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Nota do editor
O Congresso da Virada

O Serviço Social brasileiro tem no seu terceiro Congresso, realiza-
do em 1979, um marco que permanecerá e será sempre rememorado 
com orgulho pela categoria.

O simbolismo é forte: “Congresso da Virada”. A referência é 
histórica: marcou um reposicionamento político que deu à categoria 
extraordinária força para afirmar-se contra a naturalização das desi-
gualdades sociais. O conteúdo desse marco histórico tornou-se um 
patrimônio intelectual e político: a virada sinalizou que o Serviço Social 
brasileiro se tornava um potente formulador de pensamento crítico.

A Cortez Editora estava entre os protagonistas daquela jornada 
memorável.

O caminho percorrido pela Cortez Editora do “Congresso da 
Virada” aos dias de hoje é um percurso de colaboração recíproca. 
Nunca cessamos, desde então, nosso trabalho em prol do Serviço Social 
e nunca deixamos de receber de seus estudantes e profissionais os 
conteúdos necessários para que nossa Editora crescesse e se tornasse 
uma referência na área.

Quarenta anos é uma travessia considerável. É também um 
parâmetro para indicar aquilo que é duradouro, que não é efêmero, 
que se enraíza.

O lugar de permanente destaque que o Serviço Social adquiriu 
no catálogo de nossa Editora demonstra a força de um trabalho 
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coletivo que cumulativamente somou forças para expressar sua 
perspectiva crítica.

Na minha perspectiva de livreiro e editor, o terceiro Congresso 
Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) é um marco que procura 
redirecionar o Serviço Social brasileiro. É também um marco na con-
solidação da Cortez Editora.

Eu me iniciei no segmento livreiro e editorial em 1967 como 
aluno da PUC-SP.

Para custear a mensalidade, vendia livros sob encomenda para 
os colegas de classe. Em 1968, a Universidade me cedeu um pequeno 
espaço e fundamos, eu e um colega, a Livraria Cortez & Moraes.

A realidade política no final da década de 1960 dificultava imensa-
mente a obtenção de bibliografia especializada em Serviço Social e nas 
Ciências Humanas de modo geral. Os poucos títulos que circulavam 
no Brasil eram em língua espanhola e vinham principalmente da Ar-
gentina, que contava com autores reconhecidos, ou eram importados 
em língua inglesa, vindos principalmente dos Estados Unidos.

Os cursos de graduação e, de modo singular, a pós-graduação, 
padeciam os efeitos da escassez de obras e de autores especializados 
e, por isso mesmo, demandavam continuamente a busca por alter-
nativas. A ausência de bibliografia disponível chegava a dificultar a 
própria organização das disciplinas que dependiam da apropriação 
de trechos de livros de áreas afins.

Diante dessa carência bibliográfica, a partir de 1975, a Cortez & 
Moraes começou a publicar os primeiros títulos de Serviço Social e 
Educação.

Quatro anos depois, com a minha saída da Cortez & Moraes, 
juntamente com Potira, minha esposa (in memoriam), mais José Nizário 
Gomes, fundamos a atual Cortez Editora.

Isso significou para mim, como editor de uma nova casa edito-
rial, a possibilidade de honrar o compromisso de publicar os livros 
já apalavrados, fazendo com que o Catálogo da Cortez Editora, que 
nascia naquele momento, se tornasse o desaguadouro daquela pro-
dução que começava a ganhar visibilidade.
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O ano de 1979 foi, portanto, referência para o Serviço Social bra-
sileiro e também para mim como Editor. Ou melhor, o ano de 1979 
tornou-se referência para o Serviço Social “na” Cortez Editora e para 
a Cortez Editora “no” Serviço Social brasileiro.

Eu me comprometi pessoalmente, desde o início do ano de 1979, 
com o recém-criado Conselho Editorial de Serviço Social, não somente 
a manter as publicações previstas, como também dar início à edição 
da esperada Revista Serviço Social & Sociedade.

O compromisso que assumi não se esgotou num grande e me-
morável evento, pois se tratava, antes de tudo, de um compromisso 
com a categoria e com suas causas.

Transcorreram 40 anos.

A sabedoria e o rigor presentes nas avaliações dos Conselhos 
Editoriais de livros e da Revista deram corpo a uma linha de publi-
cação reconhecidamente crítica e progressista, um pilar na defesa de 
direitos humanos e sociais. Configurou-se uma trincheira de páginas, 
sempre resistindo e lutando contra desigualdades.

A Cortez Editora levou a sério seu ofício de editora comprome-
tida e dedicou-se à parceria com a área, mobilizando seus recursos 
para que os livros e os sucessivos e ininterruptos números da Revista 
chegassem a milhares de leitores e leitoras.

Assistentes sociais do Brasil e, na sequência, da América Latina, 
passaram a contar com essa fortuna crítica, e a visibilidade que esse 
processo adquiriu ostenta números portentosos.

Vejamos:

1. LIVROS:

a) De 1979 a 2019 editamos cerca de 230 títulos1;

b) Publicamos cerca de 350 autores (há livros escritos por dois 
ou mais autores);

1. Sem contar publicações avulsas, feitas como projetos especiais, como, por exemplo, os 
Cadernos ABESS, os Cadernos Práxis, os Cadernos CEDEPSS. Vale ainda mencionar os 14 títu-
los publicados em espanhol que compuseram a Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social, 
coordenada pelo Professor Carlos Montaño e Elisabete Borgianni.
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c) Destes 230 títulos, 180 continuam ativos no catálogo. Os 
demais 70 estão esgotados (fora de catálogo);

d) O livro mais vendido, lançado em 1982, Relações Sociais e 
Serviço Social no Brasil, da profa. Marilda Iamamoto e Raul 
de Carvalho, conta hoje com 41 edições e 5 reimpressões.

