
Movimento de Reconceituação
“Perspectiva Modernizadora”

Primeira expressão do processo de renovação do Serviço Social
Tendência que expressa a tentativa de consolidar o Serviço Social às tendências 
sócio-políticas que a ditadura tornou dominante
Representante desta tendência : Lucena Dantas
Serviço Social: um instrumento profissional de suporte a políticas de 
desenvolvimento;
“Desenvolvimento: processo induzido de mudanças para erradicar, mediante um 
gradativo aumento dos níveis de bem-estar social, o quadro de causalidades 
potencialmente conversíveis em vetores de alimentação de um caudal 
revolucionário.” (NETTO: 2009:166)
A modernização faria parte desse processo evolutivo que o Brasil teria que passar  
- de subdesenvolvido para desenvolvido.
Serviço Social aparece colado a essa teoria devido as influências teórico-
metodológicas do cenário internacional, as influências do período anterior, as 
influências do governo ditatorial que tinham o desenvolvimento como “deus ex 
machina”
Essa tendência será conferida no Encontro de Araxá e Encontro de Teresópolis



Documento de Araxá
• Seminário que ocorreu de19 a 26 de março de 1967 em Araxá ( Minas Gerais)
• Contou com a participação de 38 profissionais
• Foi promovido pelo CBCISS (Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de 

Serviços Sociais)
• Tema: a Metodologia do Serviço Social. Essa preocupação vem da necessidade 

de adequar o Serviço Social ai desenvolvimento
• Para se integrar a esse desenvolvimento tem que redefinir os objetivos, as 

funções e a metodologia na tentativa de adequar-se ao contexto econômico 
social da realidade brasileira

• No encontro se opta por todos os participantes em discutirem o mesmo roteiro 
sobre conceitos básicos e estudar a metodologia sob um prisma genérico;

1) Quanto à Natureza: Serviço Social questiona se é uma ciência ou não e se define 
da seguinte maneira:

Serviço Social: uma prática institucionalizada que se caracteriza pela ação junto à 
indivíduos com desajustamentos familiares e sociais. Desajustamentos ocorrem 
de estruturas sociais inadequadas. Esse tipo de ação compreende dimensões 
corretivas, preventivas e promocionais. O serviço social é aquele que leva à 
plena utilização dos recursos naturais e humanos” (NETTO: 2009;168)
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2) Quanto aos objetivos:

- objetivo remoto: valorização e melhoria das condições do ser humano tendo 
como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos
- objetivo operacionais: identificar e tratar problemas ou distorções 
residuais que impeçam as pessoas de alcançarem padrões econômicos 
compatíveis com a dignidade humana.

3) Funções do Serviço Social
- Política Social
- Planejamento
- Administração do Serviço Social
- Serviços de atendimento corretivo, preventivo e promocional.

• Caráter corretivo: remoção de causas que impedem ou dificultem o 
desenvolvimento do indivíduo, grupo, comunidade

• Caráter Preventivo: intervenção que procura se antepor-se às consequências 
de um determinado fenômeno;

• Caráter Promocional: intervenção que possibilita o indivíduo, grupo, 
comunidades realizar plenamente suas potencialidades.
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Capítulo II – Metodologia do Serviço Social
1) Metodologia de ação do Serviço Social

Inicialmente os participantes definem que o Serviço Social tem postulados 
(pressupostos éticos e metafísicos) e princípios operacionais (norteiam a 
atuação do agente profissional e as normas de ação de validade universal)
- Postulados: dignidade da pessoa humana; da sociabilidade essencial da 
pessoa humana e perfectibilidade humana.
- Princípios Operacionais: estímulo ao exercício da livre escolha e da 
responsabilidade das decisões, respeito as valores, padrões e pautas 
culturais, ensejo a mudança no sentido de autopromoção e do enriquecimento 
do indivíduo, grupo, comunidade, atuação dentro de uma perspectiva de 
globalidade na realidade social.

*Ao longo do documento percebemos um conflito entre o tradicional 
(conservador) e os novos princípios

* Tentativa de ultrapassar o tradicional – problemas sociais (individuais) – para 
um olhar da globalidade. 
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2) Adequação da metodologia às funções do Serviço Social

Peculiar ao serviço social não é o atendimento de caso, grupo, comunidade e 
sim o enfoque orientado por uma visão global de homem integrado em seu 
sistema social.

* globalidade: perspectiva estrutural funcionalismo – relações sistêmico 
integrativas de indivíduo e sociedade.
A atuação do Serviço Social se dará em dois níveis: micro-atuação (nível da 
administração e prestação de serviços) e macro-atuação (integração das 
funções do Serviço Social ao nível da política e planejamento para o 
desenvolvimento).

* Integração: planejar, implantar e utilizar a infra-estrutura social
* Infra-estrutura social: facilidades no campo das políticas sociais e distingue-

se da infra-estrutura econômica e física
* Mostra a fragmentação em subsistemas próprias do positivismo, e a integração 

desses subsistemas como possível forma de harmonizar a sociedade.
          Avanço: se dá em ampliar o Serviço social de mero executor das políticas 

socias ou tradicionais serviços de “ajuda” mas como um profissional que é 
capaz de formular e gerir as políticas sociais
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• Capítulo III – Serviço Social e Realidade Brasileira

Confirma-se a perspectiva da modernização através do desenvolvimento: “O 
Serviço Social tem em mira uma contribuição positiva ao desenvolvimento, 
entendido este como um processo de planejamento integrado de mudança nos 
aspectos econômicos, tecnológicos, socioculturais e político-administrativos” 
(NETTO apud CBCISS 1986: 41)

Reforça-se nesse item a importância do Serviço Social conhecer a realidade 
brasileira para que possa se inserir nela adequadamente.

