pernambuco, havia desde o século XVI 

as pré-condições para se lutar pela liberdade, haja vista que os colonizadores 

portugueses que aportaram em Pernambuco encontraram uma sociedade 

detentora de um modo de produção coletivista e livre.  

Essa forma de organização social dos primeiros habitantes do Brasil, 

isto é, dos homens pré-cabralianos ou índios, favorecia a fuga desses índios e 

também dos negros, estes últimos, formando quilombos, sendo o maior deles o 

de Palmares no século XVII que, à época, pertencia a Pernambuco. Ainda 

neste século, na ocasião de crise, como a que ocorreu entre 1630 e 1654, 

época da Invasão Holandesa, esboçavam sua resistência por meio da 

formação dos citados quilombos, cuja expressão mais importante foi conforme 

dito, a do quilombo de Palmares, hoje situado em território alagoano, antes 

pertencente a Pernambuco. É importante registrar também que os negros 

vindos da África eram vítimas da dominação em seu próprio território, onde 

eram capturados por outros negros de tribos rivais que os comercializavam. A 

miscigenação entre índios, negros e brancos, acolhidos nas aldeias indígenas 

e nos quilombos, também disseminou a resistência e a liberdade no 

Pernambuco colonial. O Conde de Nassau, governador do Pernambuco 

holandês, por meio de sua política tolerante e flexível, que permitia a 

convivência religiosa entre católicos, protestantes, judeus e outras religiões, 

criou as condições para o surgimento, no Recife, da primeira sinagoga das 

Américas, ainda no século XVII; judeus estes que, após a saída de Nassau, 

partiram de Pernambuco para fundar a cidade de Nova Amsterdã, hoje Nova 

York, nos Estados Unidos da América. Nesta cidade, foi fundada a primeira 

Escola de Serviço Social nas Américas, por Mary Richmond, que escreveu o 

“Diagnóstico Social”, uma das mais importantes obras do Serviço Social do 

início do século XX, no que se refere ao Serviço Social tradicional.

 A escravidão era, portanto, uma das múltiplas manifestações da 

exploração que caracterizava a natureza do sistema do capital mercantil da 

época.
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O professor Dênis Bernardes, refere-se a esse período como aquele 

em que: “O Modo de Produção Capitalista teria sido o próprio criador de uma 

Formação Econômica e Social no espaço brasileiro (...) dentro de sua fase de 

acumulação primitiva de capital, ou seja, em sua fase mercantil”. 

(BERNARDES, D. 1996: p. 39) 

No século XVIII vieram da Europa e América do Norte as idéias 

humanistas e libertárias. O socialismo, surgido na Europa no século XIX, logo 

chegou a Pernambuco, ainda naquele século XIX, permitindo que o, já citado 

antes, engenheiro francês, Vauthier,15 residente no Recife, difundisse essas 

idéias que, segundo alguns historiadores, inspiraram a Revolução Praieira, 

considerada por diferentes autores como uma verdadeira revolução. Isto por 

contestar o sistema capitalista. Em decorrência das profundas contradições em 

Pernambuco e no Recife, grupos oprimidos e insatisfeitos organizavam-se e 

continuavam rebeldes e insurgiam-se contra a manutenção do status quo.

Pretendiam, alguns, avançar na direção do socialismo.  

É interessante registrar que, embora a formação da sociedade 

pernambucana tenha passado, ao longo do tempo, por um processo de 

miscigenação entre, negros, índios e brancos, esse processo se deu em uma 

sociedade de classe, na qual os portugueses invasores tornaram-se detentores 

dos meios de produção e, conseqüentemente, definiram a condução do 

processo de acumulação do capital. 

Os trabalhadores escravizados eram submetidos a torturas e 

discriminações que atingiam de forma especial mulheres escravas, negras e 

índias e também, muitas vezes, mulheres brancas, que não ficavam imunes à 

dominação e tinham que suportar os desmandos machistas da cultura européia 

daquele momento histórico, sendo desrespeitadas e vítimas de violência.  

Outro aspecto a considerar é que a riqueza produzida em 

Pernambuco gerou a cobiça dos holandeses. No século XVII, a Companhia das 

Índias Ocidentais, considerada multinacional da época, com sede na Holanda, 

tinha a missão de transportar e refinar o açúcar bruto, comercializando-o em 

15 Luis Vauthier veio da França para coordenar uma equipe de engenheiros franceses, que projetaram e 
construíram o Teatro Santa Isabel em Recife e linhas férrias urbanas. Trouxe consigo as idéias do 
socialismo utópico de Fourier, divulgado na Europa do século XIX,  que inspirou a Revolução Praieira. 
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seguida na Europa.  Na época, o Brasil se encontrava sob o domínio espanhol. 

A Espanha deixou de pagar débitos para com a Companhia das Índias 

Ocidentais. Em represália, a Holanda decidiu, então, apropriar-se do açúcar 

exportado por Pernambuco.

Dominando a tecnologia do refino, os holandeses agregavam valor 

ao açúcar bruto, podendo vendê-lo na Europa a preços compensadores. A 

forma de cobrança, associada à cobiça, resultam na invasão holandesa em 

Pernambuco, que significou, além da conquista do território pernambucano, o 

afastamento dos intermediários português e espanhol da rica acumulação de 

riquezas decorrente da produção e comercialização do açúcar. A invasão deu 

aos holandeses maiores lucros e reforçou a acumulação sintonizada com a 

lógica do sistema do capital mercantil também utilizado pelos holandeses 

daquele momento histórico.

No processo de conquista, os holandeses enfrentaram batalhas em 

Pernambuco com portugueses, espanhóis e nativos, o que indicava existir no 

território pernambucano grupos de resistência.  Vitoriosos, os holandeses 

enviaram para governar Pernambuco o príncipe Maurício de Nassau, que 

trouxe consigo: artistas, cientistas e técnicos. Nassau, homem culto, possuidor 

de um perfil de estadista, buscou uma convivência pacífica com a população. 

Permitiu o livre culto religioso, facilitando a imigração de judeus e protestantes 

que passaram a conviver com os católicos. Transformou o Recife em uma 

cidade com traços de modernidade. 

Com esse comportamento, Nassau ia fortalecendo as relações 

colonialistas de acumulação do capital, tornando mais sólida a intenção de 

fundar e consolidar um império holandês no Novo Mundo. A política de 

Maurício de Nassau assemelhava-se ao ideário de colonização de povoamento 

e ocupação posto em prática pelos ingleses que emigraram para as colônias da 

América do Norte no século XVIII. Esta política do príncipe Maurício de Nassau 

feria, entretanto, os interesses exploratórios da Companhia das Índias 

Ocidentais, preocupada tão somente em obter cada vez mais, maiores lucros, a 

curto prazo.  Como medida drástica, a Companhia interfere e a Holanda 

interrompe o governo de Nassau, frustrando, desse modo, os objetivos do 

príncipe. Com a saída de Nassau de Pernambuco e o recrudescimento da 
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política de exploração da Companhia das Índias Ocidentais, foram criadas as 

condições para a Insurreição Pernambucana que culminou com a definitiva 

expulsão dos holandeses, ainda no século XVII. 

O Recife possuía naquele século, o mais importante porto da 

América do Sul e liderava a economia brasileira. Entre os holandeses expulsos 

encontravam-se os judeus e protestantes capitalizados que habitavam a 

capitania. Estes se deslocaram para a América do Norte, a fim de fundar Nova 

Amsterdã, hoje Nova York.  Concomitantemente, os holandeses fundaram nas 

Antilhas um outro pólo de produção de açúcar, e, posteriormente, passaram a 

produzir o açúcar de beterraba, passando a competir no mercado europeu com 

o açúcar pernambucano. Esta concorrência deu início ao processo de 

decadência de Pernambuco. 

Essa tendência decadente, no entanto, não foi suficiente para 

deteriorar completamente a economia de Pernambuco que apesar dessa 

tendência de declínio ainda reagiu, por meio dos engenhos centrais, das 

usinas, do comércio e da importância do seu porto.  A mineração e o posterior 

plantio do café no Sudeste, só conseguem deslocar paulatinamente o pólo 

econômico de Pernambuco para o Sudeste. O que se observa, é que durante o 

século XVIII e até o século XIX, a economia pernambucana continua tendo 

poder de resistência, sobretudo em decorrência da abertura dos portos 

brasileiros no século XIX, mais precisamente em 1808, com a chegada de D. 

João VI. O porto do Recife e o comércio de algodão passaram a ter grande 

desenvolvimento e a circulação de moedas passou a ser muito intensa, em 

Pernambuco.  

No século XX, entretanto, a crise de Pernambuco se acentua. Há o 

deslocamento efetivo do pólo central da economia de Pernambuco para o 

Sudeste e Centro Sul. Inclusive, porque, no século XX, na instalação do 

governo Vargas na década de 1930, é transferido para o porto de Paranaguá 

no sul do Brasil o fluxo das grandes embarcações o que fortalece o porto do sul 

em detrimento do porto do Recife. A partir daquele momento, acentua-se a 

decadência de Pernambuco, que ficou cada vez mais numa situação de 

dependência em relação ao Sudeste e Sul do Brasil.
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Vale considerar, entretanto, que estudos para a implantação da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) revelaram que, 

na realidade, a dependência de Pernambuco resultava também do fato de 

transferir historicamente recursos para o Sudeste. O empobrecimento do 

Estado era também em decorrência da política implantada pelo governo federal 

da época que favoreceu a capital situada no Rio de Janeiro, beneficiando os 

estados do Centro Sul e Sudeste. É importante salientar, entretanto, que além 

dessa política do Governo Federal, a estrutura econômica e social de 

Pernambuco, sempre foi favorável à concentração de renda e criou as 

condições para a formação dessa sociedade extremamente desigual.

Pelo exposto pode-se deduzir que, a formação econômica e social 

de Pernambuco, com suas profundas contradições, apresentadas desde o 

início da colonização tem relevância ampliada, na compreensão da 

complexidade da sociedade brasileira.

Para isto, pode-se também observar que a criação do Estado 

Brasileiro passa necessariamente pela particularidade pernambucana. Nesse 

sentido, é interessante lembrar que, em Pernambuco, as determinações 

históricas permitiram a circulação de idéias sobre o estado moderno, a partir do 

Século XVI. Isto porque Portugal já havia se constituído como um estado da 

modernidade absolutista e que Pernambuco devido a sua riqueza tinha grande 

importância para a metrópole, havendo um contínuo intercâmbio. O estudo do 

ideário que transitou em Pernambuco a partir desse século é fundamental para 

se compreender as contradições e as lutas sociais e políticas que conformaram 

Pernambuco e o estado brasileiro.  

Observe-se que os portugueses ao aportarem em Pernambuco, para 

expandir o sistema do capital mercantil português já conheciam os estudos de 

Maquiavel, considerado o criador da ciência política moderna. Maquiavel 

quando pesquisou os estados absolutistas da Europa provocou um impacto 

muito grande. Suas idéias foram muito divulgadas na Europa, de sorte que 

persistem até a contemporaneidade, lançando luzes sobre a idéia de estado 

moderno.
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Maquiavel trilha pelos historiadores antigos como: Tácito, Políbio, 

Tito Lívio16 e outros. Faz sua análise política a partir de sua experiência prática. 

Sua regra metodológica é ver e examinar a realidade tal como ela é e não 

como se gostaria que ela fosse. Ele perguntava: "Como fazer reinar a ordem, 

como instaurar um estado estável?” Para Maquiavel, o que contava era o 

triunfo sobre as dificuldades e a manutenção do Estado. Os meios para isso 

nunca deixariam de ser julgados honrosos, e todos iriam aplaudir. Na verdade, 

Maquiavel não estava preocupado com o problema moral. Ele não se propunha 

a corrigir as deformações morais características da realeza do seu tempo. A 

sua preocupação estava em descrever aquilo que os dirigentes políticos 

sempre o fizeram sem confessá-lo.  

Durante quatro séculos Maquiavel foi violentamente condenado por 

todos os moralistas, pelos católicos, protestantes, liberais, democratas e, 

inclusive, por aqueles reis absolutistas que punham em prática as normas de 

agir político descritas por Maquiavel. Hoje, na contemporaneidade, Maquiavel 

está reabilitado como o fundador da ciência política descritiva. A referência 

aqui, ao cientista político Maquiavel, tem por finalidade esclarecer que, no 

século XVI, início da Colonização Portuguesa no Brasil, já existia uma 

descrição e uma subjacente crítica ao Absolutismo, na Europa, o que 

historicamente se refletiu na sociedade pernambucana contribuindo para 

ilustrar o desencadear das lutas separatistas e libertárias, decorrentes das 

contradições peculiares a Pernambuco. 

16 Tácito, Políbio e Tito Livio, são historiadores romanos da Antiguidade. Tácito era um senador de 
convicções republicanas e crítico dos desmandos dos imperadores. Tito Lívio e Polibio também 
escreveram sobre a história do seu tempo, sendo, portanto, ícones da história antiga. 
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2.2 Base Ideológica e Política do Projeto Ideopolítico ou Projetos 

da Escola de Serviço Social de Pernambuco

A construção do projeto ideopolítico ou projetos da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco fundamentou-se em variadas bases filosóficas e 

históricas, inter-relacionadas com fundamentos ideológicos e políticos da 

formação do estado pernambucano e brasileira. Assim sendo, a compreensão 

sobre o poder, a política, o Estado e a sociedade civil apresenta-se de forma 

multifacetada, sob os diversos olhares de pensadores que estudaram a 

democracia, os direitos humanos, a desigualdade social e a emancipação 

humana.

Para uma maior explicação dessa base ideopolítica este estudo 

sentiu a necessidade de pesquisar diferentes clássicos da política, que 

contribuíram para interpretar a formação dos estados modernos. Esses estados 

surgem e se desenvolvem com o sistema do capital e o modo de produção 

capitalista, que acentua a desigualdade e gera a necessidade da ação de 

políticas sociais gerenciadas pelo Estado. Entre esses clássicos se encontra 

Maquiavel no século XVI, considerado o fundador da Ciência Política descritiva. 

Além dos estudos de Maquiavel, nos séculos XVI e XVII, outros filósofos e 

cientistas políticos também realizaram suas pesquisas e manifestaram suas 

idéias acerca do estado moderno. Essas idéias circularam na Europa e 

chegaram também até as colônias. Pernambuco, como detentor de grande 

riqueza e importância no Brasil colonial, desfrutando da preponderância do seu 

porto era, por suposição, terra fértil para entrar em contato com o ideário da 

configuração do Estado Moderno. 

Entre os pensadores clássicos que basearam o contorno do Estado 

Moderno situa-se Thomas Hobbes, filósofo inglês, nascido em 1588, que 

influenciado por Galileu17, desenvolveu uma visão mecanicista do mundo, é 

também um racionalista. Concebe o homem como um ser fundamentalmente 

17 Galileu Galilei, astrônomo, físico e escritor italiano (Pisa 1564 – Arcetri 1642), professor das 
Universidades de Pisa e Pádua. Descobriu, em 1604, a lei da queda dos corpos. Escreveu, em 1610, o 
livro “Mensageiro das Estrelas”. Converteu-se ao Sistema Copernicano. Em 1633 é proibido de publicar. 
Abalou o prestígio do aristotelismo e é o criador da noção de mundo moderno, além de ser um dos 
maiores prosadores da literatura italiana.  
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anti-social, como "um lobo para o homem". Para Hobbes, o estado natural do 

homem seria o de viver em constante guerra de todos contra todos. A paz entre 

os homens e a constituição de uma sociedade civil só poderia ocorrer por meio 

de uma convenção, consubstanciada pelo "contrato social". Esse contrato seria 

imprescindível para que os homens deixassem de se aniquilar mutuamente. O 

regente da sociedade teria, por conseguinte, um poder absoluto, não para 

impor sua vontade pessoal, mas para fazer respeitar o contrato social. Assim, 

Hobbes fala do estado de natureza, é um contratualista.

No século XIX e mesmo no XX, quando se firmaram as concepções 

modernas da história e da ciência social, os contratualistas foram muito 

contestados.

Ao iniciar uma interpretação sociológica do Direito, na metade do 

século XIX, Sir Henry Maine18, por exemplo, criticou os contratualistas 

asperamente. Para Maine, seria impossível selvagens que nunca tiveram 

contato social dominarem a tal ponto a linguagem, conhecerem uma noção 

jurídica tão abstrata quanto a de contrato, para que pudessem se reunir nas 

clareiras das florestas e fazerem um pacto social. Para ele, na verdade, o 

contrato só é possível quando há noções que nascem de uma longa 

experiência da vida em sociedade.  

Para a maior parte dos autores de antes do século XVIII, não existe 

a história entendida como transformando os homens; estes não mudam. É por 

isso que Hobbes, e outros cientistas políticos, citam os gregos e os romanos 

quando querem conhecer ou exemplificar algo sobre o homem, mesmo de seu 

tempo, sem levar em conta a história construída pelos homens. Para Hobbes “a 

Sociedade nasce com o Estado”.

John Locke é outro pensador político que expressa suas idéias 

sobre o Estado Moderno. Defende a liberdade e a tolerância religiosa. É 

considerado o fundador do Empirismo. Para Locke, nem a tradição nem a 

força, mas apenas o consentimento expresso dos governados, é a única fonte 

do poder político legítimo. 

18 Sir Henry Maine, estudioso da Sociologia do Direito. 
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Deste modo, Locke considera que "o contrato social é um pacto de 

consentimento”, em que os homens concordam livremente em formar a 

sociedade civil para preservar e consolidar ainda mais os direitos que 

possuíam originalmente no estado de natureza. Para Locke no estado civil os 

direitos naturais inalienáveis do ser humano à vida, à liberdade e aos bens 

estão mais bem protegidos sob o amparo da lei, do arbítrio e da força comum 

de um corpo político unitário. Vale observar que Locke influenciou a revolução 

norte-americana, e a redação da declaração de independência. Influenciou 

também a guerra de libertação que foi travada em termos de direitos naturais e 

de direito de resistência para fundamentar a ruptura com o sistema colonial 

britânico.

Locke ainda influenciou os filósofos iluministas franceses, 

principalmente Voltaire e Montesquieu e, por meio deles, a Revolução 

Francesa de 1789 e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. 

Finalmente, com a Revolução Francesa as idéias "inglesas" de 

Locke, que haviam atravessado o Canal da Mancha e chegado até o 

Continente, transformaram-se nas idéias "francesas" e se difundiram por todo o 

Ocidente.  A difusão dessas idéias, também se deu em Pernambuco e no 

restante do Brasil colonial. 

Outro clássico da política que dá contorno ao Estado Moderno é 

Rousseau. Iluminista francês, ele marca sua época ao afirmar, no chamado 

século das luzes, que se as ciências fossem inúteis ao objeto que se 

propunham seriam ainda mais perigosas pelos efeitos que produzissem. 

Interessava a Rousseau questionar o processo que buscava a disseminação 

das luzes, defendendo que seria indispensável indagar o tipo de saber que 

estava a nortear a vida dos homens. 

Rousseau trata de temáticas fundamentais: passagens do estado de 

natureza ao estado civil, o contrato social, a liberdade civil, o exercício da 

soberania, a distinção entre o governo e o soberano, o problema da escravidão 

e o surgimento da propriedade. As idéias de Rousseau, no século XVIII, 

inovaram o modo de pensar a política da época, sobretudo ao fazer a 

proposição do exercício da soberania pelo povo, como condição primeira para 

a sua libertação. Certamente, por isso, os protagonistas da Revolução 
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Francesa de 1789 o elegeram como patrono da Revolução ou como o primeiro 

revolucionário. Em seu discurso sobre a desigualdade, Rousseau indaga 

acerca da história hipotética da humanidade. Sobre aquela história que legitima 

a desigualdade no momento em que o rico apresenta a proposta do pacto. 

Alerta para a necessidade da união, defender os fracos da opressão, 

conter os ambiciosos e assegurar a cada um a posse daquilo que lhe pertence. 

Mostra a importância de que se instituam regulamentos de justiça e de paz, aos 

quais todos sejam obrigados a conformar-se. Aconselha a que não se abram 

exceção para ninguém e que se submetam igualmente a deveres mútuos o 

poderoso e o fraco, reparem, de certo modo, os caprichos da fortuna. Concita 

numa palavra, que em lugar das pessoas voltarem suas forças contra si 

mesmas, reúnam-se num poder supremo que as governe segundo sábias leis, 

que as protejam e defendam a todos os membros da associação, expulsem os 

inimigos comuns e os mantenham em concórdia eterna. E acrescenta que fora 

necessário muito menos do que o equivalente a esse discurso, para arrastar 

homens grosseiros, fáceis de seduzir. Mostra que todos correram ao encontro 

de seus grilhões, crendo assegurar sua liberdade.  Assegura que tal foi ou deve 

ser a origem da sociedade e das leis, que deram novos entraves ao fraco e 

novas forças ao rico. Leis essas que destruíram irremediavelmente a liberdade 

natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, fizeram 

de uma usurpação sagaz um direito irrevogável. Isto para proveito de alguns 

ambiciosos, que sujeitaram a partir daí todo o gênero humano ao trabalho, à 

servidão e à miséria. 

Vale observar que esse ideário iluminista foi reforçado pelos 

federalistas Alexandre Hamilton (1755-1804), James Madison (1751-1836) e 

John Jay (1745-1859) que escreveram artigos que objetivavam aprimorar a 

Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. James Madison é 

considerado o pai da Constituição. Hamilton foi o primeiro secretário do tesouro 

dos Estados Unidos e um dos principais conselheiros políticos do presidente 

George Washington. John Jay tornou-se o primeiro presidente da Corte 

Suprema.

A importância dos federalistas ultrapassou a América do Norte, 

chegando a influenciar outros povos. Pernambuco e a nação brasileira 
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certamente receberam também os reflexos desse pensamento. Pode-se 

observar que no Brasil o pacto federativo, embora mantenha sua 

particularidade e singularidade, apresenta, por outro lado, semelhanças com o 

federalismo norte-americano, em seus princípios universais.  

Outro pensador político do século XVIII foi Kant. Nascido em 1724, 

na Prússia, orientou toda a Filosofia do Direito, da Política e da História no 

sentido de que os homens são seres morais. Para ele, os homens devem 

organizar-se segundo o Direito e adotar a forma republicana de governo.  

Devem estabelecer a paz internacional, porque ela é comandada a priori pela 

razão. Não porque a paz seja apenas útil, mas porque ela é o ápice da 

racionalidade. Cabe, portanto, neste ponto, uma breve referência à doutrina do 

imperativo categórico que é a pedra angular de todo o edifício da filosofia moral 

de Kant.

Para Kant a liberdade é a liberdade de agir segundo leis. Kant é 

considerado por Regis de Castro Andrade19, possivelmente o mais sólido e 

radical teórico do liberalismo. A relação entre a sua filosofia moral, e sua 

filosofia política pode ser definida numa frase, relativa ao Direito, como 

legislação constitutiva da sociedade justa e matéria por excelência da atividade 

política. Kant realiza, no plano das relações sociais, aquilo que constitui 

essencialmente o homem, que se consubstancia na liberdade, tanto no sentido 

negativo como positivo do termo.  Kant é um jusnaturalista, faz a distinção 

entre a lei natural e a lei positiva e entre direitos inatos e adquiridos. Para ele, 

as leis naturais são deduzidas de princípios a priori. Para ele, são leis que não 

necessitam ser promulgadas publicamente, constituindo o Direito privado. Faz 

a diferenciação, esclarecendo que o Direito público necessita de promulgação, 

reforçando a idéia de que o Direito público representa a vontade geral do povo 

unido na sociedade civil, portanto, não é o arbítrio do poder estatal. As idéias 

de Kant têm afinidade com as idéias de Rousseau, pois ambos recusam o 

dilema hobbesiano: liberdade sem paz ou paz mediante submissão ao Estado. 

Tanto Rousseau como Kant fazem a compatibilidade teórica dos termos 

liberdade e Estado, mediante o conceito de autonomia. É importante notar, 

entretanto, que, enquanto Rousseau apresenta uma certa versão de um Estado 

19 Regis de Castro Andrade, filósofo do Direito brasileiro.  
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democrático, o que se observa em Kant é a formulação de uma teoria do 

liberalismo.

Numa perspectiva histórico-dialética surgem as idéias de Hegel, 

Marx e Engels, que inauguram um outro modo de pensar. Com esses 

pensadores ressurge, portanto, a dialética dos gregos, porém de forma mais 

elaborada. Essas idéias também repercutiram em Pernambuco, e no Brasil. 

A dialética idealista de Hegel pensa o Estado como a realização da 

história e da liberdade. Hegel coloca que, de resto, não é difícil ver que o seu 

tempo é um tempo de nascimento e passagem para um novo período. Diz que 

o espírito rompeu com o mundo de seu existir e do seu representar. Mundo que 

até aquele momento subsistia e que, no trabalho de sua transformação, está 

para mergulhar esse existir e o apresentar no passado. Para Hegel, o espírito 

nunca está em repouso, mas é concebido sempre num movimento progressivo. 

Compara assim com a criança, a qual depois de um longo e tranqüilo tempo de 

nutrição, acontece o seu nascimento e a sua primeira respiração. Isto é, um 

salto qualitativo capaz de quebrar essa continuidade de um progresso apenas 

quantitativo, nascendo então a criança. Assim o espírito que se cultiva cresce 

lenta e silenciosamente até a nova figura e desintegra, pedaço por pedaço, seu 

mundo precedente. Para ele, apenas sintomas isolados revelam seu abalo. A 

frivolidade e o tédio que tomam conta do que ainda subsiste, o pressentimento 

indeterminado de algo desconhecido, são os sinais precursores de que 

qualquer coisa diferente se aproxima. Ainda diz que esse desmoronar não 

alterava os traços fisionômicos do todo, que é interrompido pela aurora que 

num clarão descobre de uma só vez a estrutura do novo mundo. Hegel chega a 

moderar o seu entusiasmo inicial ao recusar as expressões revolucionárias 

mais radicais e formular a primeira grande teoria da sociedade moderna, 

tomada como produto da revolução, expressa pela transformação. 

Em um de seus artigos, denominado “Das maneiras de tratar 

cientificamente o Direito natural”, Hegel faz uma crítica ao jus naturalismo 

esboçando a sua filosofia do Direito. A sua obra sobre os princípios da filosofia 

do Direito é considerada a mais importante do seu sistema, no período que 

habitou em Berlim, de 1830 a 1831. 
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Observando-se do ponto de vista da teoria, Hegel, ao explicar a 

filosofia do Direito, é o primeiro a fixar o conceito de sociedade civil como algo 

distinto e separado do Estado político. Essa distinção é apenas pressentida 

pelos pensadores contratualistas. Com essa teoria Hegel substitui e desloca, 

subvertendo os conteúdos de tudo o que esses filósofos elaboraram por meio 

dos conceitos de estado de natureza e estado civil, sendo, inclusive, precursor 

de Marx em relação ao conceito de sociedade civil. 

A sociedade civil é definida como um sistema de carecimentos, 

estrutura por meio do trabalho, da divisão do trabalho e da troca. Assegura a 

defesa de suas liberdades, propriedades e interesses por meio da 

administração da justiça e das corporações. Trata-se da esfera dos interesses 

privados, econômico-corporativos e antagônicos entre si. 

Escreve que à sociedade civil se contrapõe o Estado político. Isto é, 

a esfera dos interesses públicos e universais, na qual aquelas contradições 

estão mediatizadas e superadas. O Estado não é, assim, expressão ou reflexo 

do antagonismo social, a própria demonstração prática de que a contradição é 

irremediável como dirá mais tarde Engels, mas é esta divisão superada, a 

unidade recomposta e reconciliada consigo mesma. A marca definitiva do 

Estado é esta unidade, que não é uma unidade qualquer, mas a unidade 

substancial que traz o indivíduo à sua realidade efetiva e corporifica a mais alta 

expressão da liberdade. 

Fazendo uma observação sobre Hegel, Norberto Bobbio diz que a 

sociedade civil hegeliana não engloba apenas, como a marxista, "a esfera das 

relações econômicas e a formação das classes, mas também a administração 

da justiça e o ordenamento administrativo e corporativo" ( BOBBIO, N. 1982: p. 

29). Para Bobbio, também a esfera pré-estatal é historicamente produzida, não 

um estado de natureza. Família e sociedade civil - as esferas que 

aparentemente estão fora e são anteriores ao Estado - na verdade só existem 

e se desenvolvem no Estado. Não há história fora do Estado. Não há nada fora 

da história. 

Observe-se que a teoria política de Hegel é, de certo ponto de vista 

idealista, considerada, o momento mais alto a que chegou o jus naturalismo, o 

movimento teórico-político que engloba Hobbes e Locke, Spinoza e Rousseau, 
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mas também Kant e Fichte. Tradição essa que se modifica radicalmente, 

subvertendo os seus conceitos, criando novos, construindo um método e uma 

teoria global sem precedentes. 

Em Hegel, observa-se que a teoria contratualista faz do indivíduo o 

alfa e o ômega da vida social. Toma o Estado como algo derivado, uma 

criação artificial, produto de um pacto, ação voluntária pela qual os indivíduos 

abdicam de sua liberdade originária em benefício de um terceiro, dando vida a 

um corpo político soberano que lhes garanta vida, liberdade e bens. A tarefa 

precípua do Estado é, então, garantir a liberdade individual e a propriedade 

privada. Por essa via, entretanto, a teoria contratualista é incapaz de explicar 

por que o Estado pode exigir do indivíduo o sacrifício da própria vida em 

benefício da preservação e do desenvolvimento do todo. Ao fazer do interesse 

particular do indivíduo o conteúdo do Estado, ela está, segundo Hegel, 

confundindo Estado e sociedade civil. Na verdade, o indivíduo sequer escolhe 

se participa ou não do Estado - é constituído como tal por ele. A relação entre 

os dois é, portanto, de outra natureza: substantiva e não formal, efetiva e não 

optativa. Somente como membro do Estado é que o indivíduo ascende à sua 

“objetividade, verdade e moralidade”.

A inversão hegeliana é completa quando ele diz que: “a associação 

como tal é o verdadeiro conteúdo e o verdadeiro fim, o destino dos indivíduos é 

viver uma vida universal” (HEGEL, G. W. F. 1990: p. 258 ). Para Hegel o 

Estado é a totalidade orgânica de um povo, não um agregado, um mecanismo, 

um somatório de vontades arbitrárias e inessenciais. E reforça dizendo que a 

força associativa do conjunto da relação do todo com as partes se revela 

precisamente na guerra. 

Hegel explica que não é por acaso que a teoria contratualista toma 

como modelo de Constituição do Estado e da passagem do estado de natureza 

para o estado civil uma figura do Direito privado - o contrato - que estatui 

relações de obrigatoriedade entre os pactantes que nada têm a ver com a 

substancialidade, universalidade e eticidade da vida estatal. Para ele, o 

conceito que está na base do Estado não é o de contrato, mas o de vontade 

(universal). Explicita que é característico dos jus naturalistas a contraposição 

entre princípios supra-históricos e a própria história. É por isso, diz Hegel, que 
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eles procuram estabelecer como o Estado deveria ser, em vez de tentar 

compreendê-lo como ele é.

Tocqueville é outro autor que se debruça sobre a questão da 

liberdade e igualdade. Segundo Célia Galvão Quirino (2003), falar de 

Tocqueville é falar da democracia. Um tema herdado do jusnaturalismo e do 

contratualismo. A questão central para ele é o que fazer para que o 

desenvolvimento da igualdade irrefreável não seja inibidor da liberdade, 

podendo por isso vir a destruí-la. Para Tocqueville a realização da democracia 

com liberdade estava acontecendo nos Estados Unidos da América do Norte, 

por volta de 1830, início do século XIX. A obra de Tocqueville tornou-se 

clássica tal a grandeza que exprime ao analisar os hábitos, costumes e valores 

relacionados com as instituições sociais e políticas do povo americano. Ao 

elaborar o conceito de democracia, torna-o universal. 

No contexto do movimento liberal aparece também John Stuart Mill, 

considerado o mais legítimo representante do movimento liberal do século XIX. 

A idéia central de sua obra é a proposição de que o elogio da diversidade e do 

conflito são forças matrizes por excelência da reforma e do desenvolvimento 

social. Em Mill se encontra, por conseguinte, a pré-história da defesa do 

pluralismo e da diversidade societal em contraposição às interferências do 

Estado e da opinião pública. É a perspectiva da multipolaridade em que o 

discurso predomina sobre a imposição de consensos amplos.  

Em 1818, nasce Marx, que constrói a crítica do ideário liberal do 

século XIX. Para Francisco C. Weffort, a análise da emergência da burguesia e 

do proletariado, bem como o surgimento do capitalismo industrial que consolida 

as nações e os Estados modernos é realizada de forma ímpar por Marx, o qual 

faz uma crítica à economia política a partir dos estudos de Direito, Filosofia e 

História, buscando rever de forma crítica a Filosofia do Estado de Hegel. O 

roteiro que segue do Direito e da Filosofia à Economia pode ser compreendido 

como a chave do seu método para localizar o sentido que atribui à política. 

Marx afirma que o que ele trouxe de novo foi demonstrar: 1) que a 

existência das classes está unida a determinadas fases históricas de 

desenvolvimento da produção. 2) que a luta de classes conduz, 

necessariamente, à ditadura do proletariado; 3) que esta ditadura, em si 
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mesma, não é mais do que o trânsito para a abolição de todas as classes e 

para uma sociedade sem classes. O pensamento de Marx acerca da política 

pode ser vislumbrado a partir de uma de suas famosas teses sobre Feuerbach, 

quando diz que até aquele momento os filósofos apenas interpretaram o 

mundo de diferentes maneiras, porém, a partir de então, tratava-se de 

transformar o mundo. 

Segundo Lukács, a noção de uma "proximidade da revolução", de 

uma "atualidade universal da revolução" constituiria "o núcleo da doutrina 

marxista". É importante observar que Lukács parte do pensamento de Lenin, 

entretanto, o seu estudo consegue reconduzir ao ponto central da teoria política 

em Marx. "A atualidade da revolução, esta é a idéia fundamental de Lenin e 

também o ponto decisivo que o une a Marx”.  

Lenin ao escrever sobre o estado, em agosto de 1917, diz que:

a questão do Estado adquire na atualidade uma importância 
singular, tanto no aspecto teórico como no aspecto político prático. 
A guerra imperialista tem acelerado e agudizado 
extraordinariamente o processo de transformação do capitalismo 
monopolista em capitalismo monopolista de Estado. A monstruosa 
opressão das massas trabalhadoras pelo Estado, que vai se 
fundindo cada vez mais estreitamente com as associações 
onipotentes dos capitalistas, adquire proporções cada vez mais 
monstruosas. Os países adiantados se convertem e, ao dizer isto, 
nos referimos a sua ”retaguarda" em presídios militares para os 
trabalhadores. Os inauditos horrores e calamidades desta 
larguíssima guerra fazem insuportável a situação das massas, 
aumentando sua indignação. Se gesta, a revolução proletária 
internacional. A questão de sua atitude fazia o Estado adquirir uma 
importância prática. (LENIN, 1977: p. 272) 

Nesse contexto de reflexão sobre o pensamento de Lenin, observa-

se que a maioria das chamadas grandes potências historicamente exploram e 

escravizam muitas nacionalidades pequenas e débeis. Desse modo, a luta 

para arrancar as massas trabalhadoras da influência da burguesia em geral e 

da burguesia imperialista em particular é impossível sem lutar contra os 

prejuízos oportunistas concernentes ao "Estado". Lenin "considera o Estado, 

produto do caráter irreconciliável das contradições de classe" e diz ser sua 

missão recuperar a verdadeira doutrina de Marx acerca do Estado. O Estado é 

colocado como instrumento de exploração da classe oprimida. Argumenta que 
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o Estado não tem existido eternamente, pois existem sociedades que se 

regularam e que nunca tiveram a menor noção de Estado nem de seu poder.

Explica que, ao chegar a certa fase do desenvolvimento econômico 

e na divisão da sociedade em classes, esta divisão fez com que fosse 

necessário o Estado. Afirma que com a aproximação rápida de uma fase de 

desenvolvimento da população em que a existência das classes não só deixa 

de ser uma necessidade, mas que se converte num obstáculo direto para a 

produção, a tendência é que as classes desaparecerão de um modo tão 

inevitável como surgiram no tempo. Observa que com o desaparecimento das 

classes, desaparecerá também inevitavelmente o Estado. A sociedade se 

reorganizará de um modo novo. A produção sobre a base de uma associação 

livre de produtores iguais, certamente enviará toda a máquina do Estado ao 

museu de antiguidades, junto do refúgio e archote de bronze. Neste momento 

Lenin encontra-se com as explicações de Engels e Marx, quando dizem a seus 

camaradas de partido na década de 70 do século XIX. "Todo Estado não é livre 

nem popular". Escreve então Marx na “Miséria da Filosofia”: 

a classe trabalhadora substituirá a antiga sociedade civil por uma 
associação que exclua as classes e seu antagonismo; e não 
existirá um poder político propriamente dito, pois o poder político é 
precisamente a expressão oficial do antagonismo de classe 
dentro da sociedade civil. (MARX apud LENIN, 1977: p. 288) 

Antônio Gramsci (1991) em seu livro Maquiavel, a Política e o 

Estado Moderno escreve sobre a ciência da política, dizendo que, a inovação 

fundamental introduzida pela filosofia da práxis na ciência da política e da 

história é a demonstração de que não existe uma "natureza humana" abstrata, 

fixa e imutável. Atribui esse conceito abstrato ao pensamento religioso e a 

transcendência. Reitera que a natureza humana é o conjunto das relações 

sociais historicamente determinadas, isto é, um fato histórico comprovável, 

dentro de certos limites, por meio dos métodos da filologia e da crítica. Afirma, 

portanto, que a ciência política deve ser concebida no seu conteúdo concreto e, 

por conseguinte, também na sua formulação lógica, ou seja, como um 

organismo em desenvolvimento. Todavia, é necessário se observar que a 

forma dada por Maquiavel à questão da política, que consiste na afirmação 

implícita nos seus escritos de que a política é uma atividade autônoma, com 

seus princípios e leis diversos daqueles da moral e da religião, tem um grande 
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alcance filosófico,vez que implicitamente inova toda a concepção do mundo. 

Essa proposição é ainda hoje discutida e contraditada, não tendo conseguido 

tornar-se "senso comum".

Coloca-se, assim a questão do significado que Maquiavel teve no 

seu tempo e dos fins a que ele se propunha escrevendo os seus livros, 

especialmente O Príncipe. Hoje se reforça a explicação de que a doutrina de 

Maquiavel não era, no seu tempo, uma coisa puramente "livresca", um 

monopólio de pensadores isolados, um livro secreto que circulava entre 

iniciados. Observa-se que o estilo de Maquiavel não é o de um tratadista 

sistemático como aqueles da Idade Média. O estilo de Maquiavel é o estilo de 

um homem de ação de alguém que quer impulsionar a ação; é por conseguinte 

estilo de "manifesto" de partido. (Gramsci, 1991) 

Para Gramsci o maquiavelismo serviu para melhorar a técnica 

política tradicional dos grupos dirigentes conservadores, assim como para a 

política da filosofia da práxis; isto é, a análise de Maquiavel não deve mascarar 

o seu caráter essencialmente revolucionário, que inclusive hoje é sentido e que 

explica todo o antimaquiavelismo dos jesuítas. (Gramsci,1991)

Diante da explicitação do pensamento desses clássicos da política, e 

de uma reflexão sobre a história de Pernambuco, é possível supor a 

importância que a circulação dessas idéias teve em Pernambuco e observar a 

relevância e destaque que Pernambuco supostamente teve como um 

fundamental pólo econômico e social no Brasil colonial e que ao ter acesso, 

desde o início do século XVI, ao ideário do Estado Moderno, supõe-se tenha 

conseguido contribuir, desse modo, de forma significativa, por meio de suas 

lutas para a disseminação dessas idéias e para a construção do Estado 

Brasileiro. Estado Brasileiro este com características contraditórias, 

simultaneamente escravocratas e liberais, autoritárias e democráticas, de 

configuração federalista porém centralizador, e constituído de três poderes de 

acordo com o pensamento de Montesquieu, entretanto despótico, em 

momentos de exceção democrática. Além disso, Pernambuco provavelmente 

contribuiu também para criticar o Estado Brasileiro, a partir de lutas políticas no 

século XIX e XX, que de acordo com alguns historiadores eram detentoras do 

ideário do socialismo utópico de Fourier e do materialismo histórico pertinente 
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ao pensamento de Marx, Engels, Lenin e Gramsci, entre outros. Uma 

conclusão a que se pode chegar é que a construção dos estados modernos e 

sua possível transformação ou extinção passará sempre por um processo que 

estará a depender das formações econômicas, sociais, culturais e políticas 

pelas quais passam as diferentes sociedades ao longo dos processos 

históricos.

No caso do Estado brasileiro, a suposição é de que a sua 

construção se deu à semelhança dos demais estados modernos, os quais 

surgiram a partir das contradições do sistema do capital, que geraram a 

questão social e as lutas do seu povo.  Lutas estas que, no Brasil, certamente 

receberam influência das idéias dos pensadores clássicos e contemporâneos 

da política. Essa percepção conduz a se inferir que a contribuição de 

Pernambuco para a construção do Estado Brasileiro, se deu de modo especial, 

em decorrência de ser este Estado de Pernambuco uma expressão adiantada  

do sistema do capital no Brasil colonial, em relação à maioria dos demais 

estados brasileiros.

Supõe-se que em Pernambuco a comunicação com o exterior por 

meio do comércio e do porto do Recife tenha possibilitado um acesso 

privilegiado àqueles que habitavam Pernambuco, ao ideário do Estado 

Moderno.  Isso, mesmo antes da mineração e da cafeicultura do sudeste do 

Brasil. Essa realidade, possivelmente fez frutificar no seio da população 

oprimida que habitava Pernambuco, as idéias de liberdade que influenciaram 

suas precursoras lutas libertárias, que ao longo de sua história contribuíram 

para a construção da história do Brasil.  Essa particularidade de Pernambuco, 

supostamente criou ao longo da história, a oportunidade para se construir um 

projeto ou projetos ideopolíticos no Estado, os quais, provavelmente se 

refletiam até o século XX, inclusive, na Escola de Serviço Social.  

A base filosófica, ideológica e política da Escola certamente se 

apoiou na acumulação dessas idéias apropriadas pelo Estado de Pernambuco. 

Essas idéias ao longo do tempo, refletiam e possivelmente influenciavam o 

corpo de professores e alunos da Escola de Serviço Social de Pernambuco. 

Acresce, ainda, que os alunos e professores da Escola, ao adquirirem o 

conhecimento específico do Serviço Social da época, certamente estabeleciam 
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uma inter-relação desse conhecimento específico com esse ideário de 

Pernambuco. Esta realidade possibilitou aos professores e alunos a construção 

histórica do projeto ideopolítico da Escola, ou de projetos que se opunham em 

meio às contradições, entre o conservadorismo e a transformação.

Assim sendo, historicamente, essa elaboração ideológica e política 

da Escola foi se desenvolvendo contraditoriamente, conduzida por alguns 

professores e alunos considerados representantes das idéias humanistas mais 

idealistas e conservadoras e outros das idéias mais avançadas, pertinentes ao 

socialismo. As idéias marxianas e marxistas tinham sido absorvidas por parte 

da intelectualidade de Pernambuco. Esse fato permite supor que, 

provavelmente, se refletiram também na Escola de Serviço Social de 

Pernambuco construindo sua ideologia e política. 

Em suma, um pensamento, ou uma prática social, torna-se 
ideologia quando exerce efetivamente uma função nos conflitos 
humano-sociais e esta função consiste em ser veículo de 
conscientização e prévia ideação da prática social dos homens. O 
cotidiano mais imediato é o solo no qual as ideologias surgem e 
têm seu campo de operações. (COSTA, G. M. 1999: p. 67) 

Numa reflexão mais aprofundada sobre o Serviço Social observa-se 

que desde o início o Serviço Social estava fundamentado em princípios 

humanistas idealistas e cristãos característicos da filosofia medieval e 

renascentista do século XV. O filósofo Vivès ao escrever o primeiro livro de 

Serviço Social explicitou esses princípios, que podem ser considerados 

humanistas, numa perspectiva cristã idealizada.  Ao longo do tempo se supõe 

que o Serviço Social foi ampliando sua visão, incluindo os princípios do 

humanismo laico, além dos princípios da igualdade, fraternidade e liberdade, 

advindos do pensamento iluminista do século XVIII. No fim da segunda metade 

do século XX se supõe que o Serviço Social brasileiro amplia novamente a sua 

percepção humanista, incorporando o pensamento crítico do século XIX que 

lhe permitiu elaborar um projeto ideopolítico ou projetos que contêm a análise e 

interpretação crítica da exploração humana exercida pelo capitalismo. 

Maria Lúcia Silva Barroco em seu livro “Ética e Serviço Social – 

Fundamentos Ontológicos” (2003: p. 5) cita Heller, quando essa afirma que:

Toda pessoa tem a liberdade de não reconhecer nenhum valor 
moral. Mas ... , isso não a ajuda a ser livre. E acrescenta, Hegel 
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tinha razão quando distinguiu entre liberdade e arbítrio. A 
liberdade é sempre liberdade para algo, e não apenas liberdade de 
algo. Se interpretamos a liberdade apenas como o fato de sermos 
livres de alguma coisa, encontramo-nos no estado de arbítrio, 
definimo-nos de modo negativo... O próprio conceito de liberdade 
contém o conceito de dever o conceito de regra, de 
reconhecimento, de intervenção recíproca. Com efeito ninguém 
pode ser livre se, em volta dele, há outras que não o são. 
(HELLER apud BARROCO, 2003: p. 5) 

Numa reflexão, Barroco explicita ser a ética construída, 

historicamente, encontrando-se no contorno da filosofia e voltada para o estudo 

da moral. Desse ponto de vista observa ser a ética de natureza ontológico-

social-materialista; por buscar, por meio da razão dialética compreender a 

totalidade sócio-histórica, as categorias ético-morais, clarificando as 

particularidades e legalidades que lhe dizem respeito. 

Lembra que essa reflexão exige a crítica da vida cotidiana, buscando 

ampliar as possibilidades que os indivíduos têm de realizar a sua 

individualidade livre e consciente. A partir de uma reflexão ontológica busca a 

elevação dos valores humano-genéricos integrados à práxis. Segundo Barroco 

Lukács afirma:

Este saber não é um fim em si mesmo. Não há nenhum filósofo 
realmente merecedor deste nome, e que não o seja apenas no 
sentido estritamente acadêmico, cujo pensamento não tenda a 
interferir a fundo nos conflitos decisivos de sua época, a elaborar 
os princípios para dirimi-los e, portanto, dar uma orientação mais 
resoluta à própria ação dirimente.( LUKÁCS, apud BARROCO, 
2003: p. 55)  

 Segundo Barroco a perspectiva totalizante e crítica é imprescindível 

para a ética realizar seu saber ontológico. Assim como a apreensão da relação 

entre a singularidade e a universalidade dos atos ético-morais, de modo a 

permitir a apreensão da realidade concreta que aponta as tendências e 

possibilidades da vigência de valores que orientam o seu sentido. 

Nessa perspectiva é interessante observar que existe uma 

referência a práxis político-revolucionária, na medida em que se expressa 

como orientação de valor que aponta para o devir. 

É importante ressaltar que Barroco (2003) focaliza a gênese da ação 

ética, como sendo dada pela liberdade inerente ao trabalho compreendido 

como práxis. Na sua observação ela coloca que o trabalho só pode ser 
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desenvolvido por meio da cooperação social, exigindo-se para tanto a tomada 

de consciência que possibilita conhecer a natureza, projetar sua transformação 

e realizar praticamente esta transformação, gerando um produto que não 

existia. Observa que a sociabilidade ao buscar novas necessidades inclui entre 

elas a moral que vai direcionar a pessoa humana a escolher valores, e orientar 

seu modo de agir de maneira responsável. Na sociedade burguesa a alienação 

contribui para a reprodução de um ethos funcional à ordem social reificada.

Para Mészáros (1981), há uma codificação das normas para 

responder as necessidades da emancipação humana. E se, houvesse 

participação ativa dos indivíduos na elaboração das normas, e se elas fossem 

a representação das exigências e necessidades da sociedade, não precisaria 

haver coerção, nem necessidade de regras punitivas. Para tanto, Mészáros, ao 

se referir a existência da lei para o indivíduo diz que: “as necessidades do 

homem como membro da sociedade não se tornaram necessidades interiores 

no verdadeiro indivíduo, mas permaneceram externas a ele, como 

necessidades de impô-las externamente...” (MÉSZÁROS, 1981: p. 168) 

Nesse sentido, Mészáros se apóia em Marx para afirmar que:

a norma tem como medida o próprio homem; logo, a função 
positiva da moral se expressa na luta do homem pela realização; a 
moral “só não é externa ao homem se, e na medida em que ela se 
relaciona com o interior. Nada é digno de aprovação moral a 
menos que contribua para a realização da atividade vital do 
homem como necessidade interior. (Idem, p. 166) 

Barroco assinala que, pode-se “pensar que o antagonismo entre 

liberdade e necessidade não reside na existência de necessidades materiais, 

mas nas formas de sua (re) produção no contexto da apropriação privada da 

riqueza socialmente construída. [Lembra que,] para a ontologia social, o 

antagonismo oculta uma relação necessária”. (BARROCO, 2003: p. 59) 

Citando Lukács diz “se na realidade não existe nenhuma necessidade, tão 

pouco seria possível a liberdade”. (LUKÁCS, apud BARROCO, 2003: p. 59) 

Nas suas colocações, Barroco (2003) fala acerca da dimensão ético-

política dos projetos sócio históricos dizendo ser possível refletir sobre a idéia 

de projetar as ações, orientando-as para a objetivação de valores e finalidades, 

porque é parte da práxis. Por conseguinte, concordamos com Barroco (2003) 

quando ela afirma que a projeção é ética e política o que significa considerar 
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que a teleologia implica valores e que sua objetivação supõe a política como 

espaço de luta entre projetos diferentes. 

Sabe-se que, na vida social existem projetos individuais, coletivos e 

societários. Os profissionais são de caráter coletivo; supõem  uma formação 

específica, uma organização de cunho legal, ético e político. Netto assim se 

refere aos projetos profissionais: 

Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem da profissão , 
elegem valores que a legitimam socialmente e priorizam os seus 
objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais 
e práticos) para o seu exercício, prescrevem normas para o 
comportamento dos profissionais e estabelecem as balizas da sua 
relação com os usuários de seus serviços, com outras profissões e 
com as organizações e instituições sociais, privadas, públicas, 
entre estas, também e destacadamente com o Estado, ao qual 
coube historicamente, o reconhecimento jurídico dos estatutos 
profissionais. (...) Um projeto profissional implica determinadas 
condições; deve atender a necessidades sociais, realizadas de 
determinadas formas, e produzir um resultado objetivo, com 
implicações sociais e desdobramentos éticos e políticos. Portanto, 
tenham os agentes (tomados individualmente) consciência ou não 
de que tais elementos conformam um projeto, isso não elimina o 
fato objetivo de que está se produzindo um produto concreto e que 
ele de alguma forma, contribui para a objetivação de determinadas 
finalidades e necessidades sociais com direção ética e política. 
(NETTO, 1999: p. 95) 

Daí pode-se inferir que, a coesão dos agentes profissionais, em 

torno de valores e finalidades comuns, dá organicidade e direção social a um 

projeto profissional. Esse aspecto, no entanto, diz respeito ao movimento 

interno da profissão o que não existe sem mediações externas. Acrescente-se 

que a cultura, em geral, e a moral, em especial, são mediações determinantes 

na configuração da moralidade dos agentes, influenciando sua ética 

profissional que também se articula, com os projetos societários, assim 

definidos por Netto: 

Trata-se daqueles projetos que apresentam uma imagem de 
sociedade a ser construída, que reclamam determinados valores 
para justificá-la e que privilegiam certos meios (materiais e 
culturais) para concretizá-la. Os projetos societários são projetos 
coletivos; mas seu traço peculiar reside no fato de se constituírem 
projetos macroscópicos, em projetos para o conjunto da 
sociedade. (Idem, p. 93-94) 

Seguindo este raciocínio é possível observar que os projetos 

societários estabelecem mediações com as profissões na medida em que 
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ambos têm estratégias definidas em relação ao atendimento de necessidades 

sociais, com direções éticas e políticas determinadas. Isso fica evidente 

quando se analisa a profissão Serviço Social, em sua gênese. Suas 

determinações históricas são mediadas pelas necessidades dadas na relação 

do sistema do capital, mas explícita no capitalismo monopólico, entre o capital 

e o trabalho, que se expressa pelos projetos das forças sociais conservadoras, 

que buscam enfrentar as seqüelas da “questão social” como questão moral. 

Ao se percorrer a trajetória histórica da profissão, constata-se sua 

adesão a projetos societários dominantes ou não. Assim a ideologia e a política 

não são as únicas mediações da profissão, embora tenham importante 

influência, elas estão presentes também nas orientações de valor ético-moral e 

na direção da ética profissional, seja ela conscientemente dirigida, seja como 

reprodução acrítica de normas, valores e modos de comportamento. Por isso, é 

importante salientar o caráter de classe dos projetos societários. Afirma Netto: 

“Em sociedades como a nossa, os projetos societários são, simultaneamente, 

projetos de classe, ainda que refratando mais fortemente determinações de 

natureza (de gênero, culturais, étnicas, etárias, etc.)” (NETTO, 1999: p. 94). 

Observe-se ainda que, mesmo que os projetos profissionais não 

sejam uma reprodução imediata dos projetos de classe, não se pode ignorar 

essa mediação, embora ela deva ser matizada por várias determinações 

particulares. Com isso ressalta-se que a adesão consciente (ética) a um 

determinado projeto profissional implica decisões de valores inseridos na 

totalidade dos papéis e atividades inscritos na relação entre o indivíduo e a 

sociedade na reprodução da singularidade e da genericidade humana. Eles 

podem ou não estar em concordância; se não estiverem, instituem conflitos 

ético-morais, propiciando que as normas e os princípios sejam reavaliados, 

negados ou reafirmados, revelando que as escolhas, o compromisso e a 

responsabilidade são categorias éticas inelimináveis das profissões, mesmo 

que, em determinadas circunstâncias, possam não ser conscientes para parte 

de seus agentes. 

Entende-se aqui que o Serviço Social é um fenômeno típico da 

sociedade do sistema do capital, portanto, o desvelamento da sua natureza só 

adquire objetividade se analisada em função das necessidades e 
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possibilidades inscritas em tais relações sociais. Daí poder-se dizer que, em 

face das demandas e respostas éticas construídas nesse marco é que a ética 

como afirma Barroco (2003) se objetiva, se transforma e se consolida como 

uma das dimensões específicas da ação profissional. 

Ainda há uma concordância com a autora quando ela coloca que, a 

ética profissional recebe determinações que antecedem a escolha pela 

profissão e inclusive a influenciam, uma vez que fazem parte de uma 

socialização primária que tende a reproduzir determinadas configurações éticas 

dominantes que se repõem cotidianamente mediante relações sociais mais 

amplas. Saliente-se ainda que, há pertinência quando Barroco (2003) diz que a 

objetivação da sociabilidade, por meio da participação cívica, pode reforçar ou 

se contrapor a valores adquiridos na socialização primária; o mesmo ocorrendo 

com a inserção profissional que coloca aos Assistentes Sociais escolhas e 

compromissos éticos, isto é a necessidade de se posicionar em face do 

significado e das implicações da ação profissional e da responsabilidade diante 

das escolhas. 

Concordamos também que, dentre as determinações da ética 

profissional, se encontra o conhecimento, dado pela base filosófica incorporada 

pela profissão. Esse aspecto também é contraditório e conflituoso, uma vez 

que a formação profissional, mediante a qual se adquire um conhecimento 

filosófico capaz de fundamentar as escolhas éticas, não é um único referencial 

profissional; somam-se a ele as visões de mundo incorporadas socialmente 

pela educação moral primária e por outras instâncias educativas, tais como os 

meios de comunicação, as religiões, os partidos políticos, os movimentos 

sociais, etc. 

Reforça-se a compreensão de que é a partir desse conjunto de 

manifestações culturais que se formam os hábitos e costumes que a educação 

formal pode consolidar ou não. Ao mesmo tempo, a reflexão filosófica, base de 

fundamentação da moral profissional, incorpora referências, que nem sempre 

permitem uma leitura crítica e totalizante, o que novamente implica 

contradições entre a dinâmica social e a sua apreciação profissional. 

Como se pode observar, a ética profissional é permeada por 

conflitos e contradições e suas determinações fundantes extrapolam a 
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profissão, remetendo às condições mais gerais da vida social. Nesse sentido, a 

natureza da ética profissional não é algo estático; suas transformações, porém, 

só podem ser avaliadas nessa dinâmica, ou seja, em sua relativa autonomia 

em face das condições objetivas que constituem as referências ético-morais da 

sociedade e que influenciam a profissão de modos específicos, nas suas 

manifestações ideológicas e políticas. 

Nessa perspectiva, Barroco (2003) compreende o ethos profissional 

como um modo de ser construído a partir das necessidades sociais inscritas 

nas demandas postas historicamente à profissão e nas respostas ético-morais 

dadas por ela nas várias dimensões que compõem a ética profissional: 

a) a dimensão filosófica – fornece as bases teóricas para uma reflexão 

ética voltada à compreensão dos valores, princípios e modos de ser 

ético-morais e oferece os fundamentos para uma concepção ética; 

b) o modo de ser (ethos) da profissão que diz respeito:  

1. à moralidade profissional (consciência moral dos seus agentes 

objetivada na teleologia profissional, o que reproduz uma imagem 

social e cria determinadas expectativas;  

2. ao produto objetivo das ações profissionais individuais e coletivas 

(conseqüências ético-políticas). 

c) a normalização objetivada no Código de Ética Profissional, com suas 

normas, direitos, deveres e sanções. 

Cada uma dessas dimensões, articuladas entre si opera com 

múltiplas mediações. Sua organicidade é maior ou menor, dependendo da 

coesão dos agentes em torno de finalidades projetadas coletivamente, o que 

implica uma intenção profissional dirigida a uma determinada direção ético-

política e uma prática comprometida com a objetivação dessa intencionalidade.

Observando-se a trajetória do projeto ideopolítico ou projetos que 

orientaram a Escola de Serviço Social de Pernambuco, desde a sua fundação 

em 1938 até sua incorporação à Universidade Federal de Pernambuco, pode-

se identificar as conjunturas do Brasil e de Pernambuco que exerceram 

importância em sua construção histórica, com reflexos nas questões éticas.
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Esta pesquisa não se deteve no projeto ético político do Serviço 

Social, pois a delimitação do estudo não possibilitou essa abrangência. Sua 

dimensão foi de natureza filosófica ideológica e política no sentido de identificar 

as raízes do Serviço Social no humanismo do medievo cristão, buscando 

mostrar, que o Serviço Social incorporou ao longo do tempo a filosofia e 

ideologia que direcionavam sua política em cada momento histórico. O 

pensamento iluminista liberal do Século XVIII, também lhe serviu de base se 

contrapondo ao pensamento medieval. Na dialética do pensar o 

conservadorismo da Ação Católica também se contrapunha ao pensamento da 

Revolução Francesa. No caso específico de Pernambuco o Serviço Social, 

recebeu influências, contraditoriamente de duas faces que estavam unidas 

dialeticamente. Uma era a história autoritária estadonovista e a outra era 

formada por movimentos sociais libertários. Na história do seu 

desenvolvimento, a Escola passou por esse processo contraditório.  

Concluindo, pode-se observar que o estudo das bases filosóficas, 

ideológicas e políticas do projeto ideopolítico, ou projetos, que orientaram a 

trajetória da formação profissional na Escola de Serviço Social de Pernambuco 

deve ter tido sua pertinência. Acresce também, que seu esclarecimento pode 

contribuir para melhor caracterizar a dinâmica histórica da ética nos diferentes 

momentos históricos inseridos na estrutura do capitalismo brasileiro em 

especial em suas manifestações em Pernambuco. Essa dinâmica foi produzida 

em diferentes conjunturas e diversas manifestações ídeopolíticas que se 

explicitaram em toda sua trajetória. Vale ressaltar, entretanto, que a delimitação 

do objeto de estudo e o objetivo a que se propôs alcançar a presente pesquisa, 

embora perceba que há uma inter-relação do objeto e objetivos com a ética, 

não teve condições de abranger essa dimensão, como seria desejável. 
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2.3 Relação Filosófica de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e 

de Autores Laicos com o Serviço Social e com o Projeto 

Ideopolítico ou Projetos da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco

Nesta tese, ao se proceder a abordagem das bases filosóficas, 

históricas e ideopolíticas que conduziram a construção do projeto ou projetos 

ideológicos e políticos do Serviço Social, faz-se necessário particularizar a 

sociedade pernambucana e a singularidade da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco. Há que se observar as origens mais remotas do Serviço Social e 

de suas bases, que se reportam à Idade Média. Os teólogos católicos 

Agostinho e Tomás de Aquino, fundamentados em Platão e Aristóteles 

construíram novas interpretações teológicas. Tomás de Aquino, no medievo 

diferentemente de Agostinho, que é pré-medieval, faz a distinção entre as 

coisas de Deus das coisas dos homens, numa perspectiva positiva do ser 

humano.

Embora não se possa afirmar que Tomás de Aquino seja um 

humanista, por ser um teólogo, é possível vê-lo como um pensador que confere 

um valor positivo ao ser humano. Vale observar que esta pesquisa considerou 

a construção do humanismo como um objetivo a ser atingido por todos os 

homens e a humanização como um objeto a ser pesquisado pelo Serviço 

Social.

Para melhor explicar o “Humanismo” a partir de uma concepção 

cristã do catolicismo recorremos a Battista Mondin, filósofo italiano, que faz 

algumas observações sobre o que denomina humanismo filosófico de Tomás 

de Aquino. 