2. REVISTA

a) De setembro de 1979 a setembro de 2019 (40 anos) foram 
publicados ininterruptamente 136 números;

b) Autores brasileiros: 1.515;

c) Autores estrangeiros: 109;

d) Número de páginas impressas em 1ª edição: 25.292 (vários 
números até a n. 100 tiveram até 8 reimpressões);

e) A partir do n. 101 (2010), data da anexação da Revista ao 
SCIELO, o conteúdo foi disponibilizado também no acesso a 
essa Plataforma. Cessaram as reimpressões dos números novos 
e permaneceram reimpressões de alguns números anteriores;

f) É importante registrar que muitos assinantes mantiveram 
suas assinaturas;

g) Outro fato auspicioso é que na avaliação de periódicos da 
CAPES a Revista foi classificada com o mais elevado estrato 
de avaliação, que é a categoria A1 da Plataforma Qualis. Esse 
prestígio acadêmico se mostra na quantidade de acessos re-
gistrados até julho de 2019: mais de 2.500.000.

O “Congresso da Virada” foi um marco para a categoria dos(as) 
assistentes sociais e também para a Cortez Editora.

Estivemos, estamos e estaremos juntos. A mesma substância crí-
tica, humanizadora e progressista que nos uniu continua nos unindo.

Unidos permaneceremos em busca de uma sociedade na qual o 
livro e a leitura sejam reconhecidos como indispensáveis fiadores da 
paz e da igualdade.

José Xavier Cortez
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Prefácio

Marilda Villela Iamamoto*

A coletânea Congresso da Virada e o Serviço Social hoje: reação con-
servadora, novas tensões e resistências, organizada pelo Prof. Dra. Maria 
Liduína de Oliveira e Silva, é muito bem-vinda nesses tempos sombrios 
na sociedade brasileira. Congratulações à organizadora, (aos) às autoras 
(es) desta coletânea e à Cortez Editora, na pessoa de seu Presidente, 
Sr. José Xavier Cortez, pela iniciativa e pelo trabalho realizado.

O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado no 
Parque Anhembi, em São Paulo, em setembro de 1979, é um mar-
co simbólico da luta pela hegemonia no Serviço Social brasileiro 
contra o fio conservador que perpassa sua institucionalização e 
desenvolvimento. Ele é também a primeira manifestação pública de 
assistentes sociais contra a ditadura empresarial-militar (1964-1985) 
e sua política de “segurança e desenvolvimento”. Construída na 
Escola Superior de Guerra (ESG), esta política vincula-se à estratégia 

* Prof. Titular aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), mas atuando no seu Programa de Pós-Graduação 
em Serviço Social. Prof. Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e selecionada para Prof. Visitante da Faculdade de 
Serviço Social da UFJF no período de agosto de 2019 a julho de 2020. Pesquisadora do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq), bolsista de produtividade nível 1 A.
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da contrarrevolução impulsionada pelos Estados Unidos na Amé-
rica Latina e no Caribe no contexto da Guerra Fria, e de ascenso 
das lutas sociais no cenário mundial e na região. Ela impulsiona e 
legitima a abertura da economia do País ao grande capital nativo 
e internacional, visando assegurar sua reprodução ampliada com 
“paz social”, por meio de políticas de achatamento salarial, do 
controle do sindicalismo, da repressão, tortura e assassinatos de 
presos políticos, da censura à imprensa, parte de amplo processo 
de regressão de direitos civis e políticos.

A sociedade organizada reage com manifestações públicas de tra-
balhadores urbanos e rurais, estudantes, artistas, jornalistas, religiosos 
e leigos, moradores das periferias, dentre outros segmentos, por meio 
de suas organizações, movimentos e lutas. E parcela de assistentes 
sociais brasileiros sintonizada com os trabalhadores, suas organizações 
e movimentos na defesa de seus interesses e projetos coletivos, também 
realizam sua contestação aos horizontes conservadores veiculados por 
autoridades civis e militares da ditadura, em defesa da democracia 
e do Estado de Direito. O “Congresso da Virada” é um observatório 
privilegiado desse processo.

A “virada” diz não à naturalização da exploração, à brutalidade 
da repressão, ao Estado Ditatorial e seus representantes, aos limites 
impostos à organização dos trabalhadores, aos direitos civis e políticos. 
A categoria de assistentes sociais faz a retomada de sua organização 
sindical e desencadeia uma disputa de hegemonia com os Conselho 
Federal e Regional de Assistentes Sociais (CFASS-CRASS). Desen-
cadeia-se a revisão da formação acadêmica com nova proposta de 
currículo mínimo em 1979, e a pós-graduação completa sua institu-
cionalização com cursos de mestrado e a inauguração do doutorado 
em 1980, afirmando-se como área de conhecimento junto às agências 
de fomento à ciência e a tecnologia no Brasil. Tais conquistas vão se 
desdobrar na construção coletiva de um projeto do Serviço Social no 
Brasil. Nos anos noventa, ele é codificado na legislação que rege o 
exercício desta profissão, seus princípios éticos e o ensino superior 
no seu âmbito. A categoria de assistentes sociais aprendeu que a 
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história se transforma com organização e lutas coletivas alicerçadas 
na análise da realidade.

Esta coletânea nos revela o processo dessa ruptura política funda-
mental no Serviço Social brasileiro contemporâneo na crise da ditadura 
no final dos anos setenta. Ela também ecoa o debate acadêmico-profis-
sional latino-americano e o transcende. Seus desdobramentos traçam 
a face contemporânea no Serviço Social no Brasil enquanto profissão 
e área de conhecimento.

