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Prefácio

Este livro, originalmente a dissertação de mestrado de Amor 
António Monteiro, apresentada ao Programa de Estudos Pós Gradu-
ados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo — PUC-SP, nos apresenta o talentoso trabalho de um jovem 
pesquisador, assistente social dos Serviços de Saúde das Forças Ar-
madas Angolanas, acerca da natureza do Serviço Social em Angola. 
Temática ampla e complexa em relação a qual não há produções no 
país e que o autor busca enfrentar por dois caminhos: problematizan-
do as origens da profissão e sua condição de trabalho na sociedade 
capitalista.

A escolha do tema evidencia o compromisso político do autor 
com a sociedade angolana e sobretudo com o Serviço Social, na bus-
ca de desvendar as possibilidades da profissão no processo de mu-
danças históricas em desenvolvimento na sociedade angolana, o que 
segundo ele “trata-se de um desafio exploratório, pois pesquisar a 
natureza do Serviço Social representa se colocar num caminho sem 
fim em busca do conhecimento dessa profissão, tornando o pesqui-
sador um eterno aprendiz que peregrina num trajeto desconhecido.” 

Sem dúvida, enfrentar a questão da natureza e da gênese do 
Serviço Social, problematizando seu processo de reprodução no pro-
cesso de desenvolvimento histórico da realidade angolana não é ta-
refa fácil, pois a compreensão teórico-metodológica da realidade 
supõe a opção por uma Teoria Social e de suas expressões nos dife-
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rentes campos do conhecimento humano, o que não é processo “neu-
tro”. Ao contrário, é processo que expressa posições políticas e que 
se constrói na interlocução com o próprio movimento da sociedade, 
sendo desse modo construído à luz das explicações mais abrangentes 
e totalizantes acerca da vida social e de seu sentido histórico.

Assim sendo, desvendar questões relativas à emergência e de-
senvolvimento do Serviço Social como profissão, historicamente si-
tuada, implica em buscar compreender diferentes conjunturas políti-
cas, múltiplos posicionamentos, lógicas e estratégias que permearam 
o pensamento e a ação profissional do Serviço Social nessa trajetória. 
A análise de Amor Monteiro sobre a gênese e o processo de reprodu-
ção do Serviço Social nos últimos trinta anos em Angola, desenvol-
ve-se percorrendo esse processo de desenvolvimento da profissão 
com suas particularidades, e a partir da ênfase acerca da inserção da 
profissão nos Serviços de Saúde das Forças Armadas Angolanas até 
os dias atuais.

A partir de respeitosa interlocução com as “pioneiras” da pro-
fissão na realidade angolana, Amor Monteiro nos revela que o pro-
cesso de institucionalização do Serviço Social no país tem início na 
“turbulenta” década de 1960, como resultado do pacto entre o Esta-
do colonial português com a Igreja Católica, como em tantos outros 
lugares do mundo. Revela ainda que em 1977, dois anos após a in-
dependência do país, sob regime político socialista de orientação 
marxista-leninista, o Serviço Social foi extinto, após 14 anos de 
fundação, passando-se a viver uma fase de “luto e congelamento” 
da profissão. Após quase três décadas de guerra civil, que agravou 
muitíssimo a precária situação social do povo angolano, novamente 
a Igreja Católica, “num quadro de corrida pelo desenvolvimentismo 
e projetos pós-modernos, refunda em 2005, a primeira escola do 
Serviço Social,” sob o nome de Instituto Superior João Paulo II, hoje 
unidade da Universidade Católica de Angola. Cinco anos depois, em 
2010 é criada a primeira escola estatal de Serviço Social, sob a égide 
do estado capitalista e pluripartidário. O contexto é como afirma o 
autor de crise humanitária, caracterizada pela pobreza extrema e 
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presença do ideário neoliberal que se apoia no trabalho voluntário 
e no terceiro setor para o enfrentamento da “questão social” frente 
a um Estado impotente.

A análise do autor sobre a gênese e o processo de reprodução do 
Serviço Social ao longo dessas décadas, desenvolve-se apoiada rigo-
rosamente na tradição marxista e sobretudo lukacsiana. A opção pelo 
conceito de “natureza” do Serviço Social em relação a outros, expli-
ca-se a partir da opção por Lukács e “natureza” tem o sentido de 
“essência”, ou seja, aquilo que “permanece na mudança”, segundo uma 
feliz expressão de Lukács (1978). 