A referência ao humanismo é porque consideramos ter sido ele um 

objetivo que o Serviço Social sempre buscou atingir. Nesta pesquisa o 

humanismo foi estudado em sua dinamicidade, a fim de que se percebesse 

como ele se explicitou na história em diferente concepções. Desde a 

antiguidade grega e romana, passando pela Idade Média e Idade Moderna, e 
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chegando até a contemporaneidade. Embora na Antiguidade não tenha sido 

assim denominado. 

Historicamente dentro dessa percepção o humanismo inicialmente 

se manifestou de forma idealista religiosa, assim concebido pelos hebreus. 

Seguiu com o humanismo idealista laico dos gregos e romanos, passou pelo 

humanismo idealista cristão, atingiu o humanismo idealista laico da 

modernidade e chegou ao humanismo do materialismo histórico concebido na 

contemporaneidade no século XIX, com suas repercussões no século XX e 

XXI.

Segundo Battista Mondin, “por ‘humanismo’ se entende aquele 

amplo movimento espiritual que, no século XV, começou na Itália com alguns 

pensadores como Ficino, Pico della Mirándola, Maquiavel etc.” (MONDIN, B. 

1998: p. 7) Nessa mesma época vale lembrar o humanista Vivès que escreveu 

o primeiro livro de Serviço Social. No século XVI o humanismo se expandiu por 

todo o continente europeu. “As características principais do humanismo são 

essencialmente duas: uma concepção altamente positiva do homem e a volta à 

era clássica grego-romana tomada como modelo de uma cultura que teve esse 

alto conceito do homem”. (Idem, p. 7) 

Nessa compreensão pode-se dizer que São Tomás pode ser 

chamado de humanista isto porque tem uma concepção altamente positiva do 

ser humano e porque promoveu o retorno à cultura grega por meio de uma 

revalorização de Aristóteles. Para Mondin “a palavra ‘humanismo’ foi usada 

pela primeira vez pelos historiadores do século XIX, muito embora já no fim do 

século XV o termo ‘humanista’ indicasse o estudioso de literatura”. (Ibidem, p.

7)

Na realidade, o humanista é alguém que se especializa no estudo 

humanístico. É um “tipo de homem que pensa livremente, que não vive debaixo 

da tutela eclesiástica” (MONDIN, B. 1998: p. 8) que era predominante na Idade 

Média. Nem está sob a dominação da teologia. “O humanismo concebe o ser 

humano como um microcosmo, como o ápice do mundo – cúpula mundi – 

situado no centro do universo, ‘formador e fundador de si próprio’. (Pico della 

Mirándola)”. (Idem, p. 8) 
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O humanismo na sua forma idealizada se inspirou basicamente em 

Platão. Passa, no entanto, por uma evolução, sendo criticado em alguns 

centros universitários italianos. Passou então a ter um certo cunho aristotélico. 

“Em seguida, porém, mesmo os humanistas aristotélicos não quiseram mais 

aceitar Aristóteles, por ter sido domesticado pelos escolásticos no esforço de 

torná-lo compatível com o cristianismo. Tentaram, assim os aristotélicos 

recuperar o pensamento original desse grande filósofo grego”. (MONDIN, B. 

1998: p. 8) 

Para Mondin, São Tomás em suas reflexões faz sua especulação 

filosófica, a partir de Aristóteles, contra o agostinismo que era dominante na 

sua época. Essa reflexão de São Tomás, permite que ele examine a Teologia, 

separando o que Batista Mondin denomina das coisas que dizem respeito a 

Deus e as coisas que dizem respeito aos homens. Esse estudo, segundo 

Mondin teve conseqüências humanísticas consideráveis sobre todo o 

pensamento da época. Sobre a concepção filosófica e teológica, como também 

se refletiu na sociedade e no Estado.

Vale observar que o denominado por Mondin humanismo de São 

Tomás, segundo esse autor permaneceu dentro do horizonte teocêntrico da 

cultura da Idade Média. Ressalta-se, no entanto, que Tomás de Aquino se 

preocupa sempre em dar a dimensão do homem o que lhe cabe como ser 

humano. Nesse sentido reservando para Deus o que é de Deus. O humanismo 

de São Tomás é moderado, sem excessos. Para São Tomás mediante essa 

explicação filosófica e teológica, a alma e o corpo não são duas substâncias 

completas. Elas não são unidas de forma acidental como afirmavam baseados 

em Santo Agostinho. Quase todos contemporâneos do teólogo São Tomás. Na 

visão tomista o homem particular é membro da humanidade à qual pertence. O 

homem na condição de pessoa não é subordinado à comunidade política, pois 

pelo contrário, encontra na pessoa a razão última da sua existência na Terra.  

No entendimento de São Tomás, de acordo com Mondin, a  

sociedade é constituída para que o homem possa crescer em liberdade. Desse 

modo se realiza plenamente a si próprio. É muito significativo quando São 

Tomás, sabiamente coloca que na educação, o agente principal não é o 

mestre, mas sim o aluno. O mestre tem a finalidade de ajudar o aluno, 
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funcionando como instrumento facilitador para que o aluno desenvolva a 

própria potencialidade e aprofunde os conhecimentos, que possui 

embrionariamente. Nesse sentido São Tomás se aproxima da maiêutica 

socrática, por buscar os esclarecimentos nos educandos. Também parece ter 

sido recuperada essa compreensão pelo Professor da Escola de Serviço Social 

de Pernambuco, Paulo Freire. Esse demonstra em seus questionamentos ter 

afinidade com o pensador italiano Antonio Gramsci. A ação educativa, portanto, 

é para Paulo Freire, semelhante à de São Tomás, que segundo Mondin, em 

sua essência é humanizante e também personalista.

Numa outra perspectiva filosófica, ao falar sobre direitos humanos, 

István Mészáros (1993), em Filosofia, Ideologia e Ciência Social - Ensaios de 

Negação e Afirmação, diz existir uma percepção de que os problemas da teoria 

jurídica e da função do Estado na administração do Direito, ocuparam uma 

parte importante das concepções de Marx. Isto desde o início de suas 

reflexões filosóficas, que é o primeiro trabalho mais importante de Marx, além 

da tese doutoral da juventude, que dedicou em 1843, à Crítica da Filosofia do 

Direito de Hegel. Para Mészáros, os Escritos Econômicos-Filosóficos de 1844 

e a Ideologia Alemã tiveram o poder de explicar detalhadamente e de forma 

positiva sua concepção da natureza humana. Naquela obra Marx se deteve 

também, expressando suas opiniões sobre a relação entre o indivíduo e o 

Estado. No “Prefácio” Para a Crítica da Economia Política (1859) Mészáros 

refere que Marx localizou, com a máxima precisão, a “super-estrutura política e 

jurídica” na rede das inter-relações dialéticas entre a base material de uma 

determinada sociedade e suas várias instituições e formas de consciência.  

Na Crítica do Programa de Gotha (1875), Marx definiu sua 
posição relativa ao papel vital de um sistema de direitos 
orientado para o socialismo. Explica que na transformação das 
estruturas e relações humanas herdadas do capitalismo em 
uma sociedade qualitativamente diferente, é fundamental se 
observar o princípio comunista de distribuição – “a cada um de 
acordo com sua necessidade” e “de cada um de acordo com 
sua potencialidade”– para que o processo de transformação 
pudesse ser efetivado com sucesso. (MÉSZÁROS, I. 1993: p. 
203)

Nesse sentido é interessante se observar a afinidade desse princípio 

com princípios que o Serviço Social tradicional defendia desde a fundação da 

Escola de Serviço Social em Pernambuco. 
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Em sua análise marxista Mészáros coloca que, em primeiro lugar, se 

deve mencionar a crítica de Marx à teoria liberal no contexto dos direitos 

humanos. Esclarece que a objeção principal de Marx diz respeito: 

à contradição fundamental entre os “direitos do homem” e a 
realidade da sociedade capitalista, onde se crê que esses 
direitos estejam implementados. [Lembra Mészáros que Marx 
esclarece em seus Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844 
que:] “O economista político reduz tudo (do mesmo modo que a 
política, em seus “direitos do homem”) ao homem, isto é, ao 
indivíduo que ele despoja de toda determinação, de modo ao 
classificar como capitalista ou trabalhador”. Daí surge o 
provérbio “nulle terre sans maitre” (não há terra sem senhor).
(MÉSZÁROS, I. 1993: p. 204)  

Desse modo, segundo Mészáros (1993) Marx “aponta com precisão 

o elemento ilusório nas várias teorias que se referem aos ‘direitos do homem”

(MÉSZÁROS, I. 1993: p. 205). Critica sua abstração das condições materiais e 

demonstra a necessidade de uma transformação radical, que se consubstancie 

em uma mudança de “nulle terre sans maître” para “l’argent n’a pas de maître” 

(o dinheiro não tem senhor). Esse último provérbio corresponde “a condições 

em que a alienação predomina em todas as ocupações e sobre todas as 

facetas da vida, desde o funcionamento das estruturas econômicas 

fundamentais até as relações pessoais mais íntimas dos indivíduos que 

constituem a sociedade” (Idem, p. 205). 

Para Mészáros o que interessa na analise marxiana é a insistência 

sobre os “direitos do homem”. Estes passam a ser nada mais do que um 

postulado legalista-formal o qual, em última instância não tem conteúdo. Diz 

Mészáros que é justamente a falta de conteúdo a última característica que 

coincide com a censura sarcástica de Marx. Isto porque a aplicação da 

pretendida igualdade de direitos à posse culminou em uma contradição radical. 

Tendo em vista que implicou necessariamente na exclusão de todos os outros 

da posse efetiva. Essa posse ficou restrita a um só indivíduo. 

Desse modo, a única forma em que os bens poderiam ser alienados, 

conforme essa percepção dos “direitos do homem”, era aquela que transferia 

os direitos de posse para um número limitado de pessoas excluindo, assim, o 

resto da população da posse. Restaria a ficção legal de igualdade ao nível dos 

direitos abstratos. Para Mészáros o pertinente argumento de Marx é que a 



153

“abstração” que se testemunha não é apenas um traço da teoria jurídica. É na 

realidade uma verdadeira contradição insolúvel da própria estruturada 

sociedade de classe, pertinente ao sistema do capital.

Desse modo, de acordo com Mészáros, as teorias burguesas que 

defendem de maneira abstrata os “direitos do homem” são em sua essência 

suspeitas porque contraditoriamente, defendem os direitos da alienabilidade 

universal e posse exclusiva, contraditando e invalidando os mesmos “direitos 

do homem”. De acordo com Mészáros, para Marx, a solução para essa 

contradição só pode ser examinada no terreno da prática social. Porque é onde 

esta contradição se origina. Para Marx, a solução está na extinção necessária 

do direito à posse exclusiva. Direito que é o suporte legal supremo a toda rede 

de relações de exploração. Essa rede exploradora transforma os “direitos do 

homem” de acordo com Marx em uma chacota obscena da sua própria retórica.

Mészáros explica que desse modo os direitos humanos de 

“liberdade”, “fraternidade” e “igualdade” tornam-se, problemáticos, vez que 

Marx os identifica como postulados ideais abstratos e irrealizáveis, que se 

contrapõem à realidade desconcertante da sociedade de indivíduos egoístas. 

Desse modo, numa sociedade regida pelas forças desumanas cuja lógica é a 

competição regida pelo antagônismo e pelo ganho implacável, aliados à 

concentração de riqueza e poder em um número cada vez menor de mãos, os 

direitos humanos explicitados de forma abstrata, passam a ser uma retórica 

que sacramentaria a desigualdade. 

Para Mészáros seria absurdo se colocar em oposição apriorística 

entre o marxismo e os direitos humanos. Pois pelo contrário, Marx na verdade 

sempre defendeu “o desenvolvimento livre das individualidades.” (MÉSZÁROS, 

1993: p. 207) Posicionou-se a favor de uma sociedade de indivíduos 

associados e não antagonicamente opostos. Para Marx seria uma condição 

necessária para a existência tanto da “liberdade” quanto da “fraternidade”. 

Caracterizar-se-ia como uma antecipação simultânea que favoreceria “o 

desenvolvimento artístico, cientifico etc., de indivíduos emancipados e com 

meios criados para todos eles”. (Idem, p. 207)  Esta seria condição necessária 

para a igualdade verdadeira. De acordo com Mészáros o objeto da crítica de 

Marx não consiste em desqualificar os direitos humanos enquanto tais. 
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Consiste sim no uso dos supostos “direitos do homem” como racionalizações 

pré-fabricadas. Malevolamente forjadas pelas estruturas predominantes de 

desigualdade e dominação. A insistência de Marx consiste em colocar que os 

valores de qualquer sistema determinado de direitos devam ser avaliados em 

termos das determinações concretas. Determinações essas a que estão 

sujeitos os indivíduos da sociedade em causa. Isto porque sendo de outra 

forma segundo a crítica de Marx, esses direitos se transformam em esteios da 

parcialidade e da exploração. Exploração essa que em princípio, se opõe aos 

interesses de todos.

O argumento sofismático para a defesa da auto sustentabilidade da 

teoria liberal é segundo Mészáros uma falácia construída, por parte de autores 

liberais a equação. Na realidade essa defesa é surpreendentemente simples. 

Passam a explicar que uma vez que Marx diz ser necessário extinguir os 

“direitos sagrados” à propriedade privada, ele passa a ser o inimigo de todos os 

direitos humanos. Esse argumento falacioso que coloca a propriedade privada 

como o Corifeu dos direitos humanos é na verdade deturpado. O que se sabe é 

que os “direitos do homem”, em sua aplicação à posse, significa para a maioria 

esmagadora dos indivíduos, a mera posse do direito de possuir os “direitos do 

homem”. Desse modo se sabe que não é um fato histórico amargo e 

desumanizado. Esta defesa liberal vem piorando cada vez mais no mundo 

dividido entre aqueles que “têm” e aqueles que “não têm” a propriedade 

privada como base suprema dos direitos humanos. Para Mészáros esta 

compreensão retira o conteúdo dos direitos humanos e os transforma, em uma 

justificativa perversa da realidade cruel do que sacramenta o poder, a 

hierarquia e o privilégio, que se consubstanciam no capitalismo monopólico 

imperialista.

Pode-se observar que a referência aos direitos humanos de Marx 

são muito mais complexas do que se supõe tradicionalmente na defesa do 

liberalismo. A preocupação marxiana primordial é de: como mudar as 

condições desumanas, a partir das quais os homens entram em relações 

“independentes de sua vontade”. O interesse é substituir essa perversão liberal 

por um intercâmbio social coerente com um “plano geral de indivíduos 

livremente associados”. (MARX. 1974: p. 90) Nesse sentido, segundo 
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Mészáros, Marx longe de ser um “determinista grosseiro” e um “inimigo dos 

direitos humanos”, é um filósofo que se preocupa com as condições da 

liberdade pessoal. Liberdade essa entendida como um controle significativo 

das relações interindividuais pelos próprios indivíduos e totalmente em 

oposição às condições determinadas de existência as quais escapam a sua 

vontade. Mészáros diz que essa análise feita por Marx em 1859 foi concebida 

no mesmo espírito da discussão sobre a liberdade feita anteriormente pelo 

próprio Marx. Acrescenta que de acordo com o pensamento Marxiano, 

somente “na imaginação, os indivíduos parecem mais livres sob o domínio da 

burguesia do que antes, porque suas condições de vida parecem acidentais” 

(MARX, 1974: p. 90); e prossegue, na verdade, os indivíduos são menos livres 

porque estão mais sujeitos à violência da lógica do sistema do capital.

Esclarece Mészáros que, na realidade a estrutura econômica da 

sociedade, para Marx, não se reduz a uma entidade material bruta, mas se 

refere a um conjunto de relações humanas historicamente determinadas, que 

estão sujeitas a mudanças, até mesmo à mudança, radicais que conduzam ao 

socialismo.

Nessa compreensão de acordo com Mészáros, a legitimação de 

uma alternativa socialista para a forma capitalista de intercâmbio social tem 

que reafirmar a questão dos direitos humanos. O socialismo necessita provar a 

sua superioridade face ao capitalismo. Isto porque precisa superar as 

contradições da parcialidade inerentes ao sistema possibilitando a realização 

humana a todos os indivíduos. Para Mészáros é por isso que Marx, o “jovem”, 

e o “velho” insiste no “desenvolvimento livre das individualidades”. Assim, Marx 

antecipa um quadro de interação social em que seja possível os homens 

viverem sob condições mais favoráveis e dignas. Condições essas que sejam 

compatíveis com a sua natureza humana.  Igualmente o modo de Marx apontar 

para a alternativa dramática do “socialismo ou barbárie” apela ao interesse 

maior da auto-realização humana. É uma forma de perceber os direitos 

humanos no socialismo de forma conseqüente aproveitando para mostrar as 

perspectivas ameaçadoras da autodestruição. Esta autodestruição que é na 

realidade, ameaçadora e que se constitui a negação essencial, categórica e 

final de todos os direitos humanos. 
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Para Mészáros, essas explicações são reconhecidamente, uma 

ampliação do entendimento dos direitos humanos que passam a ser uma 

categoria mais abrangente. As explicações das relações jurídicas podem ser 

articuladas numa perspectiva de totalidade que desse modo dizem respeito a 

toda humanidade.

Desta forma, Mészaros respaldado em Marx distingue três fases 

muito diferentes de desenvolvimento social a que se aplicam os direitos 

humanos de forma significativamente diferente: 

1. Sob as condições da sociedade capitalista, o apelo aos 
direitos humanos envolve a rejeição dos interesses 
particulares dominantes e a esfera da liberdade pessoal e 
da auto-realização individual, em oposição às forças de 
desumanização e de reificação ou de determinação 
material crescentemente mais destrutivas; 

2.  Em uma sociedade de transição, os direitos humanos 
promovem o padrão que estipula que, no interesse da 
igualdade verdadeira, “o direito, ao invés de ser igual, teria 
de ser desigual” (Crítica do Programa de Gotha) de modo a 
discriminar positivamente em favor dos indivíduos 
necessitados, no sentido de compensar as contradições e 
desigualdades herdadas; 

3. Em uma “fase mais adiantada da sociedade comunista”, 
quando – sob a premissa do mais alto desenvolvimento 
proporcional a elas – a sociedade obtém, “de cada um, de 
acordo com sua habilidade” e dá “a cada um de acordo 
com as suas necessidades”, a necessidade de aplicação 
de um padrão igual não existe mais, uma vez que o 
desenvolvimento completo de um indivíduo de modo algum 
interfere na auto-realização dos outros como indivíduos 
verdadeiros. Sob tais circunstâncias – quando a divisão do 
trabalho como o Estado estiverem efetivamente 
suplantados – a questão da efetivação de direitos (mesmo 
que sejam direitos humanos) não pode nem precisa 
emergir, uma vez que o “livre desenvolvimento das 
individualidades” (que nas formas anteriores de 
desenvolvimento social, incluindo a sociedade de transição, 
só poderia ser postulado de forma mais ou menos abstrata) 
é integrante do metabolismo social e atua como seu 
princípio regulador fundamental. (MÉSZÁROS, I. 1993: p. 
216)

O que se observa, entretanto, é que enquanto a humanidade estiver 

onde está e enquanto o “livre desenvolvimento das individualidades” seja uma 

abstração e estiver distante da concretude da humanidade contemporânea 

como está, a realização dos direitos humanos deve ser uma busca 
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permanente, uma questão de alta relevância para aqueles que postulam uma 

sociedade socialista e, portanto para todos os socialistas. 

Dos estudos realizados sobre o projeto ideopolítico ou projetos da 

Escola de Serviço Social de Pernambuco, constatou-se que ao longo do tempo 

o processo de luta por direitos humanos passou a conviver com duas 

tendências. Uma idealista voltada para a adaptação, ajustamento e funcional 

ao sistema do capital. Uma outra tendência passou a criticar, indo até ao 

materialismo dialético e histórico, demonstrando que a conseqüência do 

trabalho social estaria em se adotar uma visão concreta do mundo, e que o 

processo de humanização requeria um mergulhar na concretude da realidade. 

A convivência dessas duas tendências é constatada por meio dos 

depoimentos dos diferentes professores e alunos. 

Pode-se citar a coexistência das duas tendências em depoimentos 

da professora Lúcia Freire, quando se refere a sua origem de Juventude 

Estudantil Católica (JEC) e Juventude Universitária Católica (JUC) e suas 

discussões em sala de aula a partir de textos marxistas.  

Outra professora que assim se reporta é Vitória Gehlen, a qual 

também foi militante da Juventude Estudantil Católica (JEC) e posteriormente 

participou da Juventude Universitária Católica (JUC), nos idos de1963, 1964. 

Passa, entretanto, a ser perseguida por suas afinidades com o Partido 

Comunista Brasileiro, a partir de 1965, 1966, quando teve que viajar para a 

Rússia, a fim de estudar. Uma outra explicação encontra-se na tese de 

doutorado da professora Ana Vieira, que se refere a grade curricular afirmando 

que em 1966, durante a ditadura militar os alunos e professores da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco, tinham acesso aos textos marxistas, os quais 

se encontravam em apostila do curso. 

A percepção idealista da necessidade de uma intervenção 

humanizadora no Serviço Social é antiga. Ela se reporta ao Renascimento, 

época em que o sistema do capital havia se fortalecido por meio do comércio 

no Mar Mediterrâneo e se expandido por intermédio das grandes navegações. 

É nesta época que surge Louis de Vivès, considerado o primeiro escritor sobre 

o Serviço Social. 
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A base dos escritos de Vivès era o humanismo cristão. Esta 

compreensão humanística do Serviço Social consegue se alongar até o século 

XX, quando foram fundadas as primeiras escolas de Serviço Social no Brasil, 

inclusive a de Pernambuco em 1938, por um grupo de intelectuais liderados por 

Dr. Rodolfo Aureliano com o apoio da Ação Católica. 

De 1938 até a década de 1970, quando a Escola de Serviço Social 

de Pernambuco foi extinta e incorporada a Universidade Federal de 

Pernambuco o Serviço Social passou por mudanças, inclusive em sua base 

filosófica.

Fazendo uma análise do Serviço Social da década de 1930 quando 

a Escola foi fundada até 1967, quando acontece o encontro de Araxá, observa-

se muitas mudanças no Serviço Social, inclusive, daquele de Pernambuco. 

Essas mudanças incluem uma crítica ao Serviço Social conservador. Essa 

crítica é feita por meio da leitura de textos marxistas. No início da reconstrução 

no Brasil,o encontro de Araxá produz um documento de base neotomista e 

desenvolvimentista. Esse fundamento estava respaldado na visão de homem 

de Tomás de Aquino o qual separa as coisas de Deus, das coisas dos homens 

e pela idéia de desenvolvimento peculiar ao momento histórico da economia e 

política brasileira. 

Esta compreensão de Araxá, era de que seria possível a convivência 

harmônica entre as classes, escamoteando, assim, as contradições da 

sociedade capitalista, cujas contradições estavam sendo incrementadas pela 

concentração de renda na mão de alguns capitalistas em detrimento da maioria 

representada pela classe trabalhadora, produtora da riqueza, por meio do seu 

trabalho e expropriada dessa riqueza social, pela lógica do sistema do capital. 

No Documento de Araxá, no ano de 1967 consta ainda a visão de 

homem ideal, universal e a-histórico. 

Os estudos revelam que o Serviço Social, brasileiro surge ligado a 

reforma social da Igreja Católica, a qual procura se renovar por meio do que se 

denominou neotomismo, concebendo sua visão de homem e de sociedade 

associada ao Humanismo Integral de Jacque Maritain, o qual alicerçará o 
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projeto ideológico ou projetos e a prática social, objetivando reconstruir a 

ordem social. 

É evidente que, não se pode desconsiderar a influência européia 

(especialmente belga que era católica) e norte-americana de base tomista, 

funcionalista e positivista existente no Serviço Social brasileiro. Isto porque esta 

influência se encontrava desde a fundação das primeiras escolas incluindo a de 

Pernambuco. 

Esse encontro de Araxá é, entretanto, de grande importância por 

conduzir um grupo de assistentes sociais a refletir sobre os pressupostos que 

norteavam o Serviço Social até aquela época e produzir um documento 

amplamente divulgado que suscitou uma grande curiosidade por parte dos 

assistentes sociais. 

Esse documento é conservador em relação ao sistema capitalista, 

pois não faz nenhuma crítica ao sistema. Seu enfoque é tecnicista e 

desenvolvimentista. É conservador, inclusive, em relação as idéias do século 

XVIII, precisamente de 1789, idéias da Revolução Francesa, contidas nos 

ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Isto se explica porque, sendo o 

documento de base neotomista vai de encontro às idéias advindas do 

iluminismo as quais afetam as concepções clericais conservadoras. 

As origens desse conservadorismo clerical, embora se remetam ao 

século XVIII, passam a ser mais contundentes no século XIX. Nesse século, 

porque é no século XIX que surge a crítica ao capitalismo desenvolvida por 

Marx e Engels. 

A Igreja Católica diante dessas novas idéias resolve, no século XIX 

fazer uma intervenção mais clara e definida no social. O Papa Leão XIII 

promulga então a Encíclica Rerum Novarum, a qual explicita a preocupação da 

Igreja com a situação do operariado, colocando como causa da tragédia e 

decadência, o liberalismo e o socialismo. Mostra que se faz necessária a 

intervenção do Estado para solucionar o problema vivido pelos operários. Diz 

que o Estado necessita cuidar dos interesses comuns da sociedade, afirmando 

que ao contrário do que identifica o socialismo, deve existir uma concordância 
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das classes sociais, evitando-se a luta entre as classes. Postula o equilíbrio 

entre as classes. 

Concita os operários católicos a se associarem para restaurar os 

princípios cristãos, pois se faz necessário erradicar o individualismo gerado 

pela economia liberal e bloquear o crescimento do comunismo, o qual foi 

amplamente condenado pelo papa Pio XI por meio da Encíclica Divini 

Redemptoris, de 1937, um ano antes da fundação da Escola de Serviço Social 

de Pernambuco. 

A ação da Igreja se desenvolve de maneira criativa na Holanda, 
França, Áustria, Alemanha, Bélgica e outros países. A ação da 
Igreja resulta nas Semanas Sociais; nas organizações católicas 
para operários, agricultores, profissões liberais, escolas. Várias 
personalidades surgem dentro do episcopado, no magistério, 
entre os advogados etc. (AGUIAR, 1985, p. 19) 

Observe-se que Dr. Rodolfo Aureliano, fundador da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco era um advogado católico praticante, e que, por 

ser um jurista e democrata se supõe que era permeável a convivência com 

outros intelectuais não católicos e agnósticos, os quais fundaram liderados por 

ele a Escola de Serviço Social de Pernambuco. 

No Brasil a Ação Católica é oficializada em 09 de junho de 1935, 

tendo por base o modelo italiano. No ano de 1932 já havia sido criado o Centro 

de Estudos e Ação Social. Ainda em 1932 é fundado o Instituto Católico de 

Estudos Superiores (semente da futura Universidade Católica do Rio de 

Janeiro) ministrando cursos de Filosofia e Sociologia tendo a frente intelectuais 

como Tristão de Ataíde (Alceu de Amoroso Lima) o qual teve grande influência 

nos cursos de Serviço Social e na Escola de Serviço Social de Pernambuco. 

A relação da Igreja Católica com o Estado separada a partir da 

Proclamação da República, passa por um processo de reaproximação. Dom 

Leme, ao assumir o Arcebispado de Olinda Pernambuco, inicia uma ação 

importante por meio de sua carta Pastoral de 1916. Em 1930, D. Leme 

participa da Revolução, apoiando Getúlio Vargas. Quando se desencadeia a 

Intentona Comunista, em 1935. Dom Leme observou que se tornara urgente 

recristianizar a população por meio de um intensivo movimento católico que 

poderia ser incrementado pela Ação Católica. Dessa forma o Episcopado 

reaparece e se articula com o governo, a fim de discutir o estatuto da Igreja na 
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Nação e diante do Estado. Surgem assim, os compromissos essenciais: 

indissolubilidade do casamento, ensino religioso facultativo e assistência 

religiosa facultativa às forças armadas. 

A formação doutrinária básica dos cursos de Serviço Social estava 

respaldada na moral e doutrina católica, a fim de que os profissionais de 

Serviço Social pudessem desenvolver o seu trabalho de modo a seguir uma 

doutrina devidamente definida. A formação doutrinária é considerada 

importante porque o trabalho social requer princípios, diretrizes e normas que 

corporifiquem uma ideologia. No bojo doutrinário é chamada atenção para a 

ética no Serviço Social. 

No processo de desenvolvimento do Serviço Social brasileiro foi 

organizada, em 1946, a Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social 

(ABESS), formada por Escolas, cujas direções eram em geral de católicos. A 

Associação muito contribuiu para a democratização das discussões acerca do 

Serviço Social. A Escola de Serviço Social de Pernambuco participou da sua 

fundação e o Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de 

Pernambuco continuou participando, inclusive, da transformação da ABESS, 

em ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social). 

Em 1959 na IX Convenção da entidade a temática foi a Renovação 

do Currículo, onde se estudou os programas de disciplinas como : Sociologia, 

Psicologia, Direito, Higiene e Medicina Social e Serviço Social. As disciplinas 

Religião, doutrina Social da Igreja e Ética também foram objeto de análise. 

Conforme referido antes a base neotomista do Serviço Social com 

os princípios de dignidade da pessoa humana, do bem comum entre outros 

orientou o Serviço Social brasileiro desde 1936, quando se fundou a primeira 

escola de Serviço Social no Brasil e prosseguiu durante mais de 30 (trinta) 

anos, atingindo a década de 1960 de forma preponderante, embora já se 

observasse na Escola de Serviço Social de Pernambuco, a base iluminista de 

natureza liberal e protoformas do materialismo histórico, nessa década de 

1960, quando se inicia um processo de ruptura a partir daqueles que passam a 

ter uma percepção da dialética materialista e do materialismo histórico. 
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Desse modo pode-se ver que durante a história o Serviço Social em 

diferentes contextos adota diferentes concepções filosóficas, a fim de embasar 

sua teoria e sua prática, sendo uma dessas concepções o neotomismo o qual 

tem sua origem em Tomás de Aquino no século XIII, na Idade Média, sendo 

atualizado no século XIX e retomado pela Igreja Católica no século XIX como 

neotomismo. É, por conseguinte, uma volta ao humanismo do medievo cuja 

base além de cristã é também do pensamento de Aristóteles. 

Leão XIII por meio da Encíclica Aeterni Patris, propõe a restauração 

da filosofia de Tomás de Aquino, imprimindo na nova escolástica um caráter de 

tradição e de progresso. 

Naquele momento histórico surge um grupo progressista disposto a 

renovar o tomismo. Entre os componentes desse grupo encontram-se Mercier, 

Sentillanges e Maritain, sendo o líder dessa perspectiva progressista o Cardeal 

Mercier, o qual, quando ainda era padre recebe de Leão XIII a missão de ser 

responsável pelo ensino de Filosofia Tomista na Universidade de Lovaina. Era 

uma reatualização do Tomismo. 

Na concepção tomista há uma análise da existência de Deus e da 

pessoa humana. A pessoa passa a ser distinta dos demais seres por conta de 

sua racionalidade, a qual se manifesta a partir da inteligência humana. 

Para Tomás de Aquino a pessoa humana expressa a perfeição 

anatômica no seu corpo, na função da sua fisiologia e na complexidade que lhe 

é peculiar. A pessoa humana é também perfeita em decorrência da sua 

espiritualidade.

Mostra a filosofia tomista que o ser humano é dotado de vontade, 

podendo assim escolher seus caminhos, a partir da liberdade que possui para 

dimensionar a moralidade. A dignidade da pessoa humana emerge como valor 

absoluto e sua capacidade intelectiva pode se transformar em agente do 

desenvolvimento e do progresso. 

O ser social tem na filosofia tomista uma outra dimensão, que é a 

dimensão social, a qual Tomás de Aquino se espelha em Aristóteles, quando 

este afirma na política que o homem é “naturalmente um animal social”. 
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Coloca Tomás de Aquino, que é construindo a sociedade que o ser 

humano deve lembrar que a finalidade da vida em sociedade é a felicidade de 

todos, daí ser mister que a lei busque essencialmente a felicidade comum e o 

bem estar da coletividade. 

Para São Tomás a sociedade é “a união de homens com o propósito 

de efetuar algo comum que se expressa como bem-estar da sociedade, 

quando seus benefícios são distribuídos a todos”. (COOK, apud AGUIAR, 

1985, p. 43) 

Para Santo Tomás existem três tipos de leis as quais são: a lei 

natural, a lei humana e a lei divina. A natureza humana conduz o ser humano a 

manifestar suas características sociais e políticas. Defende que para que haja o 

bem comum se faz necessária a presença do Estado, o qual supõe autoridade, 

sendo essa autoridade derivada de Deus, assim sendo, respeitar a autoridade 

é respeitar Deus, esclarecendo que toda forma de governo, que respeite os 

direitos da pessoa e o bem-estar comunitário pode ser considerada boa. 

Pode-se observar que essa concepção leva o Serviço Social 

brasileiro em seus primórdios da década de 1930, 1940 e 1950 a não 

questionar a ordem vigente do Estado Ditatorial de Vargas e em Pernambuco a 

interventoria de Agamenon Magalhães e Etelvino Lins. 

Entre os representantes do neotomismo no Brasil encontram-se 

Leonardo Van Acker, nascido na Bélgica e Doutor em Filosofia, Alexandre 

Correia, Doutor em Filosofia e Ciências Jurídicas e Sociais e Dom Hélder 

Câmara, o qual após o golpe militar de 1964, quando assumiu a arquidiocese 

de Olinda e Recife, deu muito apoio a Escola de Serviço Social de 

Pernambuco. 

Não se pode encerrar essa reflexão sobre a base filosófica do 

Serviço Social fundamentada no neotomismo sem proceder uma referência a 

Jacques Maritain, por ter sido ele considerado o grande filósofo cristão do 

século XX, o qual retornou a filosofia tomista, influenciando com suas idéias 

várias gerações, no mundo e no Brasil. Um dos seus discípulos foi Alceu 

Amoroso Lima (Tristão de Ataíde) o qual em artigo que publicou em 1972, fez 

uma análise da influência de Maritain na América Latina. 
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Em 1972 a Escola de Serviço Social de Pernambuco já havia sido 

extinta e no ano anterior se incorporado à Universidade Federal de 

Pernambuco. No artigo Alceu Amoroso Lima diz que no fim do século XIX e 

início do século XX havia uma separação entre os intelectuais e a religião na 

América Latina e no Brasil, em decorrência do evolucionismo naturalista de 

Darwin, do positivismo de Augusto Comte e do agnosticismo. A conversão ao 

cristianismo de Jacques Maritain possibilitou segundo Amoroso Lima um 

reencontro dos intelectuais com a Igreja. A obra de Maritain, antes do livro 

Humanismo Integral, publicado em 1936, representou uma reconciliação entre 

a inteligência e a religião sem conflitos, porém, ao publicar o Humanismo 

Integral, Maritain provocou muitas discussões. 

Em 1936, Maritain veio ao Brasil e se tornou membro 

correspondente da Academia Brasileira de Letras. Nessa época enfatizava a 

necessidade de uma ação prática que conduzisse a Igreja a mudar sua 

posição, passando a estabelecer uma relação mais direta com o povo em 

substituição a relação que estabelecia com o Estado. Nesse seu pensamento 

Maritain “desceu de seu paraíso metafísico às arenas de combate das idéias e 

dos mais sangrentos preconceitos”. (LIMA, Alceu Amoroso, apud AGUIAR, 

1985, p. 52) 

Observe-se que as idéias políticas e sociais expressadas por 

Jacques Maritain tiveram grande repercussão política e ideológica, 

influenciando a Juventude Universitária Católica (JUC) a partir da década de 

1950.

Jacques Maritain esteve muito presente no Serviço Social brasileiro 

por meio das disciplinas: Filosofia, Ética, Moral e Doutrina Católica advindas da 

reforma da Igreja e desenvolvidas pela Ação Católica com base nas Encíclicas 

de Leão XIII e Pio XI. 

Maritain questionou o humanismo-liberal-burguês demonstrando que 

a força temporal de inspiração cristã seria capaz de mudar a história e ajudar 

os homens. Observava que ao ser trabalhado o humanismo integral, esse seria 

capaz de substituir o regime inumano, que agoniza cotidianamente, por um 

outro tipo de civilização que se caracterizasse pelo humanismo em sua 

integridade e fosse suficientemente forte para mudar a sociedade em cada 
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momento histórico, direcionado a uma cristandade a exemplo da Idade Média, 

só que não sacral, mas profana. 

Dizia Maritain: 

Que entendemos por “ideal histórico concreto”? É uma imagem 
prospectiva que significa o tipo particular, o tipo específico de 
civilização ao qual tende certa era histórica. 
Quando um Tomás Morus ou um Fénelon, um Saint-Simon ou 
Fourier construíam uma utopia, era um ser de razão que 
construíam, isolado de toda existência datada, e de todo clima 
histórico particular, exprimindo um máximo absoluto de
perfeição social e política, e da arquitetura do qual a minúcia 
imaginária é levada tão longe quão possível, por isto que se 
trata de um modelo fictício proposto ao espírito no lugar da 
realidade.
Ao contrário, o que chamamos ideal histórico concreto não é um 
ser de razão, porém uma essência ideal realizável (mais ou 
menos dificilmente, mais ou menos imperfeitamente é outro 
caso, e não como uma obra feita, mas como obra que se está 
fazendo), uma essência capaz de existência e chamando a 
existência para um dado clima histórico, correspondendo por 
conseqüência a um máximo relativo (relativo a este clima 
histórico) de perfeição social e política, e apresentando somente 
– precisamente porque implica uma ordem efetiva à existência 
concreta – as linhas de força e os esboços ulteriores 
determináveis de uma realidade futura. (MARITAIN, apud
AGUIAR, 1985, p. 54) 

Para Maritain, a nova cristandade tem 5 notas características: 

pluralismo, liberdade das pessoas, unidade de raça social, obra comum e a 

construção da nova sociedade. 

Além dessa influência de Maritain, outra influência importante no 

Serviço Social a partir da década de 1940 é a presença norte-americana por 

meio do neotomismo, do positivismo e do funcionalismo. Os pressupostos 

funcionalistas se expressaram por meio de técnicas. Na década de 1950 

acentua-se a presença das técnicas norte-americanas. 

Vale acrescentar que se observa até o início da 2ª Guerra Mundial 

um maior relacionamento do Brasil com os países europeus, em especial com 

a Alemanha, uma vez que o governo de Vargas e a maioria dos seus ministros 

nutriam uma simpatia pelo nazismo alemão, o que refletia na ação do Serviço 

Social.

Sob a influência norte-americana, no que se refere aos métodos, o 

Serviço Social de caso foi o primeiro método a ser ensinado no Brasil. Inicia-se 
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adotando a corrente sociológica funcionalista de Durkheim, Malinoviesk, 

Parsons e Merton. Passa posteriormente a também adotar os fundamentos 

psicológicos.

É indispensável lembrar que o livro de Mary Richmond “Diagnóstico 

Social” tido como o fundamento e primeiro livro de Serviço Social de Caso, 

baseia-se em Spencer, um liberal radical, e em Freud, com sua teoria 

psicanalítica. O Serviço Social norte-americano tem seus fundamentos também 

na democracia, construída na América do norte. 

O Serviço Social de Grupo, seguindo fundamentos semelhantes 

adotou como contribuição além da sociologia e psicologia individual a 

psicologia social e as técnicas de dinâmicas de grupo a fim de motivar e fazer 

funcionar de forma mais racional os grupos. A filosofia tomista é um guia para a 

prática do Serviço Social de Grupo. 

O Serviço Social de Comunidade estava baseado, segundo Helena 

Iracy Junqueira, em princípios tais como: a doutrina da pessoa humana, da 

comunidade e do bem comum. 

Uma outra conotação ideológica e política que o Serviço Social 

assimila nas décadas de 1950 e 1960 é a do desenvolvimentismo. 

Na aplicação do método de Desenvolvimento de Comunidade, o 

documento de Araxá  divide a experiência em quatro fases. Na primeira há uma 

ênfase na Organização de Comunidade nos moldes da América do Norte. No 

segundo momento focaliza-se a melhoria imediata das condições de vida em 

experiências isoladas. Numa terceira fase há um reconhecimento de que se 

necessita atender aos problemas estruturais e, finalmente, numa quarta fase, 

observa-se a busca de participação popular por meio de programas vinculados 

aos governos. 

Segundo a compreensão de Antônio Geraldo Aguiar (1985), em 

relação as diferentes posturas dos assistentes sociais, no que diz respeito ao 

Desenvolvimento de Comunidade, a observação é de que existia, uma visão 

acrítica da realidade que percebia a comunidade como uma unidade 

consensual. Uma segunda postura mais ampla, entretanto, já percebia a 

necessidade de mudanças estruturais. Uma terceira postura é de profissionais 
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que passam a se comprometer com as classes subalternas e se colocam a 

serviço dessas classes. Esses profissionais assumem a luta pelas 

transformações da estrutura a partir da percepção de que existe um 

antagonismo de classes na sociedade. Esta postura acontece na década de 

1960, mais precisamente entre 1960 e 1964, quando se desencadeia o Golpe 

Militar.

A questão do desenvolvimento passa a ser mais significativa a partir 

do momento em que é criada a ONU – Organização das Nações Unidas, a qual 

surge principalmente para ajudar os países arruinados pela guerra. A ONU 

também passa a se preocupar com o desenvolvimento dos países 

considerados subdesenvolvidos, pois tinha receio que esses países adotassem 

a ideologia e política crítica ao capitalismo, uma vez que, desde 1917, a Rússia 

já havia implantado um regime que se denominava socialista. 

É no segundo Governo Vargas, em 13 de junho de 1953 que é 

criada a Lei nº 1889 do Serviço Social, sendo regulamentada, ainda no governo 

Vargas por meio do Decreto nº 35311, de 08/04/1954. 

Nos Governos de Juscelino Kubitschek e João Goulart o Serviço 

Social vai gradativamente assumindo o projeto de desenvolvimento nacional, 

enfatizando essa ideologia e política principalmente no período de 1960 a 

1964.

Analisando a reconceituação, no Serviço Social, Teresa 

Ponzecanski (1976) observa que ela se divide em caminhos que a conduzem a 

três vertentes: o tecnicismo positivista, as correntes da educação 

conscientizadora e o método dialético. Ela considera método dialético aquele 

capaz de incorporar a dimensão histórica da realidade ao método profissional. 

É interessante observar que Safira Ammann entre 1960 e 1964, faz 

uma análise desse período observando que, desde 1960, um pequeno grupo 

de assistentes sociais foi gradativamente se colocando mais intensamente ao 

lado das classes subalternas e se comprometendo com sua luta.  No nosso 

entendimento, neste grupo se encontrava também um grupo da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco.   Esse grupo postulava por meio da 
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participação popular uma crítica e buscava uma mudança estrutural da 

sociedade brasileira. (AMMANN, 1987) 

Esse conjunto de profissionais mais críticos, segundo Ammann, 

“tenta afirmar um vínculo orgânico com as classes subalternas e só lhes 

interessa as mudanças que resultem em liberação das mesmas”. (AMMANN, 

1991, p. 84) 

Observe-se que essa posição persiste, mesmo após 1964, quando 

acontece o grande impacto sofrido pelos grupos progressistas, a partir da 

implantação da ditadura militar. 

Mesmo persistindo o assistencialismo, o tomismo, o funcionalismo o 

positivismo e o desenvolvimentismo como referências filosóficas, ideológicas e 

políticas que marcam historicamente a busca da cientificidade ou racionalidade, 

observe-se que há, na década de 1960, a convivência com a dialética 

materialista e na Escola de Serviço Social de Pernambuco com o materialismo 

histórico. O que caracteriza a existência do ecletismo. 

Observa-se que persistiam os postulados metafísicos oriundos do 

neotomismo como: a dignidade da pessoa humana, da sociabilidade essencial 

da pessoa humana e da perfectibilidade humana. 

Há uma convivência desse neotomismo com a metodologia do 

Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e Serviço Social de 

Comunidade, métodos importados dos Estados Unidos da América, de 

fundamento também positivista e funcionalista, os quais davam ênfase ao 

caráter científico da metodologia. 

Essa compreensão metodológica estava permeada pelas ciências 

sociais e suas técnicas fundadas por pressupostos funcionalistas de equilíbrio 

e ajustamento além das concepções desenvolvimentistas sem crítica ao 

sistema do capital e ao capitalismo. Isto é, alicerçadas na ideologia acrítica ao 

sistema.

Havia, por conseguinte um embricamento do pensamento 

metafísico, aristotélico – tomista na construção de conceitos e categorias 

considerados científicos e técnicos do Serviço Social para se realizar a 

intervenção.
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Para Antônio Geraldo de Aguiar “a perspectiva de homem do 

documento de Araxá é de um ser ideal e não existencial. Esta visão a-histórica 

esconde uma recusa inconsciente do homem concreto”. (AGUIAR, 1985: p. 33) 

A visão de homem no Serviço Social foi sempre sua razão de ser. 

Visão esta que está presente na Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

das Nações Unidas. Era uma visão sem crítica a essa versão idealizada pelo 

liberalismo. Só a partir do processo de ruptura vêm os direitos humanos sendo 

analisados. Essa análise tem conduzido a perspectiva materialista histórica dos 

Direitos Humanos. 

O objetivo do Serviço Social é a melhoria de condições do ser 

humano, pressupondo-se os valores universais. Resta esclarecer que além da 

melhoria das condições, há que se preocupar com o processo de 

humanização, o qual se dá por meio do trabalho associado que também é 

educativo e intrínseco ao ser humano. 

Essa compreensão aprofundada, consubstanciada na materialidade 

das relações sociais, pode ser considerada como a busca de se atingir o 

humanismo. 

Luiza Erundina diz que: “A atuação profissional do Serviço Social 

tem se ressentido da falta de uma concepção de homem como sujeito da 

história e de sua própria realização como agente que transforma, pela práxis a 

realidade em que vive”. (SOUZA, Luíza Erundina apud AGUIAR, 1985: p. 129) 

Ao se criticar o documento de Araxá se observa: 

1. O Documento de Araxá levanta a necessidade de 
conhecimento da realidade, mas não oferece subsídios que 
propiciem seu diagnóstico; 

2. Apesar de muito comentada, a realidade é pouco conhecida; 

3. Para que a intervenção tenha realmente um caráter científico 
o diagnóstico da realidade regional e local é essencial e 
fundamental. (DEBATES Sociais. 1967: p. 100,101) 

Vale lembrar que a partir dos conceitos de desenvolvimento, de 

participação, conscientização, promoção e integração, o Serviço Social passa a 

entender nessa época o homem como sujeito e objeto do desenvolvimento. 
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Ao buscar a promoção do desenvolvimento, o Serviço Social 

compreende que promover é capacitar, entendendo-se que ao atuar 

capacitando indivíduos, grupos, comunidades e populações, faz com que 

atinjam a plena realização de suas potencialidades. Observe-se que ainda é 

uma visão pouco crítica da realidade. 

Nessa época a ênfase foi em “Não vamos dar o peixe, vamos 

ensinar a pescar”. De acordo com Antônio Geraldo de Aguiar o Documento de 

Araxá não contempla a conscientização e libertação. Nessa época a 

compreensão de Ander-Egg, assistente social do Cone Sul, os assistentes 

sociais e os educadores vêem o processo conscientizador como “tomada de 

consciência” do valor da pessoa humana, mas sem fazer a ligação com a 

concretude que essa dignidade manifesta. A interpretação parece demonstrar 

que a mobilização da consciência é a perspectiva, esquecendo a mobilização 

concreta do povo. Limita-se, o educador, a capacitar, sem oferecer as 

condições materiais nas quais se realiza o trabalho gerador do processo de 

humanização. 

Essa capacitação é para integrar as pessoas, os grupos e as 

comunidades no processo de desenvolvimento. A reforma do Serviço Social 

não questionou o tipo de sociedade. Nessa colocação Ander-Egg atenta para a 

necessidade de se questionar o tipo de sociedade que se pretende integrar. 

Numa linha marxista mais avançada, encontra-se a interpretação de 

Safira Ammann, fundamentada em Gramsci, a respeito do conceito de 

participação que a autora assim expressa: a população só existe quando “toma 

parte na produção, na gestão e no usufruto dos bens de uma sociedade 

historicamente determinada.” (AMMANN, 1980: p.61-62)

A proposta de Modelo de Desenvolvimento dos autores do 

Documento de Araxá enfatiza o como atingir o desenvolvimento, porém não 

esclarece que tipo de desenvolvimento se pretende. 

No parágrafo 106 do Documento de Araxá, pode-se ler “o esforço do 

Serviço Social nesta perspectiva tem em mira uma contribuição positiva ao 

desenvolvimento entendido como um processo de planejamento integrado de 

mudanças nos aspectos econômicos, tecnológicos, sócio-culturais e político-
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administrativos”. (AGUIAR, 1985: p. 131) E acrescenta, no parágrafo 32, “sob 

este prisma (o da promoção) a ação do Serviço Social insere-se no processo 

de desenvolvimento, tomado este em sentido lato, isto é, aquele que leva à 

plena utilização dos recursos naturais e humanos e, consequentemente, a uma 

realização integral do homem”. (Idem, p. 135)

Fala ainda, no parágrafo 106 acima citado sobre mudança, e em 

outras transformações das estruturas, porém o que se observa é que não há 

uma crítica explícita ao sistema do capital e ao capitalismo. 

No parágrafo 114, fala o Documento de Araxá na necessidade de se 

conscientizar o poder, esquecendo que o poder no Brasil, em 1967, existia para 

manter o status quo e não para promover mudanças do sistema. Esta 

conscientização do poder a qual se refere o Documento está inserida na 

Ideologia do Desenvolvimento Integral. 

Observa-se que a categoria povo é ausente no Documento e que a 

organização do povo não se direciona a mudanças estruturais. A valorização 

da eficiência é ressaltada para escamotear a questão subjacente e essencial 

da dominação imposta ao povo brasileiro pelo regime da ditadura militar. 

Sobre a natureza do Serviço Social, a discussão do Documento se 

expressa assim: “A posição teórica do Serviço Social não alcançou, até o 

momento (1967) uma definição satisfatória no quadro do conhecimento 

humano”. (AGUIAR, 1985: p. 141)

Indaga o Documento: o Serviço Social é uma ciência? É arte? É uma 

técnica? A essas indagações surgem novas indagações. O parágrafo 18 assim 

se expressa: “É o Serviço Social uma ciência autônoma?” (Idem, p. 141). E 

surgem então de acordo com as diferentes correntes as tentativas de resposta. 

Uma corrente diz ser o Serviço Social uma Ciência Social Aplicada pelo fato de 

se respaldar nos conhecimentos produzidos pela Sociologia, Antropologia, 

Psicologia, Economia, Política e outras, a fim de realizar uma intervenção na 

realidade social. 

Outras correntes dizem ter o Serviço Social uma posição de 

interdependência em relação às demais ciências, possuindo um sistema de 

conhecimentos científicos, normativos e transmissíveis que se expressam por 
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meio de um objeto comum. Há ainda aquelas correntes que asseguram ser o 

Serviço Social uma ciência na medida em que, sintetiza as ciências 

psicossociais (AGUIAR, 1985). 

Quando se refere, no parágrafo 49, à intervenção, diz  que ao intervir 

na realidade por meio de processos de trabalho com indivíduos, grupos, 

comunidades e populações nota que esse processo não tem características 

exclusivas do Serviço Social, uma vez que outras profissões também utilizam 

esses processos. Defende, entretanto, que o peculiar ao Serviço Social é a 

orientação “por uma visão global do homem, integrado em seu sistema social”. 

(AGUIAR, 1985: p. 142). Ainda nesse parágrafo 49 o Documento de Araxá 

explicita que “O enfoque da visão global do homem não é específico do Serviço 

Social, dizendo que todas as profissões humanistas têm esse enfoque” (Idem,

p. 142), inclusive, que os princípios básicos do Serviço Social de 

autodeterminação, individualização, não julgamento e aceitação, orientadores 

da metodologia de ação do Serviço Social são princípios que podem estar na 

base de todas as ações humanas. No entendimento de Antônio Geraldo Aguiar 

a dimensão histórico-concreta não se coloca no Documento de Araxá.  

Essas explicitações tiveram a finalidade de melhor explicar a 

existência dessas ideologias e políticas, deduzindo-se daí a influência  que 

exerceram no Serviço Social e no projeto ideopolítico ou projetos que se 

constituíram desde a implantação da Escola de Serviço Social de Pernambuco 

e que acompanharam o seu desenvolvimento. 

Feitas essas reflexões, no próximo Capítulo buscar-se-á tecer 

algumas considerações sobre a emergência do Serviço Social no mundo, 

fazendo algumas referências ao surgimento do Serviço Social no Brasil. 
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3.1 A Emergência do Serviço Social 

As determinações que deram origem às políticas sociais, como 

forma de enfrentar a questão social produzida pela acumulação de riqueza por 

parte de alguns em detrimento da maioria empobrecida por meio do sistema do 

capital, também deram origem a necessidade de uma ação social e 

profissional. A profissão emergiu para estudar a questão social e implementar 

políticas sociais. Assim, se originou o Serviço Social, como prática social. 

Essas determinações têm seus antecedentes históricos nas relações pré-

capitalistas e na acumulação do capital mercantil, que gerou os estados-nação, 

na Europa, em plena modernidade renascentista do século XV. 

Naquele século o surgimento da burguesia, que demolira o mundo 

feudal, incrementou o sistema do capital. Este sistema gerou as pré-condições 

para o aparecimento do capitalismo e de suas contradições. O Serviço Social, 

por suposição tem sua gênese mais atual, na unidade e luta de contrários da 

questão social, como tese e da política social como antítese, que gera o devir. 

A libertação humana surge como provável síntese, na medida em que a luta 

social por direitos dos trabalhadores consiga destruir a exploração do capital 

sobre o trabalho. Isto é, na inter-relação da referida questão social com a 

política social. Admite-se que os movimentos sociais que buscam a conquista 

de direitos e de justiça podem, historicamente, transformar o trabalho explorado 

em trabalho associado, este pertinente as relações socialistas. 

Sabe-se por meio de pesquisas históricas que é na antiguidade, a 

partir do surgimento histórico da propriedade privada e da concomitante 

desigualdade social, que aparece na história a assistência social. É importante 

ressaltar que esse conceito está contextualizado, naquele momento histórico.

O entendimento é de que a desigualdade social gerou a 

necessidade imperiosa de assistir aqueles que, mesmo, sendo responsáveis 

pela produção da riqueza social, por meio do seu trabalho, eram dela 

expropriados. O nascimento do sistema do capital, tem sua gênese, então, na 

acumulação do capital exercida por alguns, que privatizaram, a riqueza social 

produzida pelo trabalho de toda a sociedade. O Serviço Social com sua prática 
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social de assistência e educação, tem sua origem, portanto, na desigualdade 

social. Esta desigualdade gerada pelo sistema do capital, cujo nascedouro 

segundo Mészáros (2003) é registrado desde a antiguidade. 

No presente século XXI, ainda persiste a indagação sobre o que é o 

Serviço Social. A possível resposta, certamente vem se dando historicamente, 

na discussão pluralista e democrática do Serviço Social contemporâneo. Esta 

discussão tem viabilizado o confronto de idéias e preservado o Serviço Social 

do ecletismo. A análise de diferentes correntes do pensamento, incrementada 

pelo substrato crítico do debate, tem exigido que se retomem os fundamentos 

filosóficos e históricos que apontam para a singularidade do Serviço Social. 

Priorizando a filosofia marxiana como paradigma, por se supor ser 

hoje hegemônica no Serviço Social brasileiro, e por orientar as reflexões desta 

tese, parte-se da compreensão dialética materialista de totalidade, que inclui a 

relação de tudo com tudo, explicitando a relação do homem com a natureza, e 

do homem com outros homens mediada pelo trabalho. Totalidade esta do 

mundo dos homens. Homens estes que fazem história. 

A historicidade é compreendida como uma totalidade do vir a ser do 

ser humano. O trabalho do homem produz a riqueza social, no processo de 

prática social. Na sociedade capitalista o trabalho cria, a riqueza social, que é 

apropriada e privatizada, por meio da mais valia, pelo capitalista. A força de 

trabalho, ao se tornar mercadoria, torna-se alienada do trabalhador, 

desumanizando o ser humano, que lhe é imanente. Para o filósofo Karl Marx, 

só existe uma ciência: a ciência da história. Desse modo todas as explicações 

provêm da história. Partindo dessa premissa pode-se afirmar que se 

observando a trajetória histórica do Serviço Social, pode-se chegar a 

explicação do que venha a ser o Serviço Social. 

A expressão da prática social do Serviço Social como fundamento 

de sua teoria e critério de verdade de suas explicações, permite supor, que sua 

singularidade, gênese e desenvolvimento podem ser teorizados, tomando-se 

como referência sua história. É importante observar também que a contraditória 

unidade dialética teoria e prática, peculiar ao Serviço Social, vem 

historicamente sendo respaldada pela filosofia. Esta filosofia tem sido 

desenvolvida historicamente, a partir de concepções idealistas, que apenas 
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recentemente, a partir do século XIX sofreu uma radical transformação, com o 

surgimento da base filosófica do materialismo histórico. Infere-se daí, que a 

filosofia idealista erigida pelos gregos há aproximadamente vinte e seis 

séculos, encontra-se no alicerce de toda a compreensão filosófica ocidental, 

inclusive, do tomismo que deu sustentação ao Serviço Social ocidental.  

Observe-se ainda, que os gregos pensaram sua filosofia, tendo 

como ponto de observação às relações que estabeleceram com o pensamento 

hebraico, desenvolvido na Babilônia, a mais antiga civilização escrita de que se 

tem notícia na história humana. A Idade Média desenvolveu um pensamento 

filosófico com base no pensamento hebraico e grego, traduzido pelos filósofos 

árabes, que se instalaram durante oito séculos, na Península Ibérica. Esta 

filosofia medieval desenvolveu o seu pensamento interconectado com o 

pensamento teológico cristão. É, pois, difícil se estabelecer uma linha de 

demarcação rigorosa entre a história da filosofia medieval e a história da 

teologia cristã. 

Santo Agostinho é um teólogo pré-medieval 18.11.354 – 28.08.430. 

Seu pensamento é inspirado na percepção de Deus absoluto e no homem 

idealizado no pensamento de Platão. Na Idade Média surge o teólogo da Igreja 

Católica São Tomás de Aquino, cujo pensamento está relacionado ao 

pensamento grego de Aristóteles. 

É no apagar do medievo e renascimento da cultura helenística, na 

Europa, isto é, em pleno século XVI, que a história registra o surgimento do 

escrito de Luis de Vivès considerado como o primeiro livro de Serviço Social. 

Neste livro denominado “Da Assistência aos Pobres”, o substrato revela uma 

preocupação humanística com a assistência social, vinculada à educação dos 

pobres e necessitados. Observa-se que, no decorrer da história, a filosofia 

idealista continuou fundamentando o Serviço Social. A tentativa de rompimento 

com o idealismo no Serviço Social, só acontece no Brasil, a partir da segunda 

metade do século XX, embora as primeiras escolas, fundadas em São Paulo, 

Rio de Janeiro e Pernambuco, tenham surgido na década de 1930, portanto, na 

primeira metade do século XX. 
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Registre-se que a crítica ao idealismo, no século XIX parece não ter 

tido maiores repercussões no Serviço Social europeu e norte-americano, que 

deram origem ao Serviço Social brasileiro. 

É, por conseguinte compreensível que só a partir da segunda 

metade do século XX, o Serviço Social brasileiro tenha estabelecido uma crítica 

a sua base filosófica e que só após um século da crítica do idealismo, tenha 

enveredado pelo materialismo histórico. 

Recuperando o fundamento filosófico idealista cristão das origens do 

Serviço Social, é interessante se colocar alguns ensaios de explicação. Um 

deles se encontra no livro da professora de Serviço Social, Balbina Ottoni 

Vieira: “Serviço Social: Processos e Técnicas” (1969). Nele, a autora reporta-se 

aos Anais da Xª Conferência Internacional de Serviço Social – Roma (1961) 

dizendo:

O Serviço Social é uma das instituições humanas que nasceu e se 
desenvolveu como um produto da civilização onde vive. Com um 
ou outro nome existiu desde que na terra apareceram os seres 
humanos. E porque mudam as civilizações com o decorrer dos 
séculos, é difícil definir o Serviço Social. Se no tempo apresenta 
facetas diversas no espaço também é quase impossível descrevê-
lo, pois ainda hoje (1969) a palavra tem, nos diversos países 
significações diferentes e encerra técnicas diversas. (VIEIRA, B. 
O. 1969: p. 19)

Acrescenta, entretanto, a afirmativa de que: “uma coisa é certa: o 

Serviço Social focaliza os aspectos sociais da vida humana; seja familiar ou 

grupal, e procura corrigir ou prevenir os males sociais”. (VIEIRA, B. O. 1969: p. 

19)

 Segundo Balbina Vieira (1969), o primeiro livro de Serviço Social foi 

escrito por Juan Luis Vivès, que nasceu em Valência, na Espanha, no dia 06 de 

março de 1492, ano em que foi descoberta a América, em que terminou a 

guerra da reconquista, libertando a Espanha do domínio dos mouros, e em que 

era publicada a primeira gramática espanhola. Este escritor freqüentou as 

aulas da Universidade de Valência e, em 1509, com 19 anos, foi para Paris 

estudar na Sorbone, onde passou cinco anos. Terminados seus estudos, foi 

engajado como preceptor do jovem cardeal de Croy. 
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Acrescenta que Vivès ingressou no mundo das letras escrevendo 

sobre filosofia, assunto que naquele tempo apaixonava a opinião pública. Seus 

escritos ensejaram-lhe contatos com Erasmo e Thomas More, filósofos de sua 

época. Vivès tinha idéias originais para seu tempo, principalmente em assuntos 

pedagógicos, o que provavelmente lhe valeu um convite da Rainha da 

Inglaterra, Catarina de Aragão, que aconselhada por Thomas More, em 1525 o 

escolheu para preceptor de sua filha, Mary; no entanto, chamado a opinar 

sobre o divórcio do rei, Henrique VIII, Vivès não o aprovou e foi obrigado a 

deixar a Inglaterra. 