São objeto deste livro: os determinantes históricos, a reserva 
de forças acumuladas no âmbito do Serviço Social e a memória dos 
sujeitos que viveram o processo de renovação histórico-crítica do 
Serviço Social e seus desafios atuais. Aqui se (re)conta a história viva 
dos últimos 40 anos do Serviço Social no Brasil, abrindo caminhos às 
perspectivas profissionais compromissadas com o projeto emancipa-
tório dos trabalhadores na atualidade.

Esta coletânea impulsiona o desenvolvimento de pesquisas sobre 
o Serviço Social inscrito na história da América Latina no período de 
1979-2019. Ela vem adensar a produção no campo dos fundamentos do 
Serviço Social na perspectiva histórico-crítica que, hegemonicamente, 
norteia o debate do Serviço Social no Brasil nessas últimas quatro 
décadas. E, na atualidade, impulsiona forças de resistência no Servi-
ço Social brasileiro que apostam na “grande política” na acepção de 
Gramsci, presidida pelos valores maiores da igualdade, da liberdade 
e da democracia.

Esta iniciativa ganha relevo ante o revigoramento do pensamento 
conservador e reacionário na profissão e na sociedade com políticas de 
Estado voltadas à destruição de conquistas civilizatórias, ao desmonte 
de direitos trabalhistas e da seguridade social (saúde, assistência e 
previdência social), afetando todos os(as) trabalhadores(as) no campo 
e na cidade. As políticas neoliberais são acompanhadas da militari-
zação dos conflitos sociais, a criminalização das classes subalternas 
nas suas dimensões de gênero, raça, etnia e orientação sexual. Têm 
sido penalizados jovens, negros, pobres, moradores de periferias das 
grandes cidades e LGBTTs.
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Em tempos de radical liberalismo, com domínio de interesses das 
frações do capital sob a liderança de capital que rende juros, verifica-
-se um assalto ao Estado, redirecionando o fundo público à expansão 
do capital produtivo e aos representantes das finanças por meio de 
políticas privatizantes em detrimento dos direitos sociais e humanos. 
Estratégias ideológicas velam e invertem tais propósitos apoiadas em 
recursos midiáticos, nas Igrejas protestantes e na demonização das 
esquerdas na busca de legitimar esse projeto político de poder.

Este ano também se comemoram as quatro décadas da revista 
Serviço Social & Sociedade, lançada pela Cortez Editora naquele III 
CBAS. Ela espelha o pulsar do processo de renovação histórico-crítica 
do Serviço Social e suas polêmicas, afirmando-se como documento 
que testemunha essa trajetória virtuosa do Serviço Social Brasileiro. 
Os componentes do Conselho Editorial da Revista merecem a sau-
dação e o reconhecimento dos(as) assistentes sociais pela iniciativa, 
perseverança e pelo trabalho exitoso. A revista Serviço Social & Socie-
dade dignifica a profissão no Brasil e no cenário mundial, inscrita na 
Plataforma Scielo, considerada o periódico científico mais consolidado 
nessa área de conhecimento.

Este livro interessa a todos aqueles que acreditam, com Neruda, 
que “a vida é o espaço em movimento” e apostam na possibilidade 
histórica de se recriar o presente em direção a novos tempos de “as-
salto ao céu”.

Juiz de Fora, Minas Gerais, outono de 2019
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Apresentação

O “Congresso da Virada”  
e o Serviço Social hoje:

reação conservadora, novas tensões e resistências

Maria Liduína de Oliveira e Silva

Aos que virão depois de nós
Eu vivo em tempos sombrios.

Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez,
Uma testa sem rugas é sinal de indiferença,

Aquele que ainda ri é porque ainda não recebeu a terrível notícia.
Que tempos são esses,

Quando falar sobre flores é quase um crime.
Aquele que cruza tranquilamente a rua

Já está então acessível aos amigos
Que se encontram necessitados?

É verdade: eu ainda ganho o bastante para viver.
Mas acreditem: é por acaso. Nada do que eu faço

Dá-me o direito de comer quando tenho fome.
Por acaso estou sendo poupado.

(Se a minha mente me deixa estou perdido!)
Dizem-me: come e bebe!

Fica feliz por teres o que tens!
Mas como é que posso comer e beber,

Se a comida que eu como, eu tiro da fome de quem tem fome?
Se o copo de água que eu bebo, faz falta a quem tem sede?

Mas, apesar disso, eu continuo comendo e bebendo.

Bertolt Brecht
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A configuração da crise estrutural do capital, neste momento 
político brasileiro, tem como elemento central a destruição do Estado 
Democrático de Direito, que afeta diretamente, sobretudo, a demo-
cracia, a liberdade e os direitos trabalhistas, previdenciários, sociais 
e humanos.

O tripé — democracia, liberdade e direitos — é conquista das 
lutas sociais da classe trabalhadora de longas datas, concretizadas na 
Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, 
por articular e expressar o exercício da democracia, da liberdade e da 
cidadania nos termos dos direitos civis, políticos e sociais, promovendo 
a igualdade dos indivíduos perante a lei na sociedade (Marshall, 1967).

Em 1979, em plena ditadura civil-militar, marcadamente anti-
comunista com objetivo de reverter as tendências democráticas e 
progressistas no Brasil (Netto, 2009), a sociedade civil se organizava 
em torno de lutas pela abertura democrática, liberdade de expressão, 
direitos, denunciava a tortura, o autoritarismo, conservadorismo e 
as formas de opressão e violências; nesses termos, havia um projeto 
societário em construção.

Nessa efervescência, ocorreu o III Congresso Brasileiro de Assis-
tentes Sociais, conhecido por “Congresso da Virada”, que doravante 
terá essa denominação. Realizado no final de setembro no Anhembi, 
em São Paulo, alinhado às lutas sociais, sinalizou a ascensão de um 
novo projeto profissional ancorado no pensamento crítico marxista, ao 
rechaçar o conservadorismo da profissão, além do tecnicismo presente 
nas bases da ditadura (Barroco, 2004). Assim, esse novo projeto profis-
sional passa a defender as mesmas trincheiras de lutas comprometidas 
com a democracia, liberdade e direitos, advindas da sociedade civil 
organizada, ganhando articulação e visibilidade na profissão.