Ao desenvolver um olhar ontológico sobre o Serviço Social em 
Angola, assume a tese histórico crítica, que situa o Serviço Social na 
divisão social e técnica do trabalho, participando da reprodução das 
relações sociais reproduzindo-as tanto do ponto de vista dos interes-
ses dos trabalhadores, quanto da reprodução da ideologia dominan-
te. Nesse âmbito, em seu primeiro capítulo, denominado O debate 
sobre a gênese e natureza do Serviço Social, situa o assistente social 
como trabalhador assalariado na prestação de serviços sociais, afir-
mando a profissão como trabalho: “encaramos o Serviço Social como 
um trabalho coletivo especializado e inscrito na divisão social e téc-
nica do trabalho. Quer dizer, entendemos o Serviço Social como uma 
profissão, produto social e da história, cujas origens estão social e 
historicamente demandadas e determinadas. Tal como Netto, Iama-
moto e outros, somos apologistas que o Serviço Social é um trabalho 
que brota da demanda histórica do capitalismo e, por isso mesmo, é 
determinado e participa das mudanças do mundo do trabalho e da 
sociedade do capital. Portanto, as mudanças que se sinalizam hoje no 
mundo do trabalho em geral, afetam o Serviço Social e este por sua 
vez, influencia também este movimento”. A partir desse pressuposto 
acerca da natureza da profissão na divisão social e técnica do trabalho, 
o autor vai buscar algumas particularidades que permeiam e atraves-
sam os contextos em que o Serviço Social atua. Nessa direção, desen-
volve o segundo capítulo, Saúde e trabalho do assistente social, 
buscando mostrar quando no contexto sócio-ocupacional dessa área 
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da saúde e nos Serviços de Saúde das Forças Armadas Angolanas, “a 
natureza do Serviço Social pode ser caracterizada apenas por ser uma 
prática profissional alienada e alienante”, embora reconheça a relati-
va autonomia profissional e sobretudo o fato de que no real, estão 
colocadas possibilidades de rupturas, pois a realidade está em per-
manente movimento e reelaboração, e, assim sendo, o mesmo movi-
mento que cria as condições para a reprodução da sociedade de 
classes, cria e recria os conflitos resultantes dessa relação e também 
contém as possibilidades de sua superação. Em termos do processo 
saúde-doença, entendido “no sentimento humano, necessariamente 
difuso e vago, de estar com seu corpo ou mente ameaçado de sofri-
mento, angústia, dor, morte, incapacidade, deformação e dialetica-
mente, na energia ou impulso para superar tal condição e consequen-
temente estar bem, estar com saúde” ou seja, “estar-mal-e-por-isso 
buscar-estar-bem” vai situar, esse processo como alicerce das inter-
venções do Serviço Social nessa área propondo para o mesmo uma 
perspectiva emancipatória.

No capítulo seguinte, Gênese e natureza do Serviço Social em 
Angola, vai desenvolver a análise dos determinantes sócio-históricos 
presentes na gênese da profissão e que ainda permeiam e atravessam 
a natureza da profissão na atualidade. Nesse capítulo, Amor Montei-
ro vai destacar os vínculos do Serviço Social angolano com a Igreja 
Católica, em colaboração com o governo colonial, enfatizando nesse 
percurso histórico, a dimensão formativa. 

Em seu último capítulo, Quando é que se está diante do Serviço 
Social nos Serviços de Saúde das Forças Armadas Angolanas?, apre-
senta o movimento histórico da profissão nas Forças Armadas pela 
mediação de categorias como o perfil, as concepções e o trabalho 
profissional nesse espaço sócio-ocupacional. Questões que vai retomar 
nas considerações finais do livro quando sintetiza sua abordagem do 
Serviço Social, entendendo-o como uma especialização do trabalho, 
“cuja natureza é permeada pela demanda que o cria e lhe dá signifi-
cado, pelas características dos sujeitos profissionais, por suas concep-
ções sobre a profissão e pela sua prática profissional cotidiana”
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Livro denso, fundamentado em rigorosas fontes da tradição 
marxista, contextualizado, que nos leva a pensar traços universais 
acerca da natureza dessa profissão Serviço Social, e, ao mesmo tempo 
saber que é preciso considerar a impossibilidade de alcançar sua 
realidade no “tempo concreto da intervenção” sendo estranho aos 
contextos em que se insere com suas culturas, suas linguagens e seu 
saber do mundo. 