Instalou-se, na cidade de Bruges, na Bélgica, que se encontrava sob 

o domínio espanhol. Ali casou-se, escrevendo numerosos trabalhos. Suas 

concepções intelectuais, muito adiantadas para sua época, foram duramente 

combatidas pelos doutores da Sorbone que o criticavam severamente. 

Encontra-se na doutrina de Vivès muitas das idéias atuais, tal como 

a da análise da política interna no ensino da história, em vez da descrição de 

guerras e batalhas. Em seu tratado “De Concórdia e Discórdia” planejou um 

Conselho Geral de países e neste pode-se reconhecer muitos traços da 

“Sociedade das Nações”. 

Em pedagogia, Vivès se pronunciava contra as punições, 

principalmente as corporais; salientava a importância da observação das 

crianças em seus jogos para melhor conhecê-las; sustentava a necessidade da 

instrução, não apenas para crianças inteligentes e ricas, mas também para as 

física e mentalmente deficientes; hoje denominadas de portadoras de 

necessidades especiais; insistia sobre a importância da vida ao ar livre e dos 

esportes na educação da juventude. 

Vivès é talvez mais conhecido por seu trabalho “De Subvencione 

Pauperum” (Da Assistência aos Pobres), que pode ser considerado o primeiro 

tratado de Serviço Social. Um espírito tão universal e prático, como o de Vivès, 

não podia deixar de se interessar pelos problemas sociais de seu tempo. Em 

1522, ficara vivamente impressionado com a fome que assolou Sevilha e por 

suas conseqüências. Um de seus amigos, Luis de Flandres, Senhor de Praets,
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também interessado nas questões sociais daquela atualidade, levou Vivès a 

expor, por escrito, seu pensamento a respeito desses fatos. 

Assim, em 1526, foi publicado em Bruges um livro que teve como 

resultado imediato o primeiro plano de assistência social, elaborado pela 

municipalidade de Ypres. A obra se compõe de duas partes: na primeira, Vivès 

expõe sua doutrina sobre as causas da miséria e a necessidade da união dos 

homens e da divisão do trabalho. Encontra-se em sua obra, dissertação sobre 

economia, desenvolvimento das cidades, êxodos rurais, migração, etc. Na 

segunda parte, Vivès indica os remédios à pobreza e o papel do Estado no 

mesmo empreendimento. Toda a publicação é impregnada de um grande 

espírito cristão e fundamentada na doutrina da Igreja e na Doutrina Bíblica. 

Vivès mostra que a caridade não consiste apenas em dar dinheiro ou bens 

materiais, mas também em dar de si, salientando a importância dos valores 

espirituais. 

A doutrina de Vivès pode ser resumida nos seguintes pontos: 

1) O socorro aos pobres deve ser pleno de justiça: dar a cada um aquilo de 

que precisa para reajustar-se; não deve ser uma esmola esporádica, 

mas um auxílio para resolver definitivamente a situação; 

2) a melhor maneira de ajudar o pobre é treiná-lo e dar-lhe os instrumentos 

para poder trabalhar e, portanto, sustentar-se; 

3) a assistência se deve estender a todas as categorias de pobreza; certas 

pessoas, dado ao seu grau de acanhamento, devem ser socorridas em 

suas residências; 

4) devem ser organizadas, entre os trabalhadores, medidas de providência 

em caso de doença, desemprego e velhice; 

5) devem ser instituídas medidas contra a mendicância profissional e os 

mendigos devolvidos a suas cidades de origem, com a assistência 

necessária à viagem; 

6) finalmente, deve haver cooperação entre as várias associações de 

caridade, coleta e centralização de fundos, unificações de direção e 

divisão de trabalhos. 
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Vivès não considerava suficiente o trabalho da igreja, declarava 
que devia haver participação do Estado na obra de assistência. 
Seu livro foi muito combatido na época. As ordens mendigas 
protestaram contra as providências sobre mendicidade. O clero 
tachou Vivès de luterano, pois ele atribuía ao Estado um papel 
importante na administração da assistência, o que poderia 
enfraquecer o prestígio da Igreja. Os ricos e os nobres viram em 
sua obra uma crítica à maneira de distribuir esmolas por 
ostentação ou para angariar adeptos para seus projetos políticos 
ou intelectuais. O próprio Regulamento Municipal de Ypres nunca 
foi aplicado. (VIEIRA, B. O., 1969: p. 23) 

Depois de Vivès, nos séculos XVI e XVII, se tem notícia de pessoas 

que se dedicaram à ajuda aos necessitados, como: São Vicente de Paula, 

Luisa de Marillac (1591-1660), entre outros e instituições que se preocuparam 

com a assistência social. 

Vivès foi um homem adiantado para o seu tempo, daí ter sido muito 

contestado. Saliente-se, entretanto, que trinta e três anos antes dele nascera 

Maquiavel, mais precisamente em 1459 e que em 1513 escrevera “O Príncipe”, 

onde descreve as práticas políticas do absolutismo europeu, desnudando a 

moral que regia as monarquias absolutistas da Europa. 

Vivès buscou analisar a problemática social do seu tempo, 

entretanto sua visão não lhe permitiu observar o que estava surgindo de novo 

no mundo, pois que pela primeira vez na história da humanidade o sistema do 

capital iria possibilitar o surgimento de um modo de produção que conseguiria 

gerar grande riqueza e simultaneamente grandes privações para a maioria da 

população. Isto porque esta riqueza abundante produzida pelo trabalho 

socializado era objeto de apropriação privada por parte de uma minoria de 

capitalistas que acumulava capital em detrimento da maioria pauperizada.  

Este fato acentuava cada vez mais as desigualdades a partir da 

exploração crescente do trabalho humano, por meio da mais valia, geradora da 

questão social, cuja essência politizada, estava a desencadear movimentos 

sociais, revoluções e guerras. As causas reais desses movimentos somente 

passaram a ser melhor explicadas posteriormente, a partir da análise e 

interpretação das desigualdades que produziam as revoltas e revoluções como 

é exemplo a interpretação da maior das revoltas ocorrida no século XVIII, a 

Revolução Francesa de 1789, que tornara hegemônica a burguesia. No século 

XIX, a questão social é posta em foco por meio da análise e interpretação do 
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capital empreendidas por Marx e Engels, embora estes autores não se 

referissem explicitamente ao conceito de questão social. 

Na realidade, as contradições do sistema do capital da época de 

Vivès, São Vicente de Paula, Luisa de Marillac, entre outros, expressava-se por 

meio do aumento do número de miseráveis expropriados das riquezas, porém, 

não deixava claro que a produção da miséria era decorrente do acúmulo de 

capital comercial e abundância de riquezas apropriadas por alguns, inclusive 

pelos reis absolutistas, entre eles Henrique VIII da Inglaterra, para quem Vivès 

trabalhara na condição de preceptor da princesa Mary. 

O mundo moderno do século XV, fruto do avanço das forças 

produtivas que destruíram o modo de produção feudal e geraram à acumulação 

do capital apropriado pela burguesia nascente, dera início a formação dos 

estados-nação, cujo destino seria regular e dirimir os conflitos produzidos pela 

exploração crescente, que acentuara os conflitos de classes. 

O favorecer pelo sistema do capital do renascimento da cultura 

greco-romana e helenística, trouxe a produção de obras de arte grandiosas e a 

redescoberta de princípios da filosofia antropocêntrica, porém fez também do 

mundo moderno o guardião em suas entranhas de velhas práticas, ou 

velharias, como é exemplo a escravidão, que na Antigüidade tornara natural a 

utilização da mão-de-obra escrava. Esta prática escravista foi respaldada na 

Antigüidade, inclusive por filósofos atenienses, como é exemplo Aristóteles, 

que nos escritos da “Política” fazia distinção entre o trabalho intelectual da 

aristocracia, considerado de maior importância e o trabalho manual realizado 

pelos escravos.

Esta lógica discriminatória, naturalizada na antiguidade conseguiu, 

que mesmo em Atenas, onde foi criada a mais avançada forma de governo, a 

democracia, que instituira a participação direta dos cidadãos, fossem excluídos 

da participação estratos como: as mulheres, os estrangeiros, denominados 

metecos, os filhos de gregos com estrangeiros, também denominados metecos 

e os escravos.  Estes últimos eram responsáveis pela produção, tendo em vista 

que a produção grega era baseada na mão-de-obra escrava. Esta forma de 

exploração do trabalho humano era usual entre os gregos, de modo que, ao 

longo da história a cultura grega admitiu que fosse natural a escravidão. 



182

Observa-se também que ainda na antiguidade clássica o Império 

Romano, herdeiro da cultura helenística disseminada por Alexandre, o Grande, 

rei da Macedônia, utilizou também a mão-de-obra escrava. Mesmo tendo sido 

esse império romano, capaz de produzir avançada doutrina do direito, adotada 

no mundo moderno e referência dos cursos jurídicos até a contemporaneidade. 

A Europa, durante o feudalismo esquecera a democracia. No contexto 

econômico, social e ídeopolítico dos séculos XV e XVI, durante o processo de 

criação e consolidação do Estado Moderno, em pleno absolutismo, os estados 

imperialistas europeus implantam nas colônias da América pós-colombiana a 

escravidão. Deste modo, recuperam assim, do museu da antiguidade clássica 

uma prática capaz de acentuar a exploração humana. Isto acontece em pleno 

mundo europeu pós feudalismo, por conseguinte, no renascimento. 

Na análise do contexto ideopolítico da época em que surgiu o 

Serviço Social, a partir de filósofos, como Vivès é interessante observar que o 

absolutismo europeu implementado pelos estados-nação já havia sido 

estudado por Maquiavel, considerado o criador da ciência política descritiva 

moderna e que estes estudos provocaram um impacto muito grande na 

Europa.

Conforme dito anteriormente, Maquiavel foi violentamente 

condenado por todos.

Vale registrar ainda que nos séculos XVI e XVII outros autores 

clássicos também divulgaram suas idéias, conforme mencionado na primeira 

parte deste trabalho, Thomas Hobbes, no século XVI influenciado por Galileu, 

desenvolveu uma visão mecanicista do mundo.

John Locke é outro pensador que diz que o contrato social é um 

pacto de consentimento em que os homens concordam livremente em formar a 

sociedade civil para preservar e consolidar ainda mais os direitos que 

possuíam originalmente no estado de natureza.

Locke influenciou ainda os filósofos iluministas franceses, 

principalmente Voltaire e Montesquieu e, por meio deles, a Grande Revolução 

de 1789, século XVIII e a “Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão”. 

Para Balbina Ottoni Vieira (1969) as idéias da Revolução Francesa, que se 
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sabe eram liberais influíram sobre a prática da assistência social, daí poder-se 

considerar que houve uma projeção da assistência no século XIX por ter sido 

naquele século que se multiplicou a organização da assistência social, 

principalmente pelas sociedades particulares.

Nesse século XIX,

a preocupação com o ambiente deu origem a outro tipo de 
atividade: “a pesquisa ou estudo “in loco”, da miséria e de suas 
causas, para dar, em decorrência, a solução para a mudança do 
ambiente. Em 1824, um ministro anglicano, Cannon Barrett, e um 
jovem universitário, Arnold Toynbee, estabeleceram-se num 
subúrbio de Londres para realizar esta experiência, resultando daí 
o primeiro Centro Social. Do outro lado do Atlântico, em Chicago, o 
exemplo foi imediatamente imitado por Jane Adams fundando a 
“Hull House”. O êxito desses dois centros foi o início de um grande 
e eficiente movimento de ação social, tanto na Europa como nos 
Estados Unidos. Em 1894, século XIX celebrou-se o Primeiro 
Congresso de Serviço Social. (VIEIRA, B. O., 1969: p. 27)   

Como se pode observar, no século XIX, o Serviço Social possuía 

uma natureza liberal. O Serviço Social europeu e norte-americano tinham suas 

bases no liberalismo, inclusive, de Spencer e buscava orientações na 

sociologia positivista de Augusto Comte e na psicanálise criada por Freud. No 

Brasil, a herança dessa fundamentação filosófica, sociológica e psicanalítica 

ocorreu no século XX, durante o processo de fundação das primeiras escolas 

de Serviço Social. O socialismo utópico de Fourier e Saint Simon e o 

materialismo dialético e histórico de Marx e Engels, do século XIX parecem ser 

desconhecidos pelo Serviço Social nessa época. 
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3.2 A Fundação de Escolas de Serviço Social em Diferentes 

Contextos: uma análise sobre seus métodos 

“Em 1898, século XIX, foi fundada em Nova York, a Primeira Escola 

de Serviço Social” (VIEIRA, B. O., 1969: p. 28)20.

Nesse século, quando foi fundada a primeira escola de Serviço 

Social na América do Norte, o capitalismo europeu encontrava-se em crise, de 

modo que expulsou parte de sua população pauperizada para as Américas, 

literalmente jogou a população para o mar. Este é um período em que a 

imigração se torna intensa na América do Norte e também no Brasil. No século 

anterior o Iluminismo havia disseminado as idéias de igualdade, liberdade e 

fraternidade da Revolução Francesa de 1789. No século XIX Marx, com a 

colaboração de Engels, faz uma análise e interpretação do capital e funda a 

ciência social crítica e o Partido Comunista, para lutar pela destruição do 

capitalismo.

Essa ação é contraposta pela burguesia, que após a vitória sobre o 

antigo regime feudal, torna-se classe dominante e, por conseguinte 

conservadora do sistema do capital. A reação da classe dominante encontra 

fundamentação nas ciências sociais: sociologia, psicologia, economia entre 

outras de caráter burguês. Essas ciências sociais possuem direção 

ideopolítica, que passa a fundamentar em diferentes países a ação social.  

Os inspiradores do Serviço Social norte-americano são Spencer, um 

liberal radical e Freud criador da psicanálise, a partir de experiências com 

indivíduos inseridos na sociedade burguesa, recebendo também influência do 

pensamento tomista. Essas teorias fundamentaram o trabalho de Mary 

Richmond, fundadora da primeira Escola de Serviço Social na América do 

Norte. De um certo modo o Serviço Social da primeira metade do século XX, 

utiliza o humanismo idealista, como modo de fazer frente à questão social, 

desconhecendo a visão crítica peculiar ao humanismo marxista do 

materialismo histórico, já explicitada no século XIX por Marx e Engels. 

20 É interessante notar que Nova Amsterdã, hoje Nova York, foi fundada por judeus que moraram no 
Recife no século XVII e que após a expulsão dos holandeses, emigraram para a América do Norte. 
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Segundo Balbina Vieira (1969), as encíclicas sociais “Rerum 

Novarum” (1891) e a “Quadragésimo ano” (1931) e o “Tratado de Versailles”, 

em 1918, com a criação do Bureau Internacional do Trabalho, muito 

contribuíram para a ampliação do Serviço Social. 

Em 1894 celebrou-se o primeiro Congresso de Serviço Social e em 

1928, por iniciativa do Dr. René Sand, sociólogo belga, reuniu-se em Paris a 

Primeira Conferência Internacional do Serviço Social, que procurou definir o 

Serviço Social e o subdividiu em: “Assistência paliativa, curativa e preventiva”, 

desmembrando, também as áreas ou os campos do Serviço Social em: 

Assistência à família, aos enfermos, aos menores, aos presos, aos emigrantes 

e imigrantes e aos trabalhadores, além de desenvolver a ação social.  

Segundo Balbina Ottoni Vieira a influência do primeiro Congresso e 

da Primeira Conferência foi enorme: permitiu ao Serviço Social caminhar com 

mais segurança. Chamou a atenção de todos os governos presentes, sobre o 

valor do Serviço Social. A necessidade de treinar pessoal levou à criação de 

várias escolas: 1918, em Paris; em 1920, a primeira na Bélgica; em 1925, a 

primeira na América Latina, em Santiago do Chile instituída pelo próprio Dr. 

René Sand, e em 1936, 1937 e 1938, no Brasil, as Escolas de São Paulo, do 

Rio de Janeiro e o primeiro curso de Serviço Social em Pernambuco, em 1938. 

Esse primeiro curso acontece no juizado de menores, por iniciativa do Dr. 

Rodolfo Aureliano.21 A Escola de Serviço Social de Pernambuco é a terceira 

Escola do Brasil e só começa a funcionar como curso superior em 1940. 

O Serviço Social, naquela época, focalizava principalmente o 

indivíduo e sua família. Havia certas normas a serem seguidas, tais como: não 

separar inutilmente os membros da família, providenciar trabalho para os 

adultos e adolescentes, proporcionar hospitais para os doentes ou asilos para 

os velhos abandonados etc.; valiam a experiência dos mais velhos, assim 

como as relações pessoais ou de amizade entre cliente e assistente social. 

Depois da Primeira Grande Guerra  Mundial, imensos progressos 

ocorreram nos campos da psicologia e da psiquiatria, sob a influência dos 

21 Rodolfo Aureliano, fundador e primeiro diretor da Escola de Serviço Social de Pernambuco. Essa 
escola iniciou o curso superior em 1940, pois em 1938 havia sido fundada e oferecera um curso de 
serviço social de pouca duração, a fim de capacitar os funcionários do Juizado de Menores de 
Pernambuco e preparar alunos para fazer o curso superior na Escola de Serviço Social. 
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estudos de Freud. Segundo Balbina Ottoni Vieira, apesar das críticas que 

sofreu seu método, Freud teve o grande mérito de desencadear um movimento 

em favor do estudo do indivíduo e de sua personalidade. Sua influência 

ultrapassou de muito a fronteira destas ciências e repercutiu em todas as 

esferas das relações humanas.

Para Balbina Ottoni o Serviço Social se beneficiou destes estudos, 

recolocando o indivíduo em sua verdadeira posição de sujeito de seu próprio 

destino e de agente de sua reabilitação. Esta influência psicanalítica se fez 

sentir particularmente nos Estados Unidos, proporcionando ao Serviço Social 

uma maior compreensão das questões psicanalíticas que afetavam seus 

usuários. Os princípios básicos do Serviço Social, como os americanos os 

aceitavam naquela época se encontram num documento célebre – o “Relatório 

da Conferência de Milford, em 1929”. 

A crise econômica de 1929, levou, na Europa e Estados Unidos, 

grande quantidade de desempregados às obras de assistência pública e 

privada. Permitiu aos mais interessados, principalmente às Escolas de Serviço 

Social, a possibilidade de estudar as reações dos indivíduos e de aplicar-lhes 

técnicas psicológicas. Essas foram aplicadas por meio de entrevistas 

planejadas, tecnicamente dirigidas e minuciosamente relatadas para serem, em 

seguida, cuidadosamente estudadas. 

Foi assim, a partir dessa ocasião, que o Serviço Social reconheceu a 

importância de fortalecer o indivíduo na posição por ele ocupada, respeitando 

sua personalidade e sua liberdade; por outro lado, verificou-se a influência da 

personalidade do assistente social no trabalho social e a necessidade de 

ensinar-lhe a usar sua capacitação para ajudar o cliente a ajudar-se a si 

mesmo. Definia-se, desta maneira, o processo do “Serviço Social de casos”, 

descrito pela primeira vez em 1919, por Mary Richmond, em um livro que se 

tornou célebre “Social Diagnosis”. Posteriormente ela escreveu Serviço Social 

de Casos. Este processo foi novamente estudado em 1940, por Gordon 

Hamilton, em “Theory and Practice of Social Casework”, que aprimorou o 

enfoque psicológico em detrimento da focalização sociológica. 

A Segunda Guerra Mundial trouxe a necessidade de atuação 

acentuada do Serviço Social: a ação de ocupar os soldados nos 
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acampamentos, de combater a delinqüência juvenil, de organizar os lazeres 

das populações concentradas em volta das usinas de guerra. Salientou-se, 

então, a importância da ocupação racional dos espaços públicos para lazeres, 

além da necessidade da educação para os adultos, permitindo, assim ao 

Serviço Social a aplicação dos conceitos psicológicos e sociológicos aos 

grupos e ao estudo das relações grupais. O Serviço Social de grupo que até 

aquele momento era pouco conhecido e aplicado quase que exclusivamente às 

crianças assumiu uma importância maior. 

Finalmente, a Organização das Nações Unidas, após 1948 deu um 

destaque capital aos aspectos sociais comunitários e às técnicas de 

desenvolvimento e organização das comunidades subdesenvolvidas. O Serviço 

Social, que até então considerava a organização da comunidade quase que 

estritamente como uma forma de coordenação dos recursos, se viu investido 

de um papel importante na motivação das populações para a procura de seu 

próprio bem estar. 

Observe-se que o Serviço Social até este século XXI tem se 

debatido na tentativa de sistematizar de forma mais adequada os seus 

métodos, técnicas e instrumentos. 

O Serviço Social crítico da segunda metade do século XX no Brasil, 

direcionou-se no sentido de negar os métodos, técnicas e instrumentos, 

tradicionalmente criados e utilizados pelo Serviço Social. 

Encontrou a gênese da pertinência dessa negação, na 

incompatibilidade identificada entre o Serviço Social crítico de tendência 

marxiana e marxista e a afinidade dos métodos tradicionais denominados 

Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e Serviço Social de 

Comunidade, com os fundamentos, princípios e pressupostos conservadores. 

Isto porque esses métodos, técnicas e instrumentos tinham 

conteúdos doutrinários positivistas e funcionalistas, os quais postulavam o 

equilíbrio da sociedade capitalista à adaptação, ao ajustamento e, por 

conseguinte, à manutenção desse modo de produção. Eram, portanto 

conteúdos favoráveis a permanência do status quo de uma sociedade desigual. 
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É importante observar que o Serviço Social em sua tradição, embora 

apresentasse em seu substrato o humanismo idealista cristão e laico, sua 

prática era empirista, fundamentada no positivismo iniciado por Augusto Comte 

no século XIX, reiterativa e burocratizada. 

O seu fundamento ético era liberal-burguês. Nesse sentido, não 

questionava o sistema capitalista e de certo modo naturalizava a propriedade 

privada, a sociedade de classe, o individualismo, a competição e a visão 

fragmentada e fora da história. 

Seus pressupostos eram idealistas e/ou mecanicistas, tendo como 

foco a correção de resultados sociais considerados “negativos” ou 

“indesejáveis”. Daí a ênfase na integração e adaptação social. 

Dentro dessa percepção, o neotomismo e o 

funcionalismo/estruturalismo eram explícitos e o indivíduo era a medida de 

todas as coisas. 

Na América Latina, nos anos 1965-1975, período em que ainda se 

encontrava funcionando a Escola de Serviço Social de Pernambuco, o 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social se inicia, fazendo uma 

revisão crítica. 

Nessa revisão eram contestadas as raízes conservadoras 

positivistas. Na Escola de Serviço Social de Pernambuco, desde a década de 

1960 se inicia a crítica ao conservadorismo no Serviço Social. No Brasil a 

renovação do Serviço Social se dá a parir de Araxá. Só nos anos 1980, quando 

a Escola de Serviço Social já havia sido incorporada à Universidade Federal de 

Pernambuco é que a teoria social crítica, capaz de desvelar os fundamentos da 

produção e reprodução da denominada “questão social”, surge no Serviço 

Social brasileiro. Essa teoria é complementada por uma competência técnica e 

um componente ideológico e político, que retoma os valores ético-humanista de 

liberdade, igualdade, fraternidade e justiça, os quais são pressupostos para a 

auto-construção de sujeitos individuais e coletivos criadores e construtores da 

história.

Desse modo, o Serviço Social baseado no idealismo, por meio do 

qual a consciência determina a vida social, inverte essa lógica e passa a 
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perceber o ser social em sua dinamicidade ou contradição, como determinante 

da vida social.  

O Serviço Social passa a ter de forma mais explícita uma 

manifestação ideológica e política.

No que se refere à ideologia Marx explica que ela tem um caráter de 

deformação/fragmentação do real. No entanto, isso não significa falsificação do 

real, isto é, não pode ser compreendida como falsa consciência. É importante 

observar que, em 1859, ao falar sobre ideologia, Marx refere que a ideologia 

por mais que abstraia e identifique o imediato (a aparência) com o mediato (a 

essência) contém o nascedouro de sua própria superação, pois, ao pretender 

conhecer a realidade concreta, segundo o materialismo dialético e histórico, o 

ser humano parte necessariamente da aparência, ou seja, do imediato. 

A consciência reflexiva, entretanto, permite que se avance além das 

aparências e chegue até o mediato ou a essência, buscando encontrar a 

gênese daquilo que se estuda, otimizando a importância social do movimento, 

na medida em que busca o real em suas contradições. 

Segundo Gilmaisa (1999), para Lukács “A ideologia é acima de tudo 

aquela forma de elaboração ideal da realidade que serve para tornar a prática 

social dos homens consciente e operativa” (LUKÁCS apud COSTA, G. M. 

1999: p.61). 

Vale observar que os tradicionais métodos denominados Serviço 

Social de Caso, Serviço Social de Grupo e Serviço Social de comunidade, este 

último inserido no método de Organização de Comunidade, Organização e 

Desenvolvimento de Comunidade e Desenvolvimento de Comunidade, foram 

rechaçados contundentemente, por serem assim percebidos como métodos 

tradicionais a serviço do conservadorismo. 

O banimento desses métodos tradicionais deu origem, assim, a um 

vazio metodológico difícil de ser preenchido. Isto porque a doutrina idealista, 

considerada acrítica e ahistórica era no Brasil paulatinamente substituída pela 

doutrina e teoria pertinentes ao materialismo dialético e materialismo histórico 

de origem marxiana e marxista. Essa substituição doutrinária e teórica vem, no 
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entanto, se ressentindo de uma coerente base metodológica compatível com o 

materialismo dialético e o materialismo histórico. 

O materialismo histórico imprime com muita clareza o conteúdo de 

seu método de análise e síntese que contém em seu substrato a essência 

transformadora.

Marx foi muito claro ao falar sobre a filosofia no século XIX. 

Explicitou que: até aquele momento a filosofia cuidara de contemplar o mundo, 

porém que, a partir da dialética materialista e do materialismo histórico, a 

missão da filosofia mudara. Caberia, pois, à filosofia transformar o mundo.

A partir dessa nova compreensão apreendida pelo Serviço Social 

brasileiro na segunda metade do século XX, a intenção de superar o idealismo 

filosófico introjetado nos métodos do Serviço Social tradicional tornou-se 

impositiva. Recriar a metodologia do Serviço Social passou a ser construir uma 

nova base filosófica cuja essência fosse o movimento capaz de empreender 

uma ação transformadora direcionada à destruição do modo de produção 

capitalista.

Essa compreensão pôs em evidência a necessidade do Serviço 

Social de tendência marxiana e marxista recriar seus métodos e processos, 

suas técnicas e seus instrumentos, a fim de atingir suas diretrizes, objetivos e 

metas propostos. 

Sabe-se que na contemporaneidade a transformação da realidade 

envolve a destruição do modo de produção capitalista, missão transformadora 

essa que é atribuição de toda uma sociedade. 

Essa missão envolve também o Serviço Social, que por meio de 

alguns grupos de profissionais hoje no Brasil se propõe a contribuir para essa 

transformação. Vale considerar que ainda se observa no Serviço Social 

brasileiro a presença do ecletismo, embora o Código de Ética oriente o Serviço 

Social para o pluralismo enfatizando o socialismo. 

Indaga-se, por conseguinte como então pode o Serviço Social 

colaborar para a realização histórica dessa transformação? Essa indagação 

sugere muitos questionamentos e um grande esforço criativo para empreender 

a construção ou reconstrução de métodos, técnicas e instrumentos 
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direcionados adequadamente para estabelecer a verdadeira relação entre a 

teoria do Serviço Social (concebida hoje como “concreto pensado”, 

sistematizado e explicativo) e sua prática. Isto é, na unidade dialética 

materializada teórico-prática. 

É do conhecimento dos cientistas sociais que as teorias sociais 

construídas com base no idealismo, na sociedade burguesa, deram ensejo ao 

surgimento de conteúdos utilizados na abordagem metodológica individual, 

grupal e comunitária do Serviço Social. Essa abordagem é considerada 

tripartida à semelhança do pensamento cartesiano. Buscou-se então a sua 

unificação como método único. 

Vale considerar que ainda hoje as instituições da sociedade 

burguesa brasileira continuam a solicitar que o Serviço Social atenda aos 

chamados usuários, individualmente, em grupo e em comunidades, 

desconhecendo a unidade do método em sua relação teórico-prática, inspirada 

na dialética materialista e materialismo histórico. 

Essa é fora de dúvidas uma demanda das diferentes instituições e 

empresas que empregam os assistentes sociais. Como então estabelecer uma 

coerência e uma relação entre o discurso marxiano e marxista com o processo 

de trabalho e de prática do Serviço Social? Como a prática social do Serviço 

Social ou o fazer Serviço Social pode contribuir para a destruição do 

capitalismo e implementação de outro tipo de sociabilidade de natureza 

socialista?

A metodologia do Serviço Social crítico tem inspiração em Marx e 

Engels os quais compreenderam que a abordagem metodológica ao elevar a 

teoria á prática social (entendem teoria como concreto pensado, sistematizado 

de forma explicativa) partiram da percepção de totalidade na qual tudo se 

relaciona com tudo, daí a singularidade estar nessa totalidade em inter-relação 

com a particularidade e a universalidade. 

Como militantes Marx e Engels expressaram com clareza que a 

transformação da sociedade se daria por meio do trabalho associado, capaz de 

superar a exploração do trabalho pelo capital. Assim sendo, o processo de 
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conscientização organização e mobilização da classe trabalhadora em sua 

totalidade, se fazia necessário. 

É importante observar que o trabalho associado exige reflexões 

filosóficas sobre a presença da singularidade e subjetividade em inter-relação 

com a particularidade e totalidade. 

Esta reflexão conduziu seus seguidores Lênin e Gramsci a também 

buscarem a transformação observando a singularidade da subjetividade, inter-

relacionando-as com a particularidade dos espaços onde militavam e a refletir 

sobre a subjetividade que lhes era imanente, como líderes, no processo de 

militância que exerceram nos partidos políticos aos quais pertenceram. 

Buscaram também refletir sobre a singularidade da subjetividade dos 

militantes partidários aos quais se aliaram ou se opuseram observando a 

tomada de consciência dos mesmos, visto ser a conscientização base 

essencial ao processo coletivo de organização e mobilização da classe 

trabalhadora. Nessa busca, estavam atentos a particularidade e a 

universalidade da luta emancipatória. 

Os intelectuais tradicionais, que segundo Gramisci podem ser 

conservadores ou transformadores e os intelectuais orgânicos forjados em 

suas classes sociais, têm suas posições teológicas. Daí essa percepção da 

inter-relação da singularidade subjetiva com o particular e universal supõe-se 

que estava inserida nos partidos, vez que essa percepção por parte dos 

militantes era uma estratégia incontestável para tornar viável a construção de 

formas de se fazer política direcionada para a revolução necessária à 

destruição do modo de produção capitalista. 

A implementação e implantação de um modo de produção socialista, 

no qual a riqueza produzida pelo trabalho pudesse ser gerenciada, dividida e 

usufruída por aqueles que trabalham exige a tomada de consciência dos 

indivíduos, grupos comunidades e de toda a sociedade, a fim de obter o êxito 

desejável.

Indaga-se, entretanto, mais uma vez, como o Serviço Social surgido 

da questão social e implementador de políticas sociais, pode desenvolver sua 

prática em consonância com essa nova percepção, em empresas capitalistas e 
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em instituições públicas inseridas no modo de produção capitalista? Como o 

Serviço Social pode desenvolver seu processo de trabalho contribuindo para a 

transformação da sociedade nessa contradição? 

Ainda se tornam essas indagações mais pertinentes na medida em 

que se observa que o Serviço Social continua destituído de eficientes métodos, 

estratégias e táticas, capazes de interagir eficientemente com os movimentos 

sociais. Métodos esses que envolvam técnicas e instrumentos compatíveis com 

o processo de transformação histórica. 

Nesse sentido, seriam métodos capazes de absorver os necessários 

e indispensáveis conteúdos marxianos e marxistas, a fim de viabilizar a relação 

teoria (concreto pensado, sistematizado e explicativo) com a prática do Serviço 

Social. Métodos construídos a partir do primado da matéria sobre a 

consciência. Compreendidos como processos, onde as coisas e os reflexos 

delas na consciência, isto é, os conceitos estão em incessante movimento. 

Esse movimento gerado pelas mudanças materiais qualitativas que 

decorreram, necessariamente, do aumento de complicações quantitativas. 

Estes conceitos ao serem sistematizados e se tornarem explicativos, tornam-se 

referencial teórico.

Nessa percepção o materialismo histórico, como doutrina do 

marxismo, que afirma que o modo de produção da vida material condiciona o 

conjunto de todos os processos da vida social, política e espiritual, passa a ser 

indispensável para a elevação da teoria à prática social como fundamento 

teórico e o critério de verdade. Essa prática social particular do Serviço Social, 

ao ser fundamento da teoria e também critério de verdade teórica, passa a 

produzir por meio do processo de aproximações sucessivas contínuas uma 

nova teoria a qual ontologicamente tem como categoria fundante o trabalho. 

Esse, inerente ao ser social que gera com base e a partir do humanismo 

marxiano e marxista, fundado no trabalho associado, a elevação da teoria a 

prática, tendo a prática social como fundamento teórico e critério de verdade. 

As respostas às diferentes indagações podem ser múltiplas, porém há 

de se convir que o processo de transformação da realidade passa pelo trabalho 

associado e pela percepção de totalidade inter-relacionada, mas também pela 

subjetividade daqueles que trabalham cotidianamente e que são expoliados no 
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sistema capitalista. Há que se trabalhar com essa subjetividade que é peculiar 

ao ser social na sua individualidade, mas que se expressa também nos grupos, 

nas comunidades e na sociedade como um todo. 

A dialética materialista inclui em sua compreensão a subjetividade 

do ser material, o qual se percebe e percebe o seu entorno, em decorrência da 

complexidade e aperfeiçoamento do seu cérebro. Esse ser material 

historicamente, por meio da utilização das mãos nas relações que estabeleceu 

com a natureza e com os outros homens foi se aprimorando pelo trabalho. 

Trabalho esse que produz a riqueza. Pelo trabalho associado tornou-se ser 

social. Com o surgimento da exploração do trabalho consubstanciado na 

propriedade privada, a riqueza produzida pelo trabalho passou a ser 

acumulada por alguns gerando o sistema do capital que é uma expressão da 

materialidade desse modo de produção. O materialismo histórico deixa claro 

que os pensadores que são todos os homens ao se conscientizarem da sua 

realidade, tornam-se sujeitos de sua história, isto é, são fazedores de história, 

no dizer de Gramsci são intelectuais tradicionais, que podem ser 

conservadores ou transformadores e intelectuais orgânicos de uma 

determinada classe e que podem ser militantes tanto do conservadorismo 

como da transformação. 

Fica evidente que no contexto social que inclui os denominados 

indivíduos, grupos, comunidades e a sociedade como um todo, os indivíduos e 

a sua subjetividade são relevantes na liderança que exercem nos processos e 

movimentos sociais objetivos que podem se estender a subjetividade daqueles 

que compõem os grupos, comunidades e sociedade. Essa ação subjetiva pode 

levar ao conservadorismo ou a transformação. Conservação da exploração do 

trabalho ou transformação da organização do trabalho, tornando-o associado 

na produção, gestão e usufruto da riqueza. 

A história tem demonstrado a importância dos sujeitos históricos que 

lideraram processos de conservação e de mudança que orientaram a direção e 

sentido da história. Estes se constituíram marcos de conservação ou de 

transformação do pensamento e da ação humana. Como exemplo de 

transformadores, pode-se citar: Marx e Engels, Lênin e Gramsci, entre outros, 

os quais desenvolveram ações de transformação da sociedade. 
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É evidente que a subjetividade desses líderes famosos e de outros 

anômimos está em relação com a realidade objetiva e surgiu de uma sociedade 

que permitiu o seu aparecimento. Há por isto que se perceber a relação 

dialética entre a objetividade social de cada momento histórico e a 

subjetividade desses sujeitos históricos. O Serviço Social nesse momento 

histórico certamente necessita criar métodos, estratégias, táticas, ações, sub-

ações, técnicas e instrumentos que contemplem a totalidade objetiva inter-

relacionada, à particularidade e à singularidade (individual e subjetiva) que se 

expressa e se explicita na individualidade, ou subjetividade nos denominados 

grupos, comunidades e sociedade como um todo. 

Pode o Serviço Social por meio da Sociologia Crítica, da Crítica à 

Economia Política, da Psicologia crítica e das demais ciências sociais críticas, 

estabelecer um diálogo que envolva a singularidade da subjetividade daqueles 

sujeitos que procuram o Serviço Social estabelecendo uma inter-relação com a 

crítica da particularidade que os envolve, a qual está em inter-relação com a 

totalidade da realidade objetiva do modo de produção capitalista. 

Modo de produção esse onde estão inseridos os sujeitos históricos 

constituídos tanto por aqueles denominados de usuários do Serviço Social, 

como por aqueles denominados assistentes sociais. Estes últimos 

considerados pelo Serviço Social com capacidade de fazer a mediação entre o 

usuário e a instituição, por meio do Serviço Social. 

Os processos de encaminhamento dos usuários na busca de 

soluções de problemas que os afligem, podem seguir um procedimento que 

inclua a ação conservadora ou a crítica à sociedade de classe e a barbárie 

implementada pelo modo de produção capitalista. Isto porque o diferencial 

pode também se encontrar na subjetividade tanto do usuário como do 

assistente social. 

Pode-se indagar como fazer isto? Ora, na nossa compreensão, 

muitos esclarecimentos se encontram nos escritos e militância que exerceram 

Marx, Engels, Lenin, Gramsci e Paulo Freire. Muito foi ensinado, muitos 

caminhos foram indicados.  
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István Mészáros no seu filosofar sobre o sistema do capital, também 

muito ensina, na medida que coloca que a sociedade tem que mudar sua 

sociabilidade, a fim de permanecer viva. Essa transformação inclui o processo 

de humanização do trabalho o qual pode ser concebido como objeto do Serviço 

Social. Esse processo de humanização do trabalho tem a necessidade de ser 

fundamentado na materialidade que historicamente vem sendo transformada 

pela humanidade. Essa transformação só é possível ser feita por meio da 

categoria fundante trabalho. Processo de humanização esse que vem sendo 

buscado no discurso do Serviço Social contemporâneo brasileiro, mas que tem 

tido dificuldade de se explicitar na prática social do Serviço Social.

Cabe, por conseguinte, numa visão de totalidade inter-relacionada, 

que apresenta suas contradições de classe constituída por indivíduos (sujeitos 

históricos) em interação e de grupos que interagem no seu interior e com 

outros grupos, proceder a abordagem singular e individual inter-relacionada 

com a abordagem particular e grupal que por sua vez está inter-relacionada 

com a abordagem comunitária, para realizar uma abordagem única. Essa 

inserida na totalidade do processo dessa sociedade contraditória, 

predominantemente capitalista da contemporaneidade. 

A base dessa abordagem total materializada necessita ser 

alicerçada, conforme antes explicitado, no humanismo materialista resultante 

do trabalho associado. Esse construtor do ser social conforme está expresso 

na compreensão do pensamento marxiano e marxista materialista histórico. 

Esse conteúdo marxiano e marxista, por ter o ser social determinando a 

consciência, pode possibilitar ao Serviço Social exercer sua prática, 

encontrando a difícil e almejada conexão entre o seu discurso contemporâneo 

e a sua prática de hoje, estabelecendo uma relação verdadeira, que viabilize a 

unidade dialética entre teoria e prática, no interior e exteriormente às 

instituições que tradicionalmente empregam os assistentes sociais. 

Pode-se dizer que é certamente imprescindível aprimorar a 

abordagem da totalidade, por meio da unidade dialética fazendo as inter-

relações com a abordagem individual (sujeito histórico), com a abordagem 

grupal, incluindo a abordagem comunitária e social. Intervindo dialeticamente 

no sentido de superar as contradições por meio da construção do trabalho 
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associado. Desse modo buscando a superação do modo de produção 

capitalista. Modificando, assim, essa sociedade dividida em classes. Isto dentro 

da lógica do concreto pensado sistematizado e explicado, consubstanciado em 

teoria, a qual explica a totalidade. Explicação essa que tem como fundamento 

teórico a prática social, sendo essa prática critério de verdade teórica. 

Faz-se necessário, por conseguinte, hoje, tornar a abordagem do 

Serviço Social plena de uma nova filosofia e teoria que se consubstancie no 

processo dialético materialista e no materialismo histórico. Desse modo, atribui-

se à abordagem do Serviço Social um novo conteúdo crítico e transformador. 

Isto posto pode permitir e facilitar a operacionalização do Serviço Social, 

baseado no processo de humanização marxiana e marxista, que postula a 

destruição da exploração do trabalho e a construção do trabalho associado, o 

qual ao produzir a riqueza se encarrega de socializá-la com os trabalhadores. 

Essa prática humanizadora pode conduzir e direcionar os movimento sociais 

transformadores e destruidores do modo de produção capitalista. Essa 

compreensão pode se constituir na percepção de que a humanização marxiana 

e marxista, neste momento histórico pode se tornar o objeto de estudo 

essencial do Serviço Social e da metodologia do Serviço Social na 

contemporaneidade.

Pode-se dizer, portanto, que há pertinência em se implementar a 

abordagem do Serviço Social a partir de uma perspectiva de totalidade social, 

interagindo com a singularidade e particularidade, explicadas pelo materialismo 

dialético e materialismo histórico. 

Nessa perspectiva a práxis do Serviço Social terá condições de 

elevar a teoria (concreto pensado, sistematizado e explicado) á prática do 

Serviço Social, lembrando que a concretude é dinâmica. É fundamental 

compreender, por conseguinte, que essa prática é o fundamento teórico e 

critério de verdade da teoria, além de se ter o entendimento de que as 

explicações obtidas por aproximações sucessivas são sempre insuficientes e 

provisórias. 

Nesse sentido a prática do Serviço Social passa a ser o foco central 

do aprimoramento teórico (concreto pensado, sistematizado e explicado) do 
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Serviço Social, por ser a prática social o fundamento da teoria e seu critério de 

verdade.

Desse modo os métodos tradicionais do Serviço Social de Caso, 

Serviço Social de Grupo e Serviço Social de Comunidade com suas técnicas e 

instrumentos criados historicamente, por terem sido negados pela proposta de 

unificação metodológica, vêm paulatinamente sendo substituídos por essa 

unificação a qual a partir de novos pressupostos passa a fazer a abordagem da 

totalidade, observando as contradições de uma sociedade de classe e 

estabelecendo a inter-relação com o indivíduo (sujeito histórico), com o grupo, 

nas suas múltiplas inter-relações concretas, com a comunidade e com a 

sociedade. Assim sendo, a questão fundamental da unificação metodológica do 

Serviço Social e da aplicação de técnicas e instrumentos está em se construir 

um caminho em afinidade com o materialismo dialético e materialismo histórico 

que conduza à superação do método tripartido, o qual se diz, tinha uma 

afinidade com o método cartesiano. A crítica ao idealismo e aos conteúdos 

tomista, positivista e funcionalista utilizados pela metodologia tradicional do 

Serviço Social pode conduzir, por meio da luta social à superação do 

humanismo idealista cristão e laico. Esse caminho que vem sendo construído, 

tendo como categoria fundante o trabalho. Esta luta, certamente, contribuirá 

para se chegar ou se atingir a abordagem de conteúdo crítico advinda do 

humanismo materialista dialético e histórico. Esta crítica à exploração do 

trabalho pelo capital anuncia a possibilidade de construção de uma sociedade 

regulada por meio do trabalho associado. Essa abordagem dialética se supõe 

ser capaz de dialeticamente transformar e preservar a natureza humanizadora 

do Serviço Social. Essa dinâmica exige a tomada de consciência e a luta entre 

as classes para a instalação de uma hegemonia das classes subalternas. 

Voltando às reflexões de Balbina Ottoni (1969), observa-se que para 

ela o Serviço Social não se desenvolveu da mesma maneira em todos os 

países, porque ele é o produto de uma civilização ou de uma cultura. Em 

muitos países, segundo essa autora, o Serviço Social ainda é meio de ajudar 

economicamente os destituídos da sorte; noutros, considerado na acepção 

mais restrita, limita-se ao tratamento do indivíduo e de sua família; é 

considerado como mero agente de execução. Em outros países, enfim, o 
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Serviço Social se desenvolveu dentro de um conceito mais amplo: ajudar os 

indivíduos na solução de seus problemas individuais de relacionamento ou de 

ambiente e promover os recursos necessários ao bem-estar social. 

A origem do Serviço Social também é abordada por outros autores. 

A crítica à história tradicional é feita por Carlos Montaño quando se refere à 

gênese do Serviço Social. 

Diz ele ser o Serviço Social uma profissão que por sua ambigüidade 

em suas expectativas e conceituações apresenta mudanças de rumos, às 

vezes significativos. 

Para Montaño (1998) existem duas teses opostas para explicação 

da origem do Serviço Social.

A primeira tese tem uma perspectiva endógena, a qual sustenta que 

o Serviço Social, em seu processo de evolução, organização das formas de 

ajuda da caridade e da filantropia, está vinculado contemporaneamente à 

“questão social”. Na defesa dessa tese estariam autores como: Herman Kruse 

(1970), Natálio Kisnerman (1980), Ezequiel Ander-Egg (1975), Boris Aléxis 

Lima (1986), José Lucena Dantas (1965), Balbina Ottoni Vieira (1977), entre 

outros.

A segunda tese seria aquela que apresenta uma perspectiva 

histórico-crítica. Busca um novo caminho de análise, surgindo em oposição a 

primeira tese. Entende o surgimento da profissão como um subproduto da 

síntese dos projetos político-econômicos que operaram no desenvolvimento 

histórico da reprodução material e ideológica da fração da classe hegemônica 

do contexto do capitalismo em sua fase monopolista em que o Estado toma 

para si as respostas à “questão social”. 

Nessa perspectiva observa-se uma analogia em relação aos motivos 

ou determinações que conduziram à fundação das escolas de Serviço Social 

no Brasil, na década de 1930, quando o Estado paternalista vinculado ao 

capital responde aos movimentos sociais, inclusive dos trabalhadores com a 

cooptação das lideranças sindicais, com o atrelamento dos sindicatos ao 

Estado, criando leis trabalhistas e previdenciárias para beneficiar os 

trabalhadores e conseguir sua adesão ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e 
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Partido Social Democrata (PSD), ambos fundados por Getúlio Vargas, que se 

encontrava no Poder. As escolas de Serviço Social de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Pernambuco foram fundadas nessa época. Isto é, no Estado Novo 

Paternalista.

Nessa segunda tese de perspectiva histórico crítica estão, 

apresentando algumas diferenças, autores como: Marilda Villela Iamamoto, 

José Paulo Netto, Vicente de Paula Faleiros, Maria Lúcia Martinelli, Manuel 

Manrique Castro, entre outros. Esses entendem que o Serviço Social tem uma 

ação claramente política. Diante destas teses opostas caminha a discussão 

acerca da gênese do Serviço Social. 

Ao analisar a evolução do Serviço Social no Brasil, verifica-se que o 

advento do Estado paternalista, coincide com as origens do Serviço Social 

brasileiro. Esse foi fator condicionante da montagem de um sistema de 

instituições sociais que se propunham a solucionar os problemas por meio de 

programas assistenciais de caráter imediatista, caráter este que também 

marcou as organizações particulares de assistência. 

Esse passado concorreu para a formação de uma imagem e de uma 

expectativa a respeito do Serviço Social como atividade de prestação de 

serviços assistenciais. A premência dos problemas sociais e o imediatismo do 

Serviço social, nesse período, dificultaram a reflexão e a análise que poderiam 

orientar o Serviço Social em uma ação centrada nas estruturas sociais. Serviço 

Social, nessa conjuntura, assumiu, então, a tarefa de contribuir para a 

organização técnica daquelas formas de atuação social. 

As razões principais dessa diretriz operacional do Serviço Social 
estão contidas nesse quadro histórico, que explica a ênfase do 
Serviço Social no passado, porquanto essa vivência se apresentou 
como uma tentativa de opor um antídoto a uma linha meramente 
assistencialista. Do mesmo modo, contribuiu para um apelo ao 
Serviço Social em termos de ação positiva.( ARAXÁ, 1967: p. 20)  

Numa acepção desenvolvimentista e naturalizando as 

desigualdades, há uma concepção de que nos países em desenvolvimento que 

precisam de programas econômicos para explorar suas riquezas naturais e 

assim levantar o nível de vida de suas populações ou cujas massas procuram 

forçar o acesso social, muitas vezes por meio de agitação de vários tipos, o 

Serviço Social é um fator de equilíbrio entre o progresso econômico e o 
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desenvolvimento social para que as comunidades possam conviver com 

homens e mulheres numa sintonia do pensar e da vontade em função do bem 

comum. Essa acepção é acrítica ao sistema do capital percebendo o Serviço 

social como um fator de equilíbrio 

Nesse sentido, Balbina Ottoni (1969) diz que o Serviço Social é um 

método genérico, aplicável a qualquer campo onde sua intervenção se faz 

necessária; o que pode variar é o problema ou a situação; o Serviço Social se 

aplica a todos. Ela trata do “Serviço Social” e de seus três processos, 

esclarecendo que não fala dos campos de aplicação porque, por si, implicam 

especializações diversas. 

Em 1953, a União Pan-americana escreveu um documento para a 

10ª Conferência Pan-americana: “O conceito de Assistência Social evoluiu: - da 

assistência paliativa e curativa para uma assistência preventiva e construtiva – 

da assistência mútua aos programas de bem-estar; da beneficência à 

assistência por direito; da assistência imposta à participação ativa do cliente; 

da assistência em massa à individualização; do isolamento do dependente à 

proteção da unidade familiar; da assistência intuitiva ao serviço técnico; do 

auxílio dado por leigos ao trabalho do profissional; da assistência privada; à 

ação dos governos; do ataque a problemas isolados ao reconhecimento e inter-

relação de todos os problemas da comunidade. 

Já em 1932, dizia René Sand: “assim, pelos séculos, assistimos à 

evolução que levou a assistência social da concepção individualista à 

concepção sociológica, da filantropia ao senso cívico, da caridade empírica e 

dispersa ao Serviço Social organizado’’.( SAND, R. apud BALBINA O. V.1969: 

p. 29) 

No início dos anos vinte surgiu o Centro Dom Vital, um núcleo de 

ação da igreja católica que elaborou uma estratégia voltada para enfrentar 

aspectos da “questão social”. 

Em 1922 a Confederação Católica ouvindo com atenção o bispo da 

diocese de Olinda D. Sebastião Leme, na sua Pastoral de 1916, intitulada “O 

Pensamento Católico no Brasil”, onde punha em evidência a insuficiência da 

ação no Brasil, incitava os adeptos a cumprirem seus deveres sociais. o bispo, 
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conclamava a resistir às tendências alheias aos princípios e práticas propostas 

pela Igreja. 

Observe-se que em 1922 havia sido fundado no Brasil o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB). 

Segundo Manuel Manrique Castro “não há dúvida de que essa 

opção organizativa da Igreja foi estimulada pela magnitude alcançada pelas 

lutas operárias entre 1917 e 1920, dirigidas pelos anarquistas, e que 

expressavam o protesto proletário numa situação de queda da expansão 

industrial em relação aos anos de guerra”. (CASTRO, M. M., 2006, p. 101) 

Após a “Revolução de 30” a igreja identificou um novo espaço para 

sua ação. 

Em 1936 conforme dito anteriormente, é criada em São Paulo a 

primeira escola de Serviço Social inspirada pela Ação Católica e Ação Social. É 

iniciado o processo da prática da assistência social pelo Serviço Social no 

Brasil. Logo depois, em 1937, também sob inspiração católica, foi fundada a 

Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro e, em 1938, um grupo de 

pernambucanos católicos e ateus sob a liderança do Dr. Rodolfo Aureliano 

fundou a Escola de Serviço Social de Pernambuco, inicialmente ministrando 

curso de pouca duração para os funcionários do Juizado de Menores e 

preparando para a seleção à entrada do curso superior, que somente passa a 

funcionar em 1940. 

Sobre a fundação dessas duas primeiras escolas brasileiras há um 

detalhamento explicativo no livro de Manuel Manrique Castro “História do 

Serviço Social na América Latina”. No que se refere à terceira escola fundada 

no Brasil, será objeto dessa tese de doutorado fazer considerações num 

capítulo específico, quando se focalizará de forma mais detida o projeto 

ideopolítico da Escola de Serviço Social de Pernambuco. 

A partir dessas considerações feitas, no próximo Capítulo, buscar-

se-á a reflexão sobre o espaço contraditório entre o conservadorismo e a 

transformação representado pela Escola de Serviço Social de Pernambuco. 
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VtÑ•àâÄÉ G 
A ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL DE PERNAMBUCO: UM ESPAÇO 

CONTRADITÓRIO ENTRE O CONSERVADORISMO E A 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

O desafio é afirmar uma profissão voltada  à defesa dos direitos e 

das conquistas acumuladas ao longo da história da luta dos 

trabalhadores no País, e comprometida com a radial 

democratização da vida social no horizonte da emancipação 

humana.

IAMAMOTO, M. V. 2007: p. 470 

Fachada Principal da Escola de Serviço Social de Pernambuco 
Avenida Conde da Boa Vista nº 1512 
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4.1 Gênese das Contradições do Serviço Social de Pernambuco 

Após essas considerações sobre o Serviço Social no mundo e no 

Brasil, é possível se observar que a base filosófica, ideopolítica e científica das 

contradições do Serviço Social tem suas raízes na antiguidade e no medievo, 

porém se explicita com mais clareza no século XV na Europa, com o 

desenvolvimento do sistema do capital mercantil, o qual torna mais evidente a 

desigualdade social e as explicações idealizadas sobre a desigualdade.  

O contraditório Serviço Social europeu surge inicialmente na 

Espanha e na Bélgica (durante o domínio espanhol). Posteriormente surge na 

França e depois, já no século XIX, nos Estados Unidos. A base filosófica  do 

Serviço Social tem sua origem no humanismo cristão da Idade Média; explicita-

se com Vivès, durante o Renascimento, prossegue com a assimilação das 

idéias dos clássicos da Idade Moderna e se apóia também nas idéias liberais 

disseminadas no século XVIII pela Revolução Francesa. Essas idéias foram a 

base das Ciências Sociais burguesas, as quais procuravam compreender a 

questão social sem fazer uma crítica ao sistema do capital. Tais Ciências 

Sociais naturalizaram a questão social e a compreenderam como algo a ser 

enfrentado sem a necessidade de manter uma perspectiva crítica ao sistema 

capitalista que a gerou, tornando assim, a questão social uma questão moral. 

O Serviço Social; na primeira metade do século XX, quando foi 

fundada a Escola de Serviço Social de Pernambuco; defendia o humanismo 

cristão de Vivès. Era baseado na filosofia pré-medieval agostiniana; medieval 

de Tomás de Aquino e também nas idéias liberais do Iluminismo de Rousseau, 

Montesquieu, Toqueville e outros. Sua tendência era franco-belga com base na 

Ação Católica conservadora. Contraditoriamente essa influência franco-belga 

tinha características democráticas, pois estabelecia inter-relações com o 

Partido Democrata Cristão Belga. O Serviço Social ao apropriar-se das ciências 

sociais, psicológicas e políticas; forjadas no Estado burguês; passa a pretender 

ser uma ação laica. 

A base mais remota do Serviço Social, na realidade, se encontra na 

filosofia hebraica apropriada pelos gregos e romanos. No pré-medievo, Santo 
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Agostinho inspirado em Platão e no medievo, São Tomás de Aquino inspirado 

em Aristóteles aproximavam a teologia da filosofia. Essa teologia influencia o 

Serviço Social. Durante o Renascimento, século XVI, surge o Livro de Luiz 

Vives que é um desdobramento do pensamento tomista. No século XVIII, o 

Serviço Social assimila o iluminismo e; em pleno século XX, no Brasil; apropria-

se do materialismo dialético-histórico. 

Em Pernambuco, foi iniciado o ensino de Serviço Social no mês de 

setembro de 1938, no Juizado de Menores, mesmo sem existir ainda instalada 

em prédio próprio uma Escola de Serviço Social. No dia 20 de setembro de 

1938, o jornal Folha da Manhã noticiou o início, nas dependências do Juizado 

de Menores e sob a direção do Dr. Rodolfo Aureliano, de um Curso de Serviço 

Social o qual seria ministrado aos funcionários do Juizado e destinado também 

a preparar os candidatos ao exame de admissão à futura Escola de Serviço 

Social, já antes projetada e em fase de organização. Anteriormente, no dia 07 

de março deste mesmo ano de 1938, no mesmo jornal Folha da Manhã, havia 

sido publicado o Edital, convocando inscrições para o primeiro Exame de 

Admissão à Escola de Serviço Social. Entretanto, com característica de curso 

superior, a Escola só iniciou suas aulas em 1940.  

Mesmo tendo nessa época uma concepção idealizada, o Serviço 

Social continha, em seu substrato, um avanço no sentido da democratização 

de direitos. Era muito avançado em relação ao contexto de tendência nazi-

fascista da época em Pernambuco, contexto esse chefiado por Agamenon 

Magalhães, com o respaldo do Estado Novo da ditadura Vargas. Vale 

acrescentar que, além do Serviço Social ser de base conservadora e 

contraditoriamente democrática, enfrentava outra contradição: a de ser 

implantado com o apoio desses governantes autoritários. A contradição, 

entretanto, não era tão intensa, porque o governo de Agamenon Magalhães 

estava a serviço do capital e o Serviço Social era instrumento de conservação 

do sistema; pois, de certo modo, tinha sido criado para estabelecer um controle 

social. Esse controle tinha por objetivo contornar a questão social e manter o 

sistema do capital.

Durante essa época, as idéias distorcidas e pseudocientíficas de 

Hitler e Mussolini dominavam o cenário mundial em plena segunda grande 
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guerra e com as vitórias sucessivas do eixo: Itália, Alemanha e Japão, o 

prestígio que essas idéias nazi-fascistas alcançaram; no Brasil, durante o 

período do Estado Novo da ditadura Vargas e em Pernambuco na interventoria 

de Agamenon Magalhães, auxiliado pelo chefe de polícia Etelvino Lins; era 

muito grande. A prática da ditadura não guardava nenhuma afinidade com as 

origens humanistas, cristãs e liberais do Serviço Social brasileiro, embora, 

Agamenon Magalhães mesmo não sendo nem humanista nem democrata nem 

um católico praticante se utilizasse das idéias humanistas e sociais das 

Encíclicas do catolicismo para confundir a população. 

No regime autoritário que dominava o Brasil e Pernambuco, esta 

base humanista, cristã e liberal do Serviço Social, embora conservadora por ter 

suas afinidades com a Ação Católica e por ser uma ação idealizada para 

manter o sistema, era progressista em relação às idéias autoritárias do nazi-

fascismo. Por isso, encontrava eco em determinados grupos de Pernambuco, 

por ser este Estado talhado nas lutas libertárias e por ter parte de sua 

população contrária ao nazi-fascismo, desde o início da guerra. Tinha, o 

Serviço Social, a dedicação de humanistas liberais e cristãos como Rodolfo 

Aureliano, seu divulgador, que fundara a Escola de Serviço Social de 

Pernambuco e fora seu primeiro diretor.  

A história de Rodolfo Aureliano estava respaldada no humanismo 

que cultivara durante toda a sua vida e que estava certamente relacionado com 

a sua crença cristã, com o curso de humanidades que fizera no Ginásio 

Pernambucano e no Curso de Direito e Ciências Sociais da Faculdade de 

Direito do Recife.

As contradições da base de formação da sociedade pernambucana, 

forjada no sistema do capital produtor da opressão das classes subalternas, 

geraram a questão social fundamentada na luta de classe que se manifestara 

em muitas revoltas. Essa questão social contribuiu para a disseminação de 

lutas, como são exemplos: 1) a Guerra dos Mascates; primeira manifestação 

de independência do Brasil que, de acordo com estudos recentes, foi uma 

revolta que ocorreu antes da Inconfidência Mineira e foi fundadora da Primeira 

República no Brasil Colonial, em Olinda; 2) A Insurreição Pernambucana, que 

expulsara os holandeses do Brasil; 3) A Confederação do Equador, junto com 
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seu mártir Frei Caneca lutara pela não submissão do povo e das províncias a 

uma constituição imposta, limitadora dos seus direitos. 4) A Revolução Praieira 

que, segundo alguns historiadores, tem caráter socialista utópico. Essa

revolução ocorrida, ainda no século XIX, tem afinidade com a visão crítica de 

Marx e Engels surgida também no século XIX, visão essa que se disseminaria 

no Brasil no início do século XX, com a Revolução Russa de 1917 e a fundação 

do Partido Comunista no Brasil, em 1922.

No século XX, a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, 

contou com a participação de Rodolfo Aureliano (fundador e primeiro Diretor da 

Escola de Serviço Social de Pernambuco) na condição de jornalista do Partido 

Libertador. Era, portanto, um libertário.

No contexto dessa revolução, observa-se que a partir de outubro de 

1930 intensificaram-se as agitações sociais no Recife. Sindicatos importantes 

como o dos estivadores e os de transporte resistiam. Em 1931, durante o 

governo do interventor Carlos de Lima Cavalcanti, a concentração dos 

trabalhadores em locais abertos ao público, era dispersada violentamente pela 

polícia. Essa era uma expressão das lutas de classe dos anos de 1930. 

