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Introdução

Marilda Villela Iamamoto
Maria Carmelita Yazbek

A coletânea Serviço Social na História: América Latina, África e Europa1 
aborda o Serviço Social nestas regiões em tempos sombrios de reação 

conservadora, mas também de resistências e luta na defesa da vida, dos 
direitos e da democracia.

Esta coletânea é um meio de promover o intercâmbio de pesquisadores 
brasileiros com intelectuais de destaque na cena acadêmica internacional do 
Serviço Social, alargando o escopo do debate nessa área, alimentando grupos 
de pesquisa instituídos e fortalecendo a internacionalização de programas 
de pós-graduação no país.

Constata-se uma lacuna na produção acadêmica brasileira quanto ao conhe-
cimento do Serviço Social no circuito mundial nas últimas décadas. A presente 

1. A iniciativa de organizar uma publicação sobre o tema desta coletânea foi gestada durante 
o período de estágio pós-doutoral de Marilda V.  Iamamoto, realizado no Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), sob 
a supervisão da Profa. Dra. Maria Carmelita Yazbek, em 2011. 
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coletânea propõe-se a contribuir com essa aproximação, a partir de vozes nem 
sempre consensuais presentes no Serviço Social nos países considerados.

O Serviço Social na América Latina, na busca de manter-se “contem-
porâneo ao seu tempo” (Murilo Mendes), apresenta uma fecunda tradição 
de autoquestionamentos: pensar-se criticamente num permanente movi-
mento de autossuperação, compartilhando iniciativas similares presentes 
em outras regiões.

O Serviço Social no cenário mundial conforma-se como uma unidade 
de diversos. A diversidade é marca decisiva do Serviço Social nesse universo, como 
o aqui espelhado, o que desafia e impulsiona a interlocução acadêmica. A 
trajetória sócio-histórica e cultural do Serviço Social decorre tanto das par-
ticularidades históricas nacionais, quanto da reserva de forças acadêmicas 
e político-profissionais acumuladas nos países, fruto do protagonismo dos 
sujeitos que a elas se dedicam.

Reconhecer essa diversidade do Serviço Social mundial não ofusca a 
afirmação de sua unidade perante desafios históricos comuns nesse início de século, 
aqui condensados na mundialização do capital. As condições históricas contempo-
râneas se expressam de forma distinta nos países e nos respectivos colégios 
de assistentes sociais. A busca de construção da unidade conclama o debate 
respeitoso a partir de desafios compartilhados: o aperfeiçoamento acadê-
mico e ético-político da formação e do exercício profissionais; a ampliação 
de suas bases de legitimação social junto aos demais profissionais e aos 
sujeitos alvo dos serviços prestados; a expansão dos espaços ocupacionais 
e o reconhecimento do Serviço Social como área de conhecimento pela co-
munidade científica; e os compromissos éticos com valores que dignificam 
o gênero humano.

As diversidades nacionais do Serviço Social são tributárias das relações 
entre as classes e destas com o Estado na formação histórica dos países e 
suas refrações nas expressões da “questão social” e na política social pública. 
Elas também são fruto de iniciativas de assistentes sociais na instituciona-
lização e desenvolvimento do Serviço Social nos respectivos países, que se 
apresentam no trabalho e na formação acadêmico-profissional (níveis médio, 
superior, universitário e pós-graduado stricto sensu), na pesquisa e na produ-
ção científica acumulada, nas formas de representação político-corporativas 
de assistentes sociais e nas concepções de Serviço Social.
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Distintas bases doutrinárias e/ou matrizes de conhecimento presidem 
a análise do Serviço Social e a ação/trabalho de assistentes sociais, forjando 
a variedade de pautas em debate na atualidade. Conforme Yazbek (2018a), 
podem ser citadas: o pensamento conservador e a matriz positivista em suas 
abordagens funcionalista (Comte, Spencer, Durkheim, Malinowski, Merton, 
Parsons e Dahrendorf), no pragmatismo de Dewey e no interacionismo simbólico 
(Mead); a matriz estruturalista (Althusser, Bourdieu, Foucault) e o pós-estru-
turalismo (Derrida, Deleuze, Lyotard Guattari e outros); a matriz marxista 
(Marx, Gramsci, Lukács); a matriz fenomenológica e o pensamento pós-moderno 
(Lyotard, Boaventura Santos, dentre outros)2.

O Serviço Social crítico contemporâneo, difundido na Europa, Estados 
Unidos e Oceania, tem sua gênese no Serviço Social radical de inspiração 
marxista, da década de 1970, presente na Inglaterra, Canadá, Austrália e 
EUA. O texto de Santos, Moljo e Martins (2017) identifica na produção do 
Serviço Social crítico e radical na atualidade características como: a negação 
do Serviço Social tradicional e conservador, a crítica ao positivismo, a defesa 
das lutas identitárias como aquelas em prol da emancipação da mulher, das 
práticas antiopressivas dirigidas à negritude, à etnia, à homossexualidade, 
às diferenças, ao envelhecimento e a defesa da luta de classes e as “boas 
práticas” na ordem do capital. Essas características revelam que o desen-
volvimento capitalista gerou uma sociedade fragmentada onde a “questão 
social” se expressa por múltiplas mediações. Concepções oriundas de Marx 
tendem a ser criticadas/negadas, tidas como “anti-históricas”, reduzidas a 
“tendências estruturalistas” (Idem, 2017).

