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Resumo

A construção e renovação do Serviço Social no Brasil foi influenciada por diversos elementos endógenos e exógenos
a profissão. Suas práticas sempre estiveram associadas a sua conjuntura e tempo histórico, desta forma , ao observar
a profissão no período de 1970, percebe-se que sua composição teórico-metodológica, ético-politica e
técnico-operativa estavam em consonância com as problemáticas sociais e politicas inerentes a Ditadura Militar. Como
tentativa de adequação do Serviço Social as complexificações oriundas da condição politica do país, inaugura-se na
categoria o Método BH. Destaca-se ainda a contribuição inequívoca os pressupostos de Paulo Freire na construção
do método BH, algumas das categorias adotadas pelo filósofo, tiveram fundamental importância para tornar este
método revolucionário no interior da profissão.

Abstract:

The construction and renovation of Social Service in Brazil was influenced by several endogenous and exogenous
elements of the profession. Their practices have always been associated to their conjuncture and historical time, so,
when observing the profession in the period of 1970, it is perceived that its theoretical-methodological, ethical-political
and technical-operative composition were in harmony with the social and political problems Inherent to Military
Dictatorship. As an attempt to adapt Social Service to the complexities arising from the political condition of the country,
the BH Method is inaugurated in the category. The contribution of Paulo Freire to the construction of the BH method,
some of the categories adopted by the philosopher, was also clearly highlighted. They were fundamentally important in
making this method revolutionary within the profession.

Este trabalho tem por objetivo explanar de maneira introdutória pontos de contato entre as práticas e teorias adotadas
pelo Serviço Social no período de ditatura militar, 1970, na execução do chamado “Método BH”, inspiradas na
revolucionária filosofia de educação desenvolvida por Paulo Freire, compreendia que o processo de educação das
massas implica na sua conscientização[1] acerca do seu papel relevante na transformação da sociedade, de maneira
que se utilizava da educação como instrumento de politização. O saber popular, estimulado e construído pela cultura,
era o “carro chefe” do seu método que influenciou toda a sociedade da época, e os assistentes sociais não ficaram
alheios a esta realidade. Primeiramente, abordar-se-á brevemente elementos que constituíram o histórico do Serviço
Social, salientando o Método BH como participe fundamental neste processo. Logo mais, serão apresentados
elementos comuns da filosofia freiriana e nas abordagens sociais da profissão.

1.1- Método Educacional de Paulo Freire e seus rebatimentos no Método BH.
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O Serviço Social é uma profissão cuja atuação remodelou-se ao longo da história e conjuntura em que esteve
inserido, nesse sentido, trata-se de uma profissão que acompanha a dinâmica social e está contida na divisão social e
técnica do trabalho a partir de uma demanda social que lhe confere utilidade.

A estrutura que molda a profissão na atualidade é fruto da dialética que reconfigurou a sociedade desde a gênese da
profissão até os dias atuais, nesse contexto, a profissão estruturou, a priori, seus fundamentos teóricos, sua ação, seu
ideal ético e político a partir dos dogmas da Igreja Católica, instituição pioneira a demandar os serviços dos
assistentes sociais na década de 1940, período em que o capitalismo modifica-se e transita da fase concorrencial para
a monopolista. Esse fato configurou a ação profissional desassociada de parâmetros que tratassem a questão
social[2] como algo oriundo do sistema desigual, antes consistia em uma ação acrítica com fim último moralizante e
culpabilizador, levando o individuo a compreender que era responsável pela sua situação de miserabilidade social, ou
que era “vontade de Deus” que ele estivesse naquela dada situação. Para Yasbek (2009) os primórdios do Serviço
Social fundamentam-se em ideais e conteúdos doutrinários do pensamento social da Igreja Católica, no momento em
que se institucionaliza no Brasil, e também, nas principais matrizes teórico metodológicas acerca do conhecimento
que explicassem a sociedade burguesa, havendo a partir daí a compreensão do que e como os assistentes sociais
deveriam agir.