Esses embates entre a polícia, de um lado, e o povo, do outro, se 

sucederam nos anos subseqüentes de 1932, 1933, 1934. Em 1935 os 

confrontos foram intensificados, essa intensificação é constatada durante a 

ocorrência de grandes manifestações e greves sindicais sendo criada a “Frente 

Única Sindical”. Em fevereiro desse ano de 1935, os carvoeiros decretam greve 

e, em julho, o governo decretou o fechamento da Aliança Nacional Libertadora. 

Mesmo assim, em outubro de 1935, três mil trabalhadores em indústrias de 

massas alimentícias fizeram greve, conseguindo a readmissão de dois 

companheiros da Fábrica Beija-Flor. No início de novembro é decretada uma 

greve geral pelos trabalhadores da Estrada de Ferro Great Western, contando 

com o apoio dos sindicatos do Recife, Palmares e Jaboatão. Aderiram, 

apoiando o movimento grevista de outros sindicatos na greve que durou quatro 

dias. Nessa ocasião houve prisões, porém o movimento foi considerado 

vitorioso. Em 1936, os vereadores do Recife da legenda “proletária” (como era 

conhecida popularmente) foram aprisionados por vários meses, em decorrência 

da Intentona Comunista de novembro de 1935. Logo depois, em 1937, é 
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instalado o Estado Novo, com o objetivo de controlar o movimento das massas 

que se rebelavam. 

A partir daí, os sindicatos passaram a ser controlados pelo Ministério 

do Trabalho, cujo Ministro era Agamenon Magalhães, posteriormente 

interventor que iria suceder Carlos de Lima Cavalcanti no governo de 

Pernambuco.22 Ressalte-se que tanto os Círculos Operários, como os Centros 

Educativos Operários faziam parte do movimento católico durante o Estado 

Novo. Época em que foi fundada a Escola de Serviço Social de Pernambuco e 

em que essa deu seus primeiros passos. O secretário da III Semana de Ação 

Social foi Rodolfo Aureliano. Os expositores foram: René Ribeiro (tido como 

ateu), Souza Barros, Luiz Delgado, José Lucena e José Césio Regueira Costa 

os quais também compuseram o grupo dos fundadores e primeiros professores 

da Escola. 

Pode-se ver, ao analisarmos os nomes, que no início todos os 

professores da Escola de Serviço Social eram profissionais liberais como: 

juristas, médicos, engenheiros e outros educadores. Não existia no quadro da 

Escola nenhum assistente social, até porque as primeiras assistentes sociais 

de Pernambuco foram formadas no Rio de Janeiro após a fundação e 

funcionamento da Escola. 

O temário dessa III Semana ressaltou as questões relativas aos 

operários e à sociedade pernambucana, e também construiu propostas de 

políticas sociais. Do debate faziam parte Agamenon Magalhães (interventor do 

governo de Pernambuco) e seus secretários: Manoel Lubambo – da Fazenda; 

Apolônio Sales – da Agricultura; Arnóbio Tenório – do Interior; Nilo Pereira – 

diretor do Serviço de Reeducação e Assistência Social da Prefeitura do Recife, 

além dos congregados marianos que compunham, na época, a ala mais 

conservadora da Igreja Católica em Pernambuco. 

As alunas da Escola de Serviço Social, militantes da Ação 
Católica, trabalhavam, principalmente, nas fábricas e nos bairros 
pobres, ligadas às atividades paroquiais, na cidade do Recife e 
interior do Estado. Pertenciam ao corpo de propagandistas, iam a 
esses locais fazer palestras e estimular debates. Os temas 
referiam-se à formação da família cristã, à missão da mulher, da 
jovem, à formação da consciência, aos direitos e aos deveres do 

22 Fonte: Folha da Manhã, Ano I, nº 9, Recife, 01/12/1937 
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proletariado etc. Os aspectos políticos abordados prendiam-se às 
orientações das Encíclicas, especialmente da Rerum Novarum.
Seguiam a programação diocesana. (DOURADO, V. 1987: p. 75-
76)

“O Dr. Rodolfo Aureliano, idealizador e principal responsável pela 

fundação da Escola, chegou a compor a diretoria da Federação dos Círculos 

Operários, ocupando o cargo de presidente. O professor Luís Delgado ocupou 

o cargo de Secretário de Propaganda”. (Idem, p. 80) 

Na época da fundação da Escola, as concepções do Dr. Rodolfo 

Aureliano sobre o Serviço Social foram explicitadas. Entre seus escritos do 

período encontra-se o artigo abaixo, datado de 1941 e publicado na Revista de 

Direito do Trabalho, o qual trata da Doutrina do Serviço Social: 

A forma mais primitiva da Assistência Social é a realizada pela 
família, pelo clã, pelos vizinhos, pelos habitantes dos quarteirões e 
pelos grãos senhores e era conjunto de medidas ocasionais e sem 
métodos, dependendo de fatores de várias naturezas, 
predominando o emocional. (AURELIANO, R. 1941: p.12) 

Nesse pensamento o Dr. Rodolfo se reporta a assistência social 

exercida nos primórdios. Esta surge a partir das necessidades explicitadas pela 

desigualdade gerada pelo sistema do capital. Enfatiza ser a assistência social 

ocasional e destituída de métodos e movida pelas emoções. 

Com a concentração das grandes massas nas cidades, surge a 
assistência pública ditada por razões políticas. O Estado cuida dos 
órfãos e das viúvas de seus servidores, dá assistência médica aos 
desvalidos e os socorros nas épocas de calamidade. É em Atenas 
e Roma onde surgem essas primeiras organizações. (Idem,1941:
12)

A explanação aqui denota como era difícil desde a antiguidade se 

administrar a desigualdade. Esta já manifesta nas relações pré-capitalistas 

escravocratas. Mostra também que as antigas civilizações grega e romana 

perceberam a imperiosa necessidade de assistir aquelas vítimas da 

desigualdade social. 

Com o Cristianismo toma desenvolvimento extraordinário a 
assistência religiosa, inspirada no amor do próximo, exaltando-se 
a piedade, honrando os humildes e proclamando a dignidade do 
ser humano (...)(Idem,1941: 12) 

Observe-se nesta parte a assimilação pela assistência dos princípios 

do humanismo cristão, o qual não percebe a desigualdade como decorrente do 

sistema do capital. 
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No décimo sexto século toma corpo a idéia de amparar os 
necessitados, assistindo-os de tal maneira que eles possam 
recuperar, por suas próprias energias a sua posição social, 
tomando-se as medidas necessárias para cada caso. Amparando 
os que tiverem os seus problemas insolúveis e facilitando os 
meios necessários àqueles que ainda possuírem alguma 
capacidade de reabilitação. (Idem,1941: 12) 

Note-se aqui que há uma referência ao século XVI, época em que se 

inicia a crítica ao neotomismo e em que renascem as idéias antropocêntricas. É 

também nesse período que surge o primeiro livro de Serviço Social escrito por 

Vivès.

Mas, então faltava pessoal habilitado para o bom desempenho da 
tarefa. São Vicente de Paula organizando conferências e reunindo 
os esforços dos que possuíam boa vontade deu novo e vivificador 
impulso à Assistência Social. São Vicente prepara os seus 
auxiliares e dá-lhes sólida formação criando assim os primeiros 
trabalhadores sociais. (Idem,1941: 12) 

Aparece nessa parte a referência à necessidade de se formar 

pessoal especializado para a assistência social. Surge assim o assistente 

social, na história. 

Segue-se então um vasto período em que a Assistência Social 
começa a interessar as coletividades, governos, associações 
laicas que tomam posição preponderante (...). Em 1869 a “Charity
Organisation Society” estabelece novos princípios de Assistência 
Social. Combate a caridade feita indistintamente, cria um interesse 
pelos necessitados e seus meios sociais, procura oferecer 
oportunidade para que os assistidos sirvam-se, em seu 
reajustamento, das suas próprias forças, faz interferir num mesmo 
caso todos que possam ser úteis, quer individualmente, quer por 
meio de corporações e combate aos exploradores da filantropia 
em todas suas modalidades(...).(AURELIANO, R. 1941: p.12) 

O sistema do capital percorre sua história incrementando suas 

contradições. Chega no século XIX já metamorfoseado em capitalismo. Exige 

novos princípios de assistência social na tentativa de que as vítimas da 

desigualdade busquem se reajustar à sociedade contraditória, na qual estão 

inseridos.

Daí por diante tudo marcha em passos rápidos. A Psiquiatria, a 
Psicologia e a Sociologia fazendo novas e definitivas conquistas 
criam base científica para os serviços sociais. A Psicanálise de 
Freud surge no campo de Serviço Social trazendo sua 
cooperação. As conquistas sociais, coroadas com a Encíclica 
Rerum Novarum, colocaram os proletários, classes das mais 
desfavorecidas e mais sujeitas à miséria, em frente das 
organizações de Assistência Social. (Idem,  p.13) 
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Observa-se nessa explicitação a emergência das ciências sociais e 

psicológicas, essas, produzidas na sociedade burguesa, vêm em socorro do 

capitalismo, tentando reduzir os conflitos e conformar à ordem social. 

Em 1901 Mary Richmond surge em cena expondo suas 
experiências de Serviço Social de casos individuais marcando 
uma nova fase e apresentando como essencial a colheita de 
dados fornecidos pelos assistidos e pela entourrage e ação sobre 
o ambiente para se alcançar o resultado almejado(...). 
Conhecimentos sólidos de Psicologia, Psiquiatria, Sociologia, 
Economia Política etc., fazem-se mister (...). A formação moral 
equilibrada que permita o trabalhador social aceitar os homens 
como realmente o são, não procurando criar choques de ordem 
religiosa, políticas etc., permitirá ao trabalhador integrar-se na vida 
do assistido por facilidade de sua tarefa (...). (Idem,  p.13) 

Há aqui uma referência ao primeiro método do Serviço Social o qual 

enfatiza a ação com o indivíduo, na busca de integrá-lo ao sistema. 

Entre nós o estudo dos serviços sociais não possui a extensão e a 
profundidade desejada, apesar do relevo que assumiu a 
Assistência Social. De nosso conhecimento são o Instituto de 
Serviço Social e a Escola de Serviço Social de São Paulo – A 
Escola Técnica de Serviço Social e o Instituto Social no Rio de 
Janeiro, a Escola de Serviço Social de Pernambuco e a Escola de 
Serviço Social do Amazonas. Em 1938, foi fundado um curso de 
Serviço Social para os auxiliares do Juizado de Menores. 
(AURELIANO, R. 1941: p.13) 

Observe-se que o Dr. Rodolfo aqui se refere a um curso de Serviço 

Social para os auxiliares do Juizado, pois só depois é que a Escola passa a 

funcionar como curso superior. 

Em 1940 sob o valioso patrocínio do Interventor professor 
Agamenon Magalhães, foi criada a Escola de Serviço Social do 
Recife. Moldada na École Centrale de Service Social de Bruxelles,
cuja organização é a mais consentânea com as nossas 
organizações sociais. Dispondo de salas de aula, biblioteca, 
cozinha dietética e valendo-se do gabinete de psicologia da 
Clínica de Conduta do Juizado de Menores e tendo um vasto 
campo de prática nos hospitais, reformatórios, abrigos de 
menores, usinas, Liga Social Contra o Mocambo, Centros 
Educativos Operários, Círculos Operários, Departamento de 
Estatística, penitenciária etc., dispondo de um corpo docente 
selecionado, está fadada a preencher sua finalidade. (Idem,  p.13) 

É qualificado como valioso o apoio que o interventor dá a fundação 

da Escola. É demonstrada assim a relação que a Escola estabelece com esse 

governante. Observe-se também a influência belga no Serviço Social de 

Pernambuco desde os primeiros tempos. 
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O seu curso divide-se por três anos com a seguinte distribuição de 
disciplinas: 

1º ano – Assistência Social – Medicina Social – Direito 
Constitucional – Direito Administrativo – Sociologia – 
Economia Política – Estatística – Psicologia Normal e 
Patologia – Religião. (Ibidem,  p.13) 

Como se pode observar a disciplina “Religião”, aparece no primeiro 

ano da Escola, no curso superior, o que é um indicador de sua forte relação 

nessa época com a Igreja Católica. 

2º ano – Organização e Metodologia do Serviço Social – Moral 
Profissional e Pedagogia Social – Legislação do Trabalho 
– Direito Penal – Direito Civil – Demografia – Sociologia – 
Nutrição e Dietética Prática. 

3º ano – Estágio em instituições oficiais ou particulares – 
Apresentação de trabalhos sobre tema que tenha sido 
objeto de observações pessoais. Faz-se necessário para 
a inscrição aos exames vestibulares, possuir o candidato 
o curso secundário completo ou título de escola superior 
(...).(Ibidem,  p.13)

Dando continuidade, Dr. Rodolfo Aureliano escreve:  

1. Nenhum Serviço Social será eficiente sem a 
cooperação dos trabalhadores sociais. (AURELIANO, 
R. 1941: p.13) 

Para Dr. Rodolfo, que fundara e fora o primeiro diretor da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco, o trabalhador social se supõe, era aquele que 

se graduasse em Serviço Social, era um profissional de mais alta importância 

na implementação e execução de políticas sociais. 

2. É indispensável para formação do trabalhador social 
uma soma relevante de conhecimentos que só pode 
ser alcançada em uma Escola de Serviço Social. 

3. Entre nós é indispensável dar maior vigor ao ensino 
do Serviço Social, fazendo-o necessário o amparo por 
parte dos governos, especialmente do Governo 
Federal.

4. Recomenda-se o aproveitamento dos trabalhadores 
sociais que concluíram o curso nas atuais escolas por 
parte dos governos e dos particulares nos serviços 
sociais públicos e privados como maior estímulo ao 
estudo da técnica de Serviço Social. (Idem,  p.13)

Conclui sua fala recomendando a inserção dos assistentes sociais 

no setor público e privado. Isto porque na sua condição de fundador e primeiro 

diretor da Escola considerava esse tipo de profissional importante naquela 

conjuntura de 1940. Em parte por conta da emergência da questão social e 
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também pela crença na importância da ação do Serviço Social para o 

reajustamento dos indivíduos na sociedade. 

Nessa década de 1940 se inicia, ainda no governo Vargas, o 

processo de redemocratização do Brasil. Este se dá durante a participação do 

Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos países imperialistas europeus: 

França, Inglaterra e Rússia, além dos Estados Unidos, os quais diziam lutar 

pela democracia contra o nazi-fascismo. É interessante observar como esse 

processo democratizante continuou até a década de 1960, quando é 

interrompido pelo golpe de 1964. Na Escola de Serviço Social, na década de 

1960 a professora Dolores Cruz Coelho ainda se referia em suas aulas a luta 

empreendida pelos aliados em favor da democracia. Observe-se que em 

depoimento do professor da Escola, Paulo Maciel é mencionada a aproximação 

desta professora com o Partido da Social Democracia Belga. 

A abertura democrática, a partir da década de 1940, foi favorecendo 

a participação do Serviço Social, no que se refere a sua natureza humanística 

e democrática, sobretudo no processo de organização de grupos das 

comunidades e da sociedade, inclusive contribuindo para a consolidação da 

Escola de Serviço Social de Pernambuco. 

É interessante registrar que o primeiro curso de Serviço Social em 

Pernambuco foi iniciado em 20 de setembro de 1938.23 Observe-se que não se 

tratou de um curso superior. Esse curso era de capacitação e se destinou aos 

funcionários do Juizado de Menores e à preparação para ingresso na Escola 

de Serviço Social, a qual só passou a funcionar como curso superior em 1940. 

Sobre esse curso existe registro no Jornal Folha da Manhã, de 20 de setembro 

de 1938. “O Dr. Rodolfo teve conhecimento da existência do Serviço Social 

como profissão em 1935, por meio de uma correspondência recebida da 

Escola de Serviço Social do Chile". (MORAES, M. L., 1990, p. 13) 

O Dr. René Ribeiro (médico), um dos fundadores da Escola, 

considerado agnóstico, por ocasião do reinício24 das aulas da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco, em 14 de maio de 1940, pronunciou a oração 

de sapiência que se segue:  

23 Fonte: Folha da Manhã, 20/09/1938. 
24 A Escola de Serviço Social de Pernambuco, iniciou suas aulas em 06 de maio de 1940. 
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Coube à cadeira de Assistência Social a distinção de inaugurar os 
cursos desta Escola (...) é a Assistência Social beneficiária de 
todas as disciplinas que aqui serão ensinadas e síntese das 
atividades a serem desenvolvidas por todos nós. 
Não poderíamos compreender o Serviço Social na sua acepção 
mais moderna, mais atualizada, sem a noção estritamente 
sociológica de desajustamento. (Ribeiro, R. 1940: s/p) 

Aparece, nesta oração, a noção de desajustamento pertinente a 

teoria funcionalista. O funcionalismo é uma corrente teórica apropriada pelas 

Ciências Sociais. Essa corrente observa a realidade social como uma realidade 

estabelecida. Se algo está em desacordo com a sociedade é porque carrega 

em si uma patologia que necessita ser tratada. É uma manifestação de 

desajustamento, que necessita ser reajustada. Isto mostra a compreensão 

deste professor da Escola sobre a realidade social.

Não poderíamos respeitar a individualidade do assistido sem a 
análise fina e compreensiva de seus matizes psicológicos. Faltar-
nos-ia a base de sustentação para os esforços a serem 
empregados em prol de criaturas humanas se não dispuséssemos 
de sólida formação moral e nunca alcançaríamos a compreender o 
sentido da Caridade sem conhecer nem praticar os preceitos 
cristãos. (Idem, s/p)

Como se pode observar, o humanismo cristão era bem arraigado no 

discurso desse professor, embora fosse considerado agnóstico. Por outro lado 

os problemas da sociedade eram atribuídos à questão psicológica. E a solução 

era moral.
Pouco ou nenhum auxílio lhes daríamos sem o conhecimento das 
normas e preceitos legais que compõem nossa estrutura política e 
social e nunca teríamos completado uma tarefa sem aplicar muito 
das contribuições da medicina social ao bem estar da comunidade 
(...).(Ibidem, s/p) 

Ressalta nessa ocasião a importância do conhecimento das normas 

e leis, além da aplicação da medicina social ao bem-estar da comunidade. 

Cabe aqui uma definição: Alice Cheyney assim considera o 
Serviço Social: “O Serviço Social compreende todos os esforços 
conscientes relacionados a uma necessidade existente, 
exercendo-se no domínio das relações sociais e baseando-se em 
pesquisas e métodos científicos”. Sydnor H. Walker resume aos 
seguintes os seus objetivos: 

1. O ajustamento do indivíduo ou grupos de indivíduos ao 
meio ambiente. (Ibidem,  s/p) 

Mais uma vez surge a ênfase a necessidade de ajustamento ao 

meio ambiente numa perspectiva funcional ao sistema do capital. 
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2. A remoção das condições que tornam esse ajustamento 
difícil para muitos. (Ribeiro, R. 1940: s/p) 

Observe-se a seguir as idéias do professor Luís Delgado nessa 

época:

Estão de novo os jornais a anunciar, como fazem periodicamente, 
o reinício das aulas da Escola de Serviço Social de Pernambuco. 
No meio das escassas notícias que deixam transparecer na letra 
de fôrma alguma coisa da verdadeira vida desta província, bem 
pode ser que o leitor não calcule o significado da pequenina 
informação. Por mim, quero dizer que a existência dessa Escola e 
a continuidade dos seus trabalhos justificariam uma ponta de 
orgulho de quantos aqui vivemos e temos a capacidade de 
calcular que o dia de amanhã de nossa gente e de nossa terra 
não depende dos elogios que nós fizermos, mas das tarefas que 
realizarmos. (DELGADO, Luiz. Notas Avulsas. Folha da Manhã. 
Recife, sem data, sem página) 

O professor considera a Escola uma realização a ser ressaltada, 

considerando-a de grande importância para o futuro de Pernambuco. 

Eu não deposito nas doutrinas do serviço social toda a confiança 
de muitos dos seus seguidores pelo mundo afora. Não é, 
portanto, com qualquer lirismo excessivo que olho para aquela 
instituição. Mas, justamente porque penso não esperar demais, é 
que me sinto no direito de crer que podemos esperar o bastante 
para aplaudir e apoiar os que se meteram em semelhante 
empresa. (Idem) 

Demonstra a crença nas possibilidades que o Serviço Social tem, 

embora faça uma ponderação em relação aqueles que vêem o Serviço Social 

com lirismo excessivo. 

A frente deles, encontra-se um homem que é um dos maiores 
idealistas que andam por estas plagas. E ao contrário de muitos 
outros – estará nisso a sua singularidade e o seu mérito – , é 
idealista e é generoso... Aos ideais que possuem e que se 
resumem na cristianíssima tarefa de fazer o bem, o que ele 
primeiro oferece e talvez sacrifica é o seu tempo, o seu esforço, a 
sua vida: o Dr. Rodolfo Aureliano. (Idem)

Nesse momento são ressaltados o idealismo e a generosidade do 

Dr. Rodolfo Aureliano, enfatizando a sua capacidade de se sacrificar pelo bem 

dos outros. 

Nossa amizade pessoal não me impede, uma vez por outra, de 
divergir de algumas de suas idéias, mas essas divergências 
eventuais não me impediram nunca de o admirar e respeitar pelo 
que faz e pelo que é. 
Dentro do seu programa de benemerências, a Escola de Serviço 
Social se coloca como uma espécie de núcleo. E bastaria a 
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dedicação que ele lhe consagra, para recomendar essa iniciativa. 
(DELGADO, Luiz. Notas Avulsas. Folha da Manhã. Recife, 1940, 
sem página) 

Observe-se que, embora existissem divergências, prevalecia a 

admiração e o respeito pelo programa de benemerência realizado pelo Dr. 

Rodolfo.

Numa análise crítica a pesquisadora Vilma Dourado faz o seguinte 

comentário sobre essa época e a respeito das idéias que dominavam os 

Círculos Católicos: 

para o agente de Serviço Social no movimento circulista, a 
questão social seria solucionada, principalmente, pela via da 
educação moral, religiosa, pela doutrinação. A história da 
sociedade aparece como um resultado da consciência dos 
homens. (...) A forma de ler e propor soluções para a questão 
social está baseada em teorias que seguem a tese filosófica que 
explica a história por meio do primado da consciência sobre a 
matéria.  (DOURADO, V. 1987: p. 85-87)

Isto é, pela filosofia idealista do humanismo idealista cristão e laico. 

Como se pode depreender, a Escola de Serviço Social de Pernambuco surgiu 

como resultante das idéias conservadoras, características da Ação Católica da 

época da fundação da Escola, aliadas às idéias de controle social, as quais são 

da natureza do Estado Novo de tendência nazi-facista. Ressalte-se, todavia, as 

características humanísticas, liberais e democráticas do Serviço Social da 

época.

Saliente-se, também, que o próprio grupo fundador da Escola 

apresentava contradições, na medida em que era composto por professores de 

diversas formações profissionais e de tendências ideopolíticas diferentes, os 

quais conseguiram democraticamente conviver com as suas diferenças. Essas 

concepções ideopolíticas distintas eram, na realidade, também resultantes da 

sociedade contraditória que era a de Pernambuco na época, a qual 

historicamente, vinha lutando por mudanças. 

Assim, a convivência contraditória do grupo fundador resultou ao 

longo do tempo em um projeto ideopolítico também contraditório ou em 

projetos que se explicitavam contraditoriamente pelo conservadorismo e 

liberalismo e, posteriormente, também pelas protoformas do materialismo 

histórico. Desse modo essa explicitação contraditória, que inicialmente se 
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debatia entre os fundamentos do humanismo idealista cristão e laico entra, 

posteriormente, em contradição também com o humanismo materialista 

histórico. Esse tipo de humanismo já era conhecido pela sociedade 

pernambucana. Fica evidenciado, porém, que, somente vinte anos depois da 

fundação da Escola, começam a emergir formalmente na sala de aula a 

adoção de textos marxistas. Isso representa uma reação ao idealismo e 

conservadorismo e aponta para a democratização do conhecimento que 

poderá conduzir a transformação social. 

Em relação a essa natureza democratizante do Serviço Social, diria 

Lourdes Moraes, primeira professora assistente social e segunda diretora da 

Escola, formada em Serviço Social no Rio de Janeiro: “o estatuto da Escola 

tinha um ranço estadonovista, porém na prática, prevalecia a democracia” 

(MORAES, L. 1990: p.15). Desse modo ela demonstra como a Escola de 

Serviço Social era diferente da conjuntura autoritária e mantinha uma certa 

independência.

Em janeiro de 1941, Antônio Bezerra Baltar (engenheiro), fundador e 

Professor da Escola de Serviço Social de Pernambuco, falava sobre O

Fundamento Teórico do Serviço Social:

O vertiginoso crescimento numérico das populações da terra 
está entre os fatores principais de inconstância da paisagem 
social. (BALTAR, A.B. 1941: p. 19)

Como se observa, este professor considera o crescimento 

populacional como um dos principais fatores dos conflitos sociais. Assemelha-

se sua explicação à de Malthus, o qual afirmava que enquanto a população 

crescia em progressão geométrica os recursos para suprir suas necessidades 

cresciam apenas em progressão aritmética. Desse modo, Malthus atribuía ao 

crescimento da população a causa dos problemas sociais. Sua percepção não 

o permitia observar que o sistema capitalista acentuara a desigualdade e criara 

as pré-condições para o surgimento da questão social. Esse Ponto de vista 

também não o possibilitava perceber a luta de classe intrínseca à contradição 

entre capital e trabalho.

Uma de suas conseqüências mais notáveis é o aparecimento e a 
rápida evolução de problemas dantes insuspeitados, quem sabe 
mesmo inexistentes. (Idem, p. 19)  
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O Professor atribui ao crescimento da população o surgimento de 

problemas sociais antes insuspeitados. Demonstra um desconhecimento das 

contradições geradas pelo capitalismo nas Relações capital e Trabalho. 

Desconhece assim, que os problemas derivam das relações sociais que no 

capitalismo, por meio da mais valia, conduz à acumulação de riquezas nas 

mãos de alguns em detrimento da maioria da população produtora dessa 

riqueza.

Problemas que, interessando fundamente a sociedade humana, 
derivam menos dela própria de que do grande e crescente 
número de indivíduos que a compõem (...). (BALTAR, A.B. 1941: 
p. 19) 

Essa compreensão dá uma ênfase ao crescimento do número de 

indivíduos retirando a responsabilidade da sociedade. 

Observadas com cuidado as modernas tendências da ciência 
política – nos seus contactos mais íntimos com os problemas 
propriamente sociais – aparece a estatística como o recurso 
mais freqüente de que lança mão para o conhecimento objetivo 
– mais que isso, quantitativo – dos dados em que podem ser 
postas as questões e da escala em que as soluções podem ser 
tentadas. (Idem, p. 19) 

Valoriza a estatística, tornando-a fundamento teórico para 

explicação da realidade social em vez de percebê-la como instrumento, que 

poderá auxiliar nessas explicações. 

Todo o mecanismo – por exemplo: da previdência social – sem 
dúvida uma vitória da civilização contra os riscos mais 
prementes do infortúnio – está baseada na elaboração – 
delicada, rigorosa e fecunda de dados estatísticos. (Ibidem, p. 
19)

Confunde política social e política pública previdenciária com 

estatística.

Elaboração esta – ela mesma de ordem estatística – ou se 
quiserem stocástica. A extensão dos desajustamentos sociais – 
extensão em número de indivíduos, em massa de desajustados, 
não permite tratamento de outra ordem dos problemas de 
recomposição de equilíbrio que são a grande parte dos 
problemas sociais contemporâneos. (Ibidem, p. 19)

Este pensamento encontra-se na teoria funcionalista, a qual percebe 

os problemas sociais como patologias, as quais necessitam de tratamento para 

se ajustarem ao sistema do capital. 
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Não se quer de modo algum dizer com isso que a sociologia se 
reduz à estatística nem apontar esta última como norma 
fundamental de governo. Quer-se mostrar tão somente a índole 
estatística dos métodos atualmente mais fecundos em sociologia 
e em política (...). (Idem, p. 19) 

Nessa reflexão reduz a importância teórica antes atribuída a 

estatística.

Ora, as soluções dos problemas que se apresentam, são 
elaboradas e finalmente dirigidas, quando tratadas 
estatisticamente, para esses elementos padrões – 
característicos do comportamento dos grupos (...). (BALTAR, 
A.B. 1941: p. 19) 

Observe-se a visão do professor Baltar, quando explicita os 

desajustamentos sociais em relação às soluções propostas estatisticamente. É 

uma visão de ajustamento ao sistema. É, por conseguinte bastante reduzida, 

deixando de perceber as múltiplas determinações da questão social. 

Os afastamentos de valores existentes entre cada indivíduo do 
grupo e o seu padrão – provocam por conseqüência outros 
tantos desajustamentos entre os valores da solução proposta 
estatisticamente, e a solução desejável separadamente para 
cada um dos casos individuais (...). 
Fica portanto a realizar, um trabalho de redistribuição dos 
recursos sociais, de adequação de suas parcelas aos valores 
necessários individualmente. (Idem, p. 19) 

Aqui, o professor Baltar fala em redistribuição dos recursos sociais e 

não da redistribuição da riqueza produzida socialmente. 

 A este trabalho está destinado especificamente o Serviço 
Social. Compreendido deste modo o Serviço Social, a 
necessidade de sua ação aparece espontaneamente, como 
resultante da vida em sociedade – da condição social do homem 
sobre a terra – independente portanto da boa ou má organização 
da sociedade. (Ibidem, p. 19) 

Mais uma vez o professor exime a organização da sociedade da 

emergência da questão social, naturalizando as desigualdades, as quais 

devem ser amenizadas pelo Serviço Social. 

Na conjuntura atual da vida humana, com as populações 
extremamente multiplicadas e dispersadas pelo mundo – e as 
conseqüências acumuladas de tantos séculos de luta pela vida – 
vem acrescentar-se a essa finalidade específica do Serviço 
Social uma outra, operando no mesmo sentido de recomposição 
do equilíbrio: a finalidade de atenuar as diferenças de condição 
social – as distâncias verticais no espaço de Sorokin – de 
humanizar as relações sociais, criando afinidades no homem, 
que o “socius” ameaça destruir. (BALTAR, A.B. 1941: p. 19) 
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Essa postulação de recompor o equilíbrio e de atenuar as diferenças 

e a distância social por meio do Serviço Social é idealizada. A humanização 

das relações sociais, sem contestar o sistema do capital gerador dessas 

diferenças, demonstra uma visão idealista da humanização. É uma aceitação 

da manutenção do status quo do sistema. 

Para falar sobre os primeiros tempos da Escola e de seu projeto 

ideopolítico, esta pesquisa recorreu à professora, primeira assistente social e 

segunda diretora da Escola, Dona Lourdes Moraes. Ela assim se refere: 

Dr. Rodolfo e diversos outros – cristãos e agnósticos, todos de 
sensibilidade e formação humana e social – estudavam os 
problemas e procuravam caminhos para sua solução. 
(MORAES, M. L. A. 1990: p.13) 

Aqui a professora Lourdes Moraes ressalta a sensibilidade e 

formação humana, peculiar aos fundadores da Escola. Ela enfatiza a 

contradição ideológica e política existente no interior da Escola quando fala que 

o grupo fundador era composto por cristãos e agnósticos. O grupo tinha 

interesse em estudar os problemas sociais e encontrar soluções para esses 

problemas. O que diferenciava os componentes do grupo era a percepção de 

cada um sobre a gênese da questão social e os possíveis meios para enfrentá-

la.

Assim é que foi organizada e realizada em Recife, em 1939, a III 
Semana de Ação Social, de âmbito nacional, precedida de uma 
pesquisa sobre as condições de vida em nosso meio, 
focalizando especificamente a população de baixa renda. (Idem, 
p.13)

Nesta informação observa-se o interesse da Ação Católica em 

discutir a questão social, focalizando as classes subalternas. Essa era uma 

ação intencional da Igreja, no sentido de se fortalecer contra as idéias 

estranhas ao catolicismo. Almejava também, a Igreja, reforçar sua luta no 

sentido de ampliar o número de adeptos ao catolicismo capazes de direcionar 

sua própria ação para as soluções. O Serviço Social voltado para o estrato 

pauperizado da população pernambucana poderia ser uma mediação 

importante à solução. 

Doutor Rodolfo, na qualidade de Juiz de Menores, coadjuvado 
por auxiliares diretos, entre os quais se destacavam Dr. René 
Ribeiro e Dr. Raimundo Uchoa, pôs em relevo a necessidade de 
colaboração de um novo profissional – o assistente social – “de 
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formação especializada, que desenvolvesse uma ação baseada 
em pesquisas e métodos científicos tendo em vista prevenir os 
desajustamentos pessoais e sociais e promover o ajustamento 
do indivíduo ou de grupos ao meio ambiente e, ainda, a remoção 
das condições que tornam esse ajustamento difícil para muitos”. 
(conforme aula inaugural pronunciada por Dr. René Ribeiro na 
fundação da Escola de Serviço Social em Pernambuco). (Idem, 
p.13)

Por esta explicitação identifica-se que o Serviço Social foi concebido, 

nessa época, em Pernambuco, como uma profissão complementar ao trabalho 

de juristas e médicos, dando-se, naquele momento, uma ênfase especial à 

metodologia e ao ajustamento. Mais uma vez, foi reforçada a compreensão de 

que se fazia necessário o ajustamento, numa visão funcional ao sistema. 

Àquela altura, já Dr. Rodolfo tinha conhecimento da existência 
do Serviço Social como profissão: aproximadamente em 1935, 
havia recebido correspondência da direção de instituições do 
Serviço Social no Chile, na época um dos mais bem organizados 
do mundo. Depois disso Dr. Luís Delgado lhe mostrou uma 
revista católica, contendo informações sobre o Serviço Social no 
Congo Belga. Interessado, Dr. Rodolfo se comunicou com a 
União Católica Internacional de Serviço Social – a U. C. I. S. S. – 
recebendo informações sobre o ensino de Serviço Social 
(conforme entrevista concedida por Dr. Rodolfo Aureliano ao 
Jornal do Comércio – 18/05/1940). (MORAES, M. L. A. 1990: p.  
13-14)

Manifesta-se a gênese em 1935 da informação sobre o Serviço 

Social em Pernambuco. 

Assim, quando os participantes da III Semana de Ação Social 
recomendavam a criação de uma Escola de Serviço Social no 
Recife, já Dr. Rodolfo dispunha de informações a respeito do 
assunto (...). 
Foi planejada e fundada a Escola de Serviço Social de 
Pernambuco cujas aulas foram iniciadas no dia 06 de maio de 
1940, funcionando em dependências do Juizado de Menores 
(...). Era uma turma de pouco mais de 20 alunos nos quais 
predominavam o idealismo, entusiasmo, boas intenções, 
interesse – talvez, também, um certo romantismo, um certo 
lirismo – no sentido de contribuir para o bem estar de seus 
futuros clientes e melhoria das condições de vida de nossa 
gente. (Idem, p. 14)

Desse modo, a escola fundamentava suas ações no humanismo 

idealista cristão e laico. Fora planejada com idealismo, entusiasmo e boas 

intenções, numa perspectiva de discursos e práticas que objetivavam a 

conformação e direção da luta social. Naquele momento histórico, era a 

configuração de um projeto ideopolítico. Este já nascia no idealismo, 
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manifestando suas contradições ao se manifestar como romântico e lírico. Era, 

por conseguinte conservador, entretanto, postulava a democracia num Estado 

autoritário. Era então contraditório. 

Embora sem radicalismos, os fundadores, especialmente Dr. 
Rodolfo, pretendiam imprimir à Escola uma linha doutrinária 
cristã católica. Do ponto de vista político-social, a despeito da 
vigência do Estado Novo, professores e alunos abraçaram idéias 
democráticas. (Idem, p. 15)

Neste momento, a professora coloca a divergência da Escola em 

relação ao autoritarismo. Explicitando que professores e alunos abraçaram 

ideais democráticos. Explicita também a direção da luta social no sentido de 

uma linha doutrinária cristã católica. 

Pelo Ato nº 158 de 30 de janeiro de 1941, o então Interventor 
Federal Dr. Agamenon Magalhães, reconheceu a Escola de 
Serviço Social de Pernambuco e pela Portaria nº 225 de 21 de 
maio de 1941, o Secretário do Interior, Dr. Arnóbio Tenório, de 
acordo com disposto no ato 158 e atendendo às sugestões 
apresentadas pelo diretor da Escola, baixou o regulamento que, 
diga-se de passagem, continha um ranço de autoritarismo 
estadonovista, mas que, na realidade, nunca influiu sobre o 
comportamento de professores e alunos (...).(MORAES, M. L. A. 
1990: p.15) 

Observa-se o reconhecimento da Escola pelo Interventor Federal no 

ano seguinte ao funcionamento da Escola. Seu regulamento continha o 

autoritarismo da época, porém a prática na Escola era democrática. 

No decurso de 1941, o Pe. José Távora que compunha o grupo 
fundador da Escola, foi trabalhar nos Círculos Operários do Rio 
de Janeiro, passando a estabelecer bom relacionamento com a 
direção do Instituto de Educação Familiar e Social, ao qual 
estava ligada a Escola de Serviço Social fundada em 1937, com 
o apoio do Cardeal Dom Sebastião Leme, do Rio de Janeiro. 
Logo as diretoras, compreendendo a seriedade que inspirou a 
fundação da Escola de Serviço Social de Pernambuco, se 
interessaram em dar apoio à iniciativa e ofereceram duas bolsas 
de estudo a alunas desta Escola. Foram, então, indicadas Maria 
Dolores Cruz Coelho, de saudosa memória, e esta que lhes fala 
neste momento. (Idem, p. 16) 

Fica evidente, assim, que existiu um apoio para a formação das 

duas primeiras assistentes sociais de Pernambuco, por parte de instituições 

ligadas a Igreja Católica.

Começamos a freqüentar no Rio de Janeiro o Instituto Social – 
como o chamávamos comumente em abril de 1942, tendo 
concluído o curso, uma em 1943 e a outra em 1945. 
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Retornando ao Recife em fevereiro de 1944, fui nomeada 
diretora e assumi a direção da Escola. (Idem, p. 16) 

Observe-se que após quatro anos de existência a Escola passou a 

ser dirigida por assistente social. Isto significa uma maior aproximação do 

projeto ideopolítico do próprio Serviço Social, isto é; dos discursos e práticas 

pertinentes ao Serviço Social da época. Estes objetivavam a conformação da 

direção da luta social naquele momento histórico. 

Vale lembrar que nessa época, como um dos aliados da II 
Grande Guerra Mundial, o Brasil, para auxiliar a família do 
combatente, criou a Legião Brasileira de Assistência. O Recife, 
localizado como ponto geográfico avançado era um dos pontos 
estratégicos de apoio a operações bélicas. Aqui se encontravam 
sediados numerosos convocados brasileiros, bem como 
soldados e marinheiros americanos. Assim, a L. B. A. em 
Pernambuco, desenvolveu uma ação importante junto aos 
convocados aqui sediados. Para a boa realização dessa missão, 
colaboraram diretamente com a L. B. A. Dr. Rodolfo e Dr. René. 
Dirigiam setores de atividades, supervisionavam alunos da 
Escola de Serviço Social (...). Dona Darcy Vargas, em principio 
de 1945 doou o antigo sobrado da Conde da Boa Vista, 1512. 
(MORAES, M. L. A. 1990: p.16-17)

Observa-se a relação da Escola com o Estado Novo, nessa época 

de abertura democrática, especialmente com a LBA, fundada por D. Darcy 

Vargas.

Dolores Coelho voltou ao Recife, em dezembro de 1945, 
assumindo as funções de Vice-Diretora. (Idem, p. 17)

Como se vê, em plena Segunda Guerra Mundial, a Escola já estava 

sendo dirigida por assistentes sociais. Ou seja; por Dona Lourdes Moraes e 

Dolores Coelho, primeiras assistentes sociais  professoras da Escola. 

Em 1948, Hebe Gonçalves chegou do Rio, também diplomada 
pelo Instituto Social. Portadora de um espírito marcadamente 
inovador, com imensa disponibilidade e capacidade de 
discernimento, em face das influências européias e americanas 
que marcavam a formação dos assistentes sociais brasileiros, 
muito nos ajudou, assumindo o ensino de Organização Social da 
Comunidade, de Serviço Social de Grupo e de Serviço Social 
Médico e a supervisão de estágios de numerosos alunos. (Idem, 
p. 18) 

Como se vê, as três primeiras professoras assistentes sociais se 

formaram no Instituto Social do Rio de Janeiro, que recebera orientação 

francesa. É importante lembrar que os fundadores da Escola tinham orientação 

belga. Acresce, também, a influência exercida pela escola de São Paulo de 
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orientação belga. Posteriormente a influência americana passa a ser 

importante, no Serviço Social brasileiro e pernambucano. A orientação católica 

e tomista dos primeiros tempos ainda era, portanto, muito forte nesse período 

da década de 1940. 

No fim da década de 30 do século XX, havia duas Escolas de 
Serviço Social no Brasil – uma em São Paulo, fundada em 1936, 
e outra no Rio de Janeiro, fundada em 1937 – ambas de 
formação européia e de orientação católica: a primeira de 
orientação belga e a segunda de orientação francesa, entre as 
quais havia um bom relacionamento. Dessas Escolas nasceram 
numerosas outras no Brasil. A nossa não nasceu propriamente 
de nenhuma delas, mas na realidade recebeu a influência de 
ambas. Dolores Coelho e eu, a princípio, depois Hebe 
Gonçalves, estudamos no Instituto Social, no Rio, mas nos 
aproveitamos muito da Escola de Serviço Social de São Paulo. 
Então podemos dizer que recebemos uma influência franco-
belga, como se diz a propósito do assunto. Tínhamos em 
comum, aliás vinda da sua fundação, a influência neo-tomista 
maritaineana e a fidelidade à Doutrina Social da Igreja. 
(MORAES, M. L. A. 1990: p.18-19)

Como mencionado, a Escola de Serviço Social de Pernambuco, 

tinha uma certa autonomia, desde a sua fundação até sua extinção, embora 

tivesse essa relação com as escolas do Rio de Janeiro e São Paulo com seu 

arcabouço ideológico e Político franco-belga. 

Na época já se começava a sentir a influência norte-americana 
no Serviço Social brasileiro, dada a formação de assistentes 
sociais brasileiros, de ambas as Escolas, em Universidades 
norte-americanas. A repercussão entre nós aqui no Recife se fez 
sentir mais ainda com a presença de assistentes sociais que, 
sob os auspícios do Instituto Norte-Americano Ponto IV, deram 
cursos de Serviço Social de Casos (Miss Katherine Knapp, em 
1952) e de Serviço Social de Grupo (Miss Mary Catherine 
Jennings, em 1955 e 1956).  (Idem, p. 19)

Na década de 1950, se inicia diretamente a influência Norte-

Americana na Escola de Serviço Social de Pernambuco. Essa influência de 

caráter liberal, baseada no pensamento de Spencer, era funcional à 

manutenção do sistema capitalista. Mary Richmond era muito valorizada a 

partir da sua abordagem spenceriana. A psicanálise de Freud também era 

muito utilizada na abordagem individualizada, que psicanalizava a questão 

social.

Para garantir a boa qualidade da formação profissional do 
assistente social, levando-se em consideração os aspectos 
humanísticos de suas atividades, foi criado, no Brasil, ainda na 
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década de 40 do século XX, a Associação Brasileira de Escolas 
de Serviço Social (ABESS). Nossa Escola foi uma das 
fundadoras dessa Associação que cada ano realizava uma 
Convenção Nacional (...). A ABESS trabalhou junto a 
parlamentares e autoridades educacionais, conseguindo 
finalmente por meio da Lei nº 1889, de 13 de junho de 1953, o 
reconhecimento e a regulamentação pelo Decreto nº 35.311, de 
2 de abril de 1954. (Idem, p. 19-20)

A fundação da ABESS, na década de 1940 era o início de uma luta 

pelo reconhecimento da profissão no Brasil. A Escola de Serviço Social como 

fundadora da ABESS foi protagonista desta luta, a qual teve como 

conseqüência o reconhecimento e a regulamentação do Serviço Social pelo 

Decreto de 1954, ainda no segundo Governo Vargas. 

A Escola colaborou na realização de cursos, elaborando planos, 
encaminhando pessoal, acolhendo fraternalmente em nossa 
casa, entramos em contacto com numerosas instituições em 
nosso Estado e com outras, mesmo fora de Pernambuco. 
As primeiras “demarches” para a filiação da Escola de Serviço 
Social de Pernambuco à Universidade Federal de Pernambuco 
vêm de 1957. A congregação da Escola aprovou o 
encaminhamento do pedido. Em maio de 1959, chegou a ser 
submetido à apreciação do Reitor Joaquim Amazonas. Em 
setembro de 1959 foi entregue ao Reitor João Alfredo e em 1971 
no período de direção da professora Evany Mendonça, tendo 
como vice a professora Lúcia Melo, a proposta foi aceita pelo 
Reitor Murilo Guimarães. (MORAES, M. L. A. 1990: p.22-23) 

A partir da década de 1950 se iniciam as articulações para 

integração da Escola à Universidade Federal de Pernambuco. Na década de 

1960 as ações continuam. Finalmente na década de 1970 é incorporada. 

No Seminário comemorativo de 50 anos do Serviço Social em 

Pernambuco a professora Hebe Gonçalves (terceira professora assistente 

social da Escola) em sua fala configurou os antagonismos, explicando que:  

face ao positivismo que abrigava a indiferença religiosa das elites 
republicanas; ao liberalismo individualista ateu; ao marxismo e à 
luta de classes. Solidifica-se a doutrina católica pela contribuição 
de São Tomás de Aquino – os valores tomistas embasam o 
Serviço Social. (PEREIRA, H. M. G. 1990: p. 5) 

Aqui, a professora Hebe Gonçalves, coloca a questão ideológica e 

política do Serviço Social inclusive do Serviço Social de Pernambuco. 

Na década de 20 do século XX convocou-se o sociólogo belga 
René Sand com vistas à difusão do Serviço Social. Este contribuiu 
à instalação da primeira Escola de Serviço Social no continente – 
no Chile (1925) (...). (Idem, p. 6)
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Observe-se, mais uma vez, o registro da influência da sociologia 

belga e da relação da Escola de Serviço Social de Pernambuco com a primeira 

Escola de Serviço Social da América Latina. O Dr. Rodolfo Aureliano teve a 

primeira informação sobre o Serviço Social por meio de uma correspondência 

em 1935 da Escola do Chile. 

Sob esta influência teve início o ensino do Serviço Social no Brasil, 
marcado pela transição de uma economia agrícola-exportadora 
para uma economia urbano-industrial (...). 
O aparelho estatal buscava reprimir e controlar a resistência da 
classe operária, criando em 1931 o Ministério do Trabalho e 
sancionando a Lei de Sindicalização sob a tutela do Estado – 
desmantelaram-se os sindicatos. 
Outros acontecimentos na década de 30: a contra-revolução 
(1932), o levante comunista (1935), a prisão de Luís Carlos 
Prestes (1936), a implantação do Estado Novo, a ditadura 
getuliana (1937-1945) e a frustração do movimento fascista (1938 
– 1945) (...) (PEREIRA, H. M. G. 1990: p. 6-7)

Fica aqui registrado o levante comunista de 1935 e a frustração do 

movimento fascista entre 1938 e 1945. 

Precisamente no ano de 1932, que registra a ocorrência da contra-
revolução, teve início a história do Serviço Social no Brasil, com a 
vinda a São Paulo da assistente social belga Mademoiselle de 
Lonneux, professora da École Catholique de Service Social, de 
Bruxelas que, na ocasião pronunciou várias conferências e 
ministrou o curso no Colégio das Cônegas Regulares de Santo 
Agostinho, atendendo ao convite de Dom Gastão Liberal Pinto, 
precursor, em São Paulo, dos movimentos sociais. (Idem, p. 7) 

A origem do Serviço Social no Brasil em 1932 com a vinda a São 

Paulo da assistente social belga Mademoiselle Lonneux, mostra mais uma vez 

a relação do Serviço Social brasileiro e pernambucano com o catolicismo e 

com o Serviço Social da Bélgica. 

Emergia a questão das classes sociais como categoria analítica, 
nos estudos de Caio Prado Júnior (1933), além das contribuições 
de Sérgio Buarque de Holanda (1936), denunciando o atraso 
intelectual que caracterizava os estudos sociais e históricos no 
Brasil (...). A Escola de Serviço Social de São Paulo, em 1939, 
ofereceu cursos para aperfeiçoamento para profissionais em 
fábricas com mais de 500 operários. Promoveu a 1ª experiência de 
Serviço Social da Indústria, em Sorocaba, na Estamparia Santa 
Rosália e desenvolveu a atuação do Serviço Social em Centros 
Sociais, nos bairros operários. No plano teórico utilizava-se como 
texto básico o livro de Marie-Louise Gillard, “Serviço Social – 
noções e princípios”, traduzido por Maria Kiehl (1939, São Paulo). 
Em 1937, um grupo de católicos, tendo a frente Stella de Faro e 
Alceu Amoroso Lima, fundou no Rio de Janeiro o Instituto de 
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Educação Familiar e Social para cuja direção foi designada a 
religiosa francesa Mademoiselle Germain Marsaud. (Idem, p. 7-8)

É importante o registro da participação de Amoroso Lima, pois é um 

dos intelectuais brasileiros que muito contribuiu para o desenvolvimento das 

Escolas de Serviço Social, inclusive, da de Pernambuco. O Projeto Memória da 

Escola de Serviço Social de Pernambuco recebeu um retrato de Amoroso 

Lima, dedicado à Escola. Esse retrato estava guardado na casa da professora 

Lourdes Moraes e foi entregue pela professora Evany Mendonça. 

No Rio de Janeiro Dom Sebastião Leme, que criara a Federação 
Católica, fez expandir-se a Ação Católica, as Ligas Católicas e 
posteriormente os setores da JUC, JOC etc. (Idem, p. 8) 

A importância de Dom Sebastião Leme data da década de 1920, 

quando era Arcebispo de Olinda e Recife, passa a defender uma maior atuação 

da Igreja Católica junto à população. 

Alceu Amoroso Lima, já havia organizado a Liga Eleitoral Católica 
(LEC), em 1934 (...). 
A Doutrina Social da Igreja determinava a formação no Serviço 
Social combatendo, de um lado, o capitalismo e, do outro, o 
comunismo. Optava o Serviço Social pelo ideal de uma sociedade 
harmônica, atenuando as lutas de classe e construindo a paz, com 
base na justiça social e na prática da caridade (...). Evidencia-se a 
contradição quando o Serviço Social serve ao Estado e se propõe 
a harmonizar as relações capital / trabalho (...).(PEREIRA, H. M. 
G. 1990: p. 8-9) 

Nesse momento, a professora Hebe Gonçalves evidencia as 

contradições do Serviço Social, que se manifestam também em Pernambuco, 

ao apoiar-se no Estado Novo pretendendo a conciliação entre capital e trabalho 

tentando, desse modo, construir a paz social. Aqui já se denota um ponto de 

crítica da professora Hebe à ideologia-política adotada pelo Serviço Social. 

É na década de 40 do século XX que se inicia uma nova influência 
exógena, com a penetração norte-americana no Serviço Social 
brasileiro. O Governo dos Estados Unidos convocou as Escolas de 
Serviço Social da América Latina, por meio da Associação 
Americana de Escolas de Serviço Social e, em 1941, quinze 
diretores de Escolas da América Latina participaram do Congresso 
de Serviço Social realizado em Atlantic City. São concedidas pelos 
Estados Unidos 17 bolsas de estudo em Serviço Social à América 
Latina (...). Este tipo de formação gerou a chamada “fase do 
psicologismo” (...). Os Assistentes Sociais freqüentaram 
Universidades Católicas americanas que se apoiavam na filosofia 
neo-humanista de Maritain (...). (Idem, p. 9-10) 
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Nessa década de 1940, é registrada a influência do Serviço Social 

americano, o qual teve seu nascedouro, ainda no século XIX, influenciado 

pelas idéias de Spencer e Freud. Naquele século, os Estados Unidos da 

América já estavam completamente industrializados. É naquele momento que 

Mary Richmond funda a primeira Escola de Serviço Social nas Américas e 

escreve sua obra sobre a abordagem individual. Os Estados Unidos, embora 

sejam um país, de maioria protestante, tiveram o seu Serviço Social recebendo 

também influência do tomismo. Esta influência não é de um todo estranha visto 

que o protestantismo tem suas raízes no catolicismo do medievo, quando 

Tomás de Aquino divulgou seu pensamento. 

Ao longo do tempo, o “metodologismo” científico e agnóstico passa 
a exercer influência no ensino do Serviço Social no Brasil (...). 
Note-se que, em nenhum momento, o nascente Serviço Social no 
Brasil solidarizou-se efetivamente com a causa do operariado 
brasileiro, não obstante o agravamento da situação social do povo 
brasileiro, com a elevação a mais de 60% do nível do custo de 
vida (1946/1951). (PEREIRA, H. M. G. 1990: p. 10-11)

A professora Hebe Gonçalves, mais uma vez, faz uma crítica ao 

Serviço Social no Brasil, ao afirmar que efetivamente não houve uma 

solidariedade deste em relação à causa operária. Isto era esperado porque, o 

Serviço Social tinha uma origem na Ação Católica e essa ação católica se 

opunha simultaneamente ao capitalismo e ao comunismo; assim, nessas 

primeiras décadas do século XX, a atuação da Ação Católica junto ao 

operariado era dúbia e contraditória. Isto se refletia e se evidenciava também 

no projeto do Serviço Social e na Escola de Serviço Social, visto que a Escola 

apresentou um contraditório projeto ideopolítico, ou mesmo, projetos 

ideológicos e políticos, que se confrontavam. 

É em 1950 que se inicia o combate à influência norte-americana 
no país por ocasião do 1º Congresso Brasileiro de Escritores, que 
se fortaleceu com a campanha nacional “O Petróleo é nosso” e 
especialmente por meio da obra de Florestan Fernandes. (Idem, p. 
11)

Como acima afirmado, na década de 1950, o nacionalismo exaltado 

passa a criticar inclusive, o Serviço Social americano.

O cenário democratizante dessa década era facilitador de uma ação 

direcionada à justiça social. Isso se deu com a incorporação de práticas 

dialógicas, como aquelas inspiradas nas aulas e trabalhos de Paulo Freire (um 
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dos professores da Escola). Essas práticas foram aplicadas nos projetos de 

desenvolvimento de comunidade implementados nos bairros de Recife, Olinda, 

Cabo, Jaboatão dos Guararapes e em outras cidades interioranas. 

Paulo Rosas, professor da Escola de Serviço Social de Pernambuco, 

assim se refere ao professor Paulo Freire: 

Nos anos 50, o fazer administrativo e a ação pedagógica (cuja 
clientela era formada preponderantemente por trabalhadores na 
indústria), inerentes a seu cotidiano no SESI, o magistério na 
Escola de Serviço Social de Pernambuco e na Escola de Belas 
Artes, da Universidade do Recife, onde lecionava História e 
Filosofia da Educação foram as referências regulares de 
trabalho que provocaram sua criatividade e alimentaram a 
construção de seu pensamento. Além disso, nos anos 50/60, 
respirava-se no Recife um clima de renovação e de esperança 
que encontrava no pensamento de Paulo Freire fundamentação 
e, ao mesmo tempo, o fortalecia. (ROSAS, P. 2003: p. 23) 

Sobre a Escola de Serviço Social de Pernambuco, Paulo Rosas 

escreve:

Dos pousos daqueles anos, saliento em primeiro lugar a Escola 
de Serviço Social de Pernambuco, onde a partir de 1955 fui 
também professor. Por sinal, Paulo Freire reconheceu, em 
declaração a Celso de Rui Besiegel (1982: 35-36), ter sido a 
Escola de Serviço Social de Pernambuco um dos “pólos de 
influência” de seu pensamento pedagógico e social. (ROSAS, P. 
2003: p. 54) 

E acrescenta: 

A Escola de Serviço Social não era apenas uma instituição 
formal de ensino. Dominava ali uma ciosa defesa de princípios e 
valores, próprios da doutrina social da Igreja, ao mesmo tempo 
em que contava em sua liderança com espíritos abertos ao 
diálogo, a exemplo de Lourdes Moraes, Hebe Gonçalves e 
Dolores Coelho. A Escola de Serviço Social era um ponto de 
encontro para os “sem sede”, como foi o caso do Centro de 
Cultura e Ação Política. Por seu clima, a Escola de Serviço 
Social facilitou a eclosão e o debate de novas idéias 
pedagógicas e sociais no Recife daqueles anos.  
Na Escola de Serviço Social de Pernambuco encontrei Anita 
Paes Barreto e Paulo Freire. (Idem, p. 54-55) 

O primeiro Centro de Cultura foi instalado em 1961, no Poço da 
Panela: Círculo de Cultura Dona Olegarinha. Circunstância feliz, 
pois a casa-sede do centro pertencera a José Mariano e a sua 
esposa, Dona Olegarina (nome real), abolicionistas históricos 
que acolhiam, cuidavam e facilitavam a fuga e a alforria de 
escravos.
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A utilização da casa de Dona Olegarina pelo Movimento de 
Cultura Popular (MCP) fora possível graças a um entendimento 
com o Monsenhor Lobo, então Pároco de Casa Forte, uma vez 
que a Paróquia a recebera como doação... informa Zaira Ary, 
em trabalho apresentado à Escola de Serviço Social de 
Pernambuco (1962), objetivando sua graduação como 
assistente social. A Zaira Ary coube a responsabilidade pela 
implantação do “Centro de Cultura Dona Olegarinha”. (Ibidem, p.
64)

Inventado os Círculos de Cultura e os Centros de Cultura, Paulo 
Freire reinventou a escola, no contexto da educação de adultos. 
Ao mesmo tempo, se Paulo Freire, com o Projeto de Educação 
de Adultos, construiu uma das balizas do Movimento de Cultura 
Popular, o Movimento de Cultura Popular, fazendo do Projeto 
de Educação de Adultos uma de suas balizas, proporcionou a 
Paulo Freire a oportunidade de viver uma de suas utopias: uma 
prática educativa revolucionária, reflexiva, conducente à 
conscientização; à leitura crítica do mundo; à descoberta dos 
caminhos que tornam o sonho viável; a esperança não ingênua 
de transformar o mundo porque expressão de uma luta 
consciente e decidida. Não se tratava de uma ação incidental. 
Mas a construção de um caminho que se fez caminhando 
(Freire e Horton, 2002), cujas raízes têm íntima relação com sua 
história de vida. Com o que vivera no Sesi e com o que 
aprendera no magistério na Escola de Serviço Social de 
Pernambuco e na Escola de Belas Artes. Com o que viveria no 
SEC e no MCP. E em outros caminhos da vida. (ROSAS, P. 
2003: p. 106-107) 

É precisamente, como um anexo a um Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC), no caso, o de Zaira Ary, intitulado: Uma 
Experiência de Educação Popular: Centro de Cultura Dona 
Olegarina. O trabalho foi desenvolvido durante um ano: 
novembro de 1961 a novembro de 1962. Teve a supervisão de 
Maria Dolores Cruz Coelho, assistente social de reconhecida 
competência e conduta ética. 
O Centro de Cultura Dona Olegarinha, localizado no Poço da 
Panela, em Casa Forte, era o primeiro projeto de Centro de 
Cultura do Movimento de Cultura Popular. Ali se realizaria a 
primeira experiência de alfabetização de adultos, com o Método 
Paulo Freire. (Idem, p. 107) 

De acordo com Paulo Rosas, o Plano de Ação para 1963 do 

Movimento de Cultura Popular (MCP) do Recife, explicitava: 

Um movimento de cultura popular só surge quando o balanço 
das relações de poder começa a ser favorável aos setores 
populares da comunidade e desfavorável aos seus setores de 
elite. Esta nova situação caracteriza, de modo genérico, o 
quadro atual da vida brasileira. No caso particular de 
Pernambuco, primeiramente em ascenso democrático assumiu 
proporções inéditas, daí resultando um elemento 
qualitativamente novo na configuração do Movimento de Cultura 
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Popular. Em Recife, e a seguir em Pernambuco, as forças 
populares lograram se fazer representar nos postos-chaves do 
governo e da administração. A ocorrência dessa conquista 
alcançada por meio do esforço organizado das massas 
populares, criou novas condições que se traduzem na 
possibilidade do movimento de cultura popular ser financiado 
por recursos públicos e ser apoiado pelos poderes públicos 
(...).(ROSAS, P. 2002: p. 280)

Isso acontece porque se encontra no Governo de Pernambuco uma 

liderança que decide apoiar o movimento do povo. 

O movimento popular não gera um movimento cultural qualquer. 
Gera precisamente um movimento de cultura popular. Os 
interesses culturais do movimento popular têm , portanto, um 
caráter específico: exprimem a necessidade de uma produção 
cultural, a um só tempo, voltada para as massas e destinada a 
elevar o nível de consciência social das forças que integram ou 
podem vir a integrar, o movimento popular. (MCP – Memorial 
(26 anos) apud ROSAS, P. 2002: p. 280-281) 

A temática do MCP mostra, a exemplo dos outros movimentos e 
campanhas desse período, que o populismo e o popular 
encontram-se indissociados. (ROSAS, P. 2002: p. 281)  

É interessante observar que populismo e popular são conceitos 

distintos, sendo o populismo entendido como modo de se fazer aliança entre 

capital e trabalho, tentando pacificar a questão social emergente. Existe, 

entretanto, diferentes gradientes de populismo, que se deslocam do 

conservadorismo às reformas de base. O popular seria uma tentativa real de 

aliança com as classes subalternas, criticando a exploração imposta pelo 

capital ao trabalho. 

Por outro lado à noção de “cultura popular” emergiu em 
oposição à de “cultura de elite”. Todavia, foi uma parcela dessa 
elite (intelectuais, estudantes, professores, setores médios em 
geral) que se propôs a “alfabetizar adultos na perspectiva da 
educação cultural popular” e a elevar o nível de consciência 
social das forças do movimento popular”. (ROSAS, P. 2002: p. 
281)

Observa-se que em Recife o MCP mobilizou grande contingente de 

intelectuais, os quais, passaram a participar como educadores do Movimento. 