O “Congresso da Virada” tornou-se um marco histórico ao re-
vestir-se em significado político e profissional para o Serviço Social 
(Bravo, 2009), repercutindo na formação/trabalho profissional, orga-
nização política da categoria, na pesquisa/produção de conhecimento, 
na construção do que a categoria profissional denomina de Projeto 
Ético-Político do Serviço Social.
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O “Congresso da Virada” trouxe a relevância do caráter político 
imanente às tendências que ultrapassaram a própria dimensão po-
lítica do Serviço Social. “Entretanto, a sua relevância não se esgota 
aí: a ruptura com monopólio político conservador teve implicações 
que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento global do 
Serviço Social no Brasil” (Netto, 2009, p. 669).

Por essa razão, o “Congresso da Virada” é uma inflexão da própria 
profissão, seja pela construção teórico-metodológica, ético-político e 
técnico-operativa, pelos debates políticos, posições públicas assumidas 
pela categoria na defesa dos interesses dos trabalhadores, inclusive, de 
“ [...] se reconhecer, em sua condição de assalariamento, como parte 
da classe trabalhadora” (Abramides, 2009, p. 731).

Netto (2009) alerta para o risco de generalizações do III Congresso 
Brasileiro de Assistentes Sociais como um espaço que introduziu a 
cena política no Serviço Social no regime de abril. O autor destaca 
que o caráter político nunca esteve ausente, inclusive durante o ciclo 
ditatorial um incontável contingente de assistentes sociais o apoiou 
abertamente, enquanto professores, estudantes e outros assistentes 
sociais resistiram à ditadura. Muitos foram perseguidos, torturados, 
presos, exilados e constrangidos, por estarem nas fileiras das mobi-
lizações com os trabalhadores no processo de luta contra o regime 
antidemocrático.

O Serviço Social, à “montante da resistência democrática que se 
viu exponenciada pelo protagonismo proletário, mediante o ativismo 
dos segmentos da vanguarda profissional” (Netto, 2009, p. 657), cons-
trói-se, portanto, na ruptura do “[...] monopólio do conservadorismo 
historicamente dominante no Serviço Social” (Silva, 2009, p. 634).

Em dimensão macroscópica, os projetos profissionais se inscre-
vem nos projetos societários, contendo interesses políticos e disputas 
de poder entre as classes sociais antagônicas fundamentais (da classe 
burguesia e da classe trabalhadora). No interior do Serviço Social, há 
projetos profissionais alinhados a perspectivas socialistas, como há 
outros projetos vinculados à ordem estabelecida, vistos como “guar-
diões da essência profissional” (Netto, 2006).
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Para compreender esses processos internos à profissão, é impor-
tante observar que, ao final da década de 1970, o regime autocrático 
burguês (Fernandes, 1984) esgotava-se, e a lógica desenvolvimentista 
do Brasil em “marcha acelerada” mostrou-se em decadência.

A crise do petróleo nos anos 1973/74 elevou a dívida pública, 
decorrente do dinheiro obtido com IEDs (Investimentos Externos 
Diretos) (Chesnais, 1994) e desvelou à sociedade a concentração de 
capital e centralização de renda, elevando os preços da cesta básica, 
do consumo e rebaixando os salários.

A Região do ABC paulista, nos anos 1970, tornou-se um território 
de lutas e insurgência do operariado, uma bússola para a eclosão dos 
movimentos sociais no campo e na cidade, cujo resultado foi o pro-
cesso de redemocratização da sociedade brasileira. A década de 1980, 
considerada perdida para a economia, para os movimentos sociais, 
foi o momento de intensificar a mobilização social, o que resultou na 
Constituição de 1988 (Constituição Cidadã).

O Estado Democrático de Direito ampliou os espaços de partici-
pação da sociedade civil, com a introdução dos conselhos de direito 
e controle social e muitas outras vitórias. No entanto, na contramão 
das conquistas sociais, nos anos 1990 ocorreu um retrocesso, e a 
implantação dos sistemas de universalização das políticas públicas 
foi bloqueada em suas operacionalizações. Havia um hiato entre di-
reitos, legislações sociais e a operacionalização das políticas sociais 
conquistadas.

O conservadorismo se restabelecia com as políticas macroeco-
nômicas neoliberais, uma inflexão das conquistas estabelecidas na 
Constituição de 1988. A reforma do Estado, a privatização das empre-
sas públicas e a reestruturação produtiva, com abertura de mercado, 
frustrou a ação efetiva no plano democratização das políticas sociais.

Nos anos 2000, com a ascensão de um governo democrático-po-
pular, há uma nova esperança, mas, contraditoriamente à economia 
global, no país tem-se uma política anticíclica com base em um projeto 
neodesenvolvimentista, que em caráter provisório teve a oportunidade 
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de construir um sistema de proteção social focalista. Apesar do es-
forço, a qualidade dos serviços implantados passou a ser um ponto 
essencial de crítica.

Com a crise financeira internacional de 2007, assim como com a 
crise da Zona do Euro em 2010, o governo federal expandiu de forma 
significativa a renúncia fiscal, principalmente aquelas relativas às 
contribuições sociais, enfraquecendo a previdência social, sobretudo 
durante o governo Dilma Rousseff, com o Plano Brasil Maior (PBM). 
Assiste-se, assim, à desoneração sem que haja exigência de contrapar-
tidas (metas), como resultado concreto em termos de políticas públicas 
com base nas desonerações concedidas.