O pensamento hegemônico prevalecente no Serviço Social mundial tem 
sido pautado, predominantemente, por concepções e diretrizes  veiculadas 
por organismos multilaterais: as metas do milênio da Organização das 
Nações Unidas (ONU) direcionam a agenda dos debates nessa época de 
radicalização neoliberal. A otimista agenda da ONU para 2030 centrada 

2. Inspirada na Escola de Frankfurt, Matus (2012) apresenta uma sistematização de vertentes 
analíticas presentes no Serviço Social internacional, englobadas na ampla noção de crítica assumi-
da pela autora. Elas se baseiam: a) na evidência; b) na noção de prática antiopressiva do Serviço 
Social anglo-saxão; c) nas correntes pós-estruturalistas e nas relações de poder; d) na hermenêutica 
e na consciência trágica; e) no marxismo expresso no Serviço Social crítico latino-americano (Marx, 
Lukács, Gramsci, Benjamim, Horkheimer, Bloch e outros). 
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no “desenvolvimento sustentável” é desafiada perante elevados níveis de 
desigualdades na América Latina3. A Comissão Econômica para a América 
Latina (Cepal) estabelece um conjunto de metas para o desenvolvimento 
sustentável no apoio à Agenda 2030 na região, tendo por norte a igualdade: 
a redução da desigualdade nos países e entre eles, o fim da pobreza e da 
fome; a segurança alimentar; a garantia da vida saudável e com bem-estar; a 
educação inclusiva; a igualdade de gênero; o acesso à água e ao saneamento 
para todos; a industrialização inclusiva com fomento de inovação; as medidas 
para combater mudanças climáticas; o uso sustentável dos mares e recursos 
marinhos; a defesa dos ecossistemas; a promoção de sociedades pacíficas e 
o fortalecimento da Aliança Mundial para o desenvolvimento sustentável4. 

3. O crescimento das desigualdades é reconhecido pela Cepal (2016) no documento Panorama 
Social da América Latina 2016, que considera a desigualdade como um fenômeno multidimensional 
— sofrendo interferência da distribuição de renda, da estrutura de classe expressa na propriedade de ativos 
físicos e financeiros, do gasto público e social, da estrutura etária, do tempo e da presença das populações 
afrodescendentes; e convive com experiências de redução da pobreza.

4. ONU/CEPAL. Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável nos países da América 
Latina e Caribe.

1. Erradicar a pobreza em todas as suas formas no mundo.
2. Erradicar a fome, assegurar a segurança alimentar e a melhora da nutrição e promover 

a agricultura sustentável.
3. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar de todos em todas as idades.
4. Garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade, promover oportunidades 

de educação permanente a todos.
5. Obter a igualdade de gênero e empoderar toda as mulheres e as crianças.
6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e o saneamento básico para 

todos.
7. Garantir o acesso a uma energia exequível, viável, sustentável e moderna para todos.
8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego 

pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.
9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável 

e fomentar a inovação.
10. Reduzir a desigualdade nos países e entre eles.
11. Fazer com que as cidades e os agrupamentos humanos sejam inclusivos seguros, 

resilientes e sustentáveis.
12. Garantir modalidades de consumo e de produção sustentáveis.
13. Adotar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus efeitos.
14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável.
15. Proteger, estabelecer e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, realizar 

a gestão sustentável dos bosques, lutar contra a desertificação, deter e restaurar a 
degradação das terras e deter a perda da biodiversidade.
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A proposta da ONU/CEPAL tem por suposto básico a possibilidade da igualdade 
na expansão capitalista, o que se choca com o persistente aprofundamento das 
desigualdades, reconhecida pelos organismos multilaterais e por cientistas 
renomados, que vêm comprovando que desenvolvimento capitalista não 
rima com igualdade: crescem simultaneamente a acumulação de capital e as 
desigualdades (Piketty, 2014, 2015). A crise do capital é subestimada e passa 
a ser lida como um arsenal de “oportunidades”, mas não para a maioria da 
população sobre a qual recaem seus efeitos (Iamamoto, 2019).

Assim, soldar uma unidade do Serviço Social no cenário mundial envolve 
uma construção coletiva — de cariz político-profissional — inscrita na disputa 
pela hegemonia em relação a formas de explicar, direcionar e realizar o Serviço Social. 
Uma proposta de definição mundial de Serviço Social é certamente expres-
são da correlação de forças nessa disputa pela hegemonia5. Mas é também 
buscar aquilo que “permanece na mudança” e na diferença, segundo uma 
feliz expressão de Lukács (2013, p. 12).

Na presente coletânea, situar o Serviço Social na história nos distintos 
países aqui considerados supõe impregnar de história o Serviço Social na 
sociedade contemporânea. O pressuposto é que história na sua processualidade 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, faci-
litar o acesso à justiça para todos, e construir em todos os níveis instituições eficazes 
e inclusivas de prestação de contas.

17. Fortalecer os meios para implementar e revitalizar a Aliança Mundial para o De-
senvolvimento: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/15/
S1700334_es.pdf. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustenible. Una oportunidad 
para América Latina y Caribe. Acesso em: 25 maio 2018.