O documento apresentado no I Encontro de Alfabetização e 
Cultura Popular..., mostrava a mescla de influência da Ação 
Popular (AP) e do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e a 
presença do “sonho da revolução cubana” no slogan (no final) 
de José Martí. (Idem, p. 282) 
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Na realidade o Movimento de Cultura Popular contou com a 

participação de todos os segmentos denominados de esquerda que 

constituíam a Frente do Recife. 

Há um entrelaçamento dialético entre cultura popular e 
libertação, nacional-socialismo e luta anti-imperialista. Por 
conseguinte embora pareça paradoxal, a cultura popular tem 
papel de instrumento de revolução econômico-social, mas, em 
última instância, a afirmação e vitória dessa revolução é que irá 
possibilitar o surgimento das mais autênticas criações 
populares, livres das alienações, que se processam no plano 
político e econômico. Fica claro, portanto, o mais profundo 
sentido dialético da revolução popular que não é um fim, porém 
um meio de conseguir a libertação total do povo, fazendo-o 
construtor do seu destino. Nenhum povo é dono do seu destino 
se antes não é dono de sua cultura (Góes, Moacyr, 1991, p. 27). 
(GÓES, M. apud ROSAS, P. 2002: p. 282)

O golpe de 1964; que derrubou o Presidente João Goulart e o 

governador Miguel Arraes, eleitos em eleições diretas; atingiu a democracia e 

interrompeu os movimentos sociais e o Movimento de Cultura Popular. 

Conseqüentemente atingiu o espaço contraditório da Escola de Serviço Social. 

Isso ocorreu na medida em que os golpistas passaram a perseguir, alunos 

militantes e professores de tendência libertária e democratizante. Tais alunos e 

professores passaram a, não só temer represálias, mas também a serem 

vítimas, nos diferentes espaços profissionais. Nas repartições públicas, 

ocorreram casos em que os colegas assistentes sociais de tendência fascista, 

aliados dos golpistas, passaram a gerar, por meio de falsas provas de 

subversão, processos. Esses processos, por sua vez, eram engendrados e 

plenos de conteúdo forjado e autoritário. E, portanto, se coadunavam bem, no 

contorno do regime militar. Esses processos, decorrentes de denúncias 

inverídicas, objetivaram limitar a ação de assistentes sociais, tolher sua ação 

democrática junto às classes subalternas e conseguir a demissão destes 

assistentes sociais dos postos de trabalho que ocupavam. Felizmente, esses 

processos provaram a inocência dos acusados, às custa, porém de anos de 

angústia e desespero dos perseguidos. 

Essa situação autoritária e injusta com diferentes nuanças se 

prolongou além de 1971, quando a Escola foi extinta e incorporada à 

Universidade Federal de Pernambuco. 
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Esses acontecimentos reforçam a idéia da existência, na Escola de 

Serviço Social de Pernambuco, de um espaço contraditório entre o 

conservadorismo e a transformação social. A Escola ora tinha tendências de 

preponderância democratizante, ora também as tinha com resquícios 

conservadores. Esta observação conduz à indagação sobre a real natureza do 

projeto ideopolítico ou dos projetos existentes na Escola. E também à reflexão 

de como esse ou esses projetos foram capazes de formar intelectuais 

tradicionais para o conservadorismo ou para a transformação. Tais indagações 

também encontraram, provavelmente, sua razão de ser, na medida em que 

foram identificados na base teórica e ideopolítica do Serviço Social dessa 

época, princípios e explicações contraditórias ou ecléticas. Essas explicações e 

princípios, ora pouco críticos, de natureza burguesa e conservadora, embora 

humanistas, idealistas, liberais e democratizantes, ora críticos ao sistema do 

capital.  Essas explicações desenvolvidas por sujeitos históricos humanistas de 

diferentes tendências, que poderiam ser identificados como: cristãos, liberais e 

até ateus, como os fundadores: Rodolfo Aureliano, Antônio Baltar, Luiz 

Delgado, Dirceu Borges, Raimundo Uchoa, Pe. José Távora, René Ribeiro e 

posteriormente: Paulo Freire, Paulo Maciel, Lourdes Moraes, Dolores Coelho, 

Hebe Gonçalves, Maria Hermina Lira, Evany Mendonça, Lúcia Melo, Paulo 

Rosas, Anita Paes Barreto, Anita Aline Costa, Célia Castelo Branco, Lourival 

Novaes Leitão, Sylvio Lorêto, Almeri Bezerra, Silke Weber, entre outros.

Observe-se, que as idéias contraditórias do Serviço Social foram 

disseminadas em Pernambuco nas décadas de 1930 e 1940, a partir da Escola 

de Serviço Social do Chile. Visto que essa Escola recebia os ensinamentos do 

Serviço Social Belga. Vale acrescentar que as três primeiras professoras, 

assistentes sociais da Escola, também receberam esses ensinamentos durante 

sua formação, na Escola do Rio de janeiro.

Esse Serviço Social tinha uma base humanista cristã e democrática. 

Nessa mesma época, a Escola tinha o respaldo da ditadura de tendência nazi-

fascista de Getúlio Vargas, a qual era chefiada no Estado de Pernambuco pelo 

interventor Agamenon Magalhães. Este foi quem assinou a oficialização da 

Escola em 1941. A Escola recebeu nesse período o apoio da Legião Brasileira 

de Assistência (LBA) criada por Darcy Vargas, mulher de Getúlio. Esse apoio é 
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percebido claramente no ato de doação do prédio da Av. Conde da Boa Vista 

para funcionamento da Escola, onde essa permaneceu até sua incorporação à 

Universidade Federal de Pernambuco.

A professora Anita Aline Costa, coordenadora da equipe de Serviço 

Social na Legião Brasileira de Assistência (LBA) nas décadas de 1960 e 1970, 

assim se refere a esse apoio: 

Nossas ações eram muito focalizadas. Aquelas organizações 
estavam se desenvolvendo. Veja que o Serviço Social foi 
privilegiado, pela LBA, que a Escola de Serviço Social passa a 
funcionar num prédio adquirido pela Legião Brasileira. A 
preocupação de associar o Serviço Social à prestação da 
assistência, que era a função da LBA, embora a LBA se 
colocasse já nessa época. A LBA até 45 tratou da guerra, ela 
tratou dos expedicionários e da família do expedicionário. 
Depois da guerra ela passa a trabalhar com a assistência. 
Quando ela define, se reestrutura, já é com a revolução, em 
64... (COSTA, A. A. Entrevista para o Projeto Memória da 
Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2007) 

O período de redemocratização, vai dos últimos anos da Segunda 

Guerra, na década de 40 até a década de 60, do século XX, precisamente no 

período de 1940 até 1964. Nesse ano de 1964 a redemocratização foi 

interrompida pelo golpe militar, possibilitou a Escola uma ação social mais 

crítica junto às camadas empobrecidas da população. No pós 1964, período da 

ditadura militar, a Escola se alia aos intelectuais tradicionais e orgânicos de 

tendência democratizante, liberais e humanistas. Une-se também à 

Arquidiocese de Olinda e Recife, cujo arcebispo era Dom Hélder Câmara, 

crítico da ditadura, que apóia a continuação da ação da Escola pela liberdade 

dos oprimidos, essa ação era realizada junto às organizações sociais das 

classes subalternas. Continua, assim, a Escola, o processo de aliança com a 

população, de acordo com os princípios humanísticos, que durante sua história 

selara seu compromisso com as classes pauperizadas ou subalternas objeto 

do seu trabalho social. 

Dom Hélder Câmara designado para o Arcebispado de Olinda e 

Recife, ao chegar após o Golpe Militar em 1964 fez um discurso no Aeroporto 

dos Guararapes contra a Ditadura. Esse discurso transmitido pela imprensa 

teve grande repercussão nas forças progressistas e se tornou motivo de 
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perseguição ao Arcebispo por forças reacionárias e conservadoras. No livro A

Revolução dentro da Paz (1968) Dom Hélder Câmara escreve: 

Só o amor constrói. O ódio, a violência, só fazem destruir. Que 
resta então, como solução democrática e válida a um país 
subdesenvolvido, para tentar abrir os olhos das classes 
dominantes quanto à inteligência de aceitar a concretização, o 
preparo do povo para o desenvolvimento e a indispensável 
reforma das estruturas medievais? 

Pessoalmente, penso, de modo concreto, para todo o Nordeste 
brasileiro, em uma larga experiência de ação não violenta, na 
linha do movimento admirável de integração racial conduzido 
nos Estados Unidos pelo Pastor Martin Luther King. 

Cheguei a pensar, em minha infância, que Cristo talvez tivesse 
exagerado ao falar no perigo da riqueza. Hoje, sei que é 
dificílimo ser rico e conservar entranhas humanas. O dinheiro 
costuma pôr perigosas escamas nos olhos e costuma gelar as 
criaturas (as mãos, os olhos, os lábios e o coração resfriam 
perigosamente). Daí a convicção de que é democrático e cristão 
ajudar a fraqueza humana com uma equilibrada, firme e justa 
pressão moral na base de uma ação não-violenta.  

O desenvolvimento do Nordeste não pode fracassar. Um 
insucesso aqui teria repercussões trágicas, esmagando a 
esperança do nosso povo, atingindo de cheio todo o resto do 
país, repercutindo, ninguém se iluda, na América Latina e em 
todo o Terceiro Mundo. 

Temos o direito e a obrigação de dar todos os alertas que nos 
parecerem necessários; de apresentar as denúncias que, em 
consciência, precisam ser feitas; de estimular, de perguntar, de 
sugerir, de entristecer-nos, de alegrar-nos, de interpelar os 
homens e de falar a Deus. A raiz de nosso direito está 
precisamente na convicção de que aqui se joga o destino da 
gente, que é nossa, carne de nossa carne, sangue do nosso 
sangue. Ninguém é dono absoluto do desenvolvimento: ou ele é 
trabalho de todos nós ou será fogo de artifício, cúpula sem base. 

Nem o governo, nem os serviços técnicos, nem os empresários, 
ninguém pode julgar intervenção indébita um balanço como o 
que vamos tentar juntos. Muito ao contrário: mesmo que o 
balanço, como é natural, inclua enganos, nasce de tanto amor, 
de tanto desejo de acertar, que merece ser recebido com 
respeito e examinado com alegria, de vez que é testemunho da 
decisão em que nos achamos de não querer o menor enguiço 
na montagem da plataforma, de onde vai ser lançado o 
desenvolvimento do homem todo e de todos os homens desta 
área que Deus nos entregou. 

Sabe-se, no mundo desenvolvido, que é fundamental para o 
desenvolvimento obter que o povo seja preparado para ele e 
dele participe. O que no mundo desenvolvido é difícil até de 
entender é que há um trabalho anterior ao de preparar o povo 
para o desenvolvimento: é o de ajudar as massas, que ainda se 
acham em situação infra-humana, a tornar-se povo. 
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Em síntese, minhas impressões quanto à nossa situação no 
tocante a esse pré-estágio são as seguintes: 

- Têm razão os jovens quando denunciam, com sua natural 
exuberância, a forte alienação em que ainda se acham as 
universidades do Nordeste. Se é verdade que, em algumas, se 
notam sinais promissores de decisão de integrar-se nos 
problemas da região, há universidades que poderiam estar 
situadas em São Paulo, Madri ou Londres, na Terra como na 
Lua, e que, ao invés de já anteviverem o século XXI, estão, no 
máximo, no século XIX. 

- Trabalhar pela integração nacional em nossa área vai exigir 
denúncia do colonialismo interno, no sentido de regime, em que 
brasileiros baseiam a própria riqueza sobre a miséria de 
brasileiros, mantidos em situação infra-humana. Opor-se a esta 
denúncia, considera-lá subversiva, é absurdo e ridículo, como 
era ridículo e absurdo querer opor-se à abolição dos escravos, 
por volta de 1885 ou 1886. 

- Sem desconhecer a dedicação dos que trabalham por 
alfabetizar nossa gente, fique bem claro aos nossos olhos que a 
mera alfabetização é insuficiente para levar a superar a herança 
de miséria, com todas as marcas que ela deixa; de 
subserviência ao patrão ou senhor, de quem depende de modo 
total o miserável; de pessimismo, que raia pelo fatalismo; de 
quase incurável desânimo interior. 

- Trabalhar pela integração nacional, em nossa área, lutar para 
que milhões de nordestinos não continuem à margem da vida 
nacional, supõe que as forças vivas da região, sobretudo as 
mais insuspeitas, as que desfrutam de mais força moral, como a 
religião e a universidade, dêem cobertura ao indispensável e 
inadiável trabalho de conscientização de nossas massas, 
entendendo, por esta bela e incompreendida expressão, o 
esforço para despertar a iniciativa de nossa gente; suscitar 
liderança; ensinar a trabalhar em equipe; a não ficar esperando 
tudo do governo; a reconhecer os próprios deveres, mas a 
conhecer e exigir os direitos que lhe cabem. (CÂMARA, 1968, p. 
193-196)

Nessa época em que Dom Hélder tem essas preocupações, apóia, 

por meio da Operação Esperança, a ação do Serviço Social em localidades 

pauperizadas do Recife e de outros municípios. Um exemplo dessa ação 

ocorreu com a experiência do Sítio do Bevenuto, na Mustardinha, bairro do 

Recife. Essa experiência foi coordenada e supervisionada pela professora da 

Escola, Célia Castelo Branco. 

Célia Castelo Branco, professora da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco, no seu depoimento relata que: 

As disciplinas ensinadas na Escola fundavam-se numa filosofia 
humanista, com visão de sociedade igualitária, justa conforme a 
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Doutrina Social Cristã. As convicções morais e normativas 
constituíam a base das metodologias do Serviço Social de 
Casos Individuais, de Serviço Social de Grupo, de 
Desenvolvimento de Comunidade e de Ética profissional. 
Admitia-se o relacionamento individual-família como causa 
determinante dos desajustamentos sociais e o desequilíbrio 
existente na sociedade. Configuram-se nessas disciplinas 
profissionais, etapas metodológicas de estudo, diagnóstico e 
tratamento ou intervenção. (BRANCO, C. C. Entrevista para o 
Projeto Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 
2005)

Essa explicitação reforça a idéia de desajustamento e desequilíbrio. 

Sabe-se que estas eram idéias que ainda não percebiam com clareza a 

exploração capitalista. Eram idéias das décadas de 1930, 1940 e 1950. 

Na Escola de Serviço Social de Pernambuco fundou-se o 
Fichário Central de Obras, o qual catalogava as instituições 
públicas e privadas como suporte para conhecimento dos 
recursos do meio que seriam utilizados para “solucionar” os 
problemas sociais da “clientela”. (Idem)

Acreditava-se que os recursos do meio seriam suficientes para 

solucionar os problemas. 

Caracterizava-se uma ideologia positivista, funcionalista. A 
bibliografia era importada, autores norte-americanos, mas 
questionava-se a fundamentação. O professor Paulo Freire que 
ministrava pedagogia introduziu uma nova visão, idealista para 
alguns, mas que procurava na alfabetização de adultos 
capacitar a classe operária a tomar consciência de sua situação 
e buscar um posicionamento crítico na luta pelos seus direitos 
sociais, numa visão de sociedade desigual, dividida em classes. 
Os interesses coletivos sobrepondo-se aos individuais. (Idem)

Nesse momento, década de 1950 e 1960 já se iniciava por meio da 

prática social a crítica na Escola de Serviço Social. O professor Paulo Freire é 

referido como um educador interessado em que os educandos, tomem 

consciência de sua condição de classe oprimida a fim de lutarem por sua 

emancipação. 

Esta nova visão influiu na metodologia, oferecendo contraponto 
nas instituições, mercado de trabalho dos assistentes sociais 
que não acolhiam a nova proposta. 
Chegou-se a trabalhar com sindicatos, empresas, tentando 
distinguir outra forma de intervir. 
Houve divergência entre o professorado quanto a visão de 
totalidade, ora priorizando o caráter material da produção, ora 
as convicções morais e normativas. (BRANCO, C. C. Entrevista 
para o Projeto Memória da Escola de Serviço Social de 
Pernambuco: 2005) 
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A professora Célia Castelo Branco, explicita as divergências 

ideológicas e políticas dos professores. Isso faz com que seja inferida a 

existência de um projeto ideopolítico, contraditório no interior da Escola ou 

projetos contraditórios em luta. 

Privilegiava-se questões centrais da vida humana, seu 
cotidiano, a necessidade de trabalho como condição de 
subsistência, o relacionamento interpessoal, o lazer, o aspecto 
curativo e terapêutico. 
Os “modelos” de ação, que enfatizavam necessidades 
existenciais básicas, procuravam determinar o tipo de sistema 
sócio cultural ou a ideologia que possibilitasse ao homem 
satisfação de necessidades básicas e promoção de interesses, 
visando ao bem comum. (Idem)

Fica clara a questão ideológica, quando o foco é: as necessidades 

básicas dos indivíduos ampliada às necessidades coletivas. 

Considerando ser o mercado de trabalho localizado em 
instituições, ressaltava-se na intervenção, o objeto institucional, 
adaptando-se o método, como por exemplo: Serviço Social da 
Indústria, Serviço Social Médico, Serviço Social Escolar, Serviço 
Social Penitenciário, Serviço Social da Previdência Social, etc. 
(Idem)

Na contemporaneidade se observa a continuidade desse foco. Vale 

registrar que nesse final de século XX e início do século XXI, o Serviço Social 

passa a ser mais crítico. O modo de produção capitalista passa a ser 

contestado, porém a operacionalidade das práticas do Serviço Social ainda se 

debate entre as possibilidades conservadoras e transformadoras, focando os 

objetos institucionais e fazendo adaptações metodológicas. 

O contraditório se colocava quando a visão de totalidade 
baseava-se no modo de produção capitalista, e a prática 
institucional limitante e divergente. Então seria possível divergir 
intervindo na contradição do sistema ou nas “brechas”. Muitas 
publicações foram editadas, a Reconceituação como movimento 
inovador, repensando o trabalho social, visando esclarecer a 
atribuição social da prática e aprofundar as questões teórico-
metodológicas do materialismo histórico. Até onde atuamos não 
se conseguiu fazer a síntese. (BRANCO, C. C. Entrevista para o 
Projeto Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 
2005)

Quando se referiu ao Movimento Estudantil a professora Célia 

Castelo Branco disse que: 

O Diretório Acadêmico, do qual fui Vice-Presidente num 
período, da década de 1950, funcionava com a contribuição dos 
alunos e promoção de eventos, recebendo ajuda do Diretório 
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Central quando da participação em Congressos Nacionais de 
Estudantes, inexistindo portanto dependência da Escola. O DA 
era adepto da UDN como a maioria dos DA’s. (BRANCO, C. C. 
Entrevista para o Projeto Memória da Escola de Serviço Social 
de Pernambuco: 2005) 

Quanto à percepção de um posicionamento político partidário do 

professorado, a professora Célia Castelo Branco refere que: 

Se percebia, a própria Escola representava uma adesão a 
Doutrina Social da Igreja, que por sua vez apoiava determinado 
Partido Político, envolvendo alguns professores e outros não. 
(Idem)

Ao se referir à prática do Serviço Social no Sítio do Bevenuto; onde 

coordenou estágio de organização comunitária durante vários anos, na 

Mustardinha, em Recife; a professora Célia Castelo Branco informa que: 

Os alunos, estagiários nesta experiência freqüentavam a área 
no período noturno, sábado à tarde e algumas vezes no 
domingo. A metodologia aplicada baseou-se na organização 
popular e desenvolvimento da representação como instrumento 
de força capaz de se contrapor aos interesses da classe 
dominante e afirmar os da classe dominada. (Idem)

Observe-se o conteúdo ideopolítico dessa prática social do Serviço 

Social naquela década de 1960. a luta de classe está exposta. Os mecanismos 

de conscientização, mobilização e organização do movimento social são 

incrementados. E as ações da Escola emprestavam sua ciência, sua técnica e 

sua arte, nessa aliança com as classes subalternas. 

Vale ainda destacar que era significativo o desemprego 
existente e a questão social desta área periférica, inclusive pela 
exclusão social da maioria da população, exército de reserva. A 
história de vida, o lugar ocupado no processo produtivo 
constituíam o ponto de partida de nossa intervenção, 
destacando o modo de viver, sofrer e sobreviver com dignidade. 
A organização, articulação e representatividade dos 
trabalhadores na categoria de morador significou o início da luta 
por melhor qualidade de vida e resistência, as políticas públicas 
compensatórias, trazendo à tona a miséria da classe 
trabalhadora, e a brutal desigualdade social observada nas 
áreas periféricas da cidade do Recife. 
O conselho de moradores se fortaleceu num período no qual os 
protestos contra a miséria da população, vítima das enchentes 
encontram espaços para emergência de novos sujeitos 
históricos, na década de 1970, durante a ditadura de 1964, 
ocasião na qual o Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Hélder 
Câmara, se contrapõe à tortura existente nos órgãos policiais e 
militares. (BRANCO, C. C. Entrevista para o Projeto Memória da 
Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2005) 
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Em relação à questão salarial a referida Professora diz que: 

Com a redução do salário mínimo surgem as políticas 
compensatórias expressas em programas assistenciais para 
determinadas problemáticas, com a finalidade de mascarar os 
efeitos da pobreza e atenuar a questão social. 
Na experiência do Sítio do Bevenuto, contribuiu-se para 
elevação do nível de informação local, desenvolveu-se o 
associativismo, a pesquisa de campo. 
Saliente-se ainda o estabelecimento de convênios com a 
televisão universitária para a capacitação de pessoal em cursos 
de desenho industrial com grande demanda. (Idem)

Referindo-se aos estudantes e professores, quanto ao uso do 

método Paulo Freire, a professora Célia Castelo Branco esclarece que: 

Como método que revolucionou fundamentalmente a educação 
de adultos, logo, teve ampla divulgação e aceitação nas práticas 
pedagógicas, tendo tido muita aplicação em alguns campos de 
práticas de estágio notadamente nas comunidades de base. 
Paulo Freire dava aula de pedagogia, disciplina oferecida 
semestralmente, mas que carecia de maior base por parte do 
aluno que não fosse pedagogo, uma vez que os fundamentos 
filosóficos da educação, bem como a metodologia da pedagogia 
do oprimido necessitavam maior aprofundamento a fim de suprir 
algumas lacunas na apreensão desse conhecimento. (Idem)

Em relação a perseguição política de professores e alunos da 

Escola, durante a Ditadura Militar, a citada professora refere que: 

Conforme referência anterior a professora Maria Dolores Cruz 
Coelho, também foi perseguida. Ela trabalhava nas Escolas de 
Arquitetura e Serviço Social. Na ocasião a classe universitária 
foi muito perseguida, conforme a conjuntura política de 1964, 
abrangendo outras categorias universitárias. Uma filha de 
Gregório Bezerra que trabalhou como assistente social no 
Movimento de Educação de Base – MEB foi perseguida 
transferindo-se depois para o Rio de Janeiro, bem como outra 
assistente social que também fixou residência naquele Estado. 
Alguns estudantes de Serviço Social de meu conhecimento 
foram presos. (Idem)

Esses depoimentos levam a indagação acerca do projeto 

ideopolítico ou projetos ideopolíticos da Escola, buscando uma resposta: A 

hipótese é de que existiu uma relação dialética, nas diferentes conjunturas, 

pelas quais passou a Escola de Serviço Social de Pernambuco. Desde a 

fundação do curso de serviço Social na década de 1930, em pleno regime de 

tendência nazi-fascista, chefiado por Agamenon Magalhães; essa relação 

dialética de unidade e luta das tendências autoritárias e democráticas 

coexistiam. Essa contradição seguiu no período posterior, durante o processo 
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de redemocratização e teve sua continuação durante a ditadura militar. Esse 

projeto ideopolítico ou esses projetos passaram por transformações na 

construção de sua história.

O referencial filosófico, teórico e ideopolítico do Serviço Social 

convivia, na Escola de Serviço Social, dialeticamente com tendências 

conservadoras e transformadoras. Nessa luta de contrários, o Serviço Social 

em Pernambuco apresentou e desenvolveu um sentido muitas vezes até 

eclético, embora esse ecletismo não tenha impedido que a práxis do Serviço 

Social percorresse um processo histórico, fortemente democratizante e 

humanista. Esse humanismo era, ainda, preponderantemente idealista, porém, 

em determinados momentos das décadas de 1950 e 1960, até se aproximou 

do humanismo materialista histórico. Supõe-se que isso tenha acontecido 

também em decorrência da formação contraditória da sociedade 

pernambucana, construída na contradição do sistema do capital.

Esse sistema, determinou a formação econômica, social e 

ideopolítica na luta pela hegemonia de natureza libertária. Tal hegemonia 

libertária produziu as condições necessárias e suficientes para a construção 

em Pernambuco de um Serviço Social, de tendência democratizante. Essas 

tendências, porém encontraram resistência na luta para manter a hegemonia 

de tendência conservadora, autoritária e ditatorial. Esta última tendência era 

peculiar as características do Estado Novo e às conjunturas autoritárias que se 

seguiram a ele. Dessa contradição; surgiu, por meio de seus professores e 

alunos; a construção de um projeto ideopolítico dialético ou de projetos que se 

contrapunham. Esse Projeto ou projetos eram capazes de formar intelectuais 

tradicionais e orgânicos com características crítica, democratizante, libertária, 

até de tendência marxiana e marxista, mas também intelectuais tradicionais e 

orgânicos que enveredaram pelo conservadorismo, de tendência autoritária.

É interessante perceber que a fundação da Escola durante o Estado 

Novo é, contraditoriamente, também apoiada nas históricas lembranças das 

lutas libertárias e sociais de Pernambuco. Busca-se, com essa percepção, 

apropriar ao contexto da fundação da Escola, a singularidade da contradição 

do espaço no qual foi fundada, com as particulares realidades: econômica, 

social, política e ideológica de Pernambuco. 



242

A singularidade da Escola emerge, por conseguinte, deste contexto 

social particular que é Pernambuco forjado em lutas libertárias que pretendiam 

libertar a colônia brasileira da metrópole portuguesa. Essas lutas buscavam a 

liberdade e o tratamento igualitário entre os habitantes da colônia, excetuando-

se os escravos, esquecidos dessa igualdade, nesse modelo liberal. 

Uma dessas lutas que tiveram expressão e repercussão foi a 

Revolução Praieira aqui em Pernambuco, que segundo alguns historiadores 

tinha um caráter socialista e fora inspirada nas lutas européias do século XIX. 

De acordo com essa interpretação, tal inspiração se manifestou a partir de 

grupos que apoiavam as idéias socialistas divulgadas pelo engenheiro francês 

Vauthier. Vale salientar, no entanto, que, contraditoriamente essa Revolução 

Praieira25, que se dizia fundamentada no socialismo utópico de Fourier, 

abstraiu a questão da escravidão. 

Essa Revolução foi identificada por Amaro Quintas como a mais 

conseqüente das revoltas pernambucanas; considerada, portanto, uma 

verdadeira revolução; pelo fato de pretender modificar o modo de produção 

capitalista para implantar um modo de produção socialista em pleno Brasil 

escravocrata. Essa Revolução ocorreu aproximadamente cem anos antes da 

interventoria de Agamenon Magalhães. Uma reflexão profunda permite se 

depreender que; mesmo havendo no mundo, no Brasil e em Pernambuco a 

instalação de conjunturas autoritárias, que significavam um retrocesso 

democrático, distanciado do humanismo de Vivès e dos ideais libertários dos 

iluministas, subjacente a esse autoritarismo do Estado Novo; também existiam 

,em Pernambuco, as lembranças e a busca da liberdade. Era lembrada até a 

deflagração de uma revolução que se dizia de tendência socialista.  

Outra revolta foi a Intentona Comunista de 1935 que teve grande 

repercussão em Pernambuco: as vitórias do Partido Comunista, no período de 

25 A Revolução Praieira está ligada à influência de L. Vauthier, “engenheiro chefe da equipe de 
engenheiros franceses, que aqui permaneceu por seis anos. Encantado com o Recife,Vauthier se deliciava 
com os trópicos e cultivava o socialismo utópico de Fourier”. (Manuel Correia de Andrade, 1987, Encarte 
nº 7, p. 3). Fourier (François Marie Charles), utopista francês Bersançon, 1772 – Paris, 1837. A fim de 
restaurar a igualdade e o amor pelo trabalho imaginou o sistema de Falanstérios, cooperativas de consumo 
e produção. Publicou Teoria dos Quatros Movimentos e Teoria da Unidade Universal. (Delta 
Larousse, 1970, p. 2859). O historiador Amaro Quintas, procurou identificar a Praieira com as 
Revoluções de 1848 na Europa, admitindo que ela apresentava o que ele chamava de Espírito Quarente – 
Huitard (1967; 59-87). 



243

redemocratização no pós-Segunda Guerra Mundial, que obteve maioria de 

votos no Recife, na candidatura de Iedo Fiúza para Presidente da República.26

As Ligas Camponesas decorrentes das lutas no campo, as quais se 

estenderam por todo o País, dando origem, posteriormente, à organização 

sindical rural e, ainda, o efervescente Movimento de Cultura Popular, criado 

pelo então prefeito Miguel Arraes, o qual posteriormente eleito governador, deu 

continuidade ao citado movimento cultural de base. 

Esse movimento de cultura popular foi coordenado pelo Professor 

Germano Coelho (professor da Escola de Serviço Social de Pernambuco) e 

contou com a participação dos educadores: Anita Paes Barreto, Paulo Rosas, 

Silke Weber, Sylvio Lorêto e Paulo Freire, todos professores também da 

Escola.

Vale acrescentar que durante o período da Segunda Guerra 

Mundial, enquanto o mundo se debatia simultaneamente entre o nazi-fascismo 

e a liberdade democrática, desde 1917 a Rússia instalara um regime que 

denominara socialista, com base nos ensinamentos de Marx, Engels e Lenin. A 

vitória em 1945 dos aliados, incluindo a Rússia e o Brasil, que se diziam lutar 

pela democracia, contra o nazi-fascismo, fez ressurgir no mundo o prestígio de 

conceitos como: democracia, liberdade, igualdade e fraternidade. Esta vitória 

mundial apoiada por Getúlio Vargas, contraditoriamente contribuiu para demolir 

no Brasil a ditadura Vargas. Vale esclarecer que no período final da guerra, o 

governo Vargas, apoiou os aliados na direção democratizante, entretanto, 

possuía internamente a condição ditatorial repudiada por parte da população. 

Acresce ainda que nos primeiros anos da Guerra o Estado Novo deixara 

transparecer suas afinidades com o nazi-fascismo. 

Pode-se dizer, então, que a singularidade da contradição do espaço 

social em que a Escola surge e se desenvolve reside no fato de que, no 

26 “Iedo Fiúza, ex-Prefeito de Petrópolis, Rio de Janeiro, Figura inteiramente desconhecida, candidato do 
PCB lançado quinze dias antes da eleição, obteve folgado o primeiro lugar no Recife, fazendo com que os 
políticos compreendessem que o Partido Comunista do Brasil dispunha de força ponderável e que Prestes 
ainda se beneficiava do prestígio adquirido durante a coluna, sendo considerado por muitos como “O 
Cavaleiro da Esperança”. Com três Deputados Federais – Gregório Bezerra, o revolucionário de 1935, 
Agostinho Dias de Oliveira, o líder ferroviário e Alcedo Coutinho, médico famoso de Nazaré da Mata e 
com a legenda da vitória no Recife, os comunistas fizeram nove representantes para a Câmara Estadual e, 
em 1947, nas eleições municipais, a maioria na Câmara de Vereadores do Recife”. (ANDRADE, 1987, 
Encarte nº 12, p. 13) 
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mesmo período autoritário da ditadura Vargas, supõe-se que persistiam as 

lembranças das lutas libertárias que se encontravam subjacentes na memória 

da sociedade pernambucana. Essa suposição tem suporte no fato dessa 

sociedade ter sido forjada na história de lutas emancipatórias o que, de certo 

modo, impossibilitava que o nazi-fascimo caboclo de Agamenon Magalhães e 

Etelvino Lins reinasse sozinho. Tal nazi-fascimo teve de enfrentar resistência 

por parte das forças historicamente libertárias. Isso se confirma, pelo fato de 

que, em plena vigência da ditadura, existiam forças da sociedade 

pernambucana que se organizaram. Tais forças eram, provavelmente, 

construídas a partir das lembranças das lutas seculares, as quais não se 

conformavam com a vigência do autoritarismo.

As citadas forças democráticas organizadas tinham, por este motivo, 

seus componentes perseguidos, torturados na Casa de Detenção do Recife e 

humilhados. Supõe-se que essas forças libertárias continuaram subjacentes e 

presentes, de modo que, logo depois da deposição de Getúlio Vargas e 

Agamenon Magalhães, Barbosa Lima Sobrinho; governador eleito, herdeiro da 

política de tendência nazi-fascista de Agamenon Magalhães; distancia-se do 

ex-interventor e escreve o livro “A Revolução Praieira” em 1949 e celebra o 

centenário dessa Revolução. Esta é, ao nosso ver, uma demonstração de que 

a Praieira continuava viva na mente da pernambucanidade crítica de tendência 

socialista.



245

4.2 Referência Teórica sobre o Conservadorismo e a 

Transformação no Serviço Social em Pernambuco 

Poder-se dizer que, no que se refere à base filosófica e teórica, o 

Serviço Social apresentou historicamente semelhanças, nas diferentes escolas 

fundadas no Brasil. Isso porque sua fundamentação é de natureza 

humanística. As Escolas buscam formar intelectuais tradicionais e orgânicos 

para minimizar o sofrimento impingido à sociedade pelas contradições 

inerentes ao sistema do capital e ao modo de produção capitalista. Esse 

sistema, que, por meio da exploração do trabalho da maioria, privilegia a 

acumulação de capital na mão de alguns capitalistas em detrimento dos 

trabalhadores; produz a desigualdade social. 

Manifestar-se-ía procedente também dizer que o Serviço Social nas 

escolas se apropriou de teorias e conceitos das ciências psicológicas e sociais 

forjadas na sociedade burguesa. Isso o conduziu a basear suas explicações 

em idéias liberais de igualdade, liberdade e fraternidade que emergiram da 

Revolução Francesa e deram o contorno da vitória da burguesia sobre o Antigo 

Regime Feudal. O que se pode deduzir é que a base filosófica e as explicações 

teóricas do Serviço Social emergiram da natureza burguesa, que fora 

revolucionária. Historicamente, entretanto, a burguesia passara, só 

formalmente, a lutar pela igualdade, liberdade e fraternidade. Na realidade, a 

burguesia tornara-se historicamente conservadora em relação à manutenção 

do status quo capitalista, o qual, produziu a questão social, a necessidade de 

políticas sociais e a emergência do Serviço Social.

Esta base filosófica e teórica de natureza libertária poderia ser 

suficiente para explicar porque a Escola de Serviço Social de Pernambuco era 

um espaço contraditório. Pois mesmo fundada numa conjuntura de tendência 

nazi-fascista se permitiu, em determinados momentos, divergir e, ao longo do 

tempo, a predominância de sua luta oscilou entre os grupos conservadores e 

os que buscavam a mudança.  Divergia quanto ao modo autoritário dominante, 

inclusive nos períodos ditatoriais, embora tivesse recebido o apoio da 

conjuntura autoritária da época de sua fundação. Atribui-se essa postura 
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contraditória da Escola à existência e tenacidade de grupos que se 

organizavam no sentido de defender os princípios humanísticos e libertários. 

Esses princípios eram inerentes ao Serviço Social e faziam com que a Escola 

fosse diferente do autoritarismo reinante. A base filosófica da Escola lhe 

possibilitava perceber o mundo de forma consonante com os princípios 

libertários, mas ao mesmo tempo, porém, em que estava sendo fundada e se 

desenvolvia, estava inserida num contexto em que havia um regime de 

exceção de tendência nazi-fascista. 

Observa-se que, apesar de tudo, mesmo nessa época, o que 

predominava era o caráter democrático pertinente ao Serviço Social, conforme 

declaração da assistente social e segunda diretora da Escola, Dona Lourdes 

Moraes.

Um exemplo expressivo, de como havia predominância democrática 

é a postura que a Escola adotou depois do golpe militar de 1964. Em plena 

ditadura, continuou estimulando a participação popular, por meio dos conselhos 

de moradores em projetos de desenvolvimento de comunidade. Esses 

conselhos eram conveniados com a SUDENE, Operação Esperança. Essa 

operação era pertencente à Arquidiocese de Olinda e Recife, tendo à frente 

Dom Hélder Câmara, além dos apoios da L.B.A., do UNICEF e de outras 

instituições. Essas instituições eram que buscavam as brechas democráticas e 

de inserção das classes subalternas nos movimentos sociais. Daí poder se 

supor ter sido a Escola de Serviço Social de Pernambuco, contraditoriamente, 

um oásis de resistência às ditaduras, embora tivesse sido também apoiada 

pela ditadura de Getúlio Vargas e Agamenon Magalhães. Devido a esse apoio 

da ditadura o Serviço Social também era, portanto, conservador, oscilando a 

predominância dos quadros da Escola entre os grupos conservadores e os que 

lutavam pela transformação do sistema do capital.  

A resistência democrática da Escola, se supõe, tinha a ver com a 

base filosófica e teórica de natureza libertária, peculiar às idéias adotadas pelo 

Serviço Social da época. Era também resultante das alianças que a Escola 

estabelecia com grupos os quais batalhavam por mudança. A rebeldia desses 

grupos era terreno fértil à disseminação da base humanística e libertária 

inerente ao Serviço Social daquele tempo. Pernambuco tinha um passado de 
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revoltas libertárias: a Revolução Praieira, que se dizia ter caráter socialista e a 

Intentona Comunista, marcaram, na sociedade pernambucana, a possibilidade 

de implantação do socialismo. Em decorrência, dessa concretude histórica 

existe a possibilidade de o humanismo idealista-libertário da Escola ter 

incorporado a si as tendências socialistas. Isso se deu por meio da ação de 

professores e alunos que, à época, já eram familiarizados com o materialismo 

histórico.

Essa realidade contraditória de Pernambuco, certamente contribuiu 

para a formação dos intelectuais que fundaram a Escola de Serviço Social de 

Pernambuco. 

A Escola foi fundada por um humanista: Rodolfo Aureliano. Era 

formado em humanidades no Ginásio Pernambucano e agregava a essa 

formação o curso de Ciências Jurídicas e Sociais freqüentado na Faculdade de 

Direito do Recife. Ele foi o fundador e primeiro diretor da Escola e demonstra, 

desde o início do seu trabalho como juiz de Direito em Afogados da Ingazeira 

(sertão de Pernambuco) uma grande sensibilidade social. Ao perceber os altos 

índices de mortalidade infantil, naquela cidade encaminha às maternidades do 

Recife, pessoas para serem treinadas. A finalidade de tal treinamento era 

reduzir esses índices. A história de Dr. Rodolfo é imersa na prática social. Sua 

luta é incansável, inclusive como jornalista do Partido Libertador do Rio Grande 

do Sul, aliado de Getúlio Vargas na Revolução de 1930. É importante lembrar 

que aqueles que apoiavam Getúlio Vargas em 1930 possuíam idéias 

libertárias, bem diferentes daquelas adotadas pelo mesmo Getúlio Vargas, 

após a destituição do presidente Washington Luís e do golpe de 1937. Por 

meio de uma nova Constituição, de natureza autoritária, ele instituiu o Estado 

Novo que era uma mutação fascista que implantara a ditadura. Essa ditadura 

perdurou até a derrota do nazi-fascismo em 1945, com o fim da Segunda 

Guerra Mundial. 

O Dr. Rodolfo Aureliano, para alcançar seus objetivos humanísticos 

e liberais, alia-se a outros intelectuais orgânicos humanistas. A fim de atingir 

seus propósitos de práticas sociais associativas, funda inúmeras associações. 

Acrescentava a esses propósitos a decisão de formar novos intelectuais 
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tradicionais e orgânicos humanistas. Por essa razão fez incursões docentes em 

escolas de Direito, Administração, de Serviço Social, entre outras.

Encaminhou alunas para o Curso de Serviço Social no Rio de 

Janeiro onde se formaram: Maria de Lourdes Moraes, segunda diretora da 

Escola e Dolores Coelho, que fundara, com Paulo Freire, o primeiro Centro de 

Cultura Popular no Recife. Hebe Gonçalves, que também fez o curso de 

Serviço Social no Rio, foi coordenadora de importantes projetos e programas 

de desenvolvimento de comunidade. Todas elas foram formadoras de muitas 

turmas de Serviço Social e de docentes como: Anita Aline Costa, fundadora do 

Mestrado e Doutorado em Serviço Social em Pernambuco, Célia Castelo 

Branco, Evany Mendonça (terceira Diretora da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco), Lúcia Melo, Maria Hermina Lira, Francisca Veras, entre outras. 

construíram sua formação nos ensinamentos buscados nas fontes do 

humanismo e de idéias libertárias. Essas idéias humanísticas; transportadas da 

Europa, Estados Unidos, na América do Norte e do Chile, na América do Sul; 

foram, ao longo do tempo, reforçadas pelas Ciências Sociais, de natureza 

burguesa, inclusive pela sociologia. A sociologia era ensinada pelo sociólogo 

belga René Sand, que fundara a primeira Escola de Serviço Social na América 

Latina: no Chile. Esse sociólogo visitara a Escola de Serviço Social de 

Pernambuco, a fim de ajudar a consolidar o Serviço Social no Estado. Saliente-

se, no entanto, que alguns professores citados já estabeleciam uma interação 

com propostas de emancipação humana, o que lhes conferia uma visão crítica 

da sociedade. 

Vale registrar que os fundadores da Escola tornaram-se militantes 

do Serviço Social, muitos por meio de trabalhos voluntários ou pouco 

remunerados. Esse fato permitia o acesso desses militantes a uma formação 

humanística e libertária, porém não garantia uma unidade de pensamento, haja 

vista que as contradições também estavam presentes no espaço interior da 

Escola. Nesse espaço havia, tanto professores e alunos mais comprometidos 

com os ideais humanísticos, libertários e democráticos quanto outros 

professores e alunos de tendência mais autoritária e conservadora. Esse 

processo contraditório seguiu seu percurso durante todo o tempo em que foi 

ocorrendo a institucionalização do Serviço Social em Pernambuco. Essa 
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institucionalização alcançou seu ápice por meio da Escola que articulou sua 

federalização ao ser, mediante um processo reivindicatório, incorporada à 

Universidade Federal de Pernambuco, em 1971. 

Para se falar sobre o conservadorismo em Serviço Social na Escola 

de Pernambuco é interessante se analisar as reflexões de Gramsci quando se 

refere à Ação Católica, isto porque as origens da Escola estão ligadas a esta 

instituição da Igreja Católica em Pernambuco. 

Para Gramsci, a Ação Católica, nascida especificamente depois de 

1848, era muito diferente daquela do século XX reorganizada pelo Papa Pio XI. 

Isto porque “a posição original da Ação Católica depois de 1848 (e em parte 

também no período de incubação compreendido entre 1789 e 1848, quando 

surgem e se desenvolvem o fato e o conceito de nação e de pátria, estes se 

tornam o elemento ordenador - intelectual e moralmente – das grandes massas 

populares, em concorrência vitoriosa com a Igreja e a religião católica)”. 

(GRAMSCI, 1991, p. 275)

Interessa registrar que: 

todos os argumentos utilizados pelos historiadores católicos (e as 
afirmações apolíticas dos pontífices nas encíclicas) para explicar o 
nascimento da Ação Católica e para ligar esta nova formação a 
movimentos e atividades que “sempre existiram” a partir de Cristo, 
são extremamente falazes. Depois de 1848, em toda a Europa (na 
Itália a crise assume a forma específica e direta do anticlericalismo 
e da luta, inclusive militar, contra a Igreja) a crise histórico-político-
intelectual é superada com a nítida vitória do liberalismo 
(entendido como concepção do mundo mais do que como corrente 
política particular) sobre a concepção cosmopolita do mundo mais 
do que “papal” do catolicismo. (GRAMSCI, 1991, p. 276) 

Para Gramsci, a Ação Católica sempre se apresentou como um 

organismo complexo, mesmo antes da criação da Confederação Branca do 

Trabalho e do Partido Popular. Explica que: “a Confederação do Trabalho era 

considerada organicamente parte integrante da Ação Católica; o Partido 

Popular, ao contrário, não; mas, na realidade, ele era.” (Idem, p. 277) 

Observa ainda que o Partido Popular foi determinado pela convicção 

de que no pós-guerra seria inevitável um avanço democrático, o qual deveria 

ser controlado para não pôr em risco a estrutura autoritária da Ação Católica. 
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Assim, a Ação Católica, para Gramsci, assinala o início de uma 

época nova na história da religião católica. Época em que ela que era de 

concepção totalitária (no duplo sentido) torna-se parcial (também no duplo 

sentido) e deve possuir um partido próprio Ao dizer que a religião católica tem 

concepção totalitária em duplo sentido ele se refere a uma concepção total do 

mundo e à de sociedade no seu total. A Igreja se coloca, assim, na defensiva, 

não é mais uma força ideológica mundial, mas uma força subalterna. 

Gramsci refere-se ao: 

“Opúsculo sobre Ouvriers et Patrons” (premiado em 1906 pela 
Academia de Ciências Morais e Políticas de Paris) está referida a 
resposta de um operário católico francês à objeção apresentada 
pelo autor, de acordo com a qual, segundo as palavras de Jesus 
transcritas num Evangelho, sempre existirão ricos e pobres: “Pois 
bem, deixemos pelo menos dois pobres para que não digam que 
Jesus errou”. A resposta é epigramática, mas digna de objeção. 
(GRAMSCI, 1991, p. 281) 

Dentro dessa percepção, a questão social é, antes de tudo, moral e 

religiosa, não econômica, devendo ser resolvida por meio da caridade cristã e 

dos ditames da moral e do juízo da religião. O estudo publicado na “Civiltà 

Cattolica de agosto de 1930” cita: Azione Cattolica in Itália. Refere-se 

especialmente ao florescimento de periódicos católicos, que tendiam a 

combater as idéias da “Encyclopédie” e da Revolução Francesa, que ainda 

perduravam até essa data. 

Assim, pode-se dizer que o período preparatório da Ação 
Católica teve sua máxima expressão no neoguelfismo, isto é, 
num movimento de retorno totalitário à posição política da Igreja 
na Idade Média. A catástrofe do neoguelfismo em 1848 reduziu a 
Ação Católica à função que ela desempenhará definitivamente 
no mundo moderno: função defensiva no essencial, não obstante 
as profecias apocalípticas dos católicos sobre a catástrofe do 
liberalismo e o retorno triunfal do domínio da Igreja sobre as 
ruínas do Estado liberal e o seu antagonista histórico, o 
socialismo (portanto, abstencionismo clerical e criação do 
exército de reserva católico). (GRAMSCI, 1991, p. 286) 

A professora Maria Hermina Lira; que participou do Serviço Social no 

Juizado de Menores, na década de 1930; tornou-se posteriormente assistente 

social e professora de Serviço Social de Caso da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco. Em seguida tornou-se professora do Departamento de Serviço 

Social da Universidade Federal de Pernambuco. Ela assim se reporta ao 

Serviço Social:
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foi iniciada a prática do Serviço Social, em nossa cidade, sob a 
influência da Doutrina Social da Igreja, partindo de uma visão 
parcelada das causas reais da problemática com que lidava e 
realizada de maneira empírica. A intuição, o bom senso, o preceito 
cristão de respeito ao outro, mesmo sendo pobre ou infrator, assim 
como a experiência vivenciada, norteavam as ações. (LYRA, M. H. 
1990: p. 28)  

A professora Maria Hermina registra, assim, as relações do Serviço 

Social com a Igreja Católica, nos primeiros tempos da Escola em Pernambuco.  

O estudo do Direito Civil e do Menor, da Psicologia e Sociologia 
ajudava as soluções a serem adotadas em cada caso. 
A política da instituição, preconizando o valor da família no 
desenvolvimento da criança e a responsabilidade da sociedade na 
salvaguarda dos seus direitos e da sua proteção, era a diretriz que 
indicava o caminho a seguir. Instituição estatal, onde pouco se 
faziam sentir as injunções políticas, o juizado sofria, no entanto, de 
falta de recursos, o que obrigava aos que lá trabalhavam a 
mobilizá-los na comunidade. (Idem, p. 28) 

Nesse texto se observa haver uma diretriz, isto é, uma direção da 

luta social. Nesse período, são focalizados o menor, sua família e a 

responsabilidade social. 

Sem visualizar as causas reais da problemática do menor, 
procurava-se dividir a responsabilidade entre a família e a 
sociedade – considerada como um todo complexo e indefinível – o 
que levava a atuação limitada, a um trabalho sobre o residual. 
Para a época, e ainda levando em conta as circunstâncias, era 
uma experiência pioneira junto ao menor e sua família. (LYRA, M. 
H. 1990: p. 28-29)

Surge nessa fala uma crítica à visão parcial da realidade, que 

somente permite um trabalho sobre o residual. É ressaltado, entretanto, o 

pioneirismo da época, que possibilita uma experiência junto ao menor. 

A proposta da fundação da Escola de Serviço Social, na condição de 

curso superior, ocorreu, segundo Vilma Dourado, na III Semana de Ação 

Católica. Ela Refere que, naquela ocasião, grupos da intelectualidade 

pernambucana debatiam a situação social das classes trabalhadoras, 

especificamente no Recife. 

Nessa ocasião, “a proposta de fundação da Escola de Serviço Social 

tinha a finalidade de preparar técnicos capazes, moral e intelectualmente, para 

assumir a prestação dos Serviços Sociais na nova ordem burocrática do 

Estado”. (DOURADO, V. 1987: p. 16) 
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No dia 07 de março de 1939, foi publicado Edital convocando para o 

primeiro Exame de Admissão à Escola de Serviço Social de Pernambuco.

Vale lembrar que, desde 1935 o Dr. Rodolfo Aureliano recebera uma 

carta da Escola de Serviço Social do Chile e que em 1938 foi realizado o 

primeiro curso de Serviço Social, nas dependências do Juizado de Menores, 

destinado aos funcionários do Juizado. 

Mesmo tendo sido, a Ação Católica, o nascedouro da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco, em nível superior, é importante observar que 

no grupo fundador da Escola existia também intelectuais não-católicos e 

agnósticos. Observe-se também que a liderança era de um católico ligado à 

Ação Católica, porém, se tratava de um jurista humanista e democrata, o que 

dava à Escola um perfil diferenciado da própria Ação Católica em seu stricto

sensu, conservador. 

O pensamento conservador é resultante de determinações 

históricas. Segundo Leila Escorsim Machado, a noção mais divulgada do 

pensamento conservador (ou de conservadorismo) deriva do verbo conservar:

é noção segundo a qual sempre se quer preservar “aquelas 
coisas e idéias que se valoriza e em que se acredita” – ou seja: 
todos são um pouco conservadores naquilo que lhes diz 
respeito positivamente. Esta noção, lastreada no senso comum, 
não permite fundar qualquer reflexão que vá mais além dos 
limites do pensamento cotidiano, uma vez que, com sua 
ilimitada abrangência, não tem nenhuma potencialidade 
explicativa.  (MACHADO, L.E., 1997, p. 35) 

Para muitos estudiosos; esse conceito de conservadorismo surge 

após a Revolução Francesa, no início da década de 1800, no século XIX, nos 

Estados Unidos.É interessante esclarecer o fato de que alguns dos primeiros 

republicanos denominaram-se conservadores. 

Na França, registra-se que esse conceito foi criado pelo jornal de 

Chateaubriand, “Le Conservateur”, na década de 1820. Nesse período se 

propagavam as idéias sobre a restauração política e clerical. 

Na Inglaterra, o termo aparece inicialmente no jornal “Quarterly 

Review” no ano de 1830; tornando-se, em 1835, uma designação oficial do 

Partido Tóri. No restante da Europa o conceito foi divulgado a partir da década 

de 1840. 



253

As sublevações políticas de 1820-30 e 1848 focalizaram a atenção 

do pensamento conservador nos perigos da revolução, embora a 

industrialização e a democratização também desempenhassem um “papel 

significativo”. (VICENT, A., 1995, p. 65.) 

É importante observar que grande parte daqueles que analisam o 

conservadorismo o colocam a partir da Revolução Francesa. 

Na Alemanha, por exemplo, Mannheim afirma que o pensamento 

conservador deriva da pressão dos acontecimentos da Revolução Francesa. 

(MANNHEIM, 2004) 

Nisbet escreve (1987) que: 

em notável grau, os temas essenciais do conservadorismo, 
durante os dois últimos séculos, não são mais do que a 
continuação dos temas enunciados por Burke com referência 
específica à França revolucionária”; em outro texto, condensa a 
sua leitura: “o conservadorismo [...] surge como uma resposta 
direta à Revolução Francesa...” (NISBET, 1987, p. 15)

O próprio Giddens, quando busca precisar minimamente o fenômeno 

conservador, assevera que, “em muitos aspectos, sem dúvida, o 

conservadorismo foi uma defesa do ‘Ancien Régime’, especialmente do 

catolicismo, contra as forças exacerbadas da Revolução Francesa” (GIDDENS, 

1996. p. 34). Marcuse não hesita em garantir que “simultaneamente com a 

Revolução Francesa, se constitui a teoria da contra-revolução: em 1790 

aparecem as “reflexões sobre a Revolução Francesa”, de Burke; em 1796, a 

“Teoria do poder” de Bonald, e as “Considerações sobre a França”, de Maistre. 

Durkheim também surge com um pensamento conservador ao fazer suas 

explicações tomadas de uma visão funcional de conservação do sistema 

capitalista.

Leila Machado (1997), ao analisar o pensamento conservador, o 

situa como uma expressão cultural situada e datada.

o tempo e o espaço da configuração e da consolidação da 
sociedade burguesa – configuração que deve ser tomada  “como 
uma rica totalidade de determinações e relações diversas” (Marx, 
1982: 14) e em que operam movimentos e tensões em todas as 
esferas e instâncias sociais. (MACHADO, 1997, p. 43) 

Como se vê essa é uma sinopse vista em seu conjunto, uma sinopse 

histórico-crítica do pensamento conservador. Leila lembra que a análise 
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histórica permite observar que as grandes transformações ocorridas na Europa 

Ocidental entre os séculos XIII e XVI. Essas transformações mudaram as 

concepções teocêntricas, deslocando-as para as concepções antropocêntricas, 

surgem como uma expressão cultural que se torna contraditória à ordem 

feudal. O Iluminismo, no século XVIII, recupera essa análise, construindo o 

pensamento que respalda a Revolução Francesa em suas manifestações 

transformadoras. O Iluminismo; com suas expressões racionalistas, humanistas 

e historicistas; representa, além das idealizações a serem construídas pela 

burguesia revolucionária, a expressão das condições necessárias às mudanças 

desejadas. A falta de tais condições inviabilizaria as mudanças, no que se 

refere às técnicas produtivas. Isto porque o próprio desenvolvimento da ciência 

é resultante do rompimento com as verdades dominantes e eternizadas. 

É, nesse momento histórico de configuração da sociedade burguesa 

que emerge o pensamento conservador. Uma das obras consideradas, 

portanto, mais importantes do conservadorismo, já anteriormente mencionada 

conforme acima mencionada, é a de Burke “Reflexões sobre a Revolução na 

França e sobre o comportamento de certas comunidades em Londres com 

relação a este acontecimento”, Londres, 1790. 

Edmund Burke (1729-1797) irlandês de nascimento, ingressou na 

política pelas mãos de W. G. Hamilton e foi parlamentar Wigh (Câmara dos 

Comuns de 1766 a 1794) foi autor de várias obras filosófico-políticas, defendeu 

os americanos em sua luta pela independência, advogou pelos bengalis da 

Índia e pelos católicos irlandeses – por isso, sua recusa da Revolução 

Francesa chocou seus contemporâneos. 

A produção de Burke é considerada a obra fundante do 

conservadorismo. Leila Machado observa que Burke repudia a forma da ação 

política e a destruição de instituições historicamente consagradas, embora não 

repudie o desenvolvimento do capitalismo. Admite-se que o repúdio de Burke 

pelo paradigma revolucionário francês tenha raízes em sua admiração pela 

Revolução de 1688, século XVII, na qual as lutas de classe não foram ao 

extremo da radicalidade e se conduziram para o aburguesamento da nobreza e 

o enobrecimento de segmentos burgueses. 
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Como é possível observar, o pensamento conservador segue uma 

trajetória histórica que se inicia após a Revolução Francesa no século XVIII, 

porém suas raízes têm sua gênese mais remota. 

O século XIX produz a crítica ao modelo de sociedade de classe 

engendrado pelo capitalismo. Nesse século, emergem as propostas utópicas 

de Fourier e Saint-Simon e a crítica à economia política desenvolvida por Marx 

e Engels. 

É nesse contexto de crítica existente no século XIX que o Serviço 

Social, cujo nascedouro se encontra no século XV, contraditoriamente surge no 

mundo contemporâneo europeu e norte-americano. Já no seu surgimento, o 

Serviço Social se apresenta com suas características contraditórias entre as 

idéias conservadoras e liberais, tendo como seus inspiradores a Ação Católica 

e intelectuais liberais. Um exemplo bastante patente é o de Spencer, um liberal 

radical.

No Brasil, conforme mencionado anteriormente, só nos anos 30 do 

século XX é que surge o Serviço Social. Em Pernambuco a fundação da Escola 

de Serviço Social está ligada às preocupações com a questão social. 

Vilma Dourado, ao se expressar sobre a questão social em 

Pernambuco, refere-se à preocupação da Igreja Católica com a infiltração 

comunista nos meios operários. Tal penetração é demonstrada nos 

movimentos grevistas e na Intentona Comunista em 1935. 

Como se pode observar, naquele momento histórico da década de 

1930; a Igreja Católica, por meio da Ação Católica; exercia uma ação 

conservadora e estava sintonizada com a recém fundada Escola de Serviço 

Social de Pernambuco. Essa ação da Igreja Católica funcionava como um 

instrumento de desmobilização do movimento dos operários organizados em 

sindicatos. Prestava-se também a atrair as massas trabalhadoras para um 

novo tipo de sindicato, o qual se denominava apolítico e assistencialista. 

Já nessa época, se registra a participação de agentes de Serviço 

Social de Pernambuco no Censo de Mocambos do Recife, em 1939. Refere-se 

a esse estudo o professor René Ribeiro, tido como ateu, fundador e professor 

da Escola de Serviço Social de Pernambuco. 
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Há que se salientar que o conservadorismo do Serviço Social 

passou a ser criticado. Tais críticas ao seu conservadorismo se deram em 

função das contradições da sociedade pernambucana e do próprio Serviço 

Social. O serviço Social; no caso de Pernambuco, embora fundado com apoios 

do conservador Estado novo e da conservadora Ação Católica. Tinha também 

em sua essência os ideais libertários do Iluminismo com sua razão 

emancipatória. Vale observar que o Iluminismo é; na verdade, emancipatório 

para a burguesia em seu período revolucionário. Após algum tempo, o mesmo 

iluminismo passa a ser, paradoxalmente, contestado pela própria burguesia. 

Isso se deve ao fato de que ao se tornar hegemônica, a burguesia passou a ser 

conservadora do status quo burguês e por isso teme a crítica mesmo que essa 

crítica fosse a idealizada do Iluminismo. No século XIX a burguesia passa, 

então, a temer a crítica ao capitalismo na direção do socialismo. 

Trata-se, segundo Leila Machado,

de uma refuncionalização que terá por objetivo eliminar ou 
neutralizar os conteúdos subversivos da cultura moderna, 
especialmente aqueles vinculados à sua dimensão emancipatória”. 
[De acordo com essa autora, citando Rouanet (1993)] o Projeto da 
Modernidade, programa sócio-cultural do iluminismo, assentava 
numa racionalidade tensionada pela razão instrumental e pela 
razão emancipadora. O desenvolvimento capitalista haveria de 
conduzir a uma hipertrofia da razão instrumental, em detrimento 
da razão emancipadora. (MACHADO, 1997, p. 53) 

É interessante observar que a Escola, ao fazer a crítica ao 

conservadorismo no Serviço Social, se utiliza inicialmente do Iluminismo. Busca 

desse modo, as formas da razão emancipadora. 

Posteriormente, a Escola de Pernambuco avança nessa crítica ao 

conservadorismo, utilizando-se, para discussão em sala de aula, de textos 

marxistas. Chega, assim, a Marx. Observa a contradição dos interesses de 

classe, do salário e do lucro, do lucro e da renda da terra. Deixa então de 

considerar, de forma ingênua, essa contradição e passa a não considerar mais 

essa realidade como uma lei natural da sociedade. Com isso começa a criticar 

a ciência burguesa da Economia, considerando ter ela chegado aos seus 

limites intransponíveis. (MARX, 1983)  

Essa exposição sobre o conservadorismo e a transformação teve o 

objetivo de fazer a inter-relação com o Serviço Social. 
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Ao se referir ao conservadorismo e à transformação em Serviço 

Social, torna-se imprescindível falar sobre o processo de renovação. 

Para Netto (1998), em seu livro Ditadura e Serviço Social, no 

período entre 1965 e 1985, é possível se registrar três momentos privilegiados: 

o primeiro vai até a segunda metade dos anos sessenta e é denominado por 

ele de “perspectiva modernizadora”; o segundo estende-se pelos dez anos 

seguintes e é designado “reatualização do conservadorismo” e o terceiro, 

localizado no início dos anos 80, denomina-se “intenção de ruptura”. 