Mas é só na década de 1960 que o Serviço Social latino- americano iniciará uma crítica as bases tradicionais que lhe
davam sustentação. Para Netto (2009) o Movimento de Reconceitução[3] esteve intrinsecamente ligado a conjuntura
daquele momento e nesse sentido, pra além de uma mudança endógena na profissão, a categoria lutava para uma
mudança social e econômica. A partir de questionamentos sobre as teorias, práticas e direcionamento políticos até
então adotados.

De maneira endógena, cabe destacar que haviam propostas de remodelar a atuação a partir do diálogo com as
Ciências Sociais, é nesse momento que o Serviço Social se aproximará da teoria social de Marx (de maneira vulgar,
terceirizada, com um cientificismo típico do formalismo metodológico, estruturalista), responsável por moldar a nova
roupagem da profissão, desde as protoformas teóricas até á prática profissional.

O movimento de Renovação segue ao longo da década de 1960, no entanto, nos anos 1970, por conta das ditaturas
instauradas nos países latino-americanos, o movimento é abafado e só volta com a redemocratização social. Nesse
período, a categoria será incisiva na busca do “novo” Serviço Social. É nesse contexto que será apresentado o
momento que o Serviço Social compartilhará no chamado “Método BH” de pressupostos outrora apresentados por
Paulo Freire. Nos deteremos a este fato.

No bojo das transformações ocorridas no interior do Serviço Social, merece destaque o esforço desempenhado por
uma equipe de docentes de Minas Gerais na década de 1970, que ficou conhecido como “Método BH”. Este foi
desenvolvido na Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais e segundo Netto(2004) e
Closs(2015) pode ser considerado um elemento importante na transição do Serviço Social tradicional para o terceiro
momento da Renovação do Serviço Social no Brasil- [4].

Netto(2004) afirma ser impossível abstrair esta elaboração ocorrida em Belo Horizonte da emersão do projeto de
ruptura do Brasil. O Método BH surge segundo o autor, na tentativa de uma ruptura com Serviço Social Tradicional, já
que, seus formuladores compreendiam que as práticas executadas, a teoria utilizada e a perspectiva politica adotada,
não respondiam a realidade latino-americana. Tendo em vista a importância desse método no processo de construção
da maturidade do Serviço Social, será feito um breve apanhado sobre a relevância deste método para a categoria.

Cabe destacar que a sociedade brasileira no período de 1970 passava por diversas problemáticas, sobretudo
politicas, que influenciaram diretamente no andamento do Movimento de Renovação, bem como na ação dos
assistentes sociais.

O Método BH desenvolve-se na primeira parte da década de 70 encabeçado por Leila Lima e seu grupo de docentes
que lançaram as bases para uma alternativa global de Serviço Social que rompesse com as ações conservadoras até
então vigentes. Vale ressaltar, que esse período de ferrenha perseguição politica e ideológica, foi fundamental para
que as “frentes” de intenção de ruptura não tivessem êxito, com exceção da experiência de BH que obteve relativa
repercussão.
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A proposta do método segundo sua principal idealizadora Lima, era modificar tanto a formação (fomentando a
pesquisa e extensão) quanto a intervenção “[...]dando ênfase na busca de novos campos de trabalho e práticas
profissionais que ampliassem os horizontes ate então demarcados pela visão e prática tradicionais e assistencialistas
da profissão”.(LIMA, 2007, p.166), tudo isso através da contribuição das Ciências Sociais. Segundo a própria Leila
Lima (2007) o grupo era simpatizante das ideologias de esquerda e dos governos progressistas latino- americanos.
Para Gomes(2011) os formuladores do método BH eram provenientes da Juventude Católica e da Ação Popular,
grupos de bastante representatividade no período da ditadura militar brasileira, o que contribui para a construção de
um método que :

[...]se referia à relação intrínseca entre conhecimento, processo de pesquisa e intervenção
direta com instituições ou grupos da população”, se valendo de subsídios teóricos dos
debates oriundos da reconceituação latino-americana, da influência dos postulados
religiosos do Concílio Vaticano II, da Teologia da Libertação, dos princípios filosóficos da
educação popular de Paulo Freire e alimentando-se do horizonte de mudança instaurado
pela revolução cubana (SANTOS,2007, p. 166 apoud CLOSS,2015,p.74).