5. Na última reformulação da definição mundial do Serviço Social em 2012, os debates foram 
impulsionados pelas entidades internacionais de Serviço Social, especialmente a Federação Inter-
nacional de Trabalhadores Sociais (FITS) e a Associação Internacional de Escolas de Trabalho Social 
(IASSW/AIETS). O Brasil, sob a condução do Conselho Federal de Serviço Social, criou um grupo 
de trabalho para colaborar nessa tarefa e participou da formulação de uma proposta elaborada 
em conjunto com representantes de organizações nacionais de profissionais de Serviço Social da 
Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Paraguai, Porto Rico e Uruguai, com a Associação 
Latino-Americana de Investigação e Ensino em Trabalho Social (ALAIETS), com a Associação Brasi-
leira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e com a contribuição individual de muitos/
as colegas de distintos países da América Latina e Caribe. Proposta como “Definição Mundial de 
Trabalho Social” a ser adotada pela FITS e pela AIETS, discutida na Assembleia Mundial em julho 
de 2012, em Estocolmo, Suécia. Conf. http://www.cfess.org.br/arquivos/diagramacao_defini-
cao_workshop.pdf. Acesso em: 27 jun. 2019. A definição aprovada pode ser acessada em: https://
www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/. Acesso em: 27 jun. 2019.



16 YAZBEK • IAMAMOTO

— no seu vir a ser — é o “terreno” da análise do Serviço Social, o que conclama 
uma perspectiva de totalidade na leitura dos processos histórico-sociais. 
Pretende-se, pois, “situar o Serviço Social na história, na contrapartida de uma 
história do Serviço Social aprisionada em seus muros internos, uma vez que se 
entende serem as condições que peculiarizam o exercício profissional de assistentes 
sociais uma concretização da dinâmica das relações sociais vigentes na sociedade 
em determinadas conjunturas históricas” (Iamamoto; Carvalho, 1982, p. 81).

Nessa perspectiva, situar o Serviço Social na história dos países requer romper 
as fronteiras do Serviço Social em seus supostos “componentes internos” — não 
para perdê-los, mas para elucidar com maior rigor as características dessa espe-
cialização do trabalho coletivo e área de conhecimento na sociedade inclusiva. 
Exige-se considerar os determinantes societários que inscrevem o Serviço Social 
na divisão social e técnica do trabalho da sociedade na cena contemporânea, 
estabelecendo limites e possibilidades ao trabalho do(a) assistente social, à 
educação, à produção acadêmico-profissional no Serviço Social e à organização 
dessa categoria profissional. Exige-se também atribuir visibilidade às iniciativas 
de sujeitos individuais e coletivos, desencadeadas nacionalmente, que constroem 
o Serviço Social, suas conquistas e nortes a ele atribuídos nos países.

Nesta coletânea, o ângulo de leitura do Serviço Social assumido pelas 
organizadoras tem por pressuposto que o Serviço Social só pode ser enten-
dido no movimento histórico da sociedade, no complexo processo de (re)produção 
das relações sociais capitalistas. Este é entendido como reprodução da totali-
dade da vida em sociedade, na sua processualidade. Ele inclui não apenas 
a reprodução da vida material, visto que a reprodução do capital é relação 
social que implica a reprodução ampliada das classes com suas tensões e 
conflitos. Envolve a reprodução espiritual, isto é, das formas de consciência 
social — jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, entre outras — através 
das quais os homens tomam consciência da vida social. Esse processo de 
(re)produção contém a possibilidade do novo, pois se trata de uma totalidade 
histórica em constante movimento, resultante da ação dos sujeitos e de suas 
lutas, sujeitos que são produto da história e a constroem coletivamente. O 
mesmo movimento que cria as condições para a reprodução contraditória 
da sociedade de classes, cria e recria os conflitos resultantes de suas rela-
ções sociais e a possibilidade de sua superação (Marx, 1974a, 1974b, 1974c; 
Iamamoto e Carvalho, 1982, Yazbek, 2000, 2018a, 2018b). É nesse horizonte 
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que se considera o Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho na 
sociedade do capital e o assistente social como trabalhador especializado, 
parte do trabalhador coletivo.

Atribuir visibilidade às diversidades presentes do Serviço Social mundial 
torna-se ainda mais necessária em momentos de grande inflexão histórica 
como a “globalização”6 ou “mundialização do capital”, em que “o capital se 
torna ubíquo em escala jamais alcançada anteriormente” (Ianni, 1995, p. 5). O 
atual processo de internacionalização do capital “é simultaneamente forma-
ção do capital social global entendido como uma forma nova e desenvolvida 
de capital em geral” (Idem p. 56), adquirindo força inédita o capital financeiro.

A lógica financeira do regime de acumulação tende a provocar crises 
que se projetam no mundo gerando recessão, como sustenta Salama (1999). 
É resultante da financeirização a volatividade do crescimento econômico, 
que redunda em concentração de riqueza e da propriedade, intensifica a 
exploração da força de trabalho com descomunal extração de mais-valia do 
trabalho vivo, o crescimento do trabalho desprotegido, o subemprego e o 
desemprego que atingem todos os trabalhadores inclusive assistentes sociais

Na base da crise atual, tem-se a superacumulação de capacidades de 
produção especialmente elevadas e a superprodução, acompanhadas de uma 
acumulação de capital fictício sem precedentes (Chesnais, 2001, 2013), apoiada 
na superexploração de trabalhadores(as).