Mariângela Belfiore Wanderley (1993) diz que uma importante 

expressão da perspectiva modernizadora está contida no documento de Araxá, 

resultante do primeiro Seminário de Teorização do Serviço Social, o 

mencionando seminário foi realizado em Araxá (MG), em março de 1967. Este 

é, também, uma expressão significativa da marca desenvolvimentista e tomista 

no Serviço Social. (WANDERLEY, 1993: p. 40) Esse Seminário de Araxá teve 

como continuidade o Seminário de Teresópolis (RJ), em janeiro de 1970. 

Safira Ammann (1991) diz que grande parte da produção desse 

período deixa transparecer nitidamente a absorção da ideologia da integração, 

fundamentada em Talcott Parsons, o qual é um dos principais sistematizadores 

dessa concepção. 

Nessa perspectiva modernizadora, dita por Mariângela, o Serviço 

Social aparece explicitamente em alguns dos textos, refletindo a concepção 

predominante na época. Essa época foi bastante marcada pela influência de 

autores norte americanos de tendência neo-positivista como: Harriet Bartlett, 

William Biddle, Alfred Khan, dentre outros, e por autores latino-americanos 

como: Ezequiel Ander-Egg, Natalio Kisnermann, Herman Kruse, Boris Aléxis 

Lima, dentre outros. Essas aparições explícitas se deram também, ainda, 

refletindo as concepções expostas pelas discussões concretizadas nos 

documentos de Araxá e Teresópolis. 

Vale ressaltar nesse Movimento de Reconceituação o “Método BH” 

que, segundo Netto, constitui-se na formulação inicial e mais abrangente da 

perspectiva renovadora do Serviço Social no Brasil. 
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A essa perspectiva modernizadora não chegou a romper com o 

conservadorismo do Serviço Social, segundo Belfiore. No seu entendimento, 

apenas significou uma atualização da profissão, condicionada pelos padrões do 

capitalismo monopolista. Esclarece que é no Seminário de Sumaré (RJ) em 

1978, que, ao nível do CBCISS27, explicitou-se pela primeira vez, a existência 

da influência da tradição marxista no Serviço Social. Essa era uma explicitação 

do embate entre o funcionalismo e as idéias marxianas e marxistas. 

A partir desse Seminário de Sumaré, o Serviço Social passa a ser 

discutido, no país, sob duas perspectivas: a do ajustamento social e a da 

transformação social. Essas análises tinham por bases específicas, referenciais 

filosóficos, teóricos e metodológicos. É, portanto, só em 1978 que há o registro 

no CBCISS da tradição marxista no Serviço Social. 

Tratava-se explicitamente de um embate entre o conservadorismo 

no Serviço Social e a transformação de seu referencial explicativo. 

No bojo dessa discussão encontram-se subjacentes projetos 

ideopolíticos distintos. 

É evidente a necessidade de que, ao se buscar explicar o 

contraditório projeto ideopolítico ou os projetos da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco, recorra-se a um tempo anterior ao Seminário de Sumaré. 

Observe-se que desde o início da década de 60, mais precisamente 

em 1962, já se discutia textos marxistas no interior da Escola. Esta é uma 

afirmação da ex-aluna da Escola Lúcia Freire. Na mesma época, o professor 

da Escola de Serviço Social Paulo Freire, em conjunto com a professora da 

Escola Dolores Coelho e da aluna Zaira Ary, fundaram o primeiro Centro de 

Cultura Popular do Recife. 

A prática social particular desse Centro, no que se refere aos 

processos educativos das classes subalternas. apresenta, segundo alguns 

autores, uma afinidade com o pensamento gramsciano, de origem marxiana. 

Há, entretanto, de acordo com Mariângela Belfiore Wanderley, uma polêmica 

em relação à filiação teórica do pensamento freireano. Muitos autores 

27 CBCISS - Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais, fundado em 1946. 
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localizaram-no na matriz marxista, revelando o ecletismo característico das 

elaborações reconceitualizadas.  

Ainda se pode considerar como um estudo bastante completo sobre 

o método Paulo Freire, aquele realizado por Celso de Rui Beisiegel (1982) em 

sua obra “Política e Educação Popular: a teoria e a prática de Paulo Freire no 

Brasil”. Outros autores também relacionam, ainda, algumas das idéias 

formuladas por Paulo Freire com formulações filosóficas de dois pensadores 

cristãos da atualidade: Mounier e Maritain. 

Defendemos nesta Tese, a idéia de que Paulo Freire inspira-se em 

Tomás de Aquino, quando este, na Idade Média disse que a educação deve 

ser centrada no educando, o que de certa forma lembra a maiêutica socrática. 

Sabe-se também que Tomás de Aquino inspirou-se em Aristótoles, para 

separar em sua filosofia ou teologia as coisas de Deus das coisas dos homens. 

Para reforçar, esse argumento pode-se observar que o Serviço Social tem uma 

base Tomista. Paulo Freire parece também se inspirar, contraditoriamente no 

materialismo dialético e histórico, pois, parte da elevação do abstrato ao 

concreto, isto é, do concreto pensado, tendo a prática social, não como fonte 

teórica, mas como fundamento da teoria e critério de verdade. 

Ao planejar o seu método, Paulo Freire parte de um referencial 

teórico que teve como fundamento a prática social particular dos educandos. 

Recupera do universo vocabular dos educandos, palavras relativas ao trabalho 

que estes desempenhavam. Estes vocábulos por serem familiares aos 

educandos facilitavam a alfabetização e o processo educativo conscientizador. 

A reflexão sobre a exploração do trabalho para a tomada de 

consciência do educando e educador no processo de ensino-aprendizagem 

remetia à reificação ou objetivação teórica, retornando à prática social como 

critério da verdade teórica. 

Nesse entendimento esse movimento dialético é um indicador forte 

de que a reflexão de Paulo Freire por meio da práxis, numa perspectiva crítica 

da exploração humana e das desigualdades geradas pela apropriação da 

riqueza pelo capital, apresenta afinidades com o pensamento marxiano. Outro 

indicador dessa afinidade é a utilização, no seu método, da categoria trabalho 
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como fundante do processo produtivo gerador de riqueza e da prática social 

particular dos alfabetizandos para desenvolver o processo de alfabetização 

como processo de conscientização das múltiplas determinações da opressão, 

lembrando as determinações econômicas, numa sociedade de classes. 

Nessa elevação da teoria à prática social, nesse concreto pensado, 

sistematizado e explicativo elevado à prática; há uma demonstração das 

afinidades do pensamento de Freire com o pensamento do próprio Marx e de 

autores marxistas como Gramsci. 

Para reforçar esse argumento serão colocadas citações 

gramscianas que, no nosso entendimento, se afinam com o pensamento e a 

prática social particular de alfabetização de Paulo Freire. 

Recuperando a história de Gramsci observa-se ter ele nascido 
em 1891, na Sardenha, uma das regiões mais pobres da Itália. 
Gramsci experimenta desde garoto as difíceis condições de vida 
das camadas mais baixas da população italiana. Embora tenha 
cumprido brilhantemente os exames de admissão ao ginásio em 
1903, Gramsci - por causa das difíceis condições materiais da 
sua família na época – não pôde prosseguir seus estudos; é 
obrigado a trabalhar durante dois anos, apesar de sua 
deficiência física. Para prosseguir seus estudos, Gramsci 
desloca-se depois para Cagliari, capital da Sardenha. Gramsci 
freqüenta reuniões do movimento socialista local. (COUTINHO, 
1999: p. 07)  

Numa redação escolar sobre o tema: “Oprimidos e Opressores” 

datada provavelmente de novembro de 1910, o jovem sardo demonstra traços 

de seu primeiro aprendizado socialista. Observe-se nesse título da redação a 

afinidade entre Gramsci e Paulo Freire, quando este intitula um de seus livros 

de “Pedagogia do Oprimido”. Neste livro Paulo Freire se debruça sobre o 

processo de opressão a que são submetidos os integrantes das classes 

subalternas. Em seu método, é criado um espaço em que o oprimido reflete e 

toma consciência da sua opressão, observa a realidade e toma ciência das 

determinações. Gramsci, depois de afirmar que as guerras e as conquistas 

ainda fazem parte da vida normal dos homens, e de insinuar que o povo sardo 

é um povo oprimido pelos italianos do Norte, conclui com tons proféticos: “A 

Revolução Francesa abateu muitos privilégios, despertou muitos oprimidos; 

não fez mais, porém, do que substituir uma classe por outra no domínio. 

Deixou, contudo, uma grande lição: que os privilégios sociais, sendo produto da 
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sociedade e não da natureza, podem ser superados”. (GRAMSCI, 1967 apud

COUTINHO, 1999; p. 07) 

O que então se destaca, pelo menos na ‘leitura’ de Gramsci, é o 
elemento liberador, o elemento que acentua o papel da vontade e 
da ação na transformação do real, a recusa do fetichismo dos 
‘fatos’ e dos mitos cientificistas, que levavam a um determinismo 
vulgar e fatalista.(COUTINHO, 1999, p. 11)  

Nesse trecho, é possível se identificar mais uma vez a afinidade de 

Gramsci com o pensamento de Paulo Freire, quando este se reporta a 

liberação do ser humano em toda a sua obra pedagógica de educação como 

prática da liberdade. 

A cultura lhe aparece (...) como um meio privilegiado de superar o 
individualismo, de despertar nos homens sua consciência 
universal”. E quando, ele propõe a fundação de uma Associação 
Socialista de Cultura, que em seu entender iria completar a frente 
da luta operária. (Idem, p. 19) 

A fundação, do primeiro Centro de Cultura Popular, como campo de 

estágio do Serviço Social, com o apoio da Escola de Serviço Social e o 

compromisso que assumiu junto ao Movimento de Cultura Popular, são mais 

demonstrações da afinidade das ações de Paulo Freire com Gramsci. 

Trata-se de editar um órgão que seja centro de criação e difusão 
da cultura socialista, da preparação ideológica que, como vimos, 
ele considera elemento essencial da luta para criar as condições 
da transformação socialista. (COUTINHO, 1999, p. 27) 

A vontade revolucionária, a iniciativa de um sujeito coletivo 
organizado, pode fazer triunfar as propostas do socialismo mesmo 
onde as condições objetivas (entendidas segundo uma ótica 
estritamente economicista) parecem não estar ainda ‘maduras’ 
para a transformação. (...) o jovem sardo, entende por cultura um 
modo de pensar a realidade concreta, de investir em sua 
transformação. (Idem, p. 11-29)

Paulo Freire, ao participar do Movimento de Cultura Popular, mais 

uma vez demonstra a afinidade do seu pensamento com o pensamento 

gramsciano, visto que o MCP era um modo de pensar a realidade concreta e 

de investir na sua transformação. 

Diz ainda Nelson Coutinho que para Gramsci: 

A classe operária tem de assumir como sua a tarefa (...) de dirigir 
politicamente a massa dos camponeses e conduzi-los à realização 
de uma reforma agrária radical, que ponha fim ao poder dos 
latifundiários e, desse modo, destrua as relações hegemônicas 
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que a burguesia industrial (...) continua a exercer sobre o conjunto 
da população. (COUTINHO, 1999, p. 65)  

Note-se que Paulo Freire também elege para alfabetizar nos seus 

centros de cultura dentro de um processo conscientizador, o trabalhador rural. 

A reforma agrária é um dos temas muito discutidos em Pernambuco naquela 

época, quando as Ligas Camponesas estavam a pregar a reforma agrária “na 

lei ou na marra”. 

(...) As concepções filosóficas de Gramsci (...) é também a partir 
do “ponto focal” da práxis política que Gramsci elabora suas 
reflexões especificamente filosóficas, que ocupam grande parte 
dos cadernos. E se esse “politicismo” lhe permite por um lado, 
chegar a uma teoria fecunda sobre o caráter ontológico da 
consciência e sobre seu papel na vida social, leva-o também, por 
outro lado, a cair em algumas posições idealistas quando aborda 
certas questões filosóficas especificas. (COUTINHO, 1999, p. 102)  

Possivelmente, aqui se encontram mais uma vez as afinidades, pois, 

Paulo Freire também é criticado como idealista. 

Conforme Coutinho, “Se a ideologia é decisiva na orientação prática 

dos homens, então a crítica ideológica – a batalha cultural – torna-se um 

momento decisivo na luta para agregar uma nova “vontade coletiva nacional-

popular”, na luta para superar uma velha relação de hegemonia e construir uma 

nova” (Idem, p. 112). Gramsci lançou, assim, as bases filosóficas para 

concepção de uma teoria democrático-contratual de construção do socialismo. 

Nota-se aqui, mais uma afinidade do pensamento freireano com o pensamento 

de Gramsci, na ênfase dada à crítica ideológica por meio do diálogo e da 

democracia, denunciando a opressão e buscando construir uma nova 

sociabilidade.

Finalmente, para Nelson Coutinho, cabe recordar que o conceito 

gramsciano de ideologia como realidade ontológico-social revela mais um 

momento em que Gramsci se aproxima de Marx e se afasta das posições 

mecanicistas que negam ou minimizam o papel das ideologias nas 

transformações sociais: basta pensar na frase de Marx, que Gramsci gostava 

de citar, segundo a qual “a teoria se transforma em poder material tão logo se 

apodera das massas”. (MARX, Karl apud COUTINHO, 1999: p. 117) 
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“Para Gramsci, a consciência humana não é mero epifenômeno, 

mas – sob a forma de ideologia – é um elemento ontologicamente determinante 

do ser social”. (COUTINHO, 1999: p. 117-118) 

“Há ainda um ponto onde as reflexões de Gramsci parecem entrar 

em choque com a teoria e a prática do stalinismo: na recusa de identificação 

entre partido e Estado e na defesa do Estado Socialista como um Estado laico 

e humanista”. (COUTINHO, 1999: p. 141) 

Coutinho, em sua análise sobre Gramsci diz que: 

nas sociedades onde a unidade histórica de sociedade civil e 
sociedade política é entendida dialeticamente (na dialética real e 
não apenas conceitual), e o Estado é concebido como superável 
pela ‘sociedade regulada’ [ou seja, nas sociedades socialistas] o 
partido dominante não se confunde organicamente com o governo, 
mas é instrumento para a passagem da sociedade civil-política à 
‘sociedade regulada’, na medida em que absorve ambas em si, 
para superá-las, não para perpetuar a contradição entre elas etc. 
(...) Gramsci numa nota em que fala da “luta por uma cultura 
superior autônoma”, define como “a parte positiva da luta que se 
manifesta, em forma negativa e polêmica, nos meros “a-”  e “anti-” 
(anti-clericalismo, ateísmo etc.). Empresta-se uma forma moderna 
e atual ao humanismo laico tradicional, que deve ser a base ética 
do novo tipo de Estado. (COUTINHO, 1999: p. 141-142)  

“Nessa defesa do Estado Socialista como um Estado laico, 

humanista e não estreitamente ideológico, Gramsci se opõe a outro dos pilares 

do “modelo stalinista: aquele que, identificando Partido e Estado, identifica 

também a ideologia do Partido com a ideologia do Estado”. (COUTINHO, 1999: 

p. 142) 

Gramsci reencontra a correta dialética entre objetividade e 
subjetividade, entre espontaneidade e consciência, que está na 
base do núcleo não “datado” da teoria leniniana do partido”. (...) A 
formação de uma vontade coletiva liga-se organicamente ao que 
Gramsci chama, repetidas vezes, de “reforma intelectual e moral”. 
O partido não luta apenas por uma renovação política, econômica 
e social, mas também por uma revolução cultural, pela criação e 
desenvolvimento de uma nova cultura. (COUTINHO, 1999: 141-
172)

É evidente a afinidade de Paulo Freire com Gramsci, no que se 

refere à construção de uma nova cultura. “O moderno Príncipe – diz Gramsci – 

deverá e não poderá deixar de ser o pregador e organizador de uma reforma 

intelectual e moral, o que significa, de resto, criar o terreno para um 

desenvolvimento ulterior da vontade coletiva nacional-popular no sentido de 
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realização de uma forma superior e total de civilização moderna”. (GRAMSCI 

apud COUTINHO, 1999: p. 172-173)

Como poucos marxistas de seu tempo, ele compreende 
plenamente o valor da indicação de Engels e de Lenin segundo a 
qual a frente cultural – juntamente com a parte econômica e a 
parte política – constitui um terreno decisivo na luta das classes 
subalternas. (...) “O moderno Príncipe” estará criando as 
condições para a hegemonia das classes subalternas, para sua 
vitória na “guerra de posição” pelo socialismo. (COUTINHO, 1999: 
p. 173)

Existem – segundo Gramsci – dois tipos principais de intelectual. Um 

é o “intelectual orgânico”, forjado em estreita ligação com a emergência de uma 

classe social determinante no modo de produção econômico. A função é 

homogenizar e dar consciência a essa classe, “não apenas no campo 

econômico, mas também no social e no político” (GRAMSCI apud COUTINHO,

1999: 175); e, o outro tipo é formado pelos “intelectuais tradicionais”, que, 

embora tenham sido no passado uma categoria de intelectuais orgânicos de 

uma determinada classe (por exemplo, os padres em relação à nobreza feudal) 

– formam segundo Gramsci, depois do desaparecimento daquela classe, uma 

parte relativamente autônoma e independente. Para Nelson Coutinho, é um 

erro grosseiro identificar “intelectual orgânico” com “revolucionário” e 

“intelectual tradicional” com “conservador”. Desse modo pode-se identificar 

intelectuais “tradicionais” (por exemplo, padres ou professores) ligados às lutas 

do proletariado. 

Para Ivete Simionatto (2004), na busca de romper com as matrizes 

conservadoras que haviam ganhado força no Brasil com o Golpe de 1964, 

Gramsci aparece como a grande novidade em trabalhos nas áreas de 

Educação, Ciência Política, Antropologia, Serviço Social e Ciências da 

Religião. De acordo com Simionatto, estudos revelam que, no limiar da década 

de 1960, as primeiras referências a Gramsci já começam a estar presentes nos 

escritos de alguns intelectuais brasileiros, como Michael Löwy, Carlos Nelson 

Coutinho e Leandro Konder, que se destacam como os primeiros a se referir ao 

autor dos Quaderni nos seus escritos. Segundo essa autora, há referência a 

Gramsci em Carlos Nelson Coutinho “Problemática Atual da Dialética” (1961). 

“Do Existencialismo à Dialética: a trajetória de Sartre” (1963). De Leandro 

Konder” “Problemas do Realismo Socialista (1963). 
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Segundo Ivete, a Universidade pode ser caracterizada, a partir do 

pensamento gramsciano, como um aparelho privado de hegemonia. que, tal 

como a Igreja, possui uma certa autonomia que existia antes do capitalismo e 

poderá continuar existindo depois dele. Dessa forma, o intelectual ligado a esta 

instituição, enquanto desenvolve funções docentes, é – gramscianamente – um 

intelectual tradicional, que pode ser conservador ou revolucionário. Ele não 

pode ser definido como intelectual orgânico, uma vez que a função que exerce 

não foi criada por nenhuma das duas classes fundamentais. 

De outra forma, se forem tomadas como eixo de análise as 
práticas de assistência social, vai se verificar que elas têm suas 
raízes antes mesmo da Idade Média, como forma de ajuda aos 
pobres, prosseguindo durante o feudalismo e atravessando o 
período capitalista. Neste sentido, também se pode situar o 
assistente social como intelectual tradicional, na medida em que 
suas funções representam uma continuidade histórica, 
perpassando diferentes formações sociais. Durante muitos 
séculos, toda a assistência social realizou-se por meio de 
instituições criadas pela Igreja; no capitalismo moderno, ao 
contrário, essa assistência deixa de ser um instrumento de 
distribuição da caridade privada, transformando-se numa atividade 
institucionalizada e legitimada pelo Estado e pelo poder 
dominante. (SIMIONATTO, 2004: p. 205) 

A Igreja Católica como uma instituição tradicional desempenha, 

assim, um papel crucial antes e após a institucionalização do Serviço Social e 

esse papel se mantém mesmo quando este Serviço Social se consolida e se 

legitima.

Há que se considerar, no entanto, que essa passagem das 

atividades filantrópicas para a institucionalização pública implica a incorporação 

de parâmetros teórico-científicos, não ocorrendo num mero continuum. Não se 

trata de um deslocamento mecânico, mas sim, da incorporação de novas 

tarefas no enfrentar da “questão social” com as configurações postas pela 

ordem capitalista. Não se trata mais de uma oposição entre pobres e ricos, mas 

entre proletários e empresários, entre capital e trabalho.

O projeto da assistência social que nasce com o capitalismo não 
é o de “ajudar operários em desigualdade (...) mas o de educar a 
classe operária, isto é, fornecer-lhe regras de bom senso e razões 
práticas de moralidade, corrigir seus preceitos, ensinar-lhe a 
racionalidade, discipliná-la nos seus trajes, nos seus lares, nos 
orçamentos domésticos, na maneira de pensar. (LEROUX, 
Jannine Verdes apud  SIMIONATTO, 2004: p. 205) 
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No entender de Simionatto (2004), o Serviço Social, no momento da 

sua institucionalização na sociedade capitalista moderna, surge como uma 

síntese das práticas sociais pré-capitalistas, aliando-se ao projeto da classe 

dominante. Também é possível compreender que o assistente social tem 

possibilidade de direcionar sua prática tanto na perspectiva das classes 

dominantes quanto na perspectiva das classes dominadas, possuindo, 

portanto, uma certa autonomia. Assim, se a prática do assistente social é 

politizada pelos interesses contraditórios das classes fundamentais, ele não 

reproduz monoliticamente as demandas do poder burguês, mas a sua atividade 

é tencionada por estas contradições.

Nesse contexto, pode-se considerar que o assistente social, no 
sentido gramsciano, é um intelectual tradicional. Ao desenvolver 
suas atividades diretamente ligadas ao Estado, está vinculado a 
um aparelho de hegemonia, mas, no seu interior, tem 
possibilidades de se posicionar, seja do ponto de vista do projeto 
burguês, seja do ponto de vista das classes subalternas, embora 
com determinados limites. Certamente, ele toma uma posição, que 
o define como intelectual tradicional conservador ou 
revolucionário, cuja organicidade irá se estabelecer na medida em 
que ele se vincule ao partido, ao sindicato e aos diferentes 
organismos representativos das diferentes classes. Portanto, para 
compreender a noção de intelectual orgânico e tradicional no 
sentido gramsciano, torna-se fundamental estabelecer as 
mediações necessárias. (SIMIONATTO, 2004: p. 206) 

Para Simionatto, em toda a historiografia do Serviço Social defende-

se a posição de que o assistente social é um intelectual orgânico da burguesia. 

Assim, partindo-se da premissa de que o Serviço Social tem suas origens nos 

marcos do capitalismo, e se desenvolve como profissão no contexto da divisão 

social capitalista do trabalho, o assistente social é, sem dúvida, um intelectual 

orgânico da burguesia. Nesse sentido, ele se apresenta gramscianamente 

como um intelectual moderno, do tipo característico da sociedade 

industrializada.  

Observe-se, entretanto, que o assistente social, por ter sido formado 

numa instituição tradicional como a Universidade, é na realidade um intelectual 

tradicional podendo ser conservador do sistema capitalista ou transformador do 

sistema.

Para José Paulo Netto “a emergência do Serviço Social (...) é uma 

variável da idade do monopólio; enquanto profissão, o Serviço Social é 
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indivorciável da ordem monopólica – ela cria e funda a profissionalidade do 

Serviço Social”. (NETTO, 1992: p. 70)

A mesma perspectiva é defendida por Iamamoto e Carvalho (1982), 

entendendo que o Serviço Social

se institucionaliza dentro da divisão social do trabalho como 
partícipe de implementação de políticas sociais especificas 
levadas a efeito por organismos privados e públicos, inscritos no 
espaço de legitimação do poder de grupos e frações das classes 
dominantes que controlam ou têm acesso ao aparato estatal. 
(IAMAMOTO & CARVALHO, 1982: p. 112) 

Também para Maria Lúcia Martinelli, o Serviço Social é “uma criação 

típica do capitalismo, por ele engendrada, desenvolvida e colocada 

permanentemente a seu serviço, como uma importante estratégia de controle 

social, uma ilusão necessária para, juntamente com muitas outras ilusões por 

ele criadas, garantir-lhe a efetividade e a permanência histórica”. 

(MARTINELLI, 1998: p. 51) 

Concordamos nesta Tese, com a perspectiva de Ivete Simionatto 

quando diz que:  

embora a profissão se institucionalize nos marcos do capitalismo, 
as funções do assistente social surgiram a partir de uma estrutura 
anterior, representando uma continuidade histórica; essas funções 
são assimiladas pela classe historicamente dominante, para 
exercer o domínio (ou supremacia) sobre o conjunto das classes 
sociais subalternas seja qual for o tipo de sociedade. As funções 
do assistente social não foram, portanto, criadas pelas novas 
classes fundamentais (burguesia e proletariado), mas são 
originárias de formações sociais anteriores ao capitalismo; este 
certamente as redimensiona dando-lhes um novo significado 
social. Mas tais funções podem também existir em outras formas 
de sociedade pré ou pós-capitalistas. (SIMIONATTO, 2004: p. 207-
208)

Entre os autores gramscianos, Simionatto analisa o trabalho de 

Ammann, uma vez que, a seu ver, tal trabalho constitui a primeira formulação 

que adota o referencial gramsciano para analisar o processo sócio-histórico do 

Desenvolvimento de Comunidade no Brasil. A opção de Ammann pelo 

“arcabouço teórico gramsciano” situa o “Desenvolvimento da Comunidade 

como a representação de uma ideologia e uma política proposta por 

organismos internacionais, absorvida e difundida pelas classes dirigentes e 
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pelas organizações privadas, com a mediação de seus intelectuais, recebendo 

amplo respaldo do Estado no Brasil”. (SIMIONATTO, 2004: p. 208) 

Com base nesta problemática, Safira Ammann entende que o 

referencial teórico gramsciano possibilita, “desvendar as conjunções que se 

operam no equilíbrio de forças”. (AMMANN, 1980: p. 19)  Indaga então se as 

propostas e práticas de participação implementadas têm contribuído para 

conformar as massas aos interesses da burguesia ou, pelo contrário, para levá-

las a participar ativamente na produção da história do mundo. Nesse sentido a 

resposta que parece mais adequada é de que existe uma contradição nas 

propostas e práticas de participação. Nesse processo contraditório, o 

intelectual tradicional, que pode ser conservador ou revolucionário, contribui 

para direcionar esse projeto ideopolítico ou projetos contraditórios de 

participação para o conservadorismo ou para a revolução. Esse 

posicionamento se dá de acordo com o posicionamento político ideológico 

impingido a esses projetos e com seu posicionamento, pois, na condição de 

intelectual tradicional, ligado a instituição secular como a Universidade, tem 

uma relativa autonomia para planejar e se posicionar. 
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4.3 Base da Singularidade do Projeto Ideopolítico da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco e a Institucionalização do 

Serviço Social no Estado 

Buscou-se, na particularidade da história da sociedade 

pernambucana, a base da singularidade do projeto ideopolítico que orientou a 

Escola de Serviço Social. 

As contradições da sociedade pernambucana e o conflito entre a 

aristocracia e a burguesia geraram as pré-condições para o acirramento da luta 

de classe. Essa luta, nos primeiros séculos da colonização, tinha um caráter 

liberal, diferente da Revolução Praieira, a qual; como já visto, de acordo com 

alguns historiadores; teve uma natureza socialista utópica e da Intentona 

Comunista, que possuía um caráter de luta entre capital e trabalho. 

Na primeira metade do século XX, quando foi fundada a Escola de 

Serviço Social de Pernambuco; a sociedade pernambucana já possuía uma 

história secular de contradições. A contradição entre capital e trabalho já havia 

sido denunciada, inclusive pelo Partido Comunista, que por meio da luta 

armada apoiara a Intentona Comunista liderada por Carlos Prestes. 

A Intentona deixara marcas profundas na sociedade pernambucana, 

tanto pelo seu arrojo, como pelo seu insucesso. Tanto pela violência que 

perpetrara, como pela violência de que fora vítima.  

A particularidade de Pernambuco está nas manifestações precoces 

da luta de classe, decorrentes do sistema do capital. Supõe-se que essa 

precocidade esteja relacionada com o sucesso da capitania e com sua 

conseqüente acumulação de riqueza, privatizada por alguns. Isto favoreceu o 

aprofundamento das contradições no bojo das manifestações da questão 

social. Certamente também favoreceu a emergência antecipada, em 

Pernambuco, da luta de classe,a qual era mais evidente nas relações sociais 

capitalistas.

Por suposição, essa particularidade pernambucana está no fato de 

que, tendo o sistema do capital se estruturado mais cedo na capitania, as 
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contradições do sistema também se explicitaram mais cedo do que no resto do 

Brasil.

Esse marco histórico, provavelmente, conduziu os trabalhadores a 

uma ação de vanguarda em relação às lutas emancipatórias desencadeadas 

no País. Dessa forma, Pernambuco vai esculpindo sua história por meio 

dessas lutas.

No século XX, a Intentona Comunista, as vitórias eleitorais do 

Partido Comunista e a articulação da Frente do Recife; foram, por suposição, 

explicitações da luta de classes. Essa luta propunha a socialização da riqueza 

produzida pelos trabalhadores e denunciava a apropriação, por alguns grupos 

dominantes, da riqueza produzida socialmente. 

A ditadura militar de 1964, aliada do sistema do capital, exibiu um 

ódio avassalador em Pernambuco contra as organizações dos trabalhadores, 

especialmente contra os sindicatos rurais e seus dirigentes. Tratou, o golpe 

militar, de depor o governador eleito no Estado e articulou a cassação do 

mandato do Prefeito do Recife, pela Câmara de Vereadores. Perseguiu os 

parlamentares que se opunham à ditadura, articulando a cassação dos seus 

mandatos e investiu contra todos que suspeitavam ter ligações com o 

movimento emancipatório. 

Mesmo assim, em 1964, ainda que sob forte repressão policial, 

setores organizados da sociedade pernambucana resistiram. Os grupos 

libertários receberam e deram apoio à Arquidiocese de Olinda e Recife. As 

organizações populares buscaram continuar sua luta e foram apoiadas por 

grupos progressistas. 

Apesar da intensa repressão, que atingiu até o Arcebispo de Olinda 

e Recife, Dom Hélder Câmara que teve sua casa metralhada, a mobilização 

popular foi se rearticulando e tentando eleger parlamentares considerados 

progressistas que se opunham ao golpe e pregavam a volta à democracia.

A suposição que fazemos foi de que a particularidade das contradições 

de Pernambuco, tenha produzido uma Escola com um singular e contraditório 

projeto ideopolítico ou projetos que se contrapunham. Essa suposição se 

alicerça no fato de que a Escola surgiu justamente das contradições 
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particulares do sistema capitalista desenvolvido em Pernambuco. Esse sistema 

pernambucano havia produzido também uma particular questão social no 

Estado. Decorre daí a conseqüente necessidade de implementar políticas 

sociais também particulares e de formar pessoal especializado para trabalhar 

essas políticas. Surge, assim, a exigência de fundação de uma escola de 

Serviço Social pernambucana. 

Essa escola devia responder às necessidades de Pernambuco na 

época. Para responder a essas necessidades, construiu um singular e 

contraditório projeto ideopolítico ou delineou projetos que se contrapunham, os 

quais refletiam além do contraditório Serviço Social, as contradições políticas e 

ideológicas pertinentes ao estado de Pernambuco e peculiares ao ideário dos 

professores e alunos da Escola de Serviço Social. 

Ademais, considerando-se ser a Escola um espaço educacional e 

que os processos educativos supõem a existência de uma ideologia e uma 

política, depreende-se daí que existia, na Escola, um projeto ou projetos 

ideopolíticos, mesmo que subjacentes. A própria concepção de uma escola 

sempre exige a existência de um planejamento. Sobre esse assunto, a 

professora Lourdes Moraes diz em seu depoimento que: “foi planejada e 

fundada a Escola de Serviço Social de Pernambuco e suas aulas foram 

iniciadas no dia 06 de maio de 1940, funcionando em dependências do Juizado 

de Menores (...)”. (MORAES, M. L. 1990: p. 14) Esse planejamento para a 

fundação da Escola, indubitavelmente continha uma ideologia e uma política, 

ou ideologias e políticas. 

Esses conteúdos ideológicos e políticos eram trazidos à tona por 

meio da doutrina divulgada por seu fundador e primeiro diretor Professor 

Rodolfo Aureliano e pelas idéias expressas por professores e alunos da Escola. 

A Escola foi caracterizada por referenciais filosóficos e teóricos: num 

primeiro momento os referenciais apreendidos por professores formados em 

diferentes profissões e num segundo momento, os referenciais apreendidos por 

aqueles que foram fazer o curso de Serviço Social no Rio de Janeiro e ao 

voltarem passaram a dirigir a Escola. Mesmo que essa configuração ideológica 

e política não seja explicitada, pode-se inferir que se encontravam na base do 

processo de formação profissional de professores e alunos. Ao mesmo tempo 
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em que lhes possibilitava vivenciar sua prática social, a luz dessas ideologias e 

políticas.

A afirmação de que existia, mesmo que subjacente, um projeto 

ideopolítico ou projetos se sustenta na percepção de que a Escola foi 

planejada, surgiu de uma história e se desenvolveu, fazendo história. História 

essa, que se materializava por meio do trabalho de seus sujeitos históricos: 

professores e alunos os quais eram sujeitos de projetos que se encontravam 

num contexto ideológico e político. 

A história do Serviço Social em Pernambuco e de sua Escola é, pois, 

plena de ideologias e políticas, as quais são explicitadas nos arquivos da 

Escola e nos depoimentos de professores e alunos. Essas identificações são 

um forte indicador e uma garantia de que havia subjacente ou mesmo explícita 

uma caracterização ideopolítica na Escola. Isso se deve ao fato de que o fazer 

a história da Escola de Serviço Social de Pernambuco implicava 

necessariamente na existência de ideologias e de políticas, e de que, no caso, 

elas tanto se encontravam implícitas como eram explicitadas por professores e 

alunos que faziam a Escola de Serviço Social de Pernambuco. Apóia-se 

também, esse entendimento, na compreensão de que a existência de 

expressões ideológicas e políticas já são, em si mesmas, uma orientação e um 

contraditório projeto, ou mesmo orientações e projetos que se contrapõem. 

Vale acrescentar que essas orientações continham as contradições 

inerentes à sociedade pernambucana, ao próprio Serviço Social, que se 

debatia entre as suas manifestações conservadoras e transformadoras às 

explicitações ideológicas e políticas de seus professores e alunos. 

Observe-se também que, a Escola se encontrava no contexto 

contraditório que é Pernambuco e isso tinha um significado particular. Esse 

significado particular se dá, sobretudo, pelo fato de ter Pernambuco se 

adiantado até o século XVII em relação ao sucesso do sistema do capital no 

Brasil. Por este motivo se supõe, que o desenvolvimento de suas forças 

produtivas se fez de modo mais acelerado do que nas demais capitanias até 

aquele século, o que se refletiu nos séculos que se seguiram. 
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Isto produziu certamente o surgimento mais precoce das 

protoformas do sistema capitalista e das suas contradições. Essa situação de 

Pernambuco fez, provavelmente, emergirem mais cedo os conflitos e a questão 

social os quais são reflexos da contradição existente entre capital e trabalho. 

Pode-se inferir que essa realidade contraditória fez surgir também 

mais precocemente a luta contra a escravidão, que aqui foi empreendida pelos 

negros organizados em quilombos, desde o século XVI prorrogando-se nos 

séculos que se seguiram. Posteriormente, essa luta passa a ser travada 

também nos séculos XVIII e XIX, por literatos e poetas abolicionistas 

humanizados como: Joaquim Nabuco, João Francisco Teixeira, Afonso 

Olindense, José Maria de Albuquerque Melo, João Ramos, Luís Ferreira Maciel 

Pinheiro, João Barbalho Uchôa Cavalcanti, José Mariano Carneiro da Cunha e 

Castro Alves, este último precisa ser citado porque, embora seja baiano, 

estudou na Faculdade de Direito do Recife. Essas lutas abolicionistas se 

configuravam como lutas de classe, por serem os escravos os trabalhadores 

que, por meio do seu trabalho socializado, contribuíam para acumulação do 

capital privatizado pelos senhores. Em Pernambuco, as lutas emancipatórias 

forjaram o ideário combativo do Estado. Essas lutas, se supõe construíram 

uma cultura histórica que se refletiu na Escola de Serviço Social de 

Pernambuco, durante sua existência. 

A resistência empreendida historicamente em Pernambuco 

possivelmente também se deve aos índios; os quais, ao se sentirem expulsos 

de suas terras e expropriados dos seus recursos de sobrevivência; procederam 

a guerra no interior para manter suas terras. 

Provavelmente essa resistência foi forjada também na luta 

empreendida pelos portugueses e brasileiros ao expulsarem os franceses e 

holandeses. 

Finalmente, mais precocemente em relação a outros estados do 

Brasil, os pernambucanos iniciaram a luta contra a exploração do sistema do 

capital. Esse sistema foi implantado e desenvolvido inicialmente pelos 

portugueses, posteriormente pelos espanhóis, holandeses e outros povos 

imperialistas, que aqui se instalaram ou passaram a estabelecer relação 
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capitalista. E, segundo historiadores, foi contestado desde o século XIX, 

embora não haja consenso sobre essa interpretação. 

Essa história de luta de Pernambuco é, como se percebe, por 

conseguinte da maior importância, porque, provavelmente, foi capaz de 

influenciar o projeto ideopolítico da Escola de Serviço Social e por conseguinte, 

a formação profissional dos assistentes sociais. 

Era o projeto contraditório, debatendo-se entre o conservadorismo e 

as idéias transformadoras, conforme vimos afirmando ao longo desta Tese. Isto 

porque o ideário do Serviço Social era contraditório e também recebia o reflexo 

da sociedade pernambucana a qual também era plena de contradições.

Para melhor compreender as contradições ideológicas e políticas 

daquela época na Escola foi indispensável a tomada dos depoimentos. O 

professor da Escola de Serviço Social Paulo Maciel, Reitor da Universidade 

Federal de Pernambuco no período logo após à Escola ter sido integrada à 

Universidade, em seu depoimento referiu que a Escola de Serviço Social no 

seu entendimento: 

está intimamente ligada à figura de Rodolfo Aureliano. Rodolfo 
era muito curioso, porque ele foi juiz no interior na década 
próxima à revolução de 30. Houve um conflito, como vocês 
sabem, mais ou menos grande. Era chamado a “Questão da 
Barreira” e Pernambuco assumiu os produtos dos outros 
estados e era um verdadeiro exportador. Então isso gerou um 
certo conflito, sobretudo com a Paraíba, isso serviu muito à 
chamada República da Paraíba que chegou a ter uma 
constituição feita por Nestor Dantas, um professor da Faculdade 
de Direito que era da família Silveira Dantas. Ariano Suassuna, 
tem alguns fatos curiosos da família dele. Além dos Dantas, 
sempre teve um certo coronelismo político. Os Dantas na 
Paraíba representavam os Guerreiros em Pernambuco. Nestor 
Dantas foi o introdutor do protestantismo na Paraíba. João 
Dantas que matou João Pessoa era protestante e Dona Ritinha, 
mulher dele, também era protestante. Rodolfo Aureliano era 
torcedor da revolução de 30. (MACIEL, P. Entrevista para o 
Projeto Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 
2006)

A história registra que Rodolfo Aureliano, ao ser perseguido por 

forças políticas em Pernambuco, mudou-se para o Rio Grande do Sul, onde 

participou da luta que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Era jornalista do 

Partido Libertador, aliado de Vargas. Prossegue o professor Maciel: 
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Carlos de Lima Cavalcanti, quando chegou, sustentou todos os 
oficiais da Revolução de 30. Então o que aconteceu, Carlos de 
Lima notificou toda a magistratura. José Maciel, que morreu 
agora, (tinha 98 anos) e que foi afilhado de papai, participou do 
governo Carlos de Lima. Rodolfo Aureliano tinha várias coisas 
com uma carreira aberta, logo depois que voltou do Rio Grande 
do Sul foi juiz de Afogados da Ingazeira, Olinda e juiz da 
Capital. Bom, Rodolfo voltou porque ele percebeu um espaço 
que estava se dando, que talvez ele tivesse se formando, um 
espaço político. O fato é que antes se quis prejudicar a carreira 
dele. Foi então que Rodolfo pediu um licenciamento e foi morar 
no Rio Grande do Sul, onde passou vários anos. Voltou entre os 
anos 27,28 a 30. Quando ele voltou, tornou-se realmente, uma 
figura central em Pernambuco sobre alguns aspectos. (Idem)

O professor ressalta a inserção política do professor Dr. Rodolfo 

Aureliano salientando a amplitude de sua importância e influência em 

Pernambuco, desde a década de 1920. Essa influência se estende pelas 

décadas seguintes. A Escola era um espaço ideológico e político do qual 

participava o professor Rodolfo até a década de 1960, sendo apoiado por ela 

em suas ações enquanto também a apoiava. 

Na realidade, o que Cavaliere propôs no Rio, Rodolfo já fazia 
um pouco na prática, porque Rodolfo era, ao mesmo, tempo juiz 
e educador. (...) Rodolfo fundou o primeiro serviço de 
reabilitação grande na Escola de Serviço Social.  
Acontece que Rodolfo, então, verificou a necessidade de 
ampliar a Assistência Social dos menores que estavam presos 
em Pacas. No próprio juizado, ampliou a assistência para as 
famílias dos menores. Por isso ampliou-se o Serviço Social e 
achou que era necessário dar uma certa escolaridade a todos. 
(MACIEL, P. Entrevista para o Projeto Memória da Escola de 
Serviço Social de Pernambuco: 2006) 

O professor Paulo Maciel se reporta à atuação do Dr. Rodolfo 

Aureliano como Juiz de Direito, reportando-se a sua sensibilidade social. 

Preocupava-se, Dr. Rodolfo, com as crianças e suas famílias. Perseguido por 

forças políticas, fundador do Serviço Social no Juizado de Menores é, também, 

responsável pela ampliação do trabalho do Serviço Social junto à família dos 

menores.

Rodolfo trouxe para o grupo um médico que era psiquiatra e 
antropólogo: René Ribeiro. Esse era uma figura curiosíssima. 
René era excelente tinha vocação de antropólogo. Eu não 
posso dizer porque eu não sou médico para julgá-lo, como 
médico, mas como antropólogo ele era bom. Tinha uma visão 
enorme das coisas, do social, etc. René aceitou então fazer 
essa combinação. Então entrou essa turma que tinha origem 
católica com René que era agnóstico. Rodolfo era católico, 
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porém alguns médicos agnósticos eram ligados a ele também. 
(Idem)

Há, nessa informação, a referência às tendências cristãs e 

agnósticas do grupo fundador da Escola de Serviço Social de Pernambuco. 

Observe-se também a flexibilidade do Dr. Rodolfo que, mesmo sendo um 

católico fervoroso, convivia democraticamente com professores agnósticos. 

A Ação Católica, conseguiu do governo de Agamenon 
subvenção para a assistência social e aí se implantou. (Idem)

Observe-se a relação entre Igreja Católica e Estado por meio da 

assistência social. Esta é uma ação que demonstra uma preocupação do 

Estado com a questão social. A solução de reajustamento dos indivíduos ao 

sistema capitalista é conservadora e funcional, embora contraditoriamente a 

ação do Serviço Social seja realizada com base nos princípios democráticos e 

libertários, já presentes no ideário do Serviço Social da época. 

Na Escola de Serviço Social; como você tem curiosidade nessa 
linha, na verdade; René nunca foi um participante político, agora 
Lourdes era elemento da Ação Católica e Dolores também, 
sendo que tem uma diferença. É que a Ação Católica era 
guiada no Brasil por Alceu Amoroso Lima que não tinha essa 
preocupação. A distinção foi que Dolores trouxe, pela primeira 
vez a Pernambuco, a influência político-belga. E que vem do 
Partido do Centro Belga que era a Democracia Cristã Belga. 
(MACIEL, P. Entrevista para o Projeto Memória da Escola de 
Serviço Social de Pernambuco: 2006) 

Surge aqui, a influência partidária internacional, da Democracia 

Cristã Belga, a qual era um contraponto ao autoritarismo comum ao Estado 

Novo.

Dolores era uma moça rica, foi educada na Bélgica, falava 
inglês, francês perfeitamente, então era natural que tinha todos 
os hábitos aristocráticos, etc, mas tinha uma sensibilidade para 
essas coisas, e foi ela que trouxe, pela primeira vez para a 
Escola de Serviço Social, a diferença entre Assistência Social e 
Serviço Social. Uma Assistência Social sendo apenas um meio 
de amparo ao fraco e o Serviço Social dando as condições, ou 
seja, a vara de pescar, o problema que até hoje está na bolsa 
família, por exemplo, é esse o motivo do debate entre Lula e 
Cristóvan Buarque. (Idem)

Nesse trecho, o professor Paulo Maciel, faz a distinção entre 

Assistência Social e Serviço Social, trazendo uma associação contemporânea 

com os governantes atuais. 
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O maior hegeliano, na época em que eu fui à Alemanha, ainda 
era um brasileiro Pe. Lourizito, era um jesuíta, uma grande 
autoridade e era hegeliano, mas dali algum grupo puxou o 
marxismo, sem dúvida nenhuma e aí foi que houve a cisão da 
Ação Católica com a Ação Popular, cujo foco foi o Congresso 
de Ibiúna na UNE e que houve a cisão entre o grupo de Marco 
Antonio Maciel que representava a Ação Católica e que se note 
José Bonifácio de Nogueira era um dos amigos meus e dizia: 
Paulo, pela primeira vez São Paulo e Minas se uniram. (Idem)

O professor Paulo Maciel, refere-se a cisão da Ação Católica com a 

Ação Popular (AP), focando a tendência marxista da AP. Ilustra que o 

representante da AP, era José Serra, atual governador de São Paulo. 

O representante da AP era Serra, por conseguinte Serra tem 
uma tradição de esquerda e não é, senão por isso, que a 
Federação Brasileira das Industrias de São Paulo nunca, o 
aceitou. Porque o maior partido do Brasil, estou falando em 
nome de quem foi assessor ligado a Confederação Nacional da 
Industria de São Paulo. A Confederação tem história, tem 
cenário e tal, mas a força política é da Federação Nacional das 
Industrias de São Paulo. Essa é que é a verdade, nunca a 
Federação das Industrias de São Paulo pôs as mãos no fogo 
por Serra, porque sempre teve alguma desconfiança e ainda 
tem. Esse é que é o problema, porque aí foi que se deu a cisão. 
(MACIEL, P. Entrevista para o Projeto Memória da Escola de 
Serviço Social de Pernambuco: 2006)

O professor Paulo Maciel torna contemporâneo o discurso 

ideopolítico que perpassava o Movimento Estudantil da década de 1960 e 

mostra as relações que estabelecia com o pensamento hegeliano e marxista. 

Atualiza as origens políticas do atual governador de São Paulo, cuja expressão 

conservadora atual pode se encontrar em perfeita afinidade com a Federação 

das Indústrias de São Paulo. 

Posso depor por Paulo Freire que foi meu colega de escritório e 
depois eu fui assistente dele. Aliás, ninguém pode explicar, há 
duas pessoas na vida que alguns querem explicar, a mim e eu 
não posso aceitar porque convivi com eles mais do que 
ninguém: Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Conheço momentos da 
vida deles muito interessantes. Então ninguém pode explicar. 
Mas Paulo assim como eu, aceitou a cadeira de pedagogia e eu 
aceitei a de técnico em pesquisa em serviço social. Telmo, meu 
irmão, aceitou a de economia, porque tinha feito o concurso da 
cadeira de estatística e economia da escola de engenharia. 
Dom Milet, aceitou a de sociologia. Vocês hão de convir, 
modéstia à parte, por eu estar no meio e meu irmão também 
estar, que era um grupo forte. Dr. Dirceu Souto Maior Borges, 
Pedro Montenegro, Pe. Arnaldo Moreira e Claudino Nogueira. 
Era um grupo de primeiro time mesmo, em vários aspectos e 
era amadorístico porque as cadeiras, agora, propriamente de 
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serviço social, ou seja, Serviço Social de grupo, serviço social 
de casos, serviço social comunitário, eram delas mesmo, ou 
seja, de Lourdes, Dolores e Hebe. (Idem)

Há uma afirmação contínua de que os professores da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco eram intelectuais da melhor qualificação de 

Pernambuco à época. Ressalta-se também que eram professores abnegados e 

idealistas que não recebiam remuneração à altura dos seus conhecimentos. 

Eram portanto professores comprometidos com o bem-estar da população. 

Faziam, os alunos, estágio ligado com o subúrbio, etc, e essa 
coisa, Maria Hermina com o juizado de menores e as outras que 
concluíam o curso e iam fazendo os estágios e os professores 
eram mais ou menos esses. A esta altura, na realidade, o que 
dominava era um curso bom, mas não tinha essa divisão que 
interessou muito Helena e que é muito curiosa, não tinha essa 
divisão política que depunha o catolicismo. A essa altura não 
tinha. Era uma escola eficiente e aí, tanto que por isso, aí é a 
razão pela qual eu fui buscar uma pesquisadora e encontrei 
uma mulher. (Idem)

O professor Paulo Maciel, diz que, não havia uma divisão política, 

porque o que predominava era a eficiência do grupo de professores e de 

alunos. Essa percepção demonstra, no nosso entendimento, a possibilidade de 

se fazer Serviço social destituído de ideologia e política. É fora de dúvidas uma 

visão de neutralidade científica e técnica que percebemos como equivocada. 

Guerreiro Ramos era o titular de sociologia do DASP. Havia o 
titular de direito. Havia o de economia que era Reginaldo que 
era o tradutor de Marx, razão porquê eu estudei muito, o
Capital. (MACIEL, P. Entrevista para o Projeto Memória da 
Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2006)

Nessa parte do depoimento, o professor Paulo Maciel, se refere a 

aproximação de professores da Escola com o Capital de Marx. Refere que se 

tratava de uma estratégia. 

Foi uma estratégia do passado mais do que qualquer outra 
coisa, chegando a conclusão hoje que dos marxistas de 
Pernambuco, não é senão Gláucio Veiga, que conhece muita 
coisa, só que como ele disse uma vez a mim: Paulo, não sei 
como eu fui advogado e até hoje, eu vivi com sucesso se não é 
o que eu gosto, mas muitos marxistas de Pernambuco, ditos 
marxistas, de Marx leram muito pouco ou quase nada, isso eu 
posso lhe dizer porque li tudo por uma questão de 
estratégia...(Idem)
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A aproximação dos intelectuais pernambucanos com o marxismo 

fica aqui explícita, inclusive, acrescentando a crítica aos que se denominavam 

comunistas, sem, entretanto, conhecer a obra de Marx. 

Sobre a pesquisa realizada em Pernambuco sobre a questão da 
fome, tanto Josué de Castro como Gilberto Freyre disseram: 
Não, se é para fazer a pesquisa e tem gente capaz vamos fazê-
la. Eu, fui que organizei. Josué disse: concordo perfeitamente, 
Gilberto por outro lado disse: Não tenha a menor dúvida, pode 
fazer a pesquisa. Então é de enaltecer essa página. Todos os 
dois estão mortos, Josué e Gilberto foram grandes. Tiveram 
espírito bom, porque se fossem outros, iam dizer não. Iriam 
disputar, essa Gilberto vai fazer, não é de Josué, não teve isso. 
Então eu fui o montador da pesquisa, fui quem fez a coleta dos 
dados da pesquisa para Pernambuco. Então tive o apoio de um 
sujeito fabuloso a quem poucas homenagens se presta: Antonio 
Carolino Gonçalves, pai de Fernando Gonçalves. Carolino era 
um sujeito ótimo, competentíssimo e discretíssimo, então 
montamos a pesquisa, quando a gente fez a montagem da 
pesquisa, enviamos para Guerreiros e ele disse: ta bem 
montada, vocês então apliquem em Pernambuco. (Idem) 

Nessa ocasião é enaltecida a grandeza das personalidades de 

Josué de Castro e Gilberto Freyre, pioneiros da pesquisa social em 

Pernambuco. Presta uma homenagem a Antônio Carolino Gonçalves, 

ressaltando sua competência e discrição. A aplicação dessa pesquisa contou 

com a colaboração da Escola de Serviço Social, considerada a mais qualificada 

da época. 

Sobre as pesquisas de campo o professor Paulo Maciel lembrou 

que:

Luiz Delgado, que era um tipo curioso porque ele era um teórico 
mas disse uma vez a mim: Paulo, o mal da sociologia é que tem 
muitos debates teóricos e pouco Le Play e me deu o livro de Le 
Play para eu ler que é uma pesquisa prática que Le Play 
aplicou, mas não era, aí dissemos, o pior é que pessoas vão 
aplicar. Surge então, a Escola de Serviço Social que com efeito 
por meio de Lourdes, Dolores, etc. podia aplicar. No Serviço 
Social de grupo, comunitário, etc. Inclusive, Telma, minha 
mulher, tinha contato com lugares como a Ilha de Joaneiro, 
Centro, e Joana Bezerra. Ela possuía uma experiência para 
coordenar a aplicação da pesquisa. Fomos buscar o pessoal da 
Escola de Serviço Social. Chegando lá, eu falei com Lourdes e 
Dolores. Elas disseram: têm umas alunas que são mais fracas, 
porém, outras que são mais fortes. Vamos colocar fulana, 
sicrana, etc. e tal. Nesse meio aí elas disseram que um 
destaque teria que ser Telma. Pois ao mesmo tempo que tem 
os pés na terra, tinha uma boa base teórica, etc e tal. E foi na 
realidade ao analisar os questionários aplicados, as respostas, 
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os comentários, vimos que a melhor era Telma. Que se tornou a 
minha mulher. (MACIEL, P. Entrevista para o Projeto Memória 
da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2006) 

O professor Paulo Maciel, demonstra a posição de superioridade em 

pesquisa social da Escola de Serviço Social de Pernambuco, nessa época 

mostra inclusive, as afinidades e afetividades que tem com o Serviço Social. 

Na SUDENE, porque era muito dominado, se você me permite o 
nome pelos sudenenses, porque eu era da equipe deles, isso aí 
a história é muito grande, papo velho de história. Então, o que 
aconteceu é que esse pessoal foi saindo. Aí entra o problema 
que Tereza levantou, a geração de Paulo Freire, etc e tal, a 
liderança católica era de Jacque Maritain. Já aí Germano 
Coelho que entrou depois é de orientação de Emanoel Mounier. 
(Idem)

As referências a Maritain e Mounier são seguidas das influências de 

Hegel e Marx no cristianismo, chegando a citar Dom Hélder Câmara quando 

propõe uma síntese à semelhança de Aristótoles. Isto é, da metafísica e Marx.  

Então isso é todo o estado de espírito, agora depois que surgiu 
uma outra linha que foi de Minas, São Paulo, etc e tal, que se 
hegelirizou e até marxizou o cristianismo, chegando ao ponto de 
Dom Hélder dizer que podia ser feita uma síntese como a de 
Aristóteles. Isto é, da metafísica e Marx. Pelo que eu nunca 
entendi até agora. Nunca admiti. Então isso é outro problema, aí 
é que se deu a mudança, já Tereza foi aluna de uma geração 
em que a Ação Católica não era aquela Ação Católica nuclear 
de Dolores e de Lourdes, etc e tal. Lourdes, depois 
evidentemente também tomou essas posições até porque 
Lourdes era irmã de um general. 
Ação Católica mais ação tradicional, essa cisão do culto é 
depois. Já a geração de Tereza como aluna já sensibilizou-se a 
uma orientação diferente do que era o núcleo inicial. Agora a 
Escola elas souberam manter muito bem por cima dessas 
facções que já existiam. Dolores, Lourdes, etc e tal equilibrou e 
admitiu as várias correntes e levaram a Escola de Serviço 
Social muito bem. (MACIEL, P. Entrevista para o Projeto 
Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2006)

Isto posto, fica evidente, a existência de diferentes correntes de 

pensamento, as quais conviviam no espaço da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco. É mostrada a dinâmica e desenvolvimento desse pensamento 

em cujo caráter encontrava-se o aspecto ideológico e político. 

Quando a Escola de Serviço Social se interessou para se 
integrar à Universidade Federal de Pernambuco, eu fui a Murilo 
Guimarães e disse: a Escola de Serviço Social é conhecida, a 
equipe é ótima, é um pessoal sério, capaz, ele disse: não há 
problema, vamos trazer, agora o grande problema é o seguinte: 
não podemos trazer como escola. 
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...a Escola de Serviço Social entrou, estava no auge essa 
história de Departamento, isso historicamente, teve que a 
Escola se transformaria em departamento. Daí a razão de ter 
conseguido. Por exemplo, Lourdes não era do Departamento de 
Serviço Social e sim do Departamento de Ética em Ciências da 
Saúde, mas era porque a norma era essa, porém, a 
universidade aproveitou a equipe de base, porque a Escola 
trouxe realmente uma tradição. Prestou trabalho relevante nos 
serviços de Ciências Sociais de Pernambuco. Basta dizer isso, 
porque tinha trabalhos mais de campo do que a FAFIRE, 
segundo, Manoel de Nóbrega mais do que a própria UFPE. 
Então trouxe. Eu, modéstia a parte, era Pró-Reitor, havia grande 
possibilidade de eu ser o Reitor. E, aqui para nós, só houve dois 
votos contra mim na escolha para reitor. Até hoje ninguém me 
bateu em votação. Então, eu me empenhei muito para que duas 
escolas entrassem na universidade, uma foi a Escola de Serviço 
Social, outra foi a de Comunicação Social do CECOSNE de 
Madre Escobar. Murilo Guimarães dizia: Paulo, não posso abrir 
mão da história do Departamento porque primeiro, ele era a 
favor, segundo ele achava que as escolas profissionais 
dominariam a reforma. (MACIEL, P. Entrevista para o Projeto 
Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2006) 

Em determinados períodos, porém, como é exemplo a década de 

1960, a tendência mais progressista, libertadora e emancipatória parece ter 

conquistado a hegemonia. Isto porque a Escola de Serviço Social, nesse 

período, além de apoiar a fundação do Primeiro Centro de Cultura Popular, 

desenvolvia também projetos e organizava movimentos sociais, apoiando 

inclusive o Movimento de Cultura Popular. Chegava também a discutir o 

marxismo, por meio da adoção de texto marxista, conforme consta na Tese de 

Doutorado da professora Ana Vieira (1992), e no Memorial do Projeto de 

Doutorado da ex-aluna da Escola de Serviço Social de Pernambuco e 

professora de Serviço Social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Lúcia Maria de Barros Freire e no depoimento da ex-aluna da Escola e atual 

professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de 

Pernambuco, Vitória Gehlen.   

A ex-aluna da Escola de Serviço Social de Pernambuco Lúcia Freire, 

hoje professora de Serviço Social no Rio de Janeiro, em seu memorial para 

obtenção do título de Doutora em Serviço Social assim se refere à Escola:  

imbuída do ideário humanista cristão, mas atuando 
contraditoriamente no favorecimento do seu avesso, passando a 
perceber esse avesso e buscando redirecioná-lo (...) Desejo 
ressaltar contudo que tanto os caminhos de negação (avesso) 
como os de superação (avesso do avesso) não são mecânicos 
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como estas denominações podem sugerir, mas complexos na sua 
totalidade e no seu movimento, contendo uma os germens da 
outra, em processo de transformação / superação ou, conforme 
Magda Soares (op.cit: 34), sem lançar fora o que se arrancou. 
A inserção nos movimentos de Ação Católica dos anos 50 e 60 – 
Juventude Estudantil Católica / JEC e Juventude Universitária 
Católica / JUC – diferenciados quanto às ideologias e informações 
decorrentes de sua evolução nas duas épocas, porém ambos 
preenchendo o grande espaço social-ideológico de que eu e a 
maioria dos jovens do meu círculo dispúnhamos fora do ambiente 
familiar, carregado da emoção romântica de adolescente, inclusive 
portador de contestação à sociedade vigente e convite à 
intervenção para sua mudança (...).(FREIRE, L. M. B. 1998: p. 6) 

Nessa fala a ex-aluna da Escola Lúcia de Barros Freire refere-se as 

ideologias existentes nos Movimentos Sociais de JEC e JUC coordenados pela 

Ação Católica, os quais passaram por evoluções históricas. Refere-se à 

mudança ideopolítica que se processou na JEC da década de 1950 para a JUC 

da década de 1960, quando então fazia o curso de Serviço Social na Escola. 

Assim, ao escolher a profissão eu não dispunha de condições para 
perceber o caráter conservador e elitista do movimento católico de 
então, conforme analisa Raul de Carvalho (Iamamoto e Carvalho, 
op.cit.), diante do desdobramento da questão social, referente à 
exploração e controle social do trabalhador em face da formação e 
entrada no cenário político da classe operária (Iamamoto e 
Carvalho, ibidem: 128). (...). (FREIRE, L. M. B. 1998: p. 6) 

Situa no tempo sua percepção em relação ao Serviço Social e do ser 

assistente social. Diz, inclusive, desconhecer, na época, o caráter conservador  

do movimento da Ação Católica. 