Em síntese, estamos diante de um livro escrito por um jovem 
intelectual do Serviço Social angolano (e também brasileiro) que nos 
apresenta um texto original e consistente sobre a realidade de outro 
país. Texto instigante, posicionado, que enfrenta desafios, polêmicas 
e nos leva a levantar novas questões, ao mesmo tempo em que nos 
coloca diante de marcas históricas persistentes na história da profissão. 

Maria Carmelita Yazbek

Julho de 2016
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Introdução

O objeto deste livro é a natureza do Serviço Social em Angola. 
As aproximações sucessivas ao objeto foram feitas partindo da des-
crição e leitura de gênese, formação, concepções e prática profissional 
dos Assistentes Sociais nos Serviços de Saúde das Forças Armadas 
Angolanas. Ora, sendo Assistente Social, profissional de Serviço Social 
em Angola, refletir sobre a natureza do Serviço Social naquela reali-
dade pode até parecer, senão uma tautologia, um simples exercício 
acadêmico em torno de um título autoexplicativo. Porém, a análise 
das categorias escolhidas e sua articulação com a teoria eleita para se 
aproximar ao tema trazem de imediato a consciência de sua ampli-
tude e complexidade.

No contexto mundial, e sobretudo na América Latina, existem 
significativas produções e variados debates que nos apontam luzes 
sobre uma velha, porém sempre atual, pertinente e incomodativa 
pergunta: “o que é o Serviço Social?”. Podemos agrupar o debate em 
torno desse tema em dois polos: 1) O debate de como e quando sur-
ge a profissão Serviço Social; 2) O debate sobre se o Serviço Social é 
ou não trabalho. Em Angola, porém, não conhecemos qualquer refle-
xão em relação ao tema quer nas poucas produções em estudos de 
conclusão de curso, nem nos diferentes espaços de reflexão da cate-
goria, chegando-se mesmo a ouvir, entre os profissionais, a ideia de 
que as respostas sobre o que vem a ser essa profissão e o seu signifi-
cado nos processos de produção e reprodução da vida social naque-
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le contexto se resolveriam com a simples recorrência às macrocons-
truções feitas, por exemplo, por entidades como a Federação Interna-
cional de Assistentes Sociais.

Sem desconsiderar as contribuições que nos possam vir dessa 
entidade ou de outras, entendemos que “as profissões são construções 
históricas que somente ganham significado e inteligibilidade se ana-
lisadas no interior do movimento das sociedades nas quais se inserem”. 
(Raichelis, 2009, p. 377). Por esse motivo, a escolha do tema foi mo-
vida pelo interesse de iniciar provocativamente o debate de modo a 
proporcionar melhor compreensão da profissão no contexto angolano 
no qual atuamos, num espaço sócio-ocupacional específico das Forças 
Armadas Angolanas, mas também na pesquisa e formação de novas 
gerações de assistentes sociais. A escolha do tema foi feita em plena 
consciência da complexidade, amplitude e das dificuldades de várias 
ordens, mas também das possibilidades teóricas, metodológicas e 
políticas que se abrem como contribuição para a agenda de debates 
internos e externos aos Assistentes Sociais em Angola no geral e, em 
particular, nas Forças Armadas.

Trata-se de um desafio exploratório, pois pesquisar a natureza 
do Serviço Social representa se colocar num caminho sem fim em 
busca do conhecimento dessa profissão, tornando o pesquisador um 
eterno aprendiz que peregrina num trajeto desconhecido. A essa di-
ficuldade soma-se o fato de o objeto se constituir na mudança, se 
construir num processo histórico sempre em curso, pois que, depois 
de Marx, Lukács e outros autores, a objetividade foi concebida como 
“síntese de múltiplas determinações”.

Desse modo, para compreendermos aquilo que atualmente se 
objetiva, que ocorre fenomenicamente como Serviço Social — ou seja, 
o Serviço Social fugaz, o imediato, o que aparece —, precisamos com-
preender como o atual campo profissional se processou. Quer dizer 
que apreender o Serviço Social em Angola de modo geral e nos Ser-
viços de Saúde das Forças Armadas Angolanas em particular passa 
por encarar essa profissão como uma síntese de múltiplas determi-
nações historicamente processadas. Logo, o exercício de compreensão 
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de sua essência (natureza) passa por compreender essas múltiplas 
determinações.