Os países — especialmente aqueles situados na periferia dos centros 
hegemônicos mundiais — são constrangidos a buscar financiamentos com os 
quais crescem as dívidas interna e externa e os serviços da dívida — o paga-
mento de juros —, ampliando o déficit comercial. As exigências do pagamento 

6. A noção ideológica de globalização enquanto categoria mítica do capitalismo anuncia o mer-
cado único, a difusão das tecnologias da comunicação através das quais as empresas poderiam 
produzir e vender em qualquer lugar possível, e a um preço substancialmente idêntico, a mesma 
mercadoria. Fala de uma economia sem fronteira, que superaria o tempo e os limites do Estado 
nacional e conciliaria as diferenças e desigualdades econômicas e geopolíticas entre as várias regiões 
do globo, como consequência da força expansiva e equalizadora da mercadoria. Todavia, esconde 
que o capital cresce sobre si mesmo através da exploração, em primeiro lugar, das diferenças de 
classe e de todas as diferenças possíveis. Assim, a realidade oculta por trás do conceito estereotipado 
de globalização e de sua forte valência ecumênica e pacificadora revela um maior aprofundamento 
das assimetrias econômicas e culturais das condições gerais de vida entre classes, países, raças e 
continentes de nosso planeta (Cf. Finelli, 2003, p. 104-105; Finelli, 2000)
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de serviços da dívida aliadas a elevadas taxas de juros geram escassez de 
recursos para investimento e custeio, afetando diretamente o desmonte e a 
regressão de direitos e das políticas e dos serviços sociais públicos.

Assim, as políticas governamentais favorecedoras da esfera financeira 
e do grande capital produtivo — das instituições e dos mercados finan-
ceiros —, difundidas pelos organismos multilaterais, capturam os Estados 
nacionais e redimensionam as políticas públicas sob a ortodoxia neoliberal. 
Esta recomenda a crescente focalização das políticas sociais em segmentos 
específicos dotados de maior “vulnerabilidade” e mais pauperizados, assim 
como a mercantilização da prestação de serviços. Abrem-se novos nichos de 
investimento ao grande capital privado, com incidências na educação, saúde 
e proteção social, meio ambiente, dentre outras. Radicalizam-se desigualdades 
e ampliam-se os níveis de pobreza, reforçados por políticas tributárias regres-
sivas, em que a arrecadação fiscal tem uma incidência proporcionalmente 
maior sobre as menores rendas, penalizando os contribuintes de menor poder 
aquisitivo (Salvador; Boschetti, 2006; Behring, 2003, Behring; Boschetti, 2006).

Desde a década de 1990, com a expansão de mercados globais em 
condições de extrema instabilidade econômica, verificou-se um aumento 
das desigualdades econômicas e sociais no interior das nações e entre elas. 
“Não há indícios de que essa polarização não esteja prosseguindo dentro dos 
países, apesar de uma diminuição geral da pobreza extrema” (Hobsbawm, 
2007, p.11). Dados do Banco Mundial7, em pesquisa de 2015, atestam ser a 
África a região mais pobre do planeta, sediando os 5 países mais desiguais. 
Na América Latina e no Caribe, encontram-se 6 entre os 14 países mais de-
siguais ao nível global: Honduras (6º), Colômbia (7º), Brasil (8º), Guatemala 
(9º), Panamá (10º) e Chile (14º). As desigualdades nas relações de proprieda-
de e de renda são acompanhadas de disparidades atinentes às relações de 
gênero, geração, étnico-raciais, formações regionais e disputas ambientais.

Os(as) assistentes sociais têm nas múltiplas expressões da desigualda-
de condensadas na “questão social” a “matéria” sobre a qual incide o seu 
trabalho. Certamente encontram-se aí as raízes das diferenças do Serviço 
Social no cenário mundial.

7. Disponível em: http://www.resbr.net.br/wp-content/uploads/2015/05/resumo.pdf. Acesso 
em: 28 maio 2018. Reseña. Prosperidad compartida y fin de la pobreza en América Latina y el Caribe. 
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A centralidade do capital financeiro e seu domínio sobre o capital 
produtivo traz graves consequências para a “classe-que-vive-do-(próprio)-
-trabalho”, como salienta Yazbek (2018b): manutenção de taxas elevadas 
de desemprego, insegurança e instabilidade nos empregos, crescimento do 
trabalho informal e precário, redução de salários, precarização das relações 
de trabalho, incluindo terceirizações e contratos por prazos determinados 
entre outros processos.

Em tempos de recessão, os assistentes sociais também sofrem com 
a redução do trabalho formal e, consequentemente, o acesso aos direitos 
trabalhistas e ao salário indireto. Cresce com o trabalho precário, temporário, 
a contratação por projetos, que gera insegurança da vida dos profissionais. A 
experiência do desemprego temporário e a ameaça de desemprego afetam 
diretamente a sobrevivência material e social do assistente social, que depende 
da venda de sua força de trabalho para a obtenção de meios de vida como 
qualquer trabalhador assalariado. Essa precarização das condições de trabalho 
repercute na qualidade dos serviços prestados por assistentes sociais e na sua relação 
com a população: projetos são abruptamente interrompidos quando termina 
o seu financiamento temporário, expectativas da população envolvida nas 
atividades são frustradas, a legitimidade obtida para realização do trabalho 
do assistente social é truncada, além das implicações éticas aí envolvidas.