Cabe sinalizar ainda, nas palavras de Closs (2015) e Gomes(2011), mesmo que não referenciado claramente em seu
texto, os formuladores tiveram inspiração no método educacional elaborado por Paulo Freire. O Serviço Social se
utiliza de seus escritos pois propõe uma formação a partir de núcleos de aprendizagem em 3 vertentes: realidade,
criatividade e globalização, tal qual Paulo Freire. Esta influência segundo a Closs(2015), teve inicio desde 1950 no
desenvolvimento através do Serviço Social de comunidade, mas ganha força na 1970 durante o exilio de Freire e
emersão da vertente de intenção de ruptura .

Netto(2004) concorda com as autoras e afirma que se tratou de uma proposta inovadora e marcante para a profissão,
já que, superou uma critica puramente ideológica , epistemológica, metodológica, pois apresentava um projeto inteiro
de atuação profissional. Além de atentar-se para oferecer suporte acadêmico para a formação dos futuros assistentes
sociais.

Para clarificar ainda mais a essência do método registra-se sua definição segundo Leila Lima:

[...]o Método BH partia do pressuposto de que os indivíduos agiam em função do seu
momento histórico e das grandes variáveis econômicas e sociais, e que estavam
condicionados pelas relações de classe e relações externas (em função da natureza dos
nossos Estados Nacionais). Assim mesmo, pensava-se que a pesquisa era construída
através de aproximações permanentes e sucessivas entre conhecimento e prática, entre
indivíduo e sociedade. Privilegiava-se a influência sobre as políticas sociais estatais ou
sobre as estruturas socioeconômicas que sobre as pessoas em particular. O Método BH
congregava, na pesquisa, professores de Serviço Social e cientistas sociais, supervisores,
estudantes que conformavam as Equipes de Prática da Escola de Serviço Social. (LIMA,
2007, p.166).

Para Netto(2004) o modelo teve fundamental importância pois inaugurou “[...]com consistência e rigor o projeto de
rompimento com o tradicionalismo”(NETTO, 2004,p.277), materializado numa critica que perpassava a dimensão
ideopolitica, teórico- metodológico e operativo-funcional. Pois sua proposta global de análise de objeto, buscava a
reflexão da totalidade social de objeto e objetivos na atuação profissional.

A ruptura com os procedimentos típicos do tradicionalismo(e igualmente, a diferença com
as perspectivas modernizadora e de reatualização do conservadorismo) salta á vista A
tentativa de historicizar objeto e objetivos profissionais, o repúdio sem ambiguidades á
assepsia ideológica e ao transclassismo são notáveis[...]. (NETTO, 2004, p.279).

Fica claro que o grande diferencial da proposta era imprimir historicidade em seus objetos de estudo e objetivos
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profissionais.

Apesar de ter sido uma proposta inovadora, o autor pontua que o método BH apresentou variados equívocos, que só
serão superados quando o Serviço Social chega a sua maturidade intelectual em meados de 1980. Para compreensão
de alguns desses equívocos, cabe mencionar que o método foi pensado para ser executado em sete etapas
metodológicas, estas segundo Netto(2004) baseando-se em Santos(1985) são: Aproximação I, Investigação
Significativa, Interpretação Diagnostica, Aproximação II, Execução de Projetos, Revisão e Sistematização Geral.
Essas etapas tinham cada uma em seu interior um objetivo especifico, sua teleologia entretanto apresentava erros do
ponto de vista teórico, técnico- operacional e politico.

Na compreensão teórico-metodológico Netto(2004) sinaliza que os problemas começam desde a apropriação das
categorias marxistas. Os belorizontinos construíram seu método a partir de fontes das ciências sociais, que sofriam
desde 1960 uma crise de paradigmas. Especificamente os elementos que compunham a teoria social de Marx,
encontravam-se enviesados desde a Segunda Internacional (gerando o que os teóricos chamam de “Marxismos sem
Marx”). Os problemas no campo teórico se expandiam ao campo prático. Netto(2004) e Gomes(2011), compreendem
que a interpretação de categorias como “classe oprimida” estavam carregadas de equívocos. Havia no interior das
formulações do método leituras interpretadas a luz do marxismo–leninismo, impedia uma clara interpretação do real,
direcionando as reflexões para um campo empirista e reducionista.