Nesse interstício (1979-2019), pode-se inferir que o movimento da 
história é dinâmico, é dialético, faz parte das disputas societárias. Não 
basta somente alcançar as conquistas sociais e pensar na consolida-
ção delas, mas é preciso a disputa e a luta permanente nos processos 
sociais. Nenhuma luta naturaliza-se consagrada.

Embora, nesse interstício, de um lado se tenha conseguido a ins-
titucionalidade do Estado Democrático de Direito, de outro ocorreu 
uma onda conservadora e reacionária que veio corroendo os pilares 
da Constituição de 1988, até ascender ao poder e destruir as con-
quistas sociais para impor uma derrota ao Estado de direitos sociais 
e liberdades democráticas. Trata-se da construção de um estado de 
exceção, segundo Giorgio Agamben (2007). Uma onda global contra 
as democracias liberais modernas. O golpe jurídico-parlamentar no 
Brasil é uma estratégia da burguesia — nacional e internacional — 
para romper as regras constitucionais, a exemplo dos vazamentos de 
informações, anulação de direitos individuais e coletivos, sob apoio 
de uma mídia “terrorista”.

As eleições presidenciais de 2018 constituíram-se, assim, sob a 
fragilização dos instrumentos jurídicos, em que as fake news levaram 
à ascensão de um projeto neoconservador e reacionário de ultradirei-
ta, sob o discurso de combate à corrupção e à dívida pública, a fim 
de justificar a retomada da privatização das empresas públicas, da 
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redução dos salários e da legislação trabalhista, dos direitos sociais e 
dos serviços essenciais. Foi um falso moralismo que fere profunda-
mente os domínios da garantia de direitos fundamentais.

O Decreto n. 9.794/2019 é uma clara intervenção na autonomia 
e competências das universidades em indicar seus gestores, a fim de 
estabelecer vetos ideológicos, um ataque frontal às universidades com 
corte de 30% no orçamento. A ultradireita, com seu projeto neocon-
servador, vem forçando a universidade a buscar a parceria público/
privada, cujo horizonte é a privatização dessas instituições de ensino 
público. Esse ataque às universidades visa coibir a formação de massa 
crítica, sobretudo o pensamento de autores como Karl Marx, Antonio 
Gramsci e Paulo Freire.

O vazio constitucional apresenta-se em todos os campos da vida 
social ameaçada por um bloco jurídico-político que suprime a estrutura 
legal da Constituição de 1988, com o retrocesso da democracia, do 
respeito às diferentes formas de expressão e da subtração de direitos 
e das políticas sociais. Se para Marx (1982) o Estado é um comitê 
orgânico a gerir os negócios comuns da burguesia, o momento atual 
o mostra em toda a sua crueza.

A desmonte do Estado Democrático de Direito se constitui 
declaradamente como meta do governo Bolsonaro, em vista da des-
regulamentação de diferentes direitos. Esse projeto neoconservador 
de ultradireita assume o poder do Estado para impor uma agenda 
sucessiva de destruição de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, 
sob as carapuças do machismo, do racismo, do sexismo, do abando-
no, das violências, das violações de direitos, sejam sociais, humanos, 
previdenciários, trabalhistas, das mulheres, das crianças, dos idosos 
e da diferença de classes, como população LGBT para o controle das 
liberdades individuais e coletivas.

Essa situação tem consequências gravíssimas para a sociedade, 
impactando diretamente a vida dos trabalhadores. O capital, nessa 
configuração, representa a (re)produção destrutiva da vida social 
(Mészáros, 2002), e isso repercute na profissão, enquanto inscrita na 
divisão sociotécnica do trabalho (Iamamoto, 1982).
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O combate ao governo Bolsonaro e seu plano de destruição das 
conquistas sociais se impõe como luta de resistência contra o recru-
descimento do autoritarismo civil-militar presente nas entranhas da 
sociedade brasileira. A historiografia nos desafia à luta, mostrando o 
passado como farsa e o presente uma tragédia (Marx, 2011). Nesses 
tempos bélicos e de obscurantismo, os conservadores de ontem e de 
hoje continuam com a mesma paixão pelo horror, pelo atraso e, agora, 
com força total pela invasão das fake news.

Na quadra contemporânea — de um golpe jurídico-parlamentar 
em 2016 que abriu espaço para que em 2019 assumisse um governo 
neoconservador, de ultradireita, para destruir, sucessivamente, os 
direitos dos trabalhadores —, o legado do “Congresso da Virada” e 
seus desdobramentos posteriores adquirem um significado histórico e 
político na defesa do que se construiu e se consolidou coletivamente, 
enquanto trabalhadoras e trabalhadores vinculados à classe trabalha-
dora. E trazer os desafios atuais se constitui tarefa mais que necessária.

Está em curso uma mudança radical — nas formas de pensar e 
conceber o mundo, subsidiadas por ideologias moralistas conserva-
doras que estimulam o preconceito, a subalternidade, a criminaliza-
ção dos pobres, negros/as, quilombolas, indígenas; que estimulam a 
“justiça” pelas próprias mãos; que culpabilizam o indivíduo, a família; 
que alimentam os preconceitos, estigmas, violências, ódio e processos 
de irracionalidades.

Nesse contexto, a retomada do legado do “Congresso da Virada” 
e seus desdobramentos adquirem um significado histórico e político 
na defesa do que se construiu e se consolidou coletivamente enquanto 
trabalhadores e trabalhadoras.

Da “Virada” aos dias atuais, vários elementos conjunturais/es-
truturais e teórico-profissionais nem sempre alcançamos. Mas quem 
viveu o ato revolucionário do “Congresso da Virada” e está nas trin-
cheiras das batalhas sabe o real significado da luta permanente em 
defesa da democracia, da liberdade de expressão e direitos humanos.