Documento de Araxá: teorização operacional em função do modelo básico de 
desenvolvimento, este posto como não problemático

Tem como referencial teórico: estrutural-funcionalismo
“concepção da dinâmica social onde a natureza é auto-reguladora da ordem social. 

As disfunções  colocam-se como objeto de intervenção justamente porque o 
equilíbrio dinâmico do sistema guarda potencial para corrigi-las. As 
dissincronias no ritmo de mudanças nos vários subsistemas, ainda que não 
totalmente previsíveis e controláveis, mostram-se equacionáveis como campos 
de processos que são passíveis de programação corretiva.” (NETTO: 2009: 177)
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• Seminário realizado em 1970 em Teresópolis – Rio de Janeiro
• O roteiro do trabalho do seminário foi entregue a 103 assistentes sociais que 

foram convidados a participar do encontro. Destes profissionais, 33 estiveram 
presentes. Os selecionados foram escolhidos a partir dos seguintes critério: 
interesse pelo estudo da Teoria do Serviço Social, realizações ou vivências 
profissionais, representatividade de instituições nacionais, públicas e privadas, 
tempo de formatura e procedência regional.

• Esse roteiro era dividido em 4 temáticas: 1)Teoria do Diagnóstico e da 
Intervenção Social – A Intervenção em Serviço Social; 2)Diagnóstico e 
Intervenção em Nível de Planejamento, incluindo situações globais e problemas 
específicos; 3)Diagnóstico e Intervenção em Nível de Administração e 
4)Diagnóstico em Nível de Prestação de Serviços Diretos a Individuais, Grupos, 
Comunidades e Populações.

• Vinte e um documentos versando sobre o roteiro entregue previamente foram 
recebidos pelo CBCISS.

• O seminário desenvolveu-se nas seguintes etapas:
1ª Apresentação da proposta sobre a Pesquisa em Serviço Social  no Brasil
2ª Análise e debate em plenário de 3 documentos sobre o tema 1
3ª Divisão em 2 grupos de trabalho – A e B 

• Nesse documento temos o triunfo da perspectiva modernizadora
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Dentre os 3 documentos debatidos em Plenária um se faz importante pontuar: 

José Lucena Dantas: A teoria Metodológica do Serviço Social. Uma 
abordagem sistemática

Dantas considera que a questão da metodologia da ação constitui a parte central 
do Serviço Social, sendo assim a definição de um modelo de prática do Serviço 
Social adequado à problemática social brasileira depende da solução do seu 
problema metodológico.

A ideia é que a prática do serviço social alcance uma cientificidade.
Ele apresenta o Serviço Social como um “método científico aplicado”. Esse 

método se constitui de duas categorias básicas: diagnóstico e intervenção 
planejada.

É visível a filiação do pensamento de Dantas à tradição neopositivista. 
Metodologia como ordenações formais, as problemáticas ideológicas são 
escamoteadas.

Ele oferece ao Serviço Social uma legitimação teórico-metodológica, atribuindo 
ao SS o estatuto decorrente da aplicação das ciências.

Dantas conferiu a perspectiva modernizadora uma organicidade teórica de fundo 
estrutural-funcionais e ideológica através do viés da modernização 
conservadora.
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• Relatório Grupo A
Se ateu a estudar o item 2.1.1 Fenômenos e Variáveis Significativos para a Prática 

do Serviço Social.
O estudo se desenvolveu em 5 etapas:
1ª levantamento de fenômenos significativos observados na prática do serviço 

social: foram separados em níveis: biológico e de equipamento sanitário, 
doméstico e familiar, educacional, residencial, cívico-municipal, sócio-cultural e 
de segurança.

2ª identificação das variáveis significativas para o serviço social nos fenômenos 
observados: as diversas formas que eles se apresentam.

3ª identificação das funções correspondentes as variáveis inventariadas. 
4ª Redução das funções: uma forma de síntese das possíveis funções do Serviço 

Social
5ª Classificação das funções: fins (microatuação e macroatuação) e meios (micro e 

macroatuação)

No que se refere ao tema 3:Aplicação da Metodologia em Serviço Social formulou 
uma sequência do procedimento metodológico de Intervenção em Serviço 
Social.
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• Relatório Grupo B
O grupo B abordou todos os itens do tema 2: Concepção Científica da Prática do 

Serviço Social. Também como o grupo A no item 2.1.1 tentou delimitar todos os 
fenômenos e variáveis significativas para o SS.
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• Relatório Grupo B
No item 2.1.2 – Conhecimentos já elaborados pelas ciências sociais: foram 

analisadas as área de conhecimento pertinentes a cada fenômeno.
No item 2.1.3 – Conhecimentos já elaborados ou que possam ser, no campo da 

profissão, pelo profissional ou por qualquer cientista social: os conhecimentos 
que seriam necessários para o Serviço Social, foram classificados em: para o 
SS (servem como elementos básico), em SS (relaciona-se à profissão) e sobre 
o SS (o objeto é o SS)

Conclusões:
Em ambos os grupos o a cientificidade do SS aparece como: “uma intervenção 

sobre elementos intelectualmente categorizados da empiria social, ordenada a 
partir de variáveis de constatação imediata e direcionada para generalizar a 
integração da modernização” (NETTO, 2009:188)

Teresópolis se cristaliza a determinação precisa do profissional como o de um real 
funcionário do desenvolvimento.

Teresópolis aponta para uma requalificação profissional, definem nitidamente o 
perfil sócio-técnico da profissão e a inscrevem no circuito da modernização 
conservadora.
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