Nesse contexto de crise, ocorrem profundas transformações nas políticas 
sociais, âmbito privilegiado do trabalho profissional, com o advento, por um 
lado, da ruptura trabalho/proteção social e, por outro, com a recomposição 
dessas políticas que se tornam cada vez mais focalizadas e condicionadas. 
Ou seja, trazem a lógica do workfare ou da contrapartida por parte dos que 
recebem algum benefício.

Multiplicam-se as condicionalidades, e a finalidade do workfare não 
é civilizatória, nem de preservação dos valores morais do trabalho, como 
quer fazer crer o pensamento conservador; senão a violência que torna 
compulsório aceitar qualquer emprego, ainda que indigno, mal remunerado 
e precário — aceitar, portanto, um novo padrão laboral desfavorável aos 
trabalhadores em troca do direito à sobrevivência (Lavinas, 2012, p. 3). É 
nesse contexto em que os programas de transferência de renda focalizados 
e condicionados passaram a ser vistos como estratégia de expansão de 
mercados via relações monetárias. Trata-se da “gestão social do risco” pela 
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provisão de apoio material para aqueles que, nessa conjuntura, passam a 
viver as destituições mais agudas para melhor enfrentar os riscos inerentes à 
“globalização” e as incertezas crescentes daí derivadas. “Trata-se de ampliar 
e consolidar mercados, na contramão do princípio básico de proteção social 
que é dissociar a reprodução das condições de vida e bem-estar das condi-
ções de mercado. A meta é, literalmente, inserir no mercado contingentes 
numericamente importantes da população mais vulnerável”8, e a “política 
social passa a operar junto aos incapazes de viver exclusivamente de seu 
trabalho, porque a precarização do emprego e das condições de trabalho 
lhe roubam esse direito” a um custo relativamente barato... Basta recordar 
que na América Latina, onde esses programas se espraiaram praticamente 
por todos países, a despesa com eles não ultrapassa 0,6% do PIB” (Lavinas, 
2012, p. 3).

Esse processo contou com a formulação decisiva das instituições multila-
terais (FMI e Banco Mundial) e necessitou de uma operação político-ideológica 
(Filgueiras; Gonçalves, 2009, p. 97), que passou a abordar a pobreza fora dos 
confrontos entre capital e trabalho, despolitizando essa relação. De modo 
geral, na política social, a luta contra a pobreza ocupa o lugar da luta de classes: as 
classes trabalhadoras, mesmo ampliando a radicalização de sua exploração, 
transformam-se nos “pobres” no âmbito das políticas sociais de corte liberal 
(Yazbek, 2018b). Assim, as relações de produção capitalistas são obscurecidas 
e silenciadas em favor das relações de distribuição — âmbito em que operam 
as políticas sociais —, cujo horizonte máximo não ultrapassa relações sociais 
menos injustas, naturalizando-se a sociedade capitalista. Oliveira (2003, p. 146), 
referindo-se ao Brasil, lembra que se vive em uma “sociedade desigualitária 
sem remissão”, onde o “pobre” substitui a classe no tratamento analítico dos 
conflitos de classe, o que tem sido uma constante (Yazbek, 2018b).

Essa concepção hegemônica de Política Social face às desigualdades 
econômico-sociais globais, difundida na América Latina e em vários países 
da União Europeia, desconsidera “as razões e os mecanismos estruturais 
mais profundos, que (re)produzem as desigualdades” (Filgueiras; Gonçalves, 

8. Sobre a questão do consumo (e endividamento) popular e o pobre consumo dos pobres nos 
circuitos acelerados do capital financeiro, em São Paulo, ler o trabalho de SCIRÉ, Claudia. Consumo 
popular, fluxos globais. Práticas e artefatos entre a riqueza e a pobreza. São Paulo: Annablume, 2012.
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2009, p.107). E, dessa forma, a exemplo no caso brasileiro e latino-americano, 
são deixadas de lado na análise as “estruturas concentradas de propriedade 
e poder” que caracterizam particularmente as periferias do capitalismo.

A mundialização do capital incide na cultura com sua mercantilização 
universal, descartabilidade, superficialidade e banalização da vida. Ela gera 
cismas e tremores, e na esfera da ética, quando orientada por valores radi-
calmente humanos e as interpretações que cultivam as “grandes narrativas”, 
tornam-se alvos da crítica pós-moderna. A intolerância política e religiosa, os 
xenofobismos, se recrudescem. Crescem também os deslocamentos forçados 
de massas de população em busca de um lugar para sobreviver, assim como 
a resistência aos imigrantes e aos refugiados políticos.

Ao mesmo tempo, expande-se a pilhagem de recursos naturais do 
planeta e a crescente mercantilização das riquezas naturais: a exploração 
em moldes capitalistas de minerais, da água, do ar e das florestas, o que 
requer acesso à propriedade privada da terra e aos licenciamentos de parte 
do Estado para exploração econômica de recursos em regiões protegidas.

As políticas de raiz liberal para enfrentar a crise expressam, pois, um projeto 
de classe para restaurar e consolidar o poder do capital, privatizando lucros e so-
cializando custos (Harvey, 2011). Alarga-se a distância entre ricos e pobres, 
radicalizando desigualdades e as lutas contra elas.

As conjunturas de crises são as que mais dificultam a organização dos 
trabalhadores — especialmente a organização operária —, mas existem 
resistências e lutas travadas no dia a dia, silenciadas pela mídia9. Contra-
ditoriamente, é também nos contextos de crise que a organização é ainda 
mais indispensável na defesa de seus interesses coletivos.