A categoria- “classe oprimida”, aborda Netto(2004), era visualizada em dois campos: teórico e critico analítico. E o
equivoco residia justamente no fato de que eliminavam-se fatores econômicos, sociais e a tratavam como uma
questão meramente politica, não contemplando a complexidade da sociedade brasileira, já que a dividia segundo uma
categorização social de: “bons e maus”, “oprimidos e opressoras”. Este problema teórico metodológico culminava na
generalidade do pressupostos marxistas , a vulgarizando , isso segundo o autor com a pretensão de fundar um
estatuto profissional como variável de sua cientificidade. Resumindo tudo a um empirismo pragmático.

Para Closs (2015, p.75), isso acontecia pela forte influencia do pensamento de Louis Althusser que tinha formulações
de cunho estruturalista que “[...] dificultaram a compreensão da dimensão contraditória das instituições e do Estado,
favorecendo as abordagens militantistas na compreensão do trabalho da profissão, bem como reforçando uma
compreensão formalista e equivocada do método dialético”. Como consequência dessa leitura, à análise do seu objeto
de estudo (sociedade brasileira) era pragmática e messiânica. Seus objetivos e metas eram de transformar o homem
e a sociedade (apesar de Netto, afirmar que o movimento preocupa-se em sinalizar que o assistente social não seria
um transformador da sociedade, mas aquele que desencadearia o processo). Disto, eliminavam as particularidades e
subjetividades da classe trabalhadora, sem analisar que ela não era homogênea, imputando um militantismo que
obscurecia a prática profissional.

Os equívocos estendiam-se a compreensão entre teoria e prática, já que acreditava-se numa identidade entre elas. De
acordo com o método, a prática profissional seria a produtora de conhecimentos, de maneira que após a ação
profissional, necessariamente a teoria deveria ser enriquecida. Isto revela segundo Netto(2004, p.282) a epistemologia
formalista e estruturalista reveladas na: “[...]impostação típica de manuais: “interdependência”, “simultaneidade”,
“circularidade”, “transformação mútua”, “contraditoriedade” etc, para depois, esses elementos serem associados ás
“leis dialéticas”. Ainda segundo Netto isso levou a outro equívoco, os formuladores do método almejavam um
conhecimento cientifico ao buscar semelhanças da prática com o método, buscando práticas que se igualassem a
modelos científicos. Sendo este uma dos maiores problemáticas metodológicas em BH.

De acordo com Gomes (2011) o resultado disto, é que a perspectiva politica do método, estava permeada por um
voluntarismo que tornou as competências profissionais nebulosas. Essa leitura enviesada de Marx associada a
leituras de Moe direcionava o método e seus criadores a uma formação e pratica profissional que conjugava de acordo
com Netto:

[...]fatalismo mecanicista com voluntarismo idealista[...].Assim é que o Método Belo
Horizonte, combinando formalismo e o empirismo na sua redução epistemológica de
práxis, estabelece vínculos iluministas entre concepção teórica e intervenção profissional,
deforma as efetivas relações entre teoria, método e prática profissional e simplifica
indevidamente as mediações entre profissão e sociedade. (NETTO, 2004, p.287-289).
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Compreendido isto, cabe sinalizar ainda que segundo Closs (2015) e Gomes(2011), mesmo que não referenciado
claramente em seu texto, o método tem inspiração no modo educacional de Paulo Freire .O Serviço Social apresenta
pontos de contato em seus escritos pois neste período buscavam uma formação com método de aprendizagem em 3
vertentes: realidade, criatividade e globalização, tal qual Paulo Freire, esta influência segundo a Closs (2015), foi
iniciada desde 1950 no desenvolvimento do Serviço Social de comunidade, mas ganha força na 1970 durante o exilio
de Freire.