Em outras palavras, no estudo que desenvolvemos, de que re-
sulta este livro, procuramos apreender a natureza do Serviço Social 
em Angola e nos serviços de saúde das Forças Armadas Angolanas 
não apenas naquilo que hoje o particulariza como processo de traba-
lho, objeto, procedimentos, atribuições, uma vez que esses são também 
historicamente determinados, como nos recorda Iamamoto:

O “moderno” se constrói por meio do “arcaico”, recriando nossa he-
rança patrimonialista ao atualizar marcas persistentes e, ao mesmo 
tempo, transformando-as no contexto de mundialização do capital sob 
hegemonia financeira. As marcas históricas ao serem atualizadas se 
repõem modificadas ante as inéditas condições históricas presentes, ao 
mesmo tempo em que imprimem uma dinâmica própria aos processos 
contemporâneos. O novo surge pela mediação do passado, transforma-
do e recriado em novas formas nos processos sociais do presente. (Ia-
mamoto, 2012, p. 101)

O Serviço Social foi institucionalizado em Angola no início da 
turbulenta década de 1960 (1962), resultado de um “casamento” 
entre o “pai e provedor” — o Estado colonial português — e a “mãe 
e mestra” — a Igreja Católica. Compreender por que o Serviço Social 
surge apenas nessa data e sob o pacto do Estado colonial português 
com a Igreja Católica, para responder a que fins de seus “progeni-
tores”, como se processou a formação do profissional para responder 
àqueles interesses, que concepções se tem dessa profissão e que 
revelações trazem à prática profissional sobre o tema, são questões 
que sintetizam o objetivo deste trabalho: um esforço de analisar 
criticamente como o Serviço Social “moderno” se construiu por meio 
do “arcaico”.

Em 1977, dois anos após a independência de Angola (a primeira 
República de Angola sob regime político socialista de orientação 
marxista-leninista), o Serviço Social, com apenas 14 anos após sua 
fundação, foi extinto, vivendo-se uma fase de “luto e congelamento” 
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da profissão. Em 2005 (após terem se passado quase três décadas de 
guerra civil, que agudizou a já grave situação social dos angolanos 
que remontava ao tempo colonial), outra vez a Igreja Católica, num 
quadro de corrida pelo desenvolvimentismo e projetos pós-modernos, 
refunda a primeira escola do Serviço Social, não mais com o nome de 
Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII, como foi no tempo 
colonial, mas agora como Instituto Superior João Paulo II, hoje uni-
dade orgânica da Universidade Católica de Angola.

Em 2010, cinco anos mais tarde, cria-se a primeira instituição 
estatal de Serviço Social em Angola, o Instituto Superior de Serviço 
Social, sob a aprovação do “novo” Estado, agora não mais colonialis-
ta, nem socialista, mas capitalista, aberto à economia de mercado e 
ao pluripartidarismo. Tal acontecimento ocorre num contexto de 
verdadeira crise humanitária marcada pela pobreza extrema, pela 
necessidade de reconstrução e pelo desenvolvimento do país no ide-
ário neoliberal, pela forte presença do chamado terceiro setor e do 
voluntarismo, situados nas organizações da sociedade civil que foram 
surgindo para atuar nas manifestações da “questão social” face à 
impotência do Estado.

Portanto, para estudar o Serviço Social em Angola, e nas Forças 
Armadas em particular, há de se ter em conta todo um contexto que 
molda e permeia sua natureza. Porque também os Assistentes Sociais 
exercem seu trabalho a partir de determinações históricas e conjun-
turais que imprimem influência em concepções da profissão, compe-
tências, formação e prática profissional. Impõe-se refletir o que é o 
Serviço Social nesse espaço. O que remete à análise da sua natureza, 
pois, de um lado, existe um mercado de trabalho com características 
e exigências conservadoras e, de outro, a necessidade de dar uma 
direção política ao quadro da “relativa autonomia” da profissão que, 
em Angola, ou pode simplesmente abraçar de modo quase “natural” 
o ideário conservador que lhe deu origem, quer no tempo colonial 
como na atualidade, ou se propor a um posicionamento voltado à 
promoção da emancipação política e social através da garantia e am-
pliação de direitos sociais.
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Por isso, aproximamo-nos do objeto orientados por questões 
como: que determinações sócio-históricas estão na gênese do Serviço 
Social nesse país e lhe dão significado? Qual é a natureza do Serviço 
Social na visão dos Assistentes Sociais nos Serviços de Saúde das 
Forças Armadas Angolanas? Que concepções os Assistentes Sociais 
nos Serviços de Saúde das Forças Armadas Angolanas têm sobre o 
Serviço Social? Em que consiste a prática profissional dos Assistentes 
Sociais nos Serviços de Saúde das Forças Armadas Angolanas? E por 
que o Serviço Social em Angola nasce sob os auspícios da Igreja Ca-
tólica em colaboração com o governo colonial no início da década de 
1960? Que elementos permeiam ou estão imbricados na natureza do 
Serviço Social em Angola?