9. No Brasil, podem ser lembradas: as greves de trabalhadores urbanos, as lutas dos “trabalha-
dores sem-terra” e camponeses pela reforma agrária; o movimento dos trabalhadores sem-teto pela 
habitação; das nações indígenas pela preservação de seu patrimônio material e cultural; as lutas 
das mulheres contra a opressão e pela legalização do aborto e reconhecimento de seus direitos; dos 
trabalhadores aposentados por direitos na previdência social; da juventude na ocupação das escolas 
e pelo preço dos transportes; dos afrodescendentes contra a opressão secular e pela preservação 
de suas raízes e direitos; dos migrantes que atravessam as fronteiras nacionais, na defesa de sua 
cultura e de sua integração na nova sociedade; da juventude trabalhadora da periferia das gran-
des cidades na defesa de suas expressões culturais e contra o genocídio de jovens, negros, pobres 
das periferias urbanas; a luta contra a fobia em relação a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (LGBTT).
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As forças de resistência dos trabalhadores sofrem importantes impactos 
com os efeitos da crise no aumento da precariedade das condições de vida 
e de trabalho — como o já salientado. Ampla investida ideológica por parte 
do capital e do Estado volta-se à cooptação de trabalhadores, agora traves-
tidos em “parceiros”, solidários aos projetos do grande capital e do Estado. 
Alia-se a intensificação da repressão e a criminalização das classes subalternas em 
suas dimensões de gênero, raça, etnia, orientação sexual e território e dos 
movimentos sociais afetando a força política dos trabalhadores.

Esse é o terreno histórico que nos convoca a intensificar o diálogo com pes-
quisadores de outros países para repensar o Serviço Social na história presente e 
seus fundamentos históricos e teórico-metodológicos. A mundialização do capital 
opera independentemente das fronteiras nacionais, mas seus resultantes 
sociais trazem a marca da história que a concretiza, parafraseando Netto 
(2001, p. 48). As repercussões da mundialização incidem na configuração 
contemporânea do Serviço Social mundial, entretanto, sua visibilidade de-
pende de como elas são — ou não — apropriadas e tratadas analiticamente 
na literatura profissional em suas implicações na profissão e na constituição 
dessa disciplina científica.

A orientação analítica assumida nesta coletânea distingue-se da po-
lissêmica acepção de Serviço Social internacional. Esta pode referir-se: a) a 
organizações internacionais “que utilizam métodos ou pessoal de Serviço 
Social”; b) “à cooperação em Serviço Social entre países”, e c) ao “intercâmbio 
entre métodos e conhecimentos em Serviço Social entre países” (Deslauriers; 
Hurtubise, 2007). O Serviço Social internacional também tem se voltado à 
ação de assistentes sociais em programas ou agências internacionais (Idem, 
p. 9). Mas pode ainda abranger a profissão — e sua prática — nos diversos 
países: lugar e papéis desempenhados pelos assistentes sociais, seus pro-
cedimentos de ação, questões em que incidem, desafios, angulação mais 
próxima desta coletânea.

Na trilha de análise aqui anunciada, o Serviço Social no cenário mundial 
contemporâneo extrapola o trabalho em organismos multilaterais, assim 
como ações de entidades internacionais representativas do Serviço Social, 
ainda que as englobe enquanto vozes coletivas legitimadas e representativas 
do Serviço Social no cenário mundial: a International Association of Schools 
of Social Work (IASSW), a International Federation of Social Workers (IFSW), 
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o  International  Council on Social Welfare (ICWS) e suas vice-presidências 
regionais para a América Latina. Articulações próprias da América Latina 
e Caribe, como o Comitê Latino-Americano e Caribenho de Organizações Profis-
sionais de Serviço Social (Colacats), também marcam presença.

O relativo afastamento do Serviço Social na América Latina e Caribe 
do debate mundial do Serviço Social — sendo o Brasil um caso emblemá-
tico — é historicamente datado. Essa ausência pode ser lida como decor-
rente da necessidade de reinvenção do Serviço Social, da formação acadêmica e da 
pesquisa nessa área enraizadas na trajetória histórico-cultural da América Latina 
e do Caribe. Este desafio foi posto pelo movimento de reconceituação do Serviço 
Social nos anos 1960-1970. Buscava-se um Serviço Social genuinamente la-
tino-americano, enraizado nos dilemas da “questão social” e da “questão 
nacional” nos países dependentes, no marco das relações entre o Estado 
e as classes sociais, no compromisso com os interesses e necessidades dos 
segmentos especialmente “oprimidos”. Essa orientação implicou rupturas 
com o colonialismo científico e cultural que presidiu as origens da profis-
são na região, espelhada nas influências franco-belgas e norte-americanas. 
A recusa de teorias importadas dos centros europeus e norte-americanos 
alimentou elaborações originais, calcadas na realidade dos países da região. 
Elas foram adensadas pela maturação acadêmica verificada no Serviço 
Social nas últimas quatro décadas, atribuindo solidez teórica e densidade 
histórica à produção científica no marco das particularidades históricas 
da América Latina e Caribe. Podem encontrar-se aí as raízes do relativo 
distanciamento identificado no Serviço Social brasileiro do circuito mundial 
do Serviço Social. Simultaneamente, esse distanciamento contribuiu para o 
empobrecimento do diálogo acadêmico do Serviço Social latino-americano 
com seus pares de outras latitudes, afastando-o do debate no circuito mun-
dial da disciplina, o que se busca superar. São indícios desse distanciamento 
a baixa representatividade da região nas entidades internacionais da área 
de Serviço Social ao longo das últimas quatro décadas (o que vem sendo 
recentemente revertido10); a ausência de traduções de obras de referência 