Não é possível ficar indiferente diante da pequena política do 
tempo presente, que estimula a destruição de valores civilizatórios, que 
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distorce o sentido das coisas, que prega a autofagia da humanidade. 
Há uma produção de relações de incivilidade, de falta de respeito 
com o outro, de coisificação do sujeito, que se impõem como forma de 
captura do movimento vivo de produção e reprodução social da vida 
humana. O desafio hoje, portanto, é alavancar os processos dinâmicos 
que criam rupturas na hegemonia da incivilidade. A fim de elevar a 
sociabilidade de respeito às pessoas, à diversidade de posições e de 
apreensão da totalidade da vida social.

Assim, é importante resgatar o significado do “Congresso da 
Virada”, à luz da conjuntura atual, para reafirmar — mediante os 
retrocessos — que os desafios permanecem de ruptura da continui-
dade neoconservadora, a fim de romper suas teias e (re)alavancar as 
lutas em prol da democracia, liberdade e sobrevivência de direitos. 
A crise do capital tem buscado reafirmar seus elos de segregação, 
expropriação, destruição da vida social, sob velhas e novas formas, 
combinando trabalho análogo à escravidão a redes computacionais 
e à internet com as mídias sociais. O espaço cibernético e as cidades 
virtuais têm potencializado a dinâmica da sociedade global, com 
efeitos na produção da desigualdade social.

O “Congresso da Virada”, produto das determinações político-con-
junturais de lutas pela democracia e contra o arbítrio e o autoritarismo 
— no Brasil e na América Latina —, vincula-se também ao acúmulo 
crítico que a profissão adensou em sua articulação latino-americana 
no Movimento de Reconceituação, na sua organização político-sindical 
(determinante para a articulação da Virada) e na significativa insurgên-
cia histórica na reconstrução do chamado Método BH (Belo Horizonte). 
Estas experiências coadunaram, naquele momento, lutas e esperanças 
que imprimiram movimentos críticos à profissão e sua conexão com 
a realidade brasileira, exigindo desse processo a necessidade de ser 
retomado e reavaliado quando são comemorados 40 anos de seu sur-
gimento e expansão. Abriram múltiplos caminhos para profissionais 
de várias gerações e “geografias”. Infelizmente, não foi possível trazer 
aqui um capítulo sobre as experiências do Método BH, em decorrência 
das dificuldades singulares das autoras e autores convidados.
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No desenvolvimento do Serviço Social, hoje muitas e diversifica-
das mudanças foram operadas na formação e trabalho em sua atuação 
expressas nas políticas sociais, no mercado de trabalho profissional, 
no protagonismo dos assistentes sociais e nas demandas de seus su-
jeitos, bem como na amplitude e transformação das forças sociais que 
operavam e operam, expressando os movimentos históricos da socie-
dade. Pensar no “Congresso da Virada” até hoje leva ao entendimento 
de diferentes matizes sob apropriação possível de se estabelecer, no 
campo das teorias sociais, o fundamental.

Discorrer sobre os processos de ruptura com o conservadorismo 
no “Congresso da Virada”, para conectá-lo com os desafios de luta 
contra o conservadorismo no presente, produto da superestrutura 
que passa pelos costumes, valores e práticas sociais de reprodução 
nas relações sociais.

Nessas quatro décadas de construção hegemônica de renovação 
do Serviço Social no Brasil, sob a perspectiva da emancipação im-
pressa, a matriz do Projeto Ético-Político do Serviço Social continua 
como bússola, fio condutor no enfrentamento contemporâneo da crise 
do capital financeiro e sua lógica conservadora e racista que afeta 
diretamente a relação Estado/sociedade; as políticas sociais no capi-
talismo contemporâneo; as respostas do Estado diante das expressões 
da questão social e étnico-racial; a desigual relação urbano-rural; a 
devastação do meio ambiente; a ruptura com os valores humanos; o 
controle de liberdade de ensinar e de aprender; a violência geracio-
nal, de gênero/diversidade sexual; a precarização das condições de 
trabalho e de vida; as alterações nos espaços sócio-ocupacionais e no 
perfil profissional; dentre outras mudanças prejudiciais na dinâmica 
da globalização neoliberal.

A presente coletânea, intitulada Congresso da Virada e o Serviço 
Social hoje: reação conservadora, novas tensões e resistências, tem por 
objetivo contribuir com a elaboração de um balanço crítico, recupe-
rar a história/memória do Serviço Social a partir de 1979 até os dias 
atuais, apontando tendências e desafios ao Serviço Social na conjun-
tura atual. Mostra perspectivas e elementos teóricos-conjunturais e 
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teóricos-políticos alcançados na dimensão histórica dessa trajetória 
em constante construção.

É possível observar nos capítulos — pela pluralidade de interpre-
tações — que essa coletânea aborda a “Virada” e a profissão perante 
as transformações societárias que interpelam ao longo dessas quatro 
décadas, o movimento imanente aos seus desdobramentos e desafios 
na atualidade, em face da crise do capital.

A necessidade permanente de recuperar a história e a memória 
constitui um ato revolucionário de resistência e oportuno, em momento 
difícil de recrudescimento do conservadorismo na sociedade brasilei-
ra, com ruptura de valores libertários e democráticos no falseamento 
da realidade social, com distorção de fatos e retrocesso das políticas 
sociais, dos direitos, com inversão de valores construídos nas lutas 
da classe trabalhadora no Brasil.

Nesse balanço evidencia-se que muitas foram as disputas e 
conquistas, principalmente pelo Estado Democrático de Direito e os 
desdobramentos, que a partir deste que possam emergir: o sistema 
de seguridade social, proteção integral de crianças e adolescentes, 
cotas sociais, escolar, étnico-racial e de deficientes, dentre outras. 
Passaram-se 40 anos. Como a história não é linear, mas atravessada 
pelo movimento histórico dialético, a reação conservadora ressurge 
sob a luz do autoritarismo, do desmonte da democracia, da liberdade 
e dos direitos construídos sob o suor e o sangue do conjunto da classe 
trabalhadora.