A julgar pelo objeto de estudo — Natureza do Serviço Social em 
Angola —, bem como pelas categorias que privilegiamos para nos 
aproximarmos deste objeto — (1) os aspectos sócio-profissionais, para 
neles descortinar as principais características dos sujeitos da profissão 
que podem permear a natureza do Serviço Social no país em estudo; 
(2) os elementos objetivos que nos ajudaram a analisar os aspectos 
sócio-históricos que demandaram a emergência da profissão e per-
meiam a natureza do Serviço Social em Angola; (3) a dimensão sub-
jetiva para nela analisar a representação da profissão na mente dos 
profissionais e os aspectos teleológicos dos sujeitos que permeiam a 
natureza do Serviço Social no país — estamos cientes de que

o método, ancorado em uma perpectiva ontológica, histórica e dialéti-
ca, pode ser compreendido como a capacidade humana de apreensão 
do movimento contraditório da realidade social sob a perspectiva de 
totalidade (estruturada, articulada, e dinâmica), com base em análises 
concretas de situações concretas e diz respeito à posição do sujeito-pes-
quisador frente ao objeto investigado, analisado e saturado nas múlti-
plas determinações. (Ghiraldelli, 2016, p. 120)

O processo de pesquisa exigiu o reconhecimento de diferentes 
atividades, desde a delimitação do tema, a definição do modo como 
se desencadeou o estudo, os princípios orientadores da pesquisa, 
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a coleta e o tratamento das informações úteis aos objetivos. Todo 
este processo seguiu procedimentos metodológicos distintos, en-
quadrados numa orientação lógica geral de inspiração marxiana. 
Ou seja, o estudo partiu da materialidade, do concreto. Uma vez 
abstraído o concreto, fizemos o exercício de voltar a ele, contudo, 
dessa vez como realidade pensada, refletida, abstraída, “síntese de 
múltiplas determinações”.

Nesses termos foram definidos como sujeitos da pesquisa dois 
grupos diferentes de Assistentes Sociais de Angola. O primeiro grupo, 
os Assistentes Sociais formados quando da institucionalização do 
Serviço Social em Angola, que nos ajudaram a descrever e ler os as-
pectos objetivos e sócio-históricos que demandaram a institucionali-
zação do Serviço Social e que hoje podem adentrar a essência do 
Serviço Social no país. O segundo grupo é composto pelos Assisten-
tes Sociais que trabalham nos Serviços de Saúde das Forças Armadas 
Angolanas, em relação aos quais procuramos não apenas identificar 
características que possam entremear a natureza da profissão, mas 
também verificar suas concepções e a teleologia do que venha a ser 
o Serviço Social para eles. Entrevistou-se um total de 20 Assistentes 
Sociais, sendo três (3) do primeiro grupo e dezessete (17) Assistentes 
Sociais dos dezoito (18) que totalizam o universo profissional que 
labuta nos Serviços de Saúde das Forças Armadas Angolanas. Os 
resultados e as categorias trabalhadas foram lidos à luz do referencial 
privilegiado neste livro que se apresenta com quatro capítulos dife-
rentes mas complementares e interdependentes.

O primeiro, intitulado O debate sobre a gênese e a natureza do Ser-
viço Social, inicia por esclarecer as razões pela opção do conceito de 
natureza em relação a outros usualmente utilizados para se referir ao 
estudo do Serviço Social, como especificidade, particularidade, entre 
outros. Explicita de igual modo a compreensão e a perspectiva que 
nos serviu de base para trabalhar a categoria natureza e apresenta de 
modo sumário os ângulos existentes que debatem a natureza do Ser-
viço Social sobretudo no contexto da América Latina. Fazendo uma 
clara opção pela explicação sócio-histórica da profissão, esse capítulo 