Somente com o olhar de hoje, portanto, percebo impregnada, na 
época, da visão contraditória e abstrata de mundo do 
comunitarismo ético cristão (...). Optar pelo Serviço Social como 
forma de conjugar carreira e “missão” no mundo (...). Escolhi, 
assim, ser profissionalmente um “agente da justiça e da caridade”, 
conforme o título de Raul de Carvalho (In Serviço Social & 
Sociedade (2) I, mar, 1980: 43-71), buscando competência, 
profissionalização e dedicação exclusiva em relação às questões 
sociais, sem subdividir meu tempo entre profissão e “apostolado”. 
Personifico assim a análise de Iamamoto: “O Serviço Social 
aparece aos militantes desses movimentos como uma alternativa 
profissionalizante às suas atividades de apostolado social, num 
momento de profundas transformações sociais e políticas. A Ação 
Social e a Ação Católica logo se tornam uma das fontes 
preferenciais de recrutamento desses profissionais” (Iamamoto, 
1992: 20). (FREIRE, L. M. B. 1998: p. 6) 

A ex-aluna situa a sua percepção atual, concordando com a análise 

crítica de Iamamoto e Carvalho. 
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Parto daí para cursar, entre 1958 e 1962, a então Escola de 
Serviço Social de Pernambuco (ESSPE), depois integrada à 
UFPE. De base confessional católica, fundada em 1940 por 
iniciativa do então Juiz de Menores, teve total influência do 
Instituto Social do Rio de Janeiro, com a formação neste de duas 
“professoras matrizes”, que lá se diplomaram em 1943 e 45, 
tornando-se uma delas diretora da ESS-PE de 1944 a 61. 
Correspondo, portanto, a uma geração prolongamento das 
pioneiras das primeiras Escolas de Serviço Social. Uma dessas 
professoras formadas pelo Instituto Social – Dolores Cruz Coelho, 
originária de uma ilustre família burguesa de Pernambuco, que 
realizara estágio de Pós-Graduação em programas cooperativos 
na Noruega – foi das influências mais fortes e reforçadoras da 
minha fé humanista comunitária cristã, com todos os princípios de 
valorização da pessoa humana, explicitados em Iamamoto e 
Carvalho (ibidem: 162) e Iamamoto (1992: 17-30) exceto na 
consciência de seus determinantes e suas contradições na 
realidade (...).(Idem, p. 7) 

Coloca aqui, relevante informação acerca da atualidade das falas 

que percorriam a Escola de Serviço Social na década de 1960. Identifica as 

afinidades com a atualização empreendida por Iamamoto e Carvalho . ressalva 

o nível de consciência de seus determinantes e de suas contradições da 

realidade.

Trago da ESS-PE, também, a influência provavelmente a mais 
importante, introjetada e em transformação até hoje, mas aplicada 
principalmente nas primeiras práticas, já como profissional no Rio 
de Janeiro: a de Paulo Freire, professor da disciplina Pedagogia e 
Relações Humanas, traduzida em princípios fundamentais 
profundamente incorporados, tais como o tratamento democrático 
– participativo centrado no sujeito – hoje transmutado no atualismo 
controle social redirecionado, central às políticas e práticas críticas 
– junto com a capacidade de realizá-lo criativamente, a partir de 
um autêntico interesse e crença no potencial humano, no saber e 
na organização popular. (FREIRE, L. M. B. 1998: p. 7)

Aqui, surge o professor Paulo Freire e os aspectos democráticos do 

seu método. Segundo Lúcia Freire, essa pedagogia e relações humanas 

ensinada por Paulo Freire, hoje se transmutou. Envolve, contemporaneamente, 

o atual controle social redirecionado e central às políticas e práticas críticas. 

Lúcia Freire enfatiza a importância dessa pedagogia para a criatividade a partir 

do interesse e crença no potencial e na capacidade que têm os seres 

humanos. Vê as possibilidades reais de ser um educador da organização 

popular.

A partir dele deu-se uma primeira rachadura, embora leve, em 
relação aos princípios abstratos transcendentes, iniciando-se as 
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preocupações com a análise da realidade brasileira (...). (FREIRE, 
L. M. B. 1998: p. 7)

Expressa, a professora e ex-aluna da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco, Lúcia Freire a primeira rachadura, embora leve, em relação aos 

princípios abstratos dominantes na época.

Nesse período, também sob a influência de Paulo Freire, com um 
grupo de estudantes da ESS-PE, produzi o meu primeiro trabalho 
(coletivo) fora dos muros escolares. Por meio deste trabalho dei os 
primeiros passos também em direção a uma atuação política de 
classe, relacionando-me com outros militantes ilustres da política 
estudantil de outros cursos como engenharia, integrantes da União 
Estadual de Estudantes e depois da União Nacional (UNE), 
posteriormente exilados políticos no pós-64. (FREIRE, L. M. B. 
1998: p. 8) 

Fica claro que a pedagogia aplicada às classes subalternas 

provocava reação das elites conservadoras de modo a perseguirem aquelas 

que a utilizavam na década de 1960. 

Os “Seminários de Formação” foram o meu maior desafio, 
obrigando-me a leituras das revistas da Brasiliense, de São Paulo/ 
Ed. Brasiliense, que circulou dos anos 50 a 64, constituída pela 
vanguarda do pensamento de esquerda no Brasil até 
recentemente – Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Octavio 
Ianni; Estudos Sociais, do Rio de Janeiro, que circulou de 1958 a 
64 e que apresentava sínteses do pensamento marxista, algumas 
famosas como a de Mariguella sobre a questão agrária. (Idem, p. 
8)

Aqui, a professora Lúcia Freire se refere ao acesso a textos 

marxistas nos seminários de formação, na Escola de Serviço Social de 

Pernambuco, entre 1958 e 1964. 

Estas revistas, assinadas pelo meu ex-marido, eram utilizadas 
para reflexão e debates sobre questões da atualidade, escolhidas 
pelos alunos segundo os princípios democráticos citados. 
(FREIRE, L. M. B. 1998: p. 8)

Essas discussões tinham democraticamente a participação de 

professores e alunos que nutriam uma afinidade com a Doutrina Social da 

Igreja Católica, adotada por uma parte mais progressista da Igreja, 

representada por seus militantes mais avançados, que, durante o golpe militar 

foram também perseguidos e exilados. Essas discussões guardavam uma 

contradição, na medida em que os participantes das discussões tinham 

afinidades com a Igreja e o objeto de discussão eram as idéias marxistas. 
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A professora Evany Mendonça, terceira diretora da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco, ao falar sobre a Escola diz: 

A exigência de crescimento econômico de industrialização – 
enfatizando a ideologia nacionalista – de combate à inflação, tudo 
isto já apontado para o desenvolvimento e apoiado na lógica do 
amortecimento de tensões sociais, constitui a tônica do segundo 
governo Vargas. O anti-comunismo, a conquista do trabalhador, o 
apaziguamento das classes, cujo antagonismo se deixava fora de 
foco, orientava a ideologia da política social trabalhista, a qual era 
explicitada nas propostas de progresso social, bem estar social, 
paz social. (MENDONÇA, E. G. M. 1990: p. 55) 

Na fala da professora Evany Mendonça já aparece claramente a 

crítica ao amortecimento das tensões do segundo Governo Vargas, na década 

de 1950. 

Segundo o ponto de vista do humanismo, na sustentação de 
valores ético-filosóficos a ele inerentes – sobretudo os da 
“dignidade” e “perfectibilidade da pessoa humana”, do “bem-
comum” – ministrava-se o ensino de Serviço Social nessa etapa. 
(Idem, p. 56)

Em seguida faz uma colocação sobre o tipo de humanismo da época 

voltado para a integração social, para o ajustamento social, sem 

questionamento do sistema: 

A prática profissional era direcionada à “integração social”, ao 
“ajustamento social”, sem que se questionasse a realidade, o chão 
em que os “casos” ocorriam. Perguntava-se sobre o porquê da 
riqueza, mas não se indagava sobre o porquê da pobreza (...). 
Tudo seria resolvido com o Desenvolvimento (...). (Idem, p. 56) 

O fantasma da Revolução Cubana, nesta década de 1950 faz os 

Estados Unidos da América do Norte, por meio da “Aliança para o Progresso” 

fazer investimentos em políticas sociais, inclusive em Pernambuco. 

No panorama mais amplo, da América Latina, o fantasma da 
Revolução Cubana passa a fazer medo ao capitalismo 
conservador do Norte. O encontro e a Carta de Punta Del Este, a 
Aliança para o Progresso, são acontecimentos dessa época. Esta 
última propunha-se a atuar na perspectiva de distribuição de renda 
mais eqüitativa, da realização de programas de reforma agrária, de 
eliminação do analfabetismo, na redução da mortalidade infantil e 
no setor de habitação popular. Na ocasião, foi expressiva a sua 
participação como fonte de recursos destinados à execução de 
políticas sociais (...). 
Uma consciência clara dominava as preocupações dos que tinham 
a responsabilidade do ensino de Serviço Social: a exigência de um 
embasamento teórico: identificado e mais profundo, abrangendo 
conhecimentos fundamentais de Sociologia, Economia, Psicologia 
Social, Política. Era o momento de arregimentar todos os esforços 
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para a mobilização de recursos necessários a um novo tempo que 
se vivia (...). 
Inicia-se aí um longo período de repressão mais ou menos intenso 
no governo dos cinco generais, apoiados no ideário de segurança 
nacional, da Escola Superior de Guerra. 
O discurso do primeiro Presidente golpista, o General Castelo 
Branco manifestava a confiança no desenvolvimento e, ainda o 
respeito à Constituição, a defesa da Democracia, a realização do 
bem estar geral, a execução de reformas e a crença na auto-
determinação dos povos. A leitura e a práxis que daí se originaram 
manifestavam tudo isto, mas no negativo. Ressalte-se, apenas no 
capítulo das reformas, a promulgação do Estatuto da Terra, 
orientando uma política agrária até hoje considerada avançada e 
evidentemente não aplicada. Continuaram os generais se 
sucedendo na presidência impingindo torturas, uns mais outros 
menos (...). 
Continuava o discurso governamental perseguindo o 
desenvolvimento, que fez então um casamento, desastrado, com a 
segurança. Tivemos uma participação muito ativa – a Escola, 
como instituição, professores e alunos, estagiários – e, ainda, 
assistentes sociais nos programas de organização popular ainda 
vigentes como os da Operação Esperança, sob a orientação de D. 
Hélder Câmara. (MENDONÇA, E. G. M. 1990: p. 58-61) 

Aqui é relatada a participação ativa da Escola na organização social 

e nos movimentos sociais. Por outro lado, aparece também o trabalho conjunto 

com a Operação Esperança da Arquidiocese de Olinda e Recife, o que 

demonstra a efervescência da ação externa à Escola por parte de seus 

componentes. 

A Escola de Serviço Social de Pernambuco era, no contexto 
universitário, altamente politizada. (Idem, p. 61)

A politização da Escola de Serviço Social de Pernambuco é 

qualificada por sua terceira Diretora, como sendo extremamente alta, o que 

como não podia deixar de ser, gera desconforto aos ditadores. 

Evidentemente, não escapamos do braço armado alongado e 
tivemos alunos processados, professores presos, exilados. 
(MENDONÇA, E. G. M. 1990: p. 61-62)

A perseguição a professores e alunos da Escola de Serviço Social 

de Pernambuco é um indicador da existência de ações progressistas na 

Escola, mais que isso, chega a ser confirmação da existência dessas ações. 

Continuávamos sem concessão de apoio ao poder ilegitimamente 
estabelecido e exercido, discreta, mas firmemente. (Idem, p. 62)

A afirmativa de que há uma singularidade no projeto ideopolítico da 

Escola de Serviço Social de Pernambuco novamente encontra apoio, quando 
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da percepção de que a história de Pernambuco tem uma particularidade de 

vanguarda. Por outro lado ao se indagar sobre a configuração das ideologias e 

políticas que transitaram na Escola de Serviço Social de Pernambuco, 

encontramos respostas e indicações nos documentos da Escola e nos próprios 

depoimentos de professores e alunos. O depoimento da professora Evany 

Mendonça, por exemplo, dizendo que a Escola não fazia concessões ao 

Regime Militar imposto de forma ilegítima é um indicador da resistência da 

Escola na década de 1960. 

A professora Maria Lúcia Macedo Melo (Vice-Diretora da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco quando era diretora a professora Evany 

Mendonça) informou que: 

A década de 60, na Escola de Serviço Social de Pernambuco e 
em muitas outras instituições de ensino de Serviço Social no 
Brasil, caracteriza-se pela luta para superação do reconhecido 
isolacionismo, que as afligia. Merece destaque naquele momento, 
a organização das Escolas em nível regional provocando inclusive 
a reestruturação da ABESS (Associação Brasileira de Ensino de 
Serviço Social) e a mobilização estudantil, fortemente apoiada 
pela JUC (Juventude Universitária Católica) e, dentre os 
instrumentos utilizados pelas Escolas, os Encontros Regionais de 
professores e alunos, além dos cursos para aperfeiçoamento 
docente no campo das ciências sociais, promovidos pela Escola 
de Pernambuco graças ao convênio celebrado com o UNICEF 
com a obrigatória intermediação da SUDENE (...) constituía-se, 
então, uma das metas da Escola a filiação à Universidade Federal 
de Pernambuco (...). Em Pernambuco, a 1º de março de 1971, é 
criado na UFPE o Departamento de Serviço Social, vinculado ao 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. (MELO, M. L. M. 1990: 
p. 64-65) 

Ao se ressaltar a base filosófica, ideológica e política do Serviço 

Social vale observar que ela apresenta suas contradições e que essas 

conduziram ‘a luta empreendida entre forças conservadoras que se 

confrontavam com forças transformadoras pela maior influência de suas idéias. 

Essa luta sempre esteve presente na história da Escola. Luta essa, que 

também aflorava por meio dos conflitos internos da própria Escola, 

manifestados por professores e alunos e que se estendem até os dias de hoje, 

no interior do Departamento de Serviço Social. O que demonstra que o 

conceito de luta de classe tem uma concretude contemporânea. 
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É importante lembrar que, na luta pela influência ideológica e 

política, as forças democráticas e progressistas muito se empenhavam, 

exercendo em muitas situações a predominância. 

A professora Anita Aline na sua entrevista disse 

Na Escola de Serviço Social de Pernambuco, havia realmente a 
influência religiosa da Igreja Católica, mas não pertencia a 
entidade congregacional. E outra coisa também, a Escola era 
muito autônoma, independente. (ALINE, A. Entrevista para o 
Projeto Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 
2007)

A professora da Escola de Serviço Social de Pernambuco e ex-

aluna, fala sobre a autonomia e independência da Escola em relação ‘a Igreja 

Católica, embora reconheça as afinidades entre essas instituições.

Quando a Escola quis entrar na Universidade, procuraram saber 
como a Escola se mantinha, e o grande problema da Escola era 
que não havia uma entidade mantenedora. Um grupo de 
intelectuais sob a liderança do Dr. Rodolfo, foi responsável pela 
criação da Escola. Mas não se constituía uma entidade 
patrocinadora. A LBA nunca foi à entidade mantenedora, como 
alguns pensam. Fez apenas a doação do prédio onde funcionou 
até 1971. 
A Escola era muito convocada em situações de emergência 
pelo governo. Principalmente na época de enchentes. (ALINE, 
A. Entrevista para o Projeto Memória da Escola de Serviço 
Social de Pernambuco: 2007) 

A professora Anita Aline, se reporta a sua atuação quando se 

encontrava à frente do Serviço Social da LBA, nas décadas de 1960 e 1970 e 

que coordenava um grande trabalho junto aos desabrigados em decorrência 

das enchentes dos rios Capibaribe e Beberibe no Recife. 

Durante a revolução, nos anos 60 e 70 o exército achava que 
nós na LBA devíamos assumir toda e qualquer assistência em 
relação aos flagelados. Isso não quer dizer porém, que a LBA 
permanecesse atrelada ao Governo. O mesmo se pode dizer da 
Escola. Uma das preocupações da direção nos anos 60, era 
manter a Escola desvinculada de qualquer compromisso que 
representasse perda de autonomia. Até mesmo quando se 
tratava de convênio com outras entidades. Uma das 
preocupações de Evani, na época de 1960 Evani já era diretora 
da Escola. A preocupação, era de manter a Escola 
desvinculada de um compromisso, que representasse perda de 
autonomia. (Idem)
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Mais uma vez, a professora Anita Aline mostra a preocupação da 

Escola de Serviço Social em se manter autônoma apesar das ligações que 

pudessem estabelecer com governos e com entidades. 

Algumas pessoas tentam distinguir ainda no Serviço Social três 
modalidades: caso, grupo e comunidade. Nos anos 50,  quando 
entrei na Escola, a disciplina abrangia a prática do Serviço 
Social com diferentes abordagens, segundo as características 
do público-alvo (“clientela”). (idem)

Nesse momento a professora Anita Aline mostra que à época (anos 

50) os denominados métodos de Serviço Social de Caso, Serviço Social de 

Grupo e Serviço Social de Comunidade, não eram separados, mas 

estabeleciam uma inter-relação na prática do Serviço Social. 

Então, você tinha uma prática, muito voltada para o movimento 
operário que era a grande preocupação naquela época. Não 
vamos agora analisar os determinantes, mas, o Serviço Social 
tem suas origens na questão social. Quando a Escola foi criada 
o problema era a criança e o adolescente, vamos dizer, o 
problema da criança e adolescente, que estava no Juizado de 
Menores, mas não quer dizer que o Serviço Social tratasse da 
criança e do adolescente como seu objeto. Nos anos 50 e 60 a 
Escola estava preocupada de alguma maneira com a ação 
operária, que era o verdadeiro centro de interesse da Ação 
Católica. Quando entrei na Escola, havia uma preocupação 
muito grande, com o trabalho que se vinha realizando em 
Camaragibe, por conta da fábrica, e do programa de 
cooperativismo, uma iniciativa importante da família Collier. A 
Rerum Novarum era um ícone para a prática do Serviço Social. 
Predominava a influência franco belga e não a norte americana.  
Havia muita preocupação com as desigualdades e com a 
exploração do trabalho. A influência religiosa se fazia sentir na 
prática do Serviço Social. Quando retornei à Escola em 1960, 
discutia-se na ABESS a metodologia do Serviço Social e a 
estrutura de um novo currículo. Estávamos vivendo a reforma 
universitária precisávamos de um currículo, um plano de curso 
consistente. Isto, incluindo novas disciplinas específicas do 
Serviço Social, além do Serviço Social de Caso, Serviço Social 
de Grupo, incluindo organização social da comunidade e 
também supervisão em Serviço Social. A reforma universitária 
tornou difícil a sobrevivência de escolas isoladas. Daí o 
movimento observado no Nordeste, pela incorporação das 
escolas às universidades. Com exceção de Pernambuco, nos 
outros estados as escolas eram de origem religiosa e 
confecional. Primeiro foi o Maranhão, depois o Rio Grande do 
Norte, o Ceará e as demais. (ALINE, A. Entrevista para o 
Projeto Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 
2007)

A professora Anita Aline, fala de como a Escola se organizou para 

se integrar na Universidade Federal de Pernambuco e de como foi heterogênia 
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a inserção das diferentes Escolas de Serviço Social nas universidades federais 

e se refere a discussões sobre a metodologia que se encaminhavam para a  

aplicação do método único 

Como estagiária trabalhei no SESC, sob supervisa da 
professora Hebe Gonçalves a qual tinha grande influência no 
SESC. Hebe era Diretora Técnica do SESC. como Diretora 
Técnica ela teve metas cumpridas. Ela me dava orientação no 
sentido de supervisionar núcleos no interior, onde havia um bom 
segmento comercial. (ALINE, A. Entrevista para o Projeto 
Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2007) 

Nessa informação, a professora Anita Aline, se reporta a professora 

Hebe Gonçalves, que fizera o Curso de Serviço Social no Rio de Janeiro, 

sendo a terceira assistente social formada a ensinar na Escola de Serviço 

Social de Pernambuco. 

Então eu supervisionava os núcleos de Caruaru, Garanhuns e 
Arcoverde. Em Garanhuns, eu ficava na colônia de férias. Eu 
fazia um monitoramento de instrutores. Ao mesmo tempo, 
desenvolvia um trabalho junto à merenda escolar como dietista 
que me deu experiência com o Serviço Social rural, no trato 
com professoras, gestores e produtores de leite. Nunca tive 
atuação político-partidária. Durante a Revolução trabalhava com 
os militares e com a Igreja, sem restrições. Eu nunca tive 
relação com política (...) eu trabalhava com todo mundo e nunca 
percebi nada não, essa história de dizer que a Escola teve um 
protagonismo político, acho que foi inventado pela Revolução, 
pelos próprios militares. Quanto ao protagonismo político da 
Escola, não sei se é possível falar de um protagonismo de 
resistência. Na verdade os militares se mostravam ameaçados 
por qualquer trabalho de grupos organizados.  (Idem)

A percepção da professora Anita Aline é de que a Escola não teve 

um protagonismo político, pois o que existiam eram projetos de ação 

comunitária.

Na época da reconceitualização, em torno de 69, o Serviço 
Social rejeitava as instituições. Houve o cancelamento dos 
campos de estágio nas instituições. A Escola passou a ter seus 
laboratórios nas comunidades. Ora, com a ditadura, isso foi 
entendido como resistência. Os anos mais difíceis depois de 
1970, já nos encontraram na Universidade e com maior 
proteção. Vale salientar que desde então, a formação 
profissional ganhou um outro perfil, uma outra direção social, 
orientada por um referencial progressista, a princípio inspirado 
no BH, mais althusseriano, acompanhando o Movimento de 
Reconceituação. (ALINE, A. Entrevista para o Projeto Memória 
da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2007) 
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A professora Anita Aline coloca momentos diferentes da repressão 

militar, mostrando situações em que era possível trabalhar com uma certa 

autonomia e outros em que a censura impedia essa liberdade de ação. 

Ao ser questionada sobre os Círculos Operários, a professora Anita 

Aline disse: 

Não sei porque eu nunca participei das atividades dos Círculos 
Operários, nem tive muita aproximação com os dirigentes. Há 
monografias antigas, inclusive orientadas por Paulo Freire. Um 
trabalho em Casa Amarela, mas eram trabalhos muito mais 
voltados, assim, para a questão do trabalhador, um trablho 
voltado para a educação popular. Mas havia muita preocupação 
com as desigualdades e com a exploração do trabalho. (Idem)

A professora Anita Aline, se refere à preocupação da Escola com o 

trabalhador. Vale lembrar que, desde o início de seu funcionamento, a Escola 

de Serviço Social apresentou um trabalho junto às fábricas pois, seu fundador, 

Dr. Rodolfo Aureliano chegou a ser presidente dos círculos operários em 

Pernambuco. 

Como toda Escola privada, tem o seu núcleo duro de poder, e 
eu não participava desse núcleo de poder. O grupo que 
participava era Lourdes Moraes, era Dolores Coelho, Eliane 
Gitirana, Evani Mendonça, Lúcia Melo, Lilia Collier. Eram as 
pessoas que formavam aquele grupo, que sustentava a Escola. 
Elas constituíam a entidade mantenedora sem saber que o 
eram. (ALINE, A. Entrevista para o Projeto Memória da Escola 
de Serviço Social de Pernambuco: 2007) 

A professora Anita revelou a existência de um grupo de poder no 

interior da Escola de Serviço Social de Pernambuco. Esse grupo ao qual ela se 

refere era formado por assistentes sociais, pois a Escola se encontrava nas 

décadas de 1950 e 1960. 

a gente ganhava, depois como professor a gente ganhava (...) 
agora a Escola tinha os melhores professores do recinto, graças 
a Lourdes Moraes, porque Lourdes Moraes tinha um conceito, 
vamos dizer, como de uma pessoa íntegra, respeitadíssima, 
com um respaldo familiar, político. Então nós tínhamos, na 
época em que eu entrei na Escola, o plano de curso: tinha 
Direito Penal, que era o pai de Souto Maior Borges, era o 
Desembargador Dirceu Souto Maior Borges. 
Quando eu voltei, já em 60, aí eu já fiz contato com Paulo 
Freire. A Escola, então, já estava na ideologia do 
desenvolvimento. (Idem)

A professora Anita Aline, lembra que no início dos anos 1960, ainda 

perdurava a ideologia desenvolvimentista das décadas anteriores. O 
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Desenvolvimento de Comunidade teve uma grande atuação com projetos, tais 

como aqueles, coordenados pela professora Hebe Gonçalves na Usina de 

Eletrificação de Boa Esperança, no Piauí e nos demais campos de estágio de 

Pernambuco, coordenados pelas professoras Célia Castelo Branco, Eunice 

Pereira, Sílvio Lorêto, entre outros. 

Então a Escola já trabalhava com alguns temas de 
comunidades e desenvolvimento de comunidade. Então é a 
época do desenvolvimento de comunidade.  É a época áurea do 
desenvolvimento de comunidade. a Escola entra na ideologia do 
desenvolvimento da CEPAL, sob a influência da SUDENE, 
passando a contar com Paulo Freire, Dirceu Pessoa, Paulo 
Maciel, no seu quadro de pessoal. A Escola passa a privilegiar o 
desenvolvimento da comunidade. Embora se diga ter sido nos 
anos 50. Não foi. O Serviço Social foi primeiramente voltado 
para a ação comunitária, nós não tivemos isso aqui não, não 
era o desenvolvimento de comunidade, era organização de 
comunidade. Então veja, nos anos de 1950 é a preocupação 
assim, com a criação de um Fichário Central de Obras. As 
medidas com vista a reduzir os problemas das pequenas 
populações, essas coisas. Então nos anos 60 e 70, a Escola 
embarca na ideologia do desenvolvimento. A SUDENE torna-se 
referência, para todas as escolas do Nordeste, com Celso 
Furtado.
Não existia financiamento. Todas as entidades que existiam, 
como, SESI, SESC, não financiavam a Escola. Era a própria 
Escola que se financiava. Nos fins dos anos 60, 70, a LBA é 
reestruturada, dá-se a criação da FEBEM, mas só havia  
articulação em função dos estágios, havia, então uma 
colaboração do Serviço Social na implementação desses 
programas. (ALINE, A. Entrevista para o Projeto Memória da 
Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2007) 

O Professor Sylvio Lorêto, ao se referir aos questionamentos sobre 

as referências intelectuais, dos autores mais seguidos e debatidos na Escola e 

sobre os diálogos ou mesmo os confrontos de correntes de pensamento, assim 

disse:
Existiam, no Recife, duas grandes forças: uma, formada por 
intelectuais próximos à Igreja Católica e outra representada pelo 
Partido Comunista. (LORÊTO, S. Entrevista para o Projeto 
Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2005) 

O professor lembra que, na sociedade pernambucana, já existia uma 

discussão entre católicos e comunistas na década de 1940-1950, no que se 

refere ao direcionamento ideológico e político a ser seguido pela sociedade de 

Pernambuco. 
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(...) um tempo quando eu era estudante, depois, em que ao lado 
disso, havia essas duas forças e apresentou-se um terceiro 
grupo que era de católicos não tradicionais e que se afirmavam 
ora trabalhando, atuando próximo, junto, não vou dizer que 
junto, mas simultaneamente com socialistas, comunistas e que 
eram acusados pelos... porque a coisa é a seguinte, o 
movimento é muito curioso e tudo isso... para dar uma idéia, 
quando eu era estudante havia uma juventude universitária 
católica masculina e uma universitária católica feminina e havia 
uma JEC masculina e uma JEC feminina.  
Estou querendo me lembrar qual era o efeito dentro da Escola, 
da discussão sobre o Movimento de Cultura Popular. Dentro da 
Escola eu penso que havia...eu tenho medo de cometer alguma 
injustiça. Eu penso, eu sentia, a sensação que eu tenho é que 
uma pessoa assim avançada era (...) e parecia, então nas 
conversas, nas discussões e os outros mais tradicionais. (Idem)

Aqui o professor Sylvio Lorêto, se reporta as diferenças ideológicas 

e políticas que existiam no interior da Escola, na década de 1960. 

Agora em efeito assim ideológico acho que... por exemplo 64, 
ano que dividiu, foi uma grande divisão e que se fala nas 
guerrilheiras perfumadas. Guerrilheiras perfumadas eram todas 
as senhoras de engenho, de fornecedores de cana e coisa... e 
aí, com patrocínio de muitos católicos de bom nível, fizeram 
movimento a favor da chamada Gloriosa Revolução. E havia um 
grupo que era perseguido. A favor dos perseguidos, então, a 
Escola de Serviço Social ficou muito a favor dos que sofreram. 
(LORÊTO, S. Entrevista para o Projeto Memória da Escola de 
Serviço Social de Pernambuco: 2005)

Há uma referência ao posicionamento da Escola a favor dos 

perseguidos. Vale salientar que com o Golpe Militar de 1964, houve uma 

divisão mais nítida das posições ideológicas e políticas de alunos e professores 

da Escola, porém a prevalência era dos progressistas, daí ter sido, a Escola, 

perseguida e professores e alunos ameaçados, presos, perseguidos e até 

exilados.

Essa foi uma sensação, encontrava-se apoio. Não podia ser 
ostensiva demais porque estava ali no olho de todo mundo. 
Agora, Conde da Boa Vista... não faça bobagem porque o 4° 
Quartel está ali dentro... assim como eles fizeram aqui, 
entraram por aqui por perto (...) Mas você contava o pessoal. 
Agora, confesso que não tenho dados sobre, assim claro, pode 
ser até que, depois, vendo alguns documentos, papéis. Uma 
outra forma de se saber a história é consultar os jornais da 
época, porque não é difícil, a gente pensa que é muito difícil, 
não é. No Joaquim Nabuco, acho que até o próprio jornal se 
encontra fácil. Tem aquele outro sistema, o microfilme. Eu sei 
que no tempo de estudante de Direito, a gente contava o 
pessoal da escola. Eu achava que eu me colocava no grupo 
mais avançado, no grupo democrata, no grupo... O não-
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democrata era o da tradição de (...) porque aqui na Faculdade 
havia um divisor de águas que era, na época, a UDN e o PSD, 
ou seja, a União Democrática Nacional e o Partido Social 
Democrata, este último que era o partido onde Getulio defendia 
a ditadura, que era de Etelvino, que era de Agamêmnon 
Magalhães, tudo isso era ditadura. Os contra isso, eram os 
democratas. Dividiam-se, os partidários entre os que mataram 
Demócrito e os que eram a favor de Demócrito, o divisor era 
isso aí. (Idem)

Vale lembrar que a União Democrática Nacional (UDN) era 

avançada na época do Estado Novo, no que diz respeito à defesa da 

democracia. Observa-se, no entanto, que no segundo Governo de Getúlio 

Vargas. Na década de 1950, a UDN assume uma posição conservadora e 

reacionária contra o nacionalismo de Vargas e sua aliança populista. A UDN, 

por meio de Carlos Lacerda, jornalista que se tornara deputado federal, passa 

a atacar as ações de Getúlio. Mais adiante a UDN vai de encontro à posse de 

Juscelino e João Goulart, participando do Golpe de 1964, que implantou a 

ditadura militar que destituiu o presidente João Goulart, eleito pelo povo. 

Então, nós todos éramos contra essa linha de pensamento do 
Estado Novo... depois isso foi mudando muito (é tanto que hoje, 
muito reacionário é democrata e que se falava na tradição 
anterior).
(...) dentre os estudantes, porque dentre os estudantes havia 
esse grupo, um grupo que era patrocinado, cooptado pelo 
governo, pelas secretarias, e o grupo que era contra. E nós 
formávamos desse lado, do lado mais progressista, do mais 
social.
A Escola de Serviço Social, do ponto de vista estudantil, era 
sempre do lado que eu considero democrata, progressista, 
inovador. (LORÊTO, S. Entrevista para o Projeto Memória da 
Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2005)

O professor Sylvio Lorêto está se referindo à década de 1950, 

quando de acordo com essa informação a Escola de Serviço Social de 

Pernambuco, apresentava essas características democráticas que, na 

realidade, se manifestavam desde a sua fundação. 

Aí é o seguinte, o Serviço Social Rural, eu acho muito pouco 
conhecido e acho que muita coisa se perdeu, o pessoal está 
esquecendo, esquece mais do que a gente pensa. Eu tinha a 
idéia de fazer um relato, contar essa história com certa 
sistemática, quer dizer, porque acho que foi uma experiência, 
inclusive acho que tem que se fazer uma experiência crítica 
porque cada um tem a sua (experiência). Eu estava interessado 
nessa coisa do rural e do social rural, quando eu vi a notícia, eu 
fui lá na Escola de Serviço Social falar com a Lourdes Moraes. 
Lourdes Moraes, me diga: onde é que eu vou encontrar esse 
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pessoal? Aí Lourdes Moraes disse: eu não sei, não vi nada, 
ninguém me disse nada, mas você vai falar com Irineu Cabral, 
Irineu Cabral era (...), (Irineu Cabral, você propõe tal lugar, 
assim, assim, no edifício (...) 13º terceiro). E eu fui lá, ele tava 
preparando um relatório, pediu desculpas, podia atender. Bom, 
eu acabei, para entrar no Serviço Social Rural, indo ao Rio e 
tentei, através de pessoas, chegar aos diretores. Até que, 
coincidentemente, encontrei um assessor do Reitor no Hotel 
Serrador que disse: -isso tudo se resolve lá em Recife. Aí eu 
passei um telegrama para o meu pai, disse: -olhe, aí o Serviço 
Social Rural está... Lauro Borba. Papai conhecia, aí foi a 
conversação e aí o fato é que eu entrei como sociólogo. Tinha 
um colega meu que era sociólogo também, que era Heraldo 
Souto Maior, tinha Artur Pedro Santos Neto, que era da 
Administração. Aí trabalhamos um bocado de tempo e foi uma 
experiência... a gente acreditou naquilo que fazia. O Ponto 
Quatro que era aquele do governo americano de uma ajuda e 
eu estive fazendo uma bolsa lá na Universidade de Berkeley, na 
Califórnia. (LORÊTO, S. Entrevista para o Projeto Memória da 
Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2005)

O professor se refere ao Serviço Social Rural que era implementado 

na Escola de Serviço Social de Pernambuco. 

O Serviço Social Rural era para ser um serviço rural semelhante 
ao SESI da indústria e ao SENAI não sei o que do comércio, era 
o que seria... mas a própria lei que cria é equivocada. Eles 
habilmente fizeram um encontro em Ipanema, lá em São Paulo, 
em Sorocaba, reunindo todos os fulanos de todos os estados 
para fazer uma linguagem comum, o que é isto, de que maneira 
é. E aproveitou para dar aula de Sociologia, de Antropologia, 
Economia, Serviço Social, etc., porque agrônomos, professores, 
advogados... cada estado botou o seu... o nosso aqui era o 
mais técnico, o menos político, o mais assim... e com um 
embasamento melhor. Fomos daqui uma assistente social que 
era Eunice Pereira, eu não sei nem o que é feito de Eunice (...), 
era assistente social, Heraldo Souto Maior e eu, fomos para 
esse encontro lá em... e discutiu-se... e adotou-se como técnica 
de Serviço Social o desenvolvimento de comunidade. (Idem)

Observe-se aqui, a importância do Desenvolvimento de Comunidade 

no meio rural. Era a presença do Serviço Social no campo. Esta era uma época 

de desenvolvimento. 

(...) É, de desenvolvimento de comunidade. Interessante porque 
você vê, inclusive participa com técnicos de outros países, de 
outras experiências e vai ver que há muita coisa semelhante vai 
ver que... aí começa a desenvolver e a criar. O meu estudo foi o 
seguinte: não adianta você pensar em desenvolver a 
comunidade só, você tem de partir de uma área, de um... depois 
a gente começou aqui a desenvolver aqui a idéia das áreas 
homogêneas que hoje já é... já ninguém fala em pós-
desenvolvimento e em eixo do desenvolvimento, coisa que 
depois foi ser adotada. 
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(...) É algo... você tem de partir de um trabalho maior. Se você 
for trabalhar a comunidade de... você consegue fazer uma coisa 
pequenininha e aí fica, se você não se preocupar em atuar com 
os relacionamentos, com o mercado, com a compra e venda, 
com o que ele vai, como ele desenvolve, como ele cresce, você 
tem de pensar amplo. Mas aí vieram na hora que... porque era 
muito curioso, como é que a gente tentava identificar uma nova 
área de ação. 
O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), depois, que eu 
trabalhei, que foi o órgão sucessor do Serviço Social Rural fazia 
pesquisa, pesquisa, pesquisa, pesquisa, pesquisa... Aí depois 
eu percebi que enquanto você foi faz pesquisa, você não faz a 
Reforma Agrária, está pesquisando. E a intenção era essa, tem 
aerofotogrametria, têm aqueles especialistas, têm aqueles 
grandes laboratórios, têm aqueles grandes mapas, têm aqueles 
quadros, têm aqueles... A Reforma Agrária não sai. (Ibidem)

O professor Sylvio Lorêto, parece fazer uma crítica à pesquisa que 

não conduz à reforma agrária. Parece uma crítica à pesquisa idealizada que 

em vez de transformar, apenas contempla a realidade. 

Eu ensinei uma disciplina chamada Sindicalismo. Porque se 
chamava Sindicalismo não sei. 
(...) Era coisa de sindicato, acho que estávamos vivendo... eu 
tinha que trabalhar nessa coisa dos aprendizes lá e dei aula de 
direito do trabalho na Paróquia de Casa Amarela, fui lá dar aula 
para os operários, mas tive um aprendizado duríssimo porque 
chegava lá, porque isso, porque aquilo... aí o fulano: - Doutor, 
não é nada assim não, ninguém assina carteira- Eu digo: mas 
está aqui  escrito. - Mas ninguém assinou carteira. (LORÊTO, S. 
Entrevista para o Projeto Memória da Escola de Serviço Social 
de Pernambuco: 2005)

Observe-se que fica bem clara a dificuldade que o intelectual 

formado pela tradição acadêmica, tem de se comunicar com o educando das 

classes populares inserido na realidade cotidiana da exploração do homem 

pelo homem que não cumpre as leis. 

A Paróquia era... era um pároco que é uma figura curiosa que 
abriu o salão para que os operários fossem lá e tal. Aí 
inventaram essa coisa, aí me chamaram, eu era empolgado. Eu 
cheguei a me inscrever num concurso de direito do trabalho. Eu 
e José Adjuricaba da Costa e Silva. Era meu colega de (...) 
muito amigo. Depois eu fui para o Serviço Social Rural, fui aqui, 
aqui acolá e desisti dessa coisa de Juiz do Trabalho. Ele 
continuou, continuou e chegou lá a presidente. E então eu me 
empolgava por aquilo, quando eu vi aquilo... E essas coisas das 
questões sociais, das discussões da (...) Essas novidades que 
iam saindo, fora as novidades que estão na bíblia, no 
evangelho, nos apóstolos. Novidade... mas aí se empolgavam 
com aquilo. 
(...) Eram noturnas. As de Camaragibe eram de manhã. Foi um 
aprendizado para mim, foi aquele impacto, que você sai de 
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jovem idealista para uma realidade. Existe a lei, mas ninguém 
cumpre a lei, esse é que é o detalhe. Mas eu fazia questão, 
insistia, a lei é essa, vamos para adiante. 
(...) Acho que era da Macaxeira, por aí, essa coisa, eu não sei 
bem qual era a extensão da Paróquia nessa época. Era um 
padre que eu acho que teve ligação com... porque uma coisa 
chamada JOC, Juventude Operária Católica, então tinha uns 
padres que se vinculavam a isso, então eram atuantes. E tinha 
outra figura que eu acho que apareceu por aqui, Marcelo 
Santos, jovem padre também. (Idem)

O professor mostra a atuação dos padres junto aos operários por 

meio da Juventude Operária Católica (JOC). 

Hoje eu estou convencido, que para fazer Reforma Agrária não 
precisa tanta pesquisa não. (Ibidem)

Mais uma vez, o professor Sylvio Lorêto faz uma crítica às 

infindáveis pesquisas que não levavam à efetivação da reforma agrária. 

Tudo por conta do IBRA? É, do IBRA. Isso era a parte de 
saúde, tinha a parte de alimentação, tinha a parte de educação, 
montava-se escola. Aí botava aqueles agrônomos, com o 
devido respeito, agrônomo é bom para plantar, mas para 
trabalhar com recuperação do valor homem como sujeito da 
história é meio difícil. Mas olhe, eu lhe trouxe aqui essa 
documentação que acho que deve ir para o Projeto Memória da  
Escola de Serviço Social em Pernambuco, é o seguinte: esses 
papéis aí referem-se ao programa da Fundação Nacional do 
Menor, todo ele, é um programa completo da Fundação 
Nacional do Menor, que trabalhava na Mangabeira. Esse é um 
programa completo de... como é que chama isso? De avaliação. 
Foi um programa... como é que a gente chama? 
(...) É, nisso entrava a Universidade Federal de Pernambuco e a 
UNESCO ou um outro aí qualquer que eu não me lembro mais 
qual é, internacional e aí... (...) E aí nessa transferência que 
eles... foi dito assim mesmo (...) É lamentável porque tinha 
muita coisa interessante. 
(...) Tinha coisa de documentação pessoal nossa... 
(...) Agora, sobre esse serviço, quem poderia ser entrevistado 
também seria Heraldo Souto Maior, que trabalha... ele está 
aposentado, mas ele ainda dá aula na pós-graduação de 
Sociologia, lá na Federal, lá no 14°, 13° andar daquele prédio. 
Heraldo Souto Maior. Agora, quem mais? Porque... Evany, 
quem mais? 
(...) É, podia ser Almeri. Pode ser que ele tenha bastante coisa, 
pode ser que tenha (...) 
(...) É Paulo Maciel seria também... Paulo Maciel... Podia ser 
também a esposa de Souto Borges. 
(...) É. Havia uma aluna, quer dizer, foi aluno, depois foi 
profissional, atuante, chamada Célia Coelho Barros hoje, que foi 
presidente do Diretório, foi atuante, pode ser que ela tivesse 
alguma novidade a apresentar. (LORÊTO, S. Entrevista para o 
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Projeto Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 
2005)

O professor Sílvio Lorêto procura esclarecer a atuação 

transformadora da Escola citando sua atuação inclusive no Movimento 

Estudantil. Desse modo, ressalta a existência da contradição e da presença de 

forças emancipatórias na década de 1960.

A forte existência e permanência dessas forças, se supõe, decorriam 

também da memória libertária peculiar às bases de parcela da sociedade 

pernambucana.  

Esse depoimento do professor Sílvio Lorêto reforça a idéia de 

singularidade do projeto ideopolítico da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco. Ela se encontra, na presença quase sempre hegemônica das 

forças transformadoras, tanto no Estado, como na Escola. No início da década 

de 1960, a hegemonia dessas forças no Estado foi muito explicitada e 

contribuiu para organizar as classes populares e o povo na sua luta por 

direitos. Aliou-se a Escola à Arquidiocese de Olinda e Recife que lutou com 

denodo contra a opressão, a tortura e a perseguição impingida aos grupos 

mais avançados. Lutou tanto por aqueles da classe social mais oprimida 

representada pelos pauperizados, oprimidos e humilhados do Estado como 

pelos aliados de outros estratos sociais. No caso, também professores e alunos 

da Escola, considerados intelectuais tradicionais transformadores, de acordo 

com explicações gramscianas, os quais apoiavam a luta das classes 

subalternas na direção da conquista da sua hegemonia. 

A professora do Departamento de Serviço Social da Universidade 

Federal de Pernambuco, Vitória Gehlen, ex-aluna da Escola de Serviço Social, 

em seu depoimento disse: 

Eu era aluna do Colégio das Damas. Como aluna do Colégio 
das Damas, comecei a formar minha posição política naquele 
momento. O Colégio das Damas tinha um diretório, cuja 
presidente era Isabel Baltar, minha colega de turma. Eu e Isabel 
Baltar estudávamos o Clássico. Ela era presidente e eu fui eleita 
vice-presidente. Então, naquela época ali, já se discutia toda 
uma visão do que acontecia. Naquela época de 1962, 1963. Eu 
estava fazendo o curso secundário em 1964. Tomei então 
conhecimento da profissão de assistente social. No Colégio das 
Damas eu tinha colegas que militavam, Isabel Baltar foi uma 
das primeiras, pois era presidente do Diretório. Eu era vice. 
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Com ela então nós discutíamos política. (GEHLEN, V. 
Entrevista para o Projeto Memória da Escola de Serviço Social 
de Pernambuco: 2005)

A ex-aluna da Escola, informa que sua militância política teve início 

no curso secundário na década de 1960. 

Eram idéias progressistas, a questão dos militares, após 
primeiro de abril de 1964. Toda aquela coisa ocorrendo na 
época da ditadura. Antes da Ditadura, também discutíamos 
política no Governo de João Goular com aquele movimento pré-
ditadura. Discutíamos com o professor Leônidas Câmara, irmão 
do nosso artista pintor João Câmara. Ele era meu professor de 
Português. Era nosso professor do Colégio das Damas, também 
de literatura portuguesa. Então eu acho que a formação política, 
se dava por meio da formação no secundário, no clássico, no 
caso nosso que não era científico. Naquela época não 
discutíamos no colégio que, vamos dizer assim, era reacionário. 
(GEHLEN, V. Entrevista para o Projeto Memória da Escola de 
Serviço Social de Pernambuco: 2005) 

A ex-aluna, Vitória Gehlen, refere que o Colégio era reacionário, 

porém, tinha professores transformadores. 

Quero dizer de freiras, católico, mas na verdade existiam 
professores do colégio que preparavam a mente dos alunos. 
Professores como o professor Leônidas Câmara que era um 
deles. A professora, uma madre, a superiora do colégio que, 
embora uma madre que dava aulas de francês e também 
discutia política. Então a gente estudava francês e com base na 
literatura francesa estudávamos autores revolucionários. (Idem)

No estudo da literatura francesa no curso secundário, surgem 

autores do Iluminismo. 

Na época a gente estudava e discutia. Nós tínhamos a mente 
aberta. Então, isso para mim, era politização. Na aula, todo o 
assunto era discutido. Quando foi lançada aquela revista 
Civilização Brasileira, eu tinha uma coleção da revista. 
Entrei no vestibular depois, no ano de 1965. Tinha que escolher 
entre: sociologia, ciência social ou serviço social. Então no 
nosso grupo, Isabel Baltar foi fazer sociologia, eu e Vilma 
Dourado fomos fazer Serviço Social, porque era muito mais 
politizado na época, em relação às outras profissões. Eu tomei 
conhecimento da profissão, Serviço Social, por que conhecia a 
irmã de Vilma Dourado, também conhecíamos Luciano irmão 
dela. A irmã de Vilma, Déia Dourado que era estudante de 
Serviço Social, já estava em São Paulo, fugida há muito tempo, 
por causa do movimento em 1964. 
Obviamente já existia todo um engajamento político, antes de 
escolher a profissão. Na Escola de Serviço Social, entre os 
professores da época que se ressaltavam para mim, estava a 
professora Dolores Coelho, e um professor francês, Frei Baruel 
de Lagenest. Ele ensinava Doutrina Social da Igreja, baseada 
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em Garaudy. Ele trouxe um catecismo católico para discussão 
em sala de aula. Ele era perfeito. Frei Baruel era o professor 
que mais prendia a atenção. No segundo ano eu já fazia parte 
do Diretório Acadêmico. No primeiro ano você ainda está 
tomando pé. No segundo ano você já começa assim a ver 
quem, realmente estava fazendo parte do movimento político, 
entre os estudantes. (Ibidem)

Vitória Gehlen, fala sobre o movimento político dos estudantes e de 

sua ação no Departamento Cultural da Escola e na sua atuação na Juventude 

Universitária Católica (JUC). 

Não sei quem era presidente na época, não sei se era Telma 
Cidade. Sei que eu era do Departamento Cultural. No segundo 
ano acho que era 1966. Esse período aí quando a presidente do 
Diretório Acadêmico era Guilhermina. Eu entrei na chapa de 
Guilhermina como vice, mas eu já vinha me preparando no 
segundo ano quando Telma era presidente, eu estava no 
Departamento Cultural e com Guilhermina eu fiquei como vice, 
eu já estava na Juventude Universitária Católica – JUC. Eu já 
trabalhava com D. Hélder Câmara na Operação Esperança que 
tinha duas linhas. Vamos dizer assim, que na JUC a gente fazia 
um trabalho muito mais político. Com D. Hélder a gente fazia 
uma política, apesar de ser progressista vamos dizer, era 
diferente, era mais ligada a uma prática na Operação 
Esperança do Serviço Social. (GEHLEN, V. Entrevista para o 
Projeto Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 
2005)

Vitória Gehlen, se refere ao trabalho realizado na equipe de D. 

Hélder Câmara na década de 1960. 

Com Dom Hélder Câmara nós discutíamos, porém a política nós 
discutíamos na JUC. Fora essa discussão na JUC ainda tinha a 
discussão na rua da Conceição, numa Igreja de esquina. Era ali 
que a gente se reunia com o padre Henrique, era ali que os 
participantes da JUC, que eram mais politizados e pertenciam 
aos diretórios, se reuniam. Tinha no Jeriquiti reuniões das 
lideranças com Padre Henrique. Ali escondidos vamos dizer, ali 
naquela Igrejinha na Praça Maciel Pinheiro tinha uma Igreja na 
rua da Conceição de esquina. (Idem)

Aqui, Vitória lembra as discussões na JUC sob a liderança do Padre 

Henrique, o qual foi assassinado por grupos reacionários ligados ao regime de 

exceção democrática. 

Era uma mistura de JUC com Ação Popular e o Partido 
Comunista na época. (Ibidem)

Nessa parte a ex-aluna se refere às discussões conjuntas, incluindo 

militantes do Partido Comunista Brasileiro, na década de 1960. 
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Eu trabalhava com Roberto Aureliano e Deda Aureliano então 
nós tínhamos muitas reuniões ali no teatro popular. Nós 
tínhamos encontros. Deda Aureliano vivia muito lá, Paulinho da 
Viola também. Nos encontros da época íamos para a casa de 
Deda que morava em frente ao Colégio Padre Félix ali na 
Conde da Boa Vista. Deda Aureliano era do Partido Comunista, 
então eu entrei no Partido Comunista, por intermédio de Deda 
Aureliano.
O Padre Félix era de Rodolfo Aureliano. Deda Aureliano era 
irmã de Rodolfo. Nós tínhamos essa ligação. Eu fui embora 
quando teve problema. Eu fui presa na época. Nós tínhamos 
aquelas reuniões todas, com os padres progressistas, inclusive 
lá naquele Seminário dos Padres em Piedade. Este Seminário 
agora não existe mais. Era um terreno enorme e ali um 
Seminário Enorme dos padres e nós tínhamos reuniões com 
Carmem Chaves irmã de Sissone.  Não sei se você se lembra 
de Sissone Chaves que era estudante de Serviço Social. 
Carmem, estudava medicina, o pessoal de medicina tinha muita 
ligação conosco. Então tinham reuniões fazia-se reuniões  
políticas. Carmem Chaves era uma das oradoras que mais 
falava, discutia bastante sobre isso. Sissone era irmã dela. 
Fazia discussões no nosso grupo. Sissone já era do grupo de
Teresa Duere. Era da mesma turma de Teresa Duere, então, 
entrava toda essa parte, toda essa movimentação dos 
estudantes e das estudantes. Na verdade a maioria dos 
estudantes de Serviço Social era de mulheres. Não havia 
nenhum ou quase nenhum homem. Na Escola de Serviço Social 
se contava nos dedos um ou dois homens, estudando Serviço 
Social na época. (GEHLEN, V. Entrevista para o Projeto 
Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2005) 

A questão de gênero é um traço que se pode observar na Escola de 

Serviço Social de Pernambuco. Vale lembrar que ela foi fundada por homens 

de outras profissões, no entanto seu corpo discente era feminino. 

O professor Dirceu Pessoa de Economia também deu uma 
contribuição muito grande na nossa formação política.  (Idem)

A ex-aluna lembra a importância do economista e professor da 

Escola, Dirceu Pessoa, o qual tinha doutorado na França. O professor, Dirceu 

Pessoa foi, posteriormente, vítima de um acidente de avião, quando 

assessorava o Senador Marcos Freire, que na época, era Ministro da Reforma 

Agrária.

Tive a supervisão da professora Eunice Pereira. Eu fazia 
estágio na área rural. Eunice foi minha supervisora de estágio 
lá, com Padre Melo ali. Também com Geraldo ali no Cabo. Era 
em Ponte dos Carvalhos. Ali tinha o trabalho da Operação 
Esperança. Tínhamos essa formação para o exercício 
profissional. 
A gente ia para a rua, a gente fazia muita reunião na FAFIRE. 
Tinha muita ligação com o pessoal da FAFIRE. E todas as 



302

minhas ligações com a FAFIRE eram com o diretório. No caso, 
a relação era com as minhas ex-colegas do colégio das Damas. 
Faziam parte de todo o protesto. O protesto que mais levantou 
os alunos contra o sistema foi o MEC-USAID. Foi neste mundo 
de protestos, na praça do Diário de Pernambuco, que minha 
irmã foi presa e eu presa com ela. (Ibidem)

Nessa informação, a ex-aluna Vitória Gehlen se refere à repressão 

estudantil empreendida pela polícia ligada à Ditadura Militar. 

Isto porque ela reagiu, ela não tinha preparação ,ela fazia o 
possível para não participar, porém ela ganhou a eleição do 
Diretório de Economia da Católica. Ela era a presidente e ela 
disse: agora eu vou participar. Isso, porque ela não achava 
nada de mais, e o perigo estava justamente nisso. Eu dizia para 
Ricardo eu a conheço, se ela assumir ela vai segurar. Ela era a 
presidente, então ela queria participar de todas as atividades 
sem ter uma preparação política, sem uma formação política 
para realmente ir. E o que aconteceu? Na passeata que saiu da 
Praça Treze de Maio ali no Parque, saíram todos em passeata 
para o Diário de Pernambuco. Na Praça do Diário e rua Duque 
de Caxias, a polícia baixou o cacetete em minha irmã. A gente 
tinha toda uma estratégia feita, montada que era informada de 
quem iria ficar cuidando do grupo aquele que você chamou. O 
nome não sabíamos, também não sabíamos a sua atividade. Eu 
sabia qual era a minha responsabilidade ali, mas eu não saberia 
a responsabilidade de ninguém. Porque era estratégia feita, se 
você sabe a de alguém você pode delatar se for presa, então eu 
conhecia o mínimo né, tinha que conhecer o mínimo possível e, 
no caso eu estava cuidando da minha irmã. Teresa Duere 
estava. O pai dela, era deputado da ARENA, então ela estava 
ali porque eu tinha a liderança e ela confiava em mim. Eu tinha, 
que trazer o máximo possível de estudantes para o protesto. Eu 
porém, tinha que ter os cuidados com aqueles que eu 
convidava. Aí foi quando quebrou a estratégia. Minha irmã se 
rebelou quando baixaram o cacetete nela, ali na rua Duque de 
Caxias. Aí ela virou, meteu a mão no soldado. Foi aquele 
batalhão inteiro ao redor. Eu já estava livre, Teresa Duere 
estava na minha frente. Ela morria mais de medo do que nós, 
porque temia que o pai dela soubesse o que ela andava 
fazendo.
Naquela época a Rádio Patrulha era preto e branco não sei se 
você se lembra qual era a cor. Naquele camburão, a gente ia. 
Todas recolhidas ali dentro. Quando o Sargento ia nos levando, 
Teresa Duere entrou no sacrifício. Ela viu e disse eu vou com 
elas. Aí ela foi presa conosco. Primeira prisão dela. Entramos 
no camburão da polícia. Quando estava para fechar a porta 
tudo com fotografia. Então o Sargento disse: - Essa não, desce. 
Ela é filha do deputado. Pedro Duere. Ela dentro do camburão 
disse: - Eu não saio se elas duas não saírem. Foi quando ele 
soltou. No caso, eu já estava no partido comunista. Naquela 
época eu já estava com Guilhermina. Guilhermina era a 
presidente do DA de Serviço Social. Posteriormente, eu tive que 
fugir com a ajuda de Deda Aureliano e fui estudar em Moscou. 
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(GEHLEN, V. Entrevista para o Projeto Memória da Escola de 
Serviço Social de Pernambuco: 2005) 

A hegemonia desse grupo transformador, também se expressou por 

meio da organização dos movimentos sociais de bairro, de conselhos e 

associações de moradores, sindicatos e de outros tipos de movimentos sociais, 

dos quais participavam a Escola de Serviço Social, no processo de busca da 

emancipação humana. 

O professor Almeri Bezerra, ex-padre, que antecedeu a liderança do 

padre Henrique na JUC na década de 1960 referiu em seu depoimento que: 

Na época a gente tinha um contato muito bom com o Dr. 
Rodolfo Aureliano que era uma pessoa extraordinária, de 
personalidade ímpar, muito respeitada, competente. Quando eu 
voltei de Roma em 1951 vim aqui para Olinda, (para o 
Seminário) e depois fui professor da FAFIRE (Faculdade de 
Filosofia do Recife). Dois anos depois, talvez por meio de Evani, 
entrei na Escola. O pessoal da Escola naquela época tinha uma 
certa liderança...  também na Ação Católica. Esta foi fundada no 
Recife, por Dom João Costa que foi Bispo no Rio Grande do 
Norte e no Ceará.   Depois foi auxiliar de dom Antônio de 
Moraes. Pesou uma ameaça muito grande contra ele devido a 
suas posições políticas. Dom Costa era um bispo que dava todo 
apoio à Escola. Ele conheceu Evani, Hebe, Dolores Coelho. 
Essa, os militares quando foram prendê-la, ela é que quase que 
os prendia. Braba com as autoridades, ela reagiu de uma 
maneira que os caras se surpreenderam e não a prenderam. 
Naquele começo de golpe militar, eles ainda se intimidavam... 
Isso significa a importância e a credibilidade que tinha a Diretora 
da Escola naquela época. Eu era professor de Ética na FAFIRE 
e creio que comecei lá como professor de Ética. 
É(...)Os alunos tinham informações do que acontecia no Brasil, 
na sociedade, na política. Participavam de pesquisas, estudos, 
em estágios na prefeitura. A influência que a Escola de Serviço 
Social tinha não era só no estado, mas também na região. Com 
a criação da SUDENE uma porta se abriu. Muita gente que era 
da Escola de Serviço Social ia trabalhar na SUDENE tanto que 
Lourdes Moraes e Hebe pleitearam muito um maior 
reconhecimento da SUDENE para com a Escola de Serviço 
Social. Nailton Santos Diretor de Recursos Humanos da 
SUDENE. era muito exigente, mas considerava muito boa a 
participação da Escola de Serviço Social. 
Eu ensinei em 1954 ou 55 talvez, até 1964, quando 
constrangido realmente, fui pressionado para deixar o País. Foi 
uma pressão muito forte. Indiretamente estava a presença muito 
forte de Dom Hélder. Ele não quis tomar a decisão de minha 
partida. Mas, aconselhado pelos amigos, fui para Paris. 
Terminei os estudos em sociologia e depois fui para Roma. 
Depois de Roma fui para a Argélia, Angola, Senegal e assim se 
passaram vinte e dois anos de andança, por aí. (BEZERRA, A. 
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Entrevista para o Projeto Memória da Escola de Serviço Social 
de Pernambuco: 2006) 

O professor Almeri Bezerra se refere às perseguições políticas de 

que fora vítima na época da Ditadura Militar, quando era professor da Escola. 

Teve que viajar para o exterior para se livrar da perseguição. A ele, sucedeu o 

padre Henrique que fora vítima de violência e falecera assassinado em Recife. 

A Escola tinha uma rede de contatos com instituições 
estrangeiras. Eu não era da direção da Escola, mas essas 
coisas a gente sabia. Conversava-se, porque a gente já tinha 
uma certa confiança com a direção da Escola. Tinha um bom 
relacionamento com a CIDA, Serviço de Cooperação 
Internacional da Suécia; também havia contatos com os EUA. 
Dolores viajava de vez em quando. Eu me lembro de missões 
que vieram para conhecer a Escola. Eu não sei em que medida 
esse intercâmbio se realizava. Se havia um Acordo Financeiro 
ou tinha outro tipo de intercâmbio. Disto eu não estou lembrado. 
Seria interessante saber. Eu tenho para mim, que naquela 
época era muito difícil obter bolsas de estudos para o exterior. 
Talvez se houvesse era para os EUA... 
(...) O grande promotor da Ação Católica, aqui em Pernambuco 
era o Dr. Rodolfo Aureliano. Entre  esses movimentos da Ação 
Católica, um dos mais importantes foi o da Juventude Operária 
Católica – JOC. Depois passou a ser a Juventude Universitária 
Católica – JUC. Esses movimentos tinham muita ligações com a 
França, Bélgica, Canadá e isso facilitava o intercâmbio dos 
estudantes e professores. Eu mesmo depois de terminar meus 
estudos de graduação em Roma, fui para a Bélgica, a 
Alemanha e França. Quando voltei para aqui, comecei a 
trabalhar com operários. Depois pouco a pouco fui me situando 
com a Juventude Universitária Católica – JUC.  (BEZERRA, A. 
Entrevista para o Projeto Memória da Escola de Serviço Social 
de Pernambuco: 2006) 

O professor Almeri Bezerra, mostra a relação de sua formação com 

a Europa e sua militância com os operários por meio da Juventude Operária 

Católica (JOC) e com os estudantes, na condição de participante da 

coordenação da JUC. Nesse período era professor da Escola de Serviço Social 

de Pernambuco. 

A Escola já era caracterizada como centro de reflexão, 
atividades, projetos. Católica? Oficialmente, não, mas 
parecia...isso talvez graças a personalidade daquelas grandes 
mulheres que estavam lá na criação. Uma independência muito 
grande face à chamada Igreja burocrática. (Idem)

Reforça, assim, a informação de que a Escola tinha uma autonomia. 

Eu acho que nunca houve qualquer tentativa de manipulação da 
Escola. A Faculdade de Filosofia do Recife era mantida por 
religiosas e então tinha mais cuidado maior reverência face às 
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autoridades eclesiásticas. O que na Escola de Serviço Social eu 
não me lembro que tenha havido. Eu era padre ... mas o 
relacionamento que eu tinha com a direção da Escola e com os 
outros professores era muito independente...cada um se 
manifestava livremente...Claro que se distinguia muito bem o 
posicionamento de professores e alunos numa marca muito 
mais assim de preocupação com o social....Maritain naquela 
época, era uma referência importante para um grupo católico de 
pensadores humanistas aqui no Recife. Mounier era outro. E a 
Escola sempre tinha um grupo muito engajado no movimento da 
Ação Católica: JEC, JOC, ou seja a Escola sempre foi atuante 
com uma posição bastante comprometida com o social. Era 
importante até porque havia um grupo de católicos de uma 
tradição um pouquinho mais reacionária e mais ligado as 
congregações Marianas...havia uma certa competição entre 
tendências de pensamento. Você vê uma diferença entre por 
exemplo, Sylvio Lorêto e o pai dele, Sérgio Lorêto. Germano 
Coelho era de um grupo que se distinguia e marcava uma 
posição mais de abertura, mais sensível aos problemas sociais. 
Não sei, não me lembro mais como, só sei que se criou uma 
página no jornal ÚLTIMA HORA e eu me vi um pouco 
empurrado para assumir a coordenação deste trabalho 
juntamente com Paulo Freire, Nara Maia e Silke Weber que na 
época estava terminando a faculdade de filosofia e era da 
direção da JUC. (BEZERRA, A. Entrevista para o Projeto 
Memória da Escola de Serviço Social de Pernambuco: 2006) 

Aqui, o professor se refere a tendências que se contrapunham e 

mostra sua relação com o professor da Escola de Serviço Social, Paulo Freire, 

no Serviço de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco. 