10. Em junho de 2019, no total de 130 países filiados à International Federation of Social Workers, 
a América Latina, sob a presidência da argentina Profa. Silvana Martinez, registra 18 países asso-
ciados (13,84%). São eles: 1) Argentina — Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de 
Servicio Social (FAAPSS); 2) Bolívia — Colegio Nacional de Trabajadores Sociales de Bolivia; 3) Brasil 
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internacionais, em contraste com o estimulante e diversificado mercado 
editorial nacional11; a ausência de traduções para o inglês — e outras línguas 
dotadas de maior comunicabilidade universal — da volumosa e profícua 
produção brasileira em Serviço Social e oriunda de países de língua hispâ-
nica na América Latina e no Caribe; a residual presença de pesquisadores 
estrangeiros na profícua produção bibliográfica de Serviço Social do país, 
entre outros aspectos.

Ao nível da organização da categoria profissional, o relativo afastamento 
do Serviço Social no país do circuito mundial tem sido revertido nas últimas 
décadas com o efetivo protagonismo de nossas entidades, especialmente o 
Conselho Federal de Serviço Social, seja na articulação do Serviço Social 
latino-americano e caribenho, seja na disputa de espaços nas instâncias 
internacionais de representação do Serviço Social.

Temos que salientar também iniciativas de intercâmbio acadêmico de 
parte de Programas de Pós-Graduação da área de Serviço Social — mestrado 
e doutorado — e seus pesquisadores. Elas se expressam na organização de 
Seminários Internacionais e publicações em Anais e periódicos científicos, e 

— Conselho Federal de Serviço Social (CFESS); 4) Chile — Colegio de Asistentes Sociales de Chile; 
5) Colômbia — Federación Colombiana de Trabajadores Sociales (FECTS); 6) Costa Rica — Association 
of Social Worker s/ Colegio de Trajadores Sociales de Costa Rica; 7) Cuba — Sociedad Cubana de 
Trabajadores Sociales de la Salud; 8) El Salvador — Association of Social Workers in Salvador/Aso-
ciación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales en El Salvador; 9) República Dominicana — Asociación 
Dominicana de Trabajadores Sociales Profesionales (ADOTRASOP); 10) Granada — Association of 
Profesional of Social Workers in El Salvador; 11) Haiti — Association Hautienne des Travaillers; 
12) México — Mexican Association of Social Workers; 12) Netherlans Antilles — Netherlans Antilles 
Association of Social Workers; 13) Nicarágua — Asociación Nicaraguense de Trabajadores Sociales 
“Mildred Abaunza”; 14) Panamá — Asociacion de Trabajadores Sociales de Panama; 15) Peru — 
Colegio de Asistentes Sociales del Peru; 16) Paraguay — Paraguay National Association of Social 
Workers; 17) Puerto Rico — Puerto Rico Association of Social Workers; 18) Uruguay — Asociación de 
Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU). Disponível em: http://www.ifsw.org/f38000109.html. 
Acesso em: 26-06-2019. Não foram encontradas informações atualizadas quanto aos países filiados 
à Internacional Association Schools of Social Work (IASSW).

11. No caso brasileiro, as traduções de obras referenciais de que se tem notícia remontam 
à década de 1980, como os livros de Corrigan e Leonard (1981), Galper (1986) — representantes 
do Serviço Social radical anglo-saxônico — e de Verdés-Leroux (1982), no caso francês. A última 
abordagem global do tema do Serviço Social Internacional remonta a 1982, com o livro publicado 
pela Editora Agir, de VIEIRA, Balbina Otoni. (1982) Serviço Social. Visão Internacional — 1928-1978. 
Em 2015, a Revista Serviço Social & Sociedade dedica seu número 121 ao tema Desafios ao Serviço 
Social em diversos países. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pi-
d=0101-662820150001&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 12 jul. 2019. 
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em recentes publicações conjuntas entre pesquisadores de distintos países12, 
fruto de parcerias internacionais em pesquisa e intercâmbios acadêmicos.

Os Programas de Pós-Graduação em Serviço Social ampliaram, nas 
duas últimas décadas, suas experiências no âmbito de relações interna-
cionais, particularmente na formação de docentes e pesquisadores no país 
e no exterior, além da difusão da produção do Serviço Social brasileiro e 
das possibilidades de troca de conhecimentos e realização de investigações 
conjuntas através de programas de cooperação acadêmica13.