A reação conservadora e reacionária incrustada no poder do 
Estado mostra-se com toda violência no campo da intolerância, do 
cerceamento da liberdade, do retrocesso dos direitos, das políticas 
sociais, enfim, da destruição do Estado Democrático de Direito. As 
perdas são inomináveis, seja na previdência social, na educação, seja 
na política de armamento, pacote anticrime, redução da maioridade 
penal, dentre outros retrocessos. Na batuta do projeto conservador, 
o programa político tem por base o discurso moralista, autoritário 
sustentado em fake news, na discriminação de gênero e etnia, para 
segregar os mais vulneráveis.
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O comando do projeto societário reacionário e conservador 
baseia-se no irracionalismo, na ideologia do rancor, do ódio, e não 
intenciona a perspectiva civilizatória humana. São grupos religio-
sos e militares à frente dessa construção da nação brasileira. Nesse 
momento, os chamados progressistas são colocados no “lugar dos 
politicamente corretos”, dos “antiquados”, invertendo-se a correlação 
de força no presente.

Nessa guinada à extrema-direita, a partir da reação conservadora, 
é necessário que o Projeto Ético-Político do Serviço Social permaneça 
firme em seus pressupostos teórico-analíticos das relações sociais, pau-
tando-se em valores e princípios da democracia, liberdade, na defesa 
intransigente dos direitos sociais e humanos, enfim, em construções 
históricas cujo horizonte é a emancipação humana.

No Serviço Social hoje, permanecem imprescindíveis os princípios 
que alimentaram o “Congresso da Virada”, sobretudo na sociedade 
brasileira complexa e polarizada sob os determinantes do capital 
financeirizado globalizado, em que a questão social mostra-se sob a 
essência do projeto neoconservador nas fileiras do senso comum e 
sob novas tensões em face da expropriação do trabalho, da crise do 
emprego e da barbarização da vida.

Nesses termos, é preciso proteger e, ao mesmo tempo, defender 
a Constituição Federal de 1988, as legislações sociais, o Estado De-
mocrático de Direito, contra o projeto neoconservador de ultradireita. 
Torna-se evidente que há uma disputa de poder entre os projetos 
macrossocietários e que rebatem nos projetos da profissão, sob novas 
tensões, conflitos e disputas. Assim, enquanto projeto profissional, 
é necessário que o Serviço Social continue assumindo posturas de 
resistências com referências teórico-metodológicas, ético-políticas e 
técnico-operativas críticas a serviço da classe trabalhadora.

Esta coletânea, com o debate no âmbito do Serviço Social, cumpre 
importante papel de difundir as diferentes dimensões da vida social, 
suas dinâmicas e problemáticas recentes e renitentes. Nesse processo, 
há o compromisso em manter os esforços intelectuais da categoria pro-
fissional em sua trajetória histórica acumulada, com maior evidência, 
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desde o “Congresso da Virada”, quando emerge uma direção social 
estratégica que sustenta o Projeto Ético-Político da profissão em si-
nergia com o projeto societário do conjunto da classe trabalhadora.

Nessa linha, o conjunto dos nove capítulos desta coletânea tece 
análises sobre temáticas já consolidadas na profissão, a partir do 
“Congresso da Virada”, passando pelo Projeto Ético-Político, e outros 
capítulos que se dedicam às temáticas que reacendem no Serviço So-
cial, a exemplo da reação conservadora e os ataques ao pensamento 
crítico, que tem por matriz as Igrejas Neopentecostais e o Serviço 
Social; a militarização, o controle da vida social e o Serviço Social; a 
questão étnico-racial e o Serviço Social, que exige reflexões por parte 
da profissão.

No Capítulo 1, 40 anos do “Congresso da Virada”, Maria 
 Beatriz Costa Abramides e Maria do Socorro Reis Cabral abordam o 
III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), afirmando a 
ruptura pública e coletiva com o conservadorismo na profissão. As 
autoras mostram que a direção da Comissão Executiva Nacional das 
Entidades Sindicais (Ceneas) estava vinculada às entidades sindicais, 
pré-sindicais e oposições, isto é, ao sindicalismo classista e de lutas. 
As(os) assistentes sociais se reconhecem como trabalhadoras(es) em 
sua condição de assalariamento, momento em que a profissão delibera 
sobre a direção social no compromisso com os interesses imediatos e 
históricos da classe trabalhadora.

No Capítulo 2, O protagonismo da ABESS/ABEPSS na virada 
da formação profissional em Serviço Social, Maria Inês Souza Bravo, 
Eugenia Célia Raizer, Esther Luíza de Souza Lemos e Maria Helena 
Elpídio historicizam e recuperam as bases, as articulações e o movi-
mento protagonizado pela ABESS/ABEPSS, que permitiu a virada na 
formação profissional da(do) assistente social no Brasil. Destacam a 
contribuição do Celats, a aprovação do currículo mínimo de 1982 e as 
Diretrizes Curriculares de 1996, com a implementação no contexto da 
educação enquanto nicho de acumulação do capital. Ressaltam como 
a ABESS/ABEPSS vem, ao longo dos anos 2000, constituindo-se como 
instrumento fundamental na defesa e fortalecimento do Serviço Social 
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crítico no Brasil, a despeito da onda neoliberal e neoconservadora que 
configuram esta conjuntura.

No Capítulo 3, A “virada” do CFAS ao CFESS e o exercício 
profissional hoje, Josiane Soares Santos problematiza e evidencia 
alguns dos desafios postos no campo do exercício profissional, sobre 
os quais o conjunto CFESS-CRESS vem se debruçando na perspectiva 
de oferecer respostas coletivas para o enfrentamento herdeiras da 
“virada”, ocorrida há quatro décadas, no Serviço Social brasileiro.