Paulo me convidou para a Assessoria do Serviço de Extensão 
Cultural da Universidade, que foi ele quem criou. Ele era 
Secretário Executivo na época. E, com a onda que se criou em 
cima do chamado Método de Alfabetização de Adultos, ele foi 
chamado para Brasília para o Ministério da Educação organizar 
um Serviço Nacional de Alfabetização. Eu estava trabalhando 
com ele e pouco tempo depois me vi empurrado para assumir a 
direção do Centro até o Primeiro de Abril de 1964. (Idem) 

É interessante se observar que, a partir do Golpe Militar, houve uma 

solução de continuidade do Centro Cultural, conforme esta declaração do 

professor Almeri Bezerra. 

A JUC, naquela época, estava muito na vista e isso 
nacionalmente. A gente tinha criado a AP para escapar da 
pretensão dos Bispos de quererem controlar a participação 
política dos militantes. Eu fui a Fortaleza para a reunião com os 
Estudantes Universitários que queriam fazer campanha do 
Método de Alfabetização de Adultos. Eu fui convidado pelo 
coronel- governador a explicar o que se queria com o método 
Paulo Freire..”Isso aqui no Ceará é o resultado de muito 
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trabalho grande para se criar um certo equilíbrio que não seria 
permitido que se viesse perturbar.” 
Então se você prometia alfabetizar adultos em 40 horas (como 
se dizia) era um risco muito grande, pois esse pessoal 
alfabetizado dentro do sistema pensado por Paulo Freire, iria 
poder votar e votaria à esquerda!...Não tinha como o permitir.  
(Ibidem)

O professor mostra a dificuldade de se desenvolver a militância 

política após o Golpe de 1964, situando, inclusive, as articulações para a 

continuidade da Ação Popular (AP) e implantação do Método Paulo Freire. 

O medo do comunismo era real. Na Faculdade de Filosofia, que 
era uma faculdade muito mais burguesa, existia uma coisa que 
a gente não via na Escola de Serviço Social. Era o medo de 
muitas alunas do que pudesse acontecer:  medo de que fossem 
tomar a casa delas, o guarda-roupas, essas coisas. Havia uma 
tensão muito grande com a eleição do Diretório Acadêmico. 
Uma tensão que eu não via na Escola de Serviço Social. 
(BEZERRA, A. Entrevista para o Projeto Memória da Escola de 
Serviço Social de Pernambuco: 2006) 

O professor se reporta a um temor de determinados grupos 

burgueses de que seus pertences fossem expropriados, chegando à 

minudência dos pertences pessoais tais como: sapatos, roupas, enfeites, etc. 

Isto demonstra uma ideologia que era dominante entre aqueles do Tradição, 

Família e Propriedade (T.F.P.), os quais desfilavam pela Conde da Boa Vista 

em Recife, com bandeiras coloridas, fazendo o proselitismo conservador. 

Também surgiam as passeatas de mulheres que se reuniam no Clube América 

do Recife e apoiavam a destituição do Governo de João Goulart e Miguel 

Arraes de Alencar, por serem percebidos como revolucionários. 

Havia aí naturalmente algumas pessoas um pouco mais para a 
direita, outras um pouco mais para a esquerda e isso se 
manifestou mais claramente (ao que me foi dito) com a chegada 
de técnicos norte-americanos na área da educação. Então 
houve aí uma demarcação um pouco mais para a direita e a 
esquerda; ainda hoje encontro gente que foi aluno na época...ou 
colegas  professores ou ex-alunos da época que ainda hoje se 
manifestam, se revelam ou, pelo menos, se relembram dessas 
tensões.
Paulo Freire depois que saiu daqui, eu só fui encontrá-lo no 
Chile. Depois eu estava em Roma quando ele se apavorou com 
um terremoto lá no Chile e me escreveu dizendo que suportava 
tudo na vida menos que lhe faltasse o chão debaixo dos 
pés.....Ele estava com medo mesmo. Eu trabalhava num Centro 
que se chamava Centro de Documentação da Igreja Pós-
Conciliar e o Diretor era um teólogo holandês muito sensível e 
mais um canadense, um professor canadense. Fomos então ao 
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Conselho Municipal das Igrejas em Genebra e conseguimos 
que Paulo fosse convidado para Genebra. Para Paulo foi uma 
grande solução. (Idem)

Nessa parte do depoimento o professor informa porque e como o 

professor Paulo Freire se mudou do Chile para a Suíça: 

O que sei é que a preocupação com os problemas de ordem 
social não tinha mais muita referência de ordem religiosa ou 
mesmo filosófica. Então se dizia o seguinte: desde que nós 
estejamos de acordo contra a injustiça social, a inspiração ou 
motivação de cada um é problema pessoal. Se eu me interesso 
pela causa operária por motivo religioso, é a minha maneira de 
ver. Mas; se eu luto com quem tem uma outra visão, uma outra 
ideologia; isso já não me interessava mais. Foi um fenômeno 
que começou a meu ver nos anos 60 e que depois com João 
XXIII a coisa fica muito mais larga... 
Sobre Calvéz, eu sei quem seja: escritor e jesuíta francês. Essa 
discussão de economia política...Eu não estou mais lembrado 
de quem pudesse ser o protagonista dessa discussão em torno 
da Economia política. Eu sei que Calvéz era muito lido, mas não 
me lembro mais quem trouxera os livros que circulavam. Isso 
devia ser mais de JUC mesmo, onde ele tinha uma certa 
influência. Eu me lembro até..., não faz muito tempo, de um 
sociólogo francês que viveu em São Paulo um bom tempo. Ele 
discute sobre essa influência que os franceses tiveram sobre o 
pensamento social aqui no Brasil. Isso é muito importante. 
(BEZERRA, A. Entrevista para o Projeto Memória da Escola de 
Serviço Social de Pernambuco: 2006) 

A partir dos diferentes depoimentos de professores e alunos da 

Escola de Serviço Social, parece ter sido possível tentar responder à 

indagação sobre a configuração do projeto ideopolítico da Escola de Serviço 

Social ou de projetos em unidade e luta. A suposição foi de que ele tinha ou 

eles tinham uma configuração contraditória ou se manifestavam como projetos 

em luta consonante às contradições da sociedade pernambucana e do Serviço 

Social daquela época e da formação ideopolítica dos professores e alunos. 

É importante lembrar, mais uma vez, que, na luta pela 

predominância desse projeto ideopolítico ou dos diferentes projetos entre as 

forças conservadoras e emancipatórias, o grupo mais democrático e 

transformador sempre esteve muito presente, conforme registro da história da 

Escola. Por essa razão, quase sempre exerceu a preponderância em períodos 

mais democráticos, porém também enfrentou situações de conflito, em 

períodos de exceção democrática. 
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A existência da prevalência dessas forças emancipatórias, se supõe, 

decorria, tanto das idéias libertárias e democratizantes que perpassavam o 

contraditório Serviço Social, como também, da peculiar memória libertária de 

parcela da sociedade pernambucana, que incluía também, grupos de 

professores e alunos da Escola. 

A singularidade contraditória do projeto ou projetos ideopolíticos da 

Escola de Serviço Social de Pernambuco decorria, por conseguinte, da 

simultaneidade da base contraditória do próprio Serviço Social, inserida na 

base material contraditória da sociedade pernambucana. 

Essa base, de acordo com a argumentação desta Tese, recebia 

influência tanto das idéias conservadoras de Spencer, Burke, Durkheim e 

outros, quanto das idéias libertárias da Revolução Francesa, em seu período 

revolucionário, além inclusive, das idéias do socialismo utópico de Fourier 

(divulgado em Pernambuco desde o século XIX pela Revolução Praieira) e do 

ideário do socialismo científico de Marx, Engels, Lênin e supostamente 

Gramsci (que circularam em Pernambuco desde a primeira metade do século 

XX com a fundação do Partido Comunista, com o desencadear da Intentona 

Comunista e com as vitórias eleitorais do Partido Comunista em cidades 

pernambucanas e foram concretizadas pelas alianças das forças progressistas 

e democráticas, que elegeram políticos preocupados com o avanço da 

emancipação das classes subalternas). 

O contraditório projeto ideopolítico ou os projetos em luta da Escola 

de Serviço Social de Pernambuco continham, portanto, todas essas 

contradições, desde a fundação da Escola em 1938, até a extinção e 

incorporação da Escola em 1971 à Universidade Federal de Pernambuco. 

Dr. Rodolfo se aliou com o padre José Távora, com os médicos: Dr. 

René Ribeiro e Dr. Raimundo Uchoa, com o engenheiro Antônio Baltar e o 

jurista Luiz Delgado (estes, fundadores da Escola) bem como, posteriormente, 

com as assistentes sociais: Lourdes Moraes, Dolores Coelho, Hebe Gonçalves, 

Maria Hermina Lira, Evany Mendonça, Lúcia Melo, Célia Castelo Branco e 

Anita Aline Costa, entre outros, todos interessados em enfrentar a questão 

social da época e implementar políticas sociais, por meio de uma prática social.
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Uma particularidade da institucionalização do Serviço Social em 

Pernambuco foi a influência que recebeu da luta pela redemocratização 

desenvolvida, em Pernambuco, por grupos emancipatórios. Essa luta produziu 

alianças político-partidárias que sempre incluíram o contraditório Partido 

Comunista do Brasil. Isso demonstra ter havido uma ação em Pernambuco, 

que incluía uma aspiração direcionada para o socialismo. Essas alianças 

ajudaram a corroer a tendência nazi-fascista institucionalizada por Agamenon 

Magalhães e Etelvino Lins, nas duas primeiras décadas de funcionamento da 

Escola. Posteriormente, na década de 1960, a Escola apoiou o Centro de 

Cultura Popular, fundado por Paulo Freire e o Movimento de Cultura Popular, 

coordenado por Germano Coelho e Anita Paes Barreto, todos professores da 

Escola.

Diante da discussão que precedeu essa reflexão e da necessidade 

de aprofundar o conhecimento sobre as características ideológicas e políticas 

da Escola de Serviço Social de Pernambuco durante sua trajetória, nos 

pareceu procedente fazer a indagação sobre a história do projeto ideopolítico 

ou dos projetos da Escola de Serviço Social de Pernambuco, a partir de sua 

fundação, e quais as manifestações e desdobramentos desse projeto ou 

desses projetos nas diferentes conjunturas que se sucederam até sua 

incorporação à Universidade Federal de Pernambuco. 

A indagação sugeriu a hipótese de que, mesmo tendo sido a Escola 

de Serviço Social de Pernambuco fundada num regime autoritário de tendência 

nazi-fascista em 1938 e se desenvolvido nesse regime ditatorial até 1945, 

apesar de ter recebido apoio dos dirigentes do Estado Novo, o Serviço Social 

em Pernambuco seguiu na busca da democratização no período 

democratizante que carregava consigo os resquícios do autoritarismo entre 

1945 e 1964, e resistiu no outro período ditatorial, que vai de 1964 e extrapola 

1971, quando foi a Escola extinta e incorporada à Universidade Federal de 

Pernambuco. Observe-se que, a Escola possuía, no seu processo de 

institucionalização do Serviço Social em Pernambuco, uma determinação 

diferenciada dessa conjuntura autoritária porque seu objetivo, mesmo 

contraditório, era, por sua natureza, democratizante e humanista. A tendência 

nazi-fascista, desumanizada era diferente do projeto ideopolítico da Escola 



310

porque o projeto ou projetos eram fundamentados no humanismo, no 

liberalismo e nas ciências psicológicas e sociais, que; embora tivessem sido 

produzidas nos estados burgueses, importadas da Europa, especialmente da 

Espanha, da Bélgica e da França, sendo esse último o país que derrubara a 

Bastilha no século XVIII; continham princípios democráticos. Também a Escola 

recebera influência do Serviço Social importado dos Estados Unidos da 

América do Norte, o qual vinha de uma sociedade que tivera acesso aos 

ensinamentos do parlamentarismo inglês e do iluminismo francês para a 

proclamação de sua independência. Esse Serviço Social norte-americano,

embora conservador tinha contraditoriamente características democráticas, 

liberais e também recebia influência do humanismo cristão.  

Além disso, estavam essas ideologias e políticas da Escola, durante 

a institucionalização do Serviço Social em Pernambuco, supostamente, 

expostas às influências de outras idéias que inspiravam a pretensão no Estado 

de se fundar um outro tipo de sociedade de tendência socialista. Desse modo, 

o Serviço Social em Pernambuco tinha além do contorno do humanismo e 

liberalismo pertinentes ao Serviço Social da época, o fortalecimento da base de 

apoio de uma sociedade que lutara pela liberdade e pelo socialismo. 
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4.4 A Flexibilidade do Projeto Ideopolítico ou dos Projetos na 

Dinâmica do Real 

Conforme vem sendo explicado ao longo desta Tese, a pesquisa 

partiu do suposto de que existia, na trajetória da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco, um projeto ideopolítico ou projetos os quais se explicitavam 

desde a sua fundação até a sua extinção e incorporação à Universidade 

Federal de Pernambuco. A prova está na origem de Ação Católica da Escola, 

fundamentada na Encíclica Rerum Novarum de base tomista. Esta Encíclica já 

criticava o capitalismo e o comunismo, propondo um humanismo idealista 

cristão. Na década de 1940 quando se inicia o curso superior a Escola incluiu 

no seu currículo a disciplina Religião.  Na década de 1950, essa disciplina foi 

retirada do currículo. Essa é uma indicação de que o projeto ideopolítico ou os 

projetos procuravam sair do humanismo idealista cristão e se dirigiam para um 

humanismo idealista laico. Na década de 1960 o projeto ou os projetos 

apresentaram novas mudanças, pois alguns se aproximaram de protoformas 

do materialismo histórico. Essa é a época em que a Escola passa a discutir em 

sala de aula textos fundamentados no marxismo. Isto denota que o projeto 

ideopolítico ou alguns projetos do Serviço Social da Escola iniciam uma crítica 

ao idealismo e se direcionam para o materialismo histórico. 

É evidente que essa manifestação tinha uma configuração flexível e 

contraditória, sendo entendida como uma ação prospectiva, um conjunto de 

princípios e objetivos ainda sob a forma de idéias que tinham um intento, que 

lançavam para diante uma intenção, não se configurando, pois, como um 

projeto ou projetos desenhados a partir de uma concepção linear ou de uma 

formalidade de contorno rígido e inflexível. 

Vale lembrar que, essa idéia de projeto flexível fundamenta-se na 

compreensão de que, um projeto de Serviço Social apresenta suas 

contradições internas ou pode se manifestar como projetos antagônicos que, 

apesar de unidos, se contrapõem. Esse projeto ou projetos pode se expressar 

no processo de “humanização do homem e se realiza, essencialmente na 

liberdade e nas condições dignas de vida, porque o ser humano é um ser de 
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projetos. E o que nos faz um ser de projetos (pró-jacto. “lançar adiante”) é a 

pulsão pela vida. (ABDALLA, M. 2002: p. 141) 

O nosso entendimento nesta Tese é de que esse projeto ideopolítico 

ou esses projetos se constituíam em um processo dialético contraditório, entre 

o conservadorismo e a transformação e, por conseguinte, com um caráter 

dinâmico.

Compreendemos que essa dinamicidade permitiu mutações que se 

expressaram ao longo de sua existência, indo suas bases filosóficas do 

idealismo cristão ao idealismo laico e desse às protoformas do materialismo 

histórico. Protoformas essas, decorrentes dos fatos históricos da realidade 

pernambucana e das contradições do interior da Escola, onde se discutia sobre 

textos conservadores e marxistas. 

As reflexões metodológicas da pesquisa, de inspiração materialista 

dialética, buscaram a verdade e nortearam o estudo. Este se ocupou de elevar 

da teoria à prática social, segundo o método marxiano da elevação da idéia-

ação, que por meio de aproximações sucessivas da realidade, constrói a teoria. 

Esta por sua vez, fundamentada na prática social e confirmada por essa 

prática. A compreensão é de que: “o ideal não é mais do que o material 

transposto para a cabeça do ser humano e por ela interpretada”. (MARX, K. 

1982: p. 16) 

A prática social, para nós, é compreendida como fundamento teórico 

e critério de verdade da teoria. 

Ao tratarmos do projeto ideopolítico ou dos projetos da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco buscamos seguir o método materialista dialético 

incumbindo-nos de elevar a referência teórica existente e conhecida sobre o 

Serviço Social elevando-a à prática social particular do Serviço Social na 

Escola de Serviço Social de Pernambuco. Essa referência teórico-prática 

explicitada na unidade dialética foi pesquisada nos compêndios, documentos e 

nas entrevistas e depoimentos dos professores e alunos da Escola. Sendo que, 

esses últimos, se constituem a memória viva da Escola. Valorizando a filosofia 

da práxis, esta pesquisa recorreu a apoios de diferentes autores. Um dos 
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exemplos é a reflexão de Simionato, que buscando subsídios em Gramsci 

observa que:

Para Gramsci, a filosofia da práxis apresenta-se como uma 
filosofia integral e original, que marca o início de uma nova fase na 
história e no desenvolvimento mundial do pensamento, na medida 
em que supera tanto o idealismo quanto o materialismo tradicional, 
absorvendo apenas os seus elementos essenciais. O marxismo 
significa assim, um salto qualitativo em relação às outras 
concepções filosóficas. E justamente por superá-las a filosofia 
marxista reveste-se de originalidade, apresentando-se como uma 
nova maneira de pensar o real”. [Assim, no pensamento 
gramsciano,] “a filosofia da práxis não se confunde e não se reduz 
a nenhuma outra filosofia: ela não é somente original enquanto 
supera as filosofias precedentes, mas especialmente na medida 
em que abre um caminho novo, isto é, renova de alto a baixo o 
modo de conceber a própria filosofia. (SIMIONATTO, 2004: p. 78) 

Refere ainda que a “filosofia da práxis” e o “materialismo histórico” 

são para Gramsci a mesma coisa. Esta explicação esclarece a concepção 

gramsciana de que a ideologia pode se tornar força material. Para Simionato: 

No pensamento gramsciano, a ideologia é algo que se objetiva na 
realidade social, histórica e concreta. Gramsci rompe com a 
tradição marxista que a concebe como “falsa consciência” já que, 
a seu ver, a ideologia tem um peso decisivo na organização da 
vida social e se torna força material quando ganha a consciência 
das massas. Em outros termos, ela é socialmente verdadeira 
quando incide diretamente sobre a vida na sua concretude. (Idem, 
p. 74) 

Consideramos que o Serviço Social praticado na Escola de Serviço 

Social de Pernambuco apresentou um projeto ideopolítico contraditório ou 

projetos que se contrapunham em decorrência das determinações da 

contraditória sociedade pernambucana e do contraditório Serviço Social da 

época.

Recorremos a Marx e Gramsci para proceder as explicações sobre 

os conceitos de ideologia e de política. Finalmente nos valemos dos 

documentos e dos fatos explicitados nos depoimentos para identificar 

explicações que possibilitassem aproximações sucessivas com a verdade. A 

partir da compreensão de Marx de que, o ideal é o material transposto para a 

cabeça do ser humano e por ela interpretada, buscamos compreender a 

materialidade das explicações. 
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O referencial teórico encontrado nos documentos e recuperado por 

intermédio dos depoimentos, representou material indispensável às 

explicações e denotou o conteúdo do projeto ideopolítico ou dos projetos 

representados pelo Serviço Social da época, os quais se inter-relacionavam 

com as explicações pertinentes à compreensão de seus fundadores, os quais 

não eram assistentes sociais. Compreensão essa que, posteriormente, 

incorporou o entendimento trazido pelos assistentes sociais que se tornaram 

professores da Escola, os quais também recebiam a influência da 

particularidade pernambucana.

Portanto, representou o que pensavam os professores e alunos 

daquela época na Escola. Considerados nesta pesquisa, intelectuais 

tradicionais que construíram a Escola de Serviço Social de Pernambuco e 

institucionalizaram o Serviço Social no Estado.

Sobre o intelectual tradicional a pesquisa recorreu mais uma vez a 

Gramsci (1974) ao diferenciar o intelectual orgânico do intelectual tradicional. 

Assim, para Gramsci, o intelectual orgânico pode pertencer a classe 

detentora dos meios de produção ou a classe expropriada desses meios. Daí 

ser importante se observar que o intelectual orgânico, não é igual a intelectual 

proletário revolucionário e o intelectual tradicional, não é igual a intelectual 

conservador.

Ainda segundo Gramsci, o intelectual orgânico é elaborado pela 

classe no seu desenvolvimento, e tanto pode ser burguês quanto proletário. 

Por exemplo, um administrador de empresas é um intelectual orgânico da 

burguesia porque a burguesia precisa de administradores para desempenhar 

bem o seu papel na sociedade; já o dirigente sindical é um intelectual orgânico 

da classe operária, podendo até ter uma ideologia burguesa. 

O intelectual tradicional, por outro lado, é aquele que vem de uma 

instituição caracterizada por tradições como são exemplos: a Universidade e a 

Igreja. Desse modo, o professor universitário, por ser vinculado a esse 

aparelho de hegemonia ou influência, não está necessariamente ligado a uma 

classe social. Isso porque, a Universidade, sendo uma instituição que surgiu 

antes do capitalismo e continuará certamente depois dele, seus intelectuais, 
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por serem ligados a essa organização, cujo tipo não é classista stricto sensu,

são intelectuais tradicionais conforme o pensamento gramsciano. Então pode 

haver intelectual tradicional conservador e intelectual tradicional revolucionário. 

Por isso, é admissível se supor que, entre os intelectuais da Escola de Serviço 

Social de Pernambuco uns apresentassem um perfil tradicional conservador, 

porém outros, um perfil revolucionário. 

Assim, essa explicitação atingiu a finalidade de esclarecer a idéia 

força que conduziu as explicações sobre o que se identificou ao longo da 

pesquisa sobre o projeto ideopolítico ou os projetos da Escola de Serviço 

Social de Pernambuco. 

Na análise e interpretação dos depoimentos dos fundadores, e dos 

demais professores e alunos que se encontram ao longo dessa Tese, foi 

possível se observar que se tratava de um grupo com relativa heterogeneidade 

do ponto de vista da sua formação profissional: juristas, médicos, engenheiros, 

educadores, entre outras profissões e também com diferentes características 

ideológicas e políticas. Parte dos professores era militante da Ação Católica. 

Alguns tinham um bom relacionamento com o Estado Novo, de tendência nazi-

facista, outros eram democratas. É importante observar, enfim, que o grupo 

fundador da Escola e os grupos de professores e alunos que se seguiram 

construindo o Serviço Social de Pernambuco e seu projeto ou seus projetos 

ideopolíticos, eram também compostos por católicos e agnósticos, por 

democratas e aliados do Estado Novo. É, por conseguinte, um grupo que 

apresenta desde o início suas contradições ideológicas e políticas.

Os depoimentos revelam que, embora os componentes do grupo 

fundador da Escola fossem diferentes do ponto de vista da formação 

profissional e das características ideológicas e políticas, conseguiram conviver 

democraticamente. Isso porque conseguiram conviver com as diferenças e 

levar seu intento adiante. E essa convivência pode ser atribuída à unidade de 

propósitos em relação à necessidade de se formar profissionais qualificados 

para enfrentar a questão social emergente em Pernambuco. O que os 

distinguia era a sua percepção e compreensão da questão social e dos meios 

mais conseqüentes para enfrentá-la, o que se deve aos perfis singulares no 

que diz respeito a suas concepções ideopolíticas o que revela ser a Escola um 
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espaço onde conviviam diferentes tendências ideológicas e políticas, conforme 

se demonstra ao longo das falas.

A unidade dialética expressa por meio do concreto pensado, 

explicado por intermédio do referencial teórico, quando elevado à prática social 

do Serviço Social a partir das diferentes percepções conservadoras ou 

transformadoras, conforme se fundamentassem na filosofia idealista ou no 

materialismo histórico, buscavam uma aproximação e percepção da verdade. 

Essa contradição, pertinente a esse ideário contraditório ao longo da história da 

Escola, passou por diferentes superações, conforme também indicam os 

estudos desenvolvidos durante a pesquisa. 

Cronologicamente, se observa que no início a grade curricular da 

Escola incluiu a disciplina Religião, expressa no seu Estatuto. Posteriormente 

foi retirada essa disciplina e introduzida a disciplina, Doutrina Social da Igreja 
Católica, o que denota ainda, uma tendência religiosa do curso.  

A crítica às explicações idealistas se explicita, entretanto, de forma 

mais concreta e enfática, a partir da década de 1960, quando são introduzidos 

nas discussões em salas de aula, textos marxistas e quando foi fundado o 

primeiro Centro de Cultura Popular pelo professor Paulo Freire, com o apoio da 

Escola, que o considerou campo de estágio. Este Centro, conforme 

mencionado anteriormente, foi implementado e implantado pela estagiária de 

Serviço Social Zaira Ary, com a orientação da assistente social e professora da 

Escola de Serviço Social de Pernambuco, Dolores Coelho. Foi uma experiência 

em que o professor Paulo Freire, partindo do referencial teórico crítico, buscou 

na prática social da alfabetização de adultos e do Serviço Social da Escola a 

forma mais aproximada da realidade. Isso para construir a aproximação do 

intelectual tradicional transformador da Escola com pessoas das classes 

oprimidas. A experiência de alfabetização foi com um grupo de alfabetizandos 

composto por trabalhadoras domésticas analfabetas do “Poço da Panela”, no 

Recife, Pernambuco.

Observe-se que, a denominação intelectual tradicional, conforme 

antes explicado, se reporta a Gramsci que o situa inserido na Universidade. 

Essa aproximação entre os intelectuais tradicionais da Escola e as empregadas 

domésticas no Centro de Cultura Popular, se dava por meio da apropriação da 
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linguagem dessas trabalhadoras, levando-as à reflexão e tomada de 

consciência da sua posição de classe social oprimida e explorada. Por meio 

dessa tomada de consciência, o processo de alfabetização se fazia de modo 

mais célere, conforme demonstrado pelo método Paulo Freire. Isto porque, 

agregava ao processo de alfabetização a conscientização da totalidade 

econômica, social, ideológica e política da realidade das alfabetizandas 

oprimidas, observando as contradições e as possibilidades históricas de sua 

emancipação. Era, por conseguinte, revolucionária essa prática social particular 

de alfabetização e Serviço Social, a qual fundamentava o referencial teórico, 

elevando-o à prática social como critério de verdade teórica. Vale acrescentar 

que, conforme antes mencionado, nessa década de 1960, na disciplina 

Economia Política da grade curricular da Escola, já se discutia o materialismo 

histórico por meio de textos marxistas, conforme registros nas teses de 

Doutorado das Professoras Ana Vieira (1992) e Lúcia Freire (1998). É 

necessário acrescentar que embora alguns desses textos fossem mesclados 

com a doutrina social da Igreja, como por exemplo os de Calvéz, 

representavam indícios da aproximação do referencial teórico da Escola com 

os textos do materialismo histórico concebido por Marx e Engels no século XIX 

e implementado por Lênin no início do século XX. Acrescente-se ainda que os 

depoimentos revelam que parte dos professores e alunos discutia a obra de 

Marx, Engels, Lenin e Trótski, entre outros. 
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cÜÉ}xàÉá wt XávÉÄt wx fxÜä|†É fÉv|tÄ wx cxÜÇtÅuâvÉ 

Ser radical é tomar as coisas pela raiz, e a raiz, para o homem, é 
o próprio homem. 

K. Marx 

Fachada lateral da Escola de Serviço Social de Pernambuco, 1955
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Conforme já explicitado, o objeto de análise e reflexão desse estudo foi 

o contraditório projeto ideopolítico da Escola de Serviço Social de Pernambuco, 

ou projetos que se contrapunham. Sua compreensão implicou em se 

estabelecer uma inter-relação com as diferentes conjunturas pelas quais 

passou a sociedade pernambucana no período de 1938 a 1971.

Ao longo desse tempo as contradições se explicitaram e os 

profissionais de Serviço Social foram se posicionando. O conservadorismo do 

Serviço Social, que perdurara até a década de 1950, foi sendo objeto de crítica, 

sobretudo na conjuntura e contexto contraditório dos anos 60 do século XX. 

Assim, alguns profissionais do Serviço Social passaram a assumir de forma 

mais acentuada, nessa década de 1960, uma posição crítica. Essa se fez em 

relação ao conteúdo teórico-metodológico da formação profissional. Sobre esse 

assunto, encontram-se alguns autores que desenvolveram estudos nessa 

direção, a exemplo do que afirma Ozanira Silva e Silva:  

Neste período (Governo de Goulart) se inicia o desenvolvimento 
no Brasil, de uma perspectiva crítica ao Serviço Social 
“tradicional”, quando setores da categoria profissional dos 
assistentes sociais esboçam algumas tentativas de novas 
experiências de vinculação da ação profissional aos processos 
de lutas por mudanças. 
Neste período, os assistentes sociais comprometidos com essa 
nova perspectiva, muitos assumindo o posicionamento dos 
cristãos de esquerda, engajam-se no Movimento de Educação de 
Base – MEB, organizado pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, voltando-se, inicialmente, para um trabalho de 
alfabetização e, depois, para animação popular e sindicalização, 
além dos trabalhos de cultura popular de Paulo Freire, numa 
prática questionadora do “status quo”. (SILVA, 1995, p. 27-29) 

Uma outra afirmação que ilustra esse pensamento encontra-se em 

Safira Ammann. 

Ao Desenvolvimento de Comunidade é conferido um caráter 
político, crítico e classista inserindo-se no contexto do 
desenvolvimento nacional, numa dimensão macro-societária e 
em função de mudanças estruturais, fazendo com que as 
comunidades passem a ser vistas como uma realidade 
constituída de forças antagônicas regidas por relações sociais de 
dominação; a participação passa a ser percebida como luta pela 
hegemonia das classes subordinadas. (AMMANN, 1987, p. 98-
99)
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Como é possível observar, as diferentes conjunturas econômicas e 

ideopolíticas do Brasil são ricas em contradições que certamente se refletem 

no Serviço Social. Por sua vez, as divergências ideológicas e políticas 

pertinentes ao próprio Serviço Social, em sua totalidade, são reconstruídas de 

forma particular em cada realidade histórica, o que se leva a admitir que a 

particularidade das contradições peculiares ao contexto econômico e 

ideopolítico de Pernambuco tenha determinado um contorno singular ao 

Serviço Social praticado na Escola de Serviço Social.

Essa estrutura do Estado produzira contradições, entraves e reações 

muito fortes ao avanço da sociedade em direção ao processo de emancipação 

humana. A exploração do trabalho pelo capital, exauria a vida do trabalhador, 

no sentido mais perverso da exploração. Daí porque, grupos mais 

humanizados, conscientes e politizados, formados por intelectuais, operários e 

agricultores, se organizavam.

Essa organização de alguns grupos pernambucanos, conseguiria 

criar a Escola e acompanhar seu desenvolvimento. Focalizando os 

determinantes ideopolíticos fundamentados no humanismo idealista cristão e 

laico. Este humanismo idealista era característico do Serviço Social da época 

do surgimento da Escola de Serviço Social. Observando-se o desenvolvimento 

do projeto ou projetos da Escola ao longo da história, verifica-se que o Serviço 

Social em Pernambuco, faz uma crítica ao idealismo e apropria-se de 

elementos do humanismo marxista; ou seja, das protoformas do humanismo 

materialista histórico.  Esse consubstanciado nas ciências sociais críticas 

marxianas e marxistas as quais explicam com muita propriedade na 

contemporaneidade o Serviço Social no Brasil.

Observe-se que, em Marx e em autores marxistas como Gramsci, o 

humanismo é explicitado na sua condição de concreto pensado, o qual por 

aproximações sucessivas, sistematizado e explicativo torna-se teoria. Observe-

se também, que no entendimento de autores como: João Francisco de Souza 

(UFPE, 2004), Moacir Góes (UFPB, 2000) e esta pesquisadora (UFPE, 2005) 

há uma compreensão de que haja uma afinidade entre o pensamento 

gramsciano e o pensamento do Professor da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco, Paulo Freire.  
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O pesquisador João Francisco de Souza em sua obra Pedagogia da 

Revolução (2004) diz, com base no pensamento freireano: “a relação entre 

educador e educando é uma relação ativa, de vínculos recíprocos e, portanto, 

cada mestre é sempre aluno e cada aluno mestre na formulação de gramsci”. 

(SOUZA, 2004, p. 334) 

O argumento que garante essa afirmação encontra respaldo na 

prática social de Paulo Freire, inclusive, na sua prática social particular no 

Serviço Social, a qual o conduziu a fundar o primeiro Centro de Cultura Popular 

com a colaboração da professora Dolores Cruz Coelho e da estudante de 

Serviço Social Zaira Ary. 

Fazendo-se uma inter-relação com o argumento acima pode-se dizer 

que a compreensão do humanismo como concreto pensado resulta do avançar 

do pensamento filosófico da humanidade, que parte da leitura da realidade de 

forma abstrata absoluta e chega à dialética materialista. Esse avanço filosófico, 

historicamente aportou também em Pernambuco e pode ser identificado no 

pensamento de diferentes setores da sociedade pernambucana. Isso tornou 

possível supor que a Escola tenha recebido essa influência. Desse modo o 

Serviço Social em Pernambuco deve ter convivido contraditoriamente com as 

orientações filosóficas e teóricas “conservadoras” e “transformadoras”. 

Observa-se, paradoxalmente, que na conjuntura pernambucana do Estado 

Novo autoritário em que surgiu o Serviço Social, poderiam ser consideradas 

avançadas mesmo aquelas orientações de natureza humanista idealista 

pertinentes ao Serviço Social da época. Isso porque eram permeadas por 

princípios da república e da democracia, além de conterem princípios libertários 

peculiares ao iluminismo francês, que embora de origem burguesa, foram 

princípios revolucionários em relação ao Antigo Regime Feudal. Ocorre que a 

história conduziu, contraditoriamente, essas referências idealistas peculiares 

também ao Serviço Social daquela época, para referências materialistas 

históricas.

Em Pernambuco, já na década de 1960, os dados obtidos fazem 

referência ao fato de que o projeto ou projetos ideopolíticos da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco se deslocavam para as protoformas do 

humanismo materialista da filosofia crítica, ou seja, para o humanismo 
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materialista histórico, o qual já havia absorvido o ideário tradicional 

democratizante e libertário. Esse ideário idealista era peculiar à natureza do 

Serviço Social da época em Pernambuco, no entanto, busca a superação 

quando percebe a teoria como uma sistematização e explicação do concreto 

pensado que revoluciona e conduz ao direcionamento da emancipação 

humana.  Observa-se, portanto, que esse processo de superação permite que, 

na década de 1960, já seja possível se identificar na Escola de Serviço Social 

de Pernambuco protoformas do humanismo materialista histórico pertinentes 

ao marxismo adotado pelo Serviço Social contemporâneo no Brasil. 

Há indicadores que denotam existirem caracteres ideológicos e 

políticos da sociedade pernambucana os quais foram incorporados ao projeto 

ou projetos ideopolíticos da Escola que recebera influências, as mais diversas, 

da história conservadora e emancipatória de Pernambuco. 

A particularidade da influência ideológica e política da Escola de 

Serviço Social de Pernambuco foi sua natureza contraditória, que trazia em 

suas raízes, simultaneamente, o Serviço Social conservador e progressista. O 

primeiro, baseado no humanismo idealista cristão e laico inerente ao Serviço 

Social conservador e, o segundo baseado nas protoformas do Serviço Social 

emancipatório alicerçado no humanismo emancipatório pertinente ao 

materialismo histórico de orientação marxiana e marxista.  

Diante deste lastro contraditório, se inter-relacionaram, 

simultaneamente, na base do Serviço Social em Pernambuco elementos da 

filosofia idealista com as protoformas do humanismo emancipatório, pertinente 

ao materialismo histórico. Esse último, presente no ideário de luta das classes 

subalternas. Assim, pode-se supor que, na Escola de Serviço Social, 

transitaram o ideário abstrato conservador e o ideário crítico materialista. Por 

isso se pode afirmar que a Escola tinha uma orientação contraditória em seu 

percurso, pois, na luta, ora dava maior ênfase ao conservadorismo, ora 

aproximava-se da renovação teórico-metodológica de orientação marxiana, na 

tentativa de, como diria Netto (1992), alargar os horizontes, olhar para mais 

longe.

O Assistente Social tem sido historicamente um dos agentes 
profissionais que implementam políticas sociais, especialmente 
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políticas públicas. Ou nos termos de Netto (1992): ‘um executor 
terminal de políticas sociais’...Nos tempos atuais, é necessário 
romper com uma visão endógena, focalista, uma visão de ‘dentro’ 
do Serviço Social, prisioneira em seus muros internos. ‘Alargar os 
horizontes, olhar para mais longe’, para o movimento das classes 
sociais e do Estado em suas relações com a sociedade.
(IAMMAMOTO, M.V. 2003: p. 20) 

Parece oportuno observar que a questão social resultante da 

contradição capitalista e a política social criada para enfrentar essa questão 

constituem uma unidade dialética de luta de contrários. Também parece 

adequado se supor que, do interior dessa luta surge o Serviço Social 

determinado a analisar a questão e implementar a política. Nesse contraditório, 

o Serviço Social, hoje, forjou um projeto ou projetos ideopolíticos contraditórios 

e polêmicos, quando se refere a uma sociedade de direitos, justa e plural que, 

no entanto, continua na esfera burguesa, não indo além do capital. Isto, 

sobretudo quando se diz estar na direção teleológica de “construir, afirmar e 

consolidar direitos, reafirmando o compromisso coletivo com a construção de 

uma sociedade justa e plural”28, porém em seu código de ética também 

direcionado para a construção de uma sociedade hegemonicamente de 

tendência socialista.  

O que pode ser compreendido como o Serviço Social contraditório, 

comprometido simultaneamente com a construção de uma base advinda do 

humanismo idealista e do humanismo materialista histórico de orientação 

marxiana e marxista, que tem como finalidade a emancipação humana. 

Para reforçar esta idéia, considera-se adequado explicitar que a 

teleologia do Serviço Social sempre esteve alicerçada no humanismo. Isto 

porque, é possível supor que, desde os primórdios, o Serviço Social tradicional 

é compreendido, por muitos, como conservador. Ele foi direcionado pelo 

humanismo idealista cristão, negado e substituído historicamente pelo 

humanismo idealista laico. Hoje, na contemporaneidade, o Serviço Social faz a 

crítica ao seu fundamento humanista idealizado e novamente esse alicerce 

idealista é negado a partir da análise aprofundada da realidade. O estudo 

dessa realidade, que adota a influência do humanismo materialista histórico de 

natureza marxiana e marxista. Materialismo histórico esse, fundador da ciência 

28 XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Fortaleza, Ceará, outubro de 2004. 
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social crítica e da proposição de um novo tipo de sociedade emancipada, como 

norte.

Esta compreensão permite supor que o objeto do Serviço Social 

sempre esteve intrinsecamente, em sua base e no seu substrato, ligado à 

humanização, inicialmente idealizada e ao longo do tempo materializada. Hoje, 

no século XXI, é possível que esta humanização seja entendida como um 

processo de construção de direitos para uma sociedade justa, que vá além do 

capital. Nessa linha de raciocínio, a base do objetivo do Serviço Social parece 

ter sido sempre atingir o humanismo, que em seus primórdios fora idealizado e, 

posteriormente, vem sendo superado pelo materialismo histórico. Vale salientar 

que ao adotar a orientação marxiana e marxista, o Serviço Social nos séculos 

XX e XXI passou a compreender que o objetivo a atingir é o socialismo, haja 

vista que, a ruptura do modo de produção capitalista contemporâneo tornou-se 

imprescindível. Isto porque a destruição do capitalismo em seu processo 

globalizado e imperialista parece ser indispensável, pois sua continuidade 

certamente conduzirá a humanidade, por meio da exploração do trabalho e da 

deterioração do meio-ambiente, à barbárie ou extinção. 

A ação propositiva do Serviço Social, no sentido de ajudar a se 

atingir a transformação da realidade durante o processo de construção de um 

novo tipo de sociabilidade, corresponde à necessidade de se buscar um novo 

tipo de sociedade. Sociedade essa, que seja capaz de socializar os frutos do 

trabalho coletivo. Busca, por conseguinte, a construção de mecanismos que 

consigam destruir a exploração contida na mais-valia e na privatização da 

riqueza, a qual lança ao desespero a maioria da população, produzindo o caos, 

a barbárie e a insanidade coletiva. Essa realidade vem conduzindo a 

humanidade à perda da razão e, conseqüentemente, ao irracionalismo da 

atualidade. Nessa perspectiva, parece importante se refletir e indagar até que 

ponto a chamada crise da razão dos nossos tempos, na realidade, nada mais é 

do que uma tentativa idealista de buscar explicações idealistas. Isto é; de 

buscar uma saída, abstraindo o capitalismo monopolista globalizado e 

imperialista, que vem produzindo o caos estabelecido, impedindo a 

possibilidade de implementação de uma diretriz que conduza ao humanismo 
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emancipatório contido no materialismo histórico de natureza marxiana e 

marxista concebido desde o século XIX. 

Neste conjunto de indagações, é possível supor que o Serviço 

Social, nos dias atuais, ao lutar por um projeto ou projetos ideopolíticos 

orientados pelo humanismo materialista histórico, vem se afirmando, na direção 

da luta coletiva voltada para a emancipação humana, sendo portanto, 

alicerçado no humanismo emancipatório de natureza marxiana e marxista. 

As reflexões precedentes tornar-se-ão mais sólidas, na medida em 

que produzirem mais indagações de natureza crítica. Para tanto, este trabalho 

buscou na maiêutica socrática e na dialética materialista o norte do seu 

esclarecimento, uma vez que, por estas diretrizes, Sócrates e posteriormente 

os dialéticos materialistas Marx e Engels ensinaram que: indagar e indagar 

parece aproximar o homem da verdade. Sócrates apresentava-se como o 

homem que nada sabia. Por meio da maiêutica, arte de dar à luz, buscava em 

qualquer lugar de Atenas as multidões, a fim de interrogar sem cessar. 

Procurava, principalmente entre os jovens atenienses, destruir a educação por 

estes adquiridas, sem reflexão e eivada dos preconceitos dissimulados debaixo 

do disfarce da sofística, para substituí-la por um saber que expressasse a 

essência do ser humano. Neste sentido indagativo a dialética materialista 

também busca na existência material dos homens as explicações históricas do 

seu modo de produzir e coloca a possibilidade histórica da transformação. Por 

meio do concreto pensado, sistematizado e explicativo, eleva do abstrato ao 

concreto as explicações, compreendendo a prática social como fundamento da 

teoria e critério de verdade. 

O indagar sobre o projeto ideopolítico da Escola de Serviço Social 

de Pernambuco, percorreu, portanto, o caminho desta arte de esclarecer o 

espírito, buscando encontrar nos interlocutores, intelectuais tradicionais e 

orgânicos do Serviço Social, professores e alunos, por meio de uma série de 

perguntas, as verdades que esses intelectuais certamente já sabiam, mas que, 

a partir das indagações poderiam ter maior clareza nas suas consciências, 

podendo assim, transmitir informações fundamentais à compreensão e 

interpretação do projeto ou projetos ideopolíticos da Escola.  
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Essa indagação passou também pela análise de documentos 

produzidos pela Escola, por biografias dos fundadores e professores e por uma 

bibliografia explicativa de como se deu o processo ídeopolítico de Pernambuco 

no período de 1938 a 1971. Esta foi, a missão que se desenvolveu ao longo da 

pesquisa que objetivou esta tese de doutorado. É possível supor que 

humanizar ou humanar tenha sido o projeto ou projetos ideopolíticos da Escola 

de Serviço Social de Pernambuco. Entretanto, vale ressaltar que conforme dito 

ao longo desta tese, a percepção do humanizar ou humanar, percorreu uma 

história que vai do humanismo idealista cristão e humanismo idealista laico e 

chega as concepções ou protoformas do humanismo materialista dialético e 

materialista histórico. 

As conclusões referem-se a este momento da pesquisa. A 

expectativa é de que esse nível de aproximação das explicações sobre o 

projeto ideopolítico da Escola de Serviço Social de Pernambuco seja suficiente 

para gerar novas indagações sobre a trajetória do processo de humanização 

característico do Serviço Social, a fim de aprimorar a luta por direitos humanos 

voltados para a concreta emancipação humana. 

Este trabalho teve, portanto, como objeto de estudo o projeto ou 

projetos ideopolíticos da Escola de Serviço Social de Pernambuco. 

Estabeleceu uma relação desse projeto ou projetos com a importância de 

Pernambuco no Brasil colonial, identificando no adiantado desenvolvimento das 

forças produtivas da época, no Estado, a precoce geração das transformações 

ocorridas na sociedade pernambucana, com seus reflexos no Brasil. Colocou 

que historicamente a sociedade de Pernambuco do século XV ao XVII passou 

da condição de sociedade primitiva e livre para a de uma sociedade dominada 

pela colonização, na qual foi implantado o sistema do capital comercial europeu 

o qual, ao longo do tempo, se transformou em capitalismo. 

O acelerado desenvolvimento do sistema do capital em 

Pernambuco, naquele momento histórico, tornou precoce a emergência das 

contradições. Essas contradições levaram a sociedade pernambucana a, 

também precocemente, questionar a existência da desigualdade e da injustiça 

que oprimiam as classes subalternas. Conduziram também ao questionamento 

no século XIX do sistema do capital, por meio da Revolução Praieira, 
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Revolução essa inspirada no socialismo utópico de Fourier29 e que pretendia 

promover mutações no modo de produção. O trabalho chama atenção, ainda, 

para a diferenciada e forte ação dos comunistas em Pernambuco, no século 

XX, orientados pelo socialismo científico desenvolvido por Marx, Engels e 

Lênin. Os comunistas de Pernambuco, em suas contradições históricas, 

pretendiam promover uma transformação radical na sociedade pernambucana 

e brasileira. Nessa linha de raciocínio o trabalho faz uma analogia entre os 

movimentos sociais pernambucanos e o projeto ideopolítico da Escola de 

Serviço Social. Considerando que os movimentos sociais buscavam a 

construção de um Estado sustentado em uma base democrática, federativa e 

regida pela divisão de poderes e questionavam inclusive o sistema do capital. A 

Escola de Serviço Social inserida nesse contexto percebe a importância da 

questão social e da política social na conjuntura pernambucana e se debruça 

sobre referenciais teóricos que iluminam a explicação desses conceitos, 

estabelecendo uma associação com a necessidade de uma intervenção do 

Serviço Social em Pernambuco na década de 30 do século XX. 

Mostra, concomitantemente, a originalidade da Escola de Serviço 

Social de Pernambuco, colocando-a no grupo de vanguarda do Serviço Social 

do Brasil, ao constatar em registro, durante a pesquisa, a adoção de textos 

marxistas nas discussões da Escola durante a década de 60 do século XX, 

data anterior às registradas até hoje na bibliografia brasileira acerca da 

utilização de textos marxistas em escolas de Serviço Social do Brasil. Por esse 

meio, vê com clareza a aproximação da Escola com as idéias marxianas e 

marxistas e atribui essa precocidade ao avanço ideológico e político da 

sociedade pernambucana. 

Demonstra de forma criativa e original a possibilidade que a 

pesquisa proporcionou de identificar a base humanista do Serviço Social, ao 

longo do tempo, criando as condições para que, neste trabalho, se concebesse 

a humanização ou humanação como objeto do Serviço Social. Objeto a ser 

estudado por meio da história. Ao mesmo tempo compreendeu o humanismo 

como um objetivo que vem emergindo de forma ainda limitada, porém um 

29 François Marie Charles Fourier (1772 e 1837) Besançon. É um filósofo francês do socialismo crítico-
utópico, assim considerado por Karl Marx e Engels. 
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sonho a ser conquistado plenamente, por meio da construção da história 

humana. Relaciona a base humanista do Serviço Social em suas expressões 

idealista e materialista com o Serviço Social conservador e progressista. Nesse 

sentido, apresenta com lucidez a superação histórica dos diferentes tipos de 

humanismo, mostrando que na dinâmica das contradições da realidade o 

humanismo foi se transformando. Situa a origem do humanismo na antiga 

cultura hebraica, a mais antiga da história, a qual em contato com a cultura 

grega faz nascer a filosofia ocidental. A partir de explicações da filosofia da 

Idade Média, a qual recupera o humanismo hebraico e greco-romano e constrói 

o humanismo cristão, refere-se às transformações do humanismo e a 

emergência no renascimento do humanismo com características 

antropocêntricas, idealistas e laicas. Explicita a importância no século XVIII da 

Revolução Francesa e do seu ideário humanista e revolucionário. Explicita 

finalmente que no século XIX, (a partir da filosofia alemã, da economia inglesa 

e do materialismo francês) o humanismo idealista laico se transformou no 

humanismo materialista histórico. 

O trabalho é desafiador ao colocar a gênese do Serviço Social no 

processo de implantação do sistema do capital, que se iniciou desde a 

antiguidade, ou seja, em relações sociais pré-capitalistas. Numa perspectiva 

contemporânea, no Brasil, observa ser predominantemente marxiana e 

marxista, a proposta do Serviço Social. Contudo não esquece as origens 

filosóficas e teóricas que se encontraram e que ainda se encontram na base do 

Serviço Social. Essas origens foram gestadas nas concepções do humanismo 

da antiguidade hebraica e greco-romana, passaram pelo humanismo do 

medievo, o qual faz uma difícil síntese do humanismo cristão com o 

humanismo laico, o qual se expressa de forma relevante em Tomás de Aquino, 

teólogo que interpreta o cristianismo, recuperando o pensamento hebraico 

traduzido pelos árabes e recuperando assim, o pensamento grego de 

Aristóleles.

Faz referência ao humanismo renascentista, indo ao iluminismo do 

século XVIII; e chegando até ao humanismo materialista histórico do século 

XIX, com seus desdobramentos nos séculos XX e XXI. 
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Por meio da compreensão desse último tipo de humanismo, apóia a 

opção do Serviço Social contemporâneo de fazer sua reflexão com base no 

pensamento marxiano, o qual faz a crítica ao modo de produção capitalista e 

as características opressoras sobre as classe subalternas exercidas pela 

classe dominante e pelo Estado. Busca também, por meio da reflexão filosófica 

e das manifestações ideológicas e políticas, identificar a base do Serviço Social 

anterior ao século XIX, quando nesse século surgiu a crítica à economia 

política feita por Marx, Engels e seguidores. Entende que as explicações 

humanistas anteriores a Marx são fundamentais, especialmente na medida em 

que foram precursoras ou protoformas para as reflexões críticas do próprio 

Marx, pois essa base humanista permitiu que fosse concebido um novo tipo de 

humanismo. Explicita que a crítica marxiana, seguindo as pegadas do 

materialismo dialético ao se consubstanciar em materialismo histórico, 

contribuiu para ampliar a compreensão do Serviço Social brasileiro, na 

segunda metade do século XX, na medida em que esse incorporou o 

materialismo histórico para fazer a crítica do Serviço Social conservador e a 

buscar novas possibilidades de contribuição e de ação do Serviço Social. 

Essa opção pelo materialismo histórico torna obrigatória a 

valorização da práxis social em geral e da particular práxis do Serviço Social, 

como fundamento teórico e critério de verdade da teoria. Práxis essa que 

busca a direção e o sentido da transformação das práticas perversas e 

bárbaras peculiares ao modo de produção capitalista. Essa práxis contribui 

para a negação do capitalismo e tem a incumbência de percorrer o caminho da 

humanização direcionada à emancipação humana. Desse modo, o trabalho 

registra, mais uma vez, a adequação da base preponderante do Serviço Social 

contemporâneo que busca avançar fazendo a crítica ao Serviço Social 

conservador, de base idealista, a partir da concepção e aplicação em suas 

análises da dialética materialista, que permite uma construção marxista do 

Serviço Social, viabilizando a criatividade e inovação, respeitando a 

pluralidade, sem, contudo, enveredar pelo ecletismo. 

A novidade deste trabalho é admitir a existência de um projeto 

ideopolítico na Escola de Serviço Social de Pernambuco e tentar analisar sua 

natureza, procurando recuperar a gênese mais remota do Serviço Social, 
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apontando as transformações pelas quais a base do Serviço Social vem 

passando historicamente. Nessa orientação de pensamento, o trabalho tem o 

objetivo de encontrar, nas formas anteriores dos humanismos, a base pretérita 

do Serviço Social que é anterior à abordagem materialista histórica do Serviço 

Social contemporâneo. Esse humanismo materialista histórico vem orientando 

a particular práxis do Serviço Social, na busca da superação coletiva do 

capitalismo e na conquista social da emancipação humana. 

A contemporânea postulação de grupos da sociedade por mais 

democracia, por mais justiça e pela construção de uma sociedade regulada, 

que negue o modo de produção capitalista, encontra no projeto ideopolítico de 

base marxiano e marxista do Serviço Social contemporâneo brasileiro, um forte 

aliado na luta pela eliminação das garras das deformações e perversões 

características da natureza e essência do capitalismo. 

Nesse sentido o trabalho focaliza os depoimentos obtidos de 

professores e alunos da Escola, a partir de indagações extraídas do concreto 

pensado explícito na referência teórica dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCCs) e de outros escritos do Serviço Social daquela época. Nesse 

movimento que se eleva do abstrato ao concreto, isto é, dos conhecimentos 

prévios, busca encontrar na prática social em geral e na práxis do Serviço 

Social em particular o simultâneo fundamento do concreto pensado, 

sistematizado e explicativo, consubstanciado em teoria e o critério de verdade 

da construção teórica. 

As conclusões da pesquisa obtidas por aproximações sucessivas 

devem representar a verdade histórica das manifestações dialéticas da luta 

entre o conservadorismo e a transformação que está a orientar o contraditório 

projeto ou projetos ideopolíticos, cuja implementação, por diferentes sujeitos 

históricos, foi responsável, impulsionou e fez surgir a Escola de Serviço Social 

de Pernambuco além do fato de que institucionalizou o Serviço Social no 

Estado.

A fundação da Escola, que se fez com base no humanismo cristão 

em simultaneidade com uma base humanista laica idealizada e também com 

uma base materialista histórica, configura uma base humanista entre plural e 

eclética, que se atribui ser tanto pelo pluralismo ou ecletismo que vigorava na 
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sociedade pernambucana, como pelo pluralismo ou ecletismo do Serviço Social

e daquele que resultava da composição do grupo fundador da Escola, grupo 

esse composto por cristãos ligados à Ação Católica, leigos humanistas, 

idealistas, e agnósticos, que cultivavam o materialismo dialético e histórico. 

Todos tinham em comum a preocupação com o destino daqueles que se 

encontravam em situação adversa na sociedade pernambucana e que por isso 

não dispunham de condições materiais e concretas suficientes para seguirem 

com suas vidas com a qualidade e a dignidade que lhes era devida. Esses, 

pertencentes às classes expropriada da riqueza produzida pelo trabalho, 

encontravam-se numa sociedade capitalista, estratificada e representavam o 

estrato subalterno da sociedade pernambucana. A base plural do grupo 

fundador da Escola produziu as tendências conservadoras e progressistas 

pertinentes ao contraditório projeto ideopolítico ou projetos do Serviço social da 

época. Essa contradição acompanhou a institucionalização do Serviço Social 

de Pernambuco, dando o contorno e conteúdo ao referido projeto ideopolítico 

da Escola, durante todo o processo de institucionalização, o qual se fez a partir 

da fundação e se desenvolveu até a extinção da Escola, com sua conseqüente 

incorporação à Universidade Federal de Pernambuco. 

A partir dessa pesquisa é possível se constatar, a natureza 

contraditória do projeto ou projetos ideopolíticos da Escola de Serviço Social de 

Pernambuco, isto porque foi possível se identificar nos escritos da Escola e nas 

falas de seus professores e alunos as opções conservadoras ou progressistas 

que transitaram na Escola de Serviço Social de Pernambuco. 

 É interessante observar que a tese buscou estabelecer uma relação 

entre o contexto social e a Escola, mostrando que as transformações pelas 

quais passou a sociedade mundial, brasileira e pernambucana determinaram 

as transformações que ocorreram na Escola (relação entre infra-estrutura e os 

reflexos na super-estrutura). Isto é, entre a sociedade e a cultura  

Percebe que o Serviço Social é uma prática humanizadora, cujo 

objeto é a humanização e o objetivo é o humanismo. 

Identifica que a humanização do Serviço Social surge na Europa e 

Brasil com base no humanismo idealista cristão que é superado pelo 

humanismo idealista laico e finalmente é mais uma vez superado, no Brasil, 
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pelo humanismo materialista, contido no materialismo histórico de Karl Marx, 

Engels, Lenin, Gramsci, Mészáros e outros. 

Situa que a Escola de Serviço Social de Pernambuco discutiu e 

adotou textos do materialismo histórico antes mesmo, do que existe registrado 

sobre outras escolas do Brasil, provavelmente porque a sociedade 

pernambucana também foi uma vanguarda ao adotar antes de outros estados 

brasileiros o pensamento socialista, como é exemplo a Revolução Praieira, 

ainda no século XIX. Ressalta também o apoio de Pernambuco à Intentona 

Comunista no século XX, além de suas expressões eleitorais posteriores, 

deflagrando o voto em sua maioria, nas cidades de Recife, Olinda e Jaboatão 

dos Guararapes, no Partido Comunista.

Registra, finalmente, que existem alguns pontos a serem observados 

na tese: 

1. A observação de que o humanismo surge com a filosofia, na 

antiguidade;

2. que o humanismo passou por um processo que o conduziu da visão 

idealista à visão materialista histórica; 

3. que a observação de que o objeto do Serviço Social é a humanização, é  

inovadora;

4. que sendo o objetivo do Serviço Social o humanismo, suas ações devem 

ter esse direcionamento; 

5. que este humanismo se inicia, no Serviço Social a partir do humanismo 

idealista cristão; 

6. que o humanismo idealista cristão em convivência com o humanismo 

idealista laico foi criticado e vem sendo superado; 

7. que o humanismo idealista laico em convivência com o humanismo 

materialista histórico vem sendo criticado e foi sendo superado na 

Escola desde os primeiros anos da década de 1960 antes do registro em 

outras escolas do Brasil; 
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8. que o humanismo se manifesta a partir das determinações sociais de 

cada realidade histórica daí a ênfase atribuída à história da sociedade 

pernambucana em suas relações com o humanismo; 

9. que o Estado de Pernambuco; por ter sido o mais importante, no Brasil, 

até o século XVII, e ter tido uma história ímpar de luta pela liberdade; foi 

um terreno fértil para o avanço das instituições educacionais, inclusive 

da Escola de Serviço Social; 

10. que em decorrência dessa realidade pernambucana, o Serviço Social 

em Pernambuco avançou, construindo as protoformas do Serviço Social 

baseado no materialismo dialético e materialismo histórico, mesmo 

antes do Serviço Social em outros estados, de acordo com os registros 

encontrados, constituindo-se dessa forma uma vanguarda, em relação 

aos demais estados brasileiros. 

A Análise e interpretação dos depoimentos dos professores e alunos 

da Escola de Serviço Social de Pernambuco, indicam que: 

a. Havia um projeto ideopolítico ou projetos humanísticos expressos 

nos discursos e práticas, que se orientavam pelos estatuto e 

regulamento da Escola; 

b. Há, em todos os depoimentos, a presença de explicitações 

ideológicas e políticas; 

c. Essas explicitações denotam a existência de um projeto 

ideopolítico que levou à fundação e conduziu ao desenvolvimento 

da Escola; 

d. Esse projeto era flexível e contraditório, pois convivia com o 

conservadorismo e com idéias transformadoras, de base no 

humanismo idealista cristão, humanismo idealista laico 

(agnóstico) e humanismo materialista histórico; 

e. Ao longo do tempo a crítica agnóstica parece ter assumido a 

hegemonia ideopolítica, de modo que, a disciplina religião foi 

retirada do currículo da Escola; 
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f. Nos depoimentos que se constituem também referenciais teóricos 

encontram-se repetidas vezes a idéia de ajustamento do 

indivíduo, grupo e comunidade à sociedade, como forma de 

superar os problemas sociais (um referencial funcionalista ao 

sistema do capital); 

g. A utilização da Economia Política e das demais Ciências Sociais e 

Psicológicas para o ajustamento à sociedade demonstra não 

haver inicialmente um questionamento em profundidade sobre a 

gênese da questão social; 

h. Percebe a questão social como decorrente de uma questão ética, 

embasando a questão econômica, social e política que a gerou; 

i. Compreende, enfim, que a crítica agnóstica persistiu na luta e 

continuou ao longo do tempo conduzindo o Serviço Social à 

percepção das contradições do conservadorismo criando as pré-

condições para a aproximação do Serviço Social das idéias 

emancipatórias pertinentes as protoformas do materialismo 

histórico, nos anos 60 do século XX, última década da existência 

da Escola. 
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“Em uma palavra, muito se fala e se pratica a ‘memória’ 

histórica (...), mas pouquíssimo se reflete sobre ela” 
(SEIXAS, 2004: p.38).

Alunas da Escola do Serviço Social em uma das salas de aula. (Jornal 
do Commércio, 1956, s/p.) 
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