12. Ver, por exemplo, os volumes da Coleção Carlos Nelson Coutinho, referente à Jornada 
Internacional de Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRJ, Lutas e 
resistências ao conservadorismo reacionário, ocorrida em 2018. Coletâneas conjuntas podem ser ilustradas 
com: SESC e CBCISS (Org.). O Trabalho Social França-Brasil. São Paulo: SESC-SP, 2011; Martins, A. 
et al. (Orgs.). Serviço Social Portugal-Brasil. Formação e exercício em tempos de crise. Campinas (SP): 
Papel Social, 2016; Siqueira da Silva, J. F.; Gutiérrez, T. P. M. (Orgs.). Política Social e Serviço Social. 
Brasil e Cuba em debate. São Paulo: Veras Ed., 2016. No Chile, ver: Vidal, P. M. Las caras del trabajo 
social en el mundo: per(e)sistencias bajo el capitalismo tardio. Santiago: RIL Editores, 2017. Disponí-
vel em: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/159317. Na Espanha, ver: Guerra, Y.; Carrara,V.; 
Martins, A.; Oliveira, M. X. (Orgs.). Trabajo y formación en trabajo social: avances y tensiones en el 
contexto de Iberoamérica.1. ed. Granada, Espanha: Editorial Universidad de Granada, 2017, p. 1.

13. Dentre as iniciativas pioneiras de cooperação técnica internacional, destacam-se: a articu-
lação do Programa de Estudos Pós-Graduados da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) com o Serviço Social português a partir de convênio com o Instituto Superior de Serviço 
Social de Lisboa (ISSSL) em Portugal, ainda na década de 1980, que redundou na formação da 
primeira geração de mestres e doutores em Serviço Social em Portugal. Esse foi o primeiro curso 
de Mestrado em Portugal na área, em fevereiro de 1987. Uma década depois é criado no mesmo 
ISSSL o primeiro Doutorado, ainda sob a responsabilidade da PUC-SP. Como resultado dessa forte 
cooperação, tivemos até 2006 a titulação de 41 mestres e 10 doutores no ISSSL, e 13 mestres e 3 dou-
tores no Instituto de Serviço Social do Porto — ISSSP, outro parceiro no primeiro intercâmbio para 
formação de mestres e doutores em Portugal. Outros resultados significativos devem ser lembrados 
na consolidação desse processo: criação em Lisboa em 2001 do Centro Português de Investigação e 
História em Trabalho Social, sob a direção da Dra. Alcina Martins (primeiro Centro de Pesquisa em 
Serviço Social português); Criação da Revista Intervenção Social e outras publicações, entre as quais 
a Coleção Estudos Comparados Brasil/Portugal (primeira da área no país). Outros acordos de 2006 a 
2013 levaram à oferta de cursos de pós-graduação em Serviço Social no Instituto Superior Miguel 
Torga, em Coimbra, e na Universidade Lusófona de Portugal (Lisboa e Porto), além de uma par-
ceria com o Centro de Estudos Sociais — CES, com a Universidade de Coimbra. Esses e outros 
convênios subsequentes foram de fundamental importância para o desenvolvimento do Serviço 
Social português e para a consolidação da política de intercâmbio entre o Serviço Social brasileiro e 
o português. Com a Argentina, o primeiro acordo na área do Serviço Social com a PUC-SP ocorreu 
em 1996, resultando na criação do primeiro Mestrado e do primeiro Doutorado em Serviço Social 
na Argentina. A universidade parceira foi a Universidade Nacional de La Plata — UNLP, onde 
foram titulados inicialmente 17 mestres e 12 doutores em Serviço Social da Escola de Serviço Social. 
Também na Argentina foi criada uma revista institucional, a Revista Escenarios, da UNLP, que tem 
até hoje circulação regular.
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Tendo em vista incentivar o intercâmbio entre assistentes sociais e pes-
quisadores brasileiros com estudiosos de outros países, esta coletânea está 
voltada a ampliar o debate e o conhecimento acerca de diferentes modos 
de ser e de pensar o Serviço Social. Ela reúne autores de alguns países da 
América Latina, África e da Europa, evidenciando caminhos da profissão e 
questões que unificam o Serviço Social no cenário mundial.

A apresentação dessa produção rica e diversa, marcada com o selo 
das particularidades nacionais, está estruturada em duas partes: Na Parte 
I são apresentados trabalhos de autores brasileiros, latino-americanos e 
africanos. Os países que representam a América Latina, além do Brasil são: 
a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Costa Rica e o Uruguai. O continente 
africano se faz representar por dois textos de autores angolanos. Na Parte 
II temos a produção europeia expressa em textos de autores de Portugal, 
França, Reino Unido, Suíça e Suécia. Finaliza o livro um conjunto de refle-
xões que resultam da leitura dos textos que compõem esta coletânea, com 
ênfase na dimensão dos fundamentos da profissão, apreendidos à luz da 
teoria social de Marx.

Expressamos nossos mais sinceros agradecimentos (às)aos autoras(as) 
desta coletânea, que gentilmente acataram o nosso convite e nos brindaram 
com sua inestimável contribuição, construindo coletivamente essa possibili-
dade de intercâmbio acadêmico e enriquecendo a análise do Serviço Social 
em seus respectivos países no tempo presente.

Nosso reconhecimento à Dra. Elaine Rossetti Behring e à Dra. Ivanete 
Boschetti, que colaboraram nos textos da capa desta coletânea, contribuindo 
à sua difusão.

Nossos especiais agradecimentos à Cortez Editora, nas pessoas do sr. 
José Xavier Cortez e de Miriam Cortez, que apostaram nesta publicação, 
como vêm apoiando, há aproximadamente quatro décadas, a renovação 
crítica do Serviço Social brasileiro.

Finalmente, com muita alegria, reiteramos nossa gratidão a todos aqueles 
que tornaram possível este livro: autores, editores, revisores e tradutores.

São Paulo (SP)/Juiz de Fora (MG), 12 de agosto de 2019.
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