No Capítulo 4, Construção de uma epistemologia crítica no 
serviço social, o autor Vicente de Paula Faleiros discorre sobre a cons-
trução de uma epistemologia crítica e questionadora da perspectiva 
de um serviço social residual, filantrópico, funcionalista, com base no 
esforço individual, articulado ao contexto liberal-capitalista, a partir 
do final do século XIX. Os processos históricos são vistos como estru-
tura, superestrutura e correlação de forças. Conclui que a conjuntura 
socioeconômica e política do neoliberalismo conservador e autoritário 
ocorre em vários países, o que torna necessário aprofundar a epis-
temologia crítica. A defesa da cidadania e da democracia tornam-se 
incontornáveis na construção combinada de mobilização social e do 
conhecimento crítico.

No Capítulo 5, Serviço Social, reação conservadora e o ataque 
ao marxismo, Ivete Simionatto aborda a atualidade do marxismo para 
a compreensão da dinâmica capitalista contemporânea, as discussões 
travadas na realidade brasileira em torno do chamado “marxismo 
cultural” e sua relação equivocada com o pensamento de Antonio 
Gramsci. Reafirma a importância da perspectiva teórico-metodológica 
marxista para o Serviço Social na formação de profissionais críticos e 
comprometidos com as lutas das classes subalternas.

No Capítulo 6, Igrejas neopentecostais e o Serviço Social na 
conjuntura brasileira: aproximações preliminares, Silvia Tejadas 
perscruta as possíveis repercussões do crescimento das igrejas neo-
pentecostais para o Serviço Social, explorando-as em duas dimensões: 
a condição de trabalhador do assistente social frente à precarização, 
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privatização das políticas públicas e desproteção do trabalho, e o 
conservadorismo que se explicita na conjuntura brasileira.

No Capítulo 7, A militarização da vida social no Brasil: da di-
tadura militar ao neoliberalismo e desafios para o Serviço Social, 
Elisa Maria Andrade Brisola, Jefferson Fernando Ribeiro Cabral e 
Suzana Lopes Salgado Ribeiro refletem sobre discurso e práticas da 
militarização no Brasil, desde o regime militar até os dias atuais, e 
seus desafios para o Serviço Social. A militarização assume contornos 
perversos, sobretudo para as populações das periferias dos centros 
urbanos: em nome da manutenção da ordem, a segurança pública 
busca legitimar-se por meio de ações policiais que mobilizam um 
aparato repressivo. Essas ações exigem respostas profissionais para 
as expressões da militarização da vida social, desafiando a categoria 
sob os pontos de vista ético-político, teórico-metodológico e técnico-
-operativo. Constata-se que a militarização se constituiu resposta na 
ditadura militar e, hoje, é instrumento de gerenciamento e controle 
dos pobres.

No Capítulo 8, Assistentes sociais negras na construção da 
“Virada” do Serviço Social brasileiro, Suelma Inês de Deus Branco, 
Magali da Silva Almeida e Roseli da Fonseca Rocha apresentam as-
pectos do protagonismo de assistentes sociais negras(os) na indução 
do debate sobre a questão racial e seu combate na memória dos 40 
anos do “Congresso da Virada”. Apresenta um breve relato histórico 
do antirracismo e da luta contra mito da democracia racial e a incor-
poração da questão étnico-racial formação e no exercício profissional 
no Brasil.

No Capítulo 9, Projeto ético-político e lutas sociais: história em 
processo, Marcelo Braz apresenta uma história-síntese que relaciona o 
projeto ético-político aos aspectos mais gerais que marcaram a evolução 
das últimas quatro décadas no Brasil, de 1979 a 2019. Sustenta que 
o nosso projeto profissional surgiu, desenvolveu-se e consolidou-se 
enfrentando conjunturas tão (ou até mais) adversas quanto a que vi-
vemos atualmente. E que só será capaz de se reproduzir se mantiver 
seus laços com as lutas sociais mais amplas.
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Agradeço às autoras e aos autores que contribuíram com a ela-
boração de textos e capítulos que fazem desta coletânea um momento 
especial no debate das diferentes expressões que configuram o Serviço 
Social, nesse cenário histórico de recrudescimento do conservadorismo 
na sociedade e que repercute na formação e no trabalho profissional, 
exigindo uma qualificação e uma educação permanentes sob a matriz 
do Projeto Ético-Político do Serviço Social, um campo de resistência 
nutrido pelas lutas sociais, imprescindíveis para fortalecer a resistência 
da classe trabalhadora neste Brasil.

Ao finalizar esta coletânea, deixo registrado nosso agradecimento 
às professoras Josefa Batista Lopes, Maria José de Souza Barbosa, Ana 
Lívia Adriano e Maria Inês de Souza Bravo, que muito contribuíram 
com interlocuções e reflexões no processo de construção desta obra.

Importante também registrar que algumas autoras, por problemas 
de doença na família e/ou outros impedimentos, infelizmente não 
puderem seguir junto nesta coletânea.

Concluímos com dois escritores, para nos inspirar e nos alimentar 
na esperança.

O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade nos ensina que 
“Este pais não é meu, nem vosso ainda, poetas. Mas será um dia o país de 
todo homem” e de toda mulher.

Por isso, aprende-se com José Saramago que “A viagem não acaba 
nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em me-
mória, em lembrança, em narrativa. Quando o visitante sentou na areia da 
praia e disse: “Não há mais o que ver”, saiba que não era assim. O fim de 
uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, 
ver outra vez o que já se viu, ver na primavera o que se vira no verão, ver de 
dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a 
seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui 
não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para não repetir e 
traçar novos caminhos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre.”

São Paulo, inverno de 2019.
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