Outro ponto em comum para Gomes (2011) é a proposta de conscientização , organização e participação, como
elementos fundamentais a transformação do homem e da sociedade, sendo isto possível através da educação. Assim
como o método, o Serviço Social estava impregnado de filosofia existencialista e femenologia. Tinham em comum
também o questionamento sobre a estrutura social vigente, na relação entre oprimidos e opressores. Além disto,
compreendiam que era o trabalhador, o homem comum era quem detinha o papel determinante da reconstrução desta
sociedade, e que através do dialogo estes poderiam se emancipar e construir uma sociedade justa e igualitária.

O grande diferencial do método Paulo Freire e do Método BH, era que percebiam que a educação tratava-se de um
espaço de politização, o que a tornava emancipadora. Gomes(2011) afirma , que os formuladores e executores de
ambos os métodos objetivavam contribuir para o processo de transformação da realidade brasileira por meio deda arte
e do conteúdo politico, através principalmente da mobilização das massas.

No ato de educar, a emancipação dos indivíduos comuns proporcionaria a negação do assistencialismo que para
Freire, segundo Gomes (2011, p.61) faz “[...] de quem recebe a assistência um objeto passivo, sem possibilidades de
participar do processo da sua própria recuperação”, desta feita o assistencialismo, continua Freire, provoca
passividade e domesticação do homem. Isto releva a concordância com o que o Serviço Social buscava em 1970: o
rompimento com práticas meramente assistencialistas e filantrópicas, pois os assistentes sociais deveriam ser aqueles
que contribuiriam na reflexão acerca do papel do trabalhador na construção de sua própria historia. Em linhas gerais
Gomes(2011, p.60-61) afirma que Freire compreendia a necessidade de :

[...]problematizar a inexperiência democrática da sociedade brasileira, destacando falta de
vivencia da população na participação na coisa publica e a necessidade de inserção critica
do homem brasileiro no processo de democratização. Para o autor, o desenvolvimento
implica num processo de conscientização.[...] Paulo Freire refuta a concepção de educação
como processo de adaptação do individuo a sociedade. Pensa que o homem deve ser
sujeito de sua própria educação, não podendo ser objeto dela, concluindo que ninguém
educa ninguém.

Sem sombra de dúvidas o método de Paulo Freire foi incorporado ao método BH pelo recorte da totalidade social que
o mesmo apresenta. Para a autora, a proposta de Freire esboçava que o ato de educar não limitava-se a professores
ou a instituições de ensino, mas sim a todos aqueles profissionais e instituições que preocupavam-se e
comprometiam-se com a mudança social por meio deste instrumento. Desta forma o autor sinaliza que a educação
conscientiza e a conscientização transforma.

No tocante ao Serviço Social, de maneira inequívoca o movimento que aconteceu em Minas Gerais teve seu papel
fundamental na construção da profissão ao longo das décadas. Suas problemáticas teóricas, podem ser atualmente
bem delimitados, entretanto para o momento histórico conjuntural de sua formulação, esta foi a alternativa mais
“revolucionária” como nova proposta de prática e formação profissional, pois buscou fomentar a consciência e
participação da classe trabalhadora. Closs (2015) salienta que não fosse o Ato Inconstitucional 5, que interrompeu em
1975 o desenvolvimento do Método BH, provavelmente, este teria, mediante as transformações sociais e
aproximações as fontes teóricas originais de Marx, avançado na contribuição para a profissão.

Por fim, ao nos atentarmos para o histórico da profissão, notamos que esta foi permeada das mais diversas influencias
teóricas e políticas. Algumas destas, contribuíram significativamente para a construção da direção social atualmente
adotada pela categoria profissional, a exemplo do Modelo Educacional de Paulo Freire. Apesar de comportar um
militantismo- messiânico que consensualmente a profissão compreende estar caduco, a filosofia freiriana deixou sua
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marca no Serviço Social, principalmente no que se refere a categoria consciência e sua relevância para a classe
trabalhadora.

[1] Segundo Gomes (2011, p.64), a consciência em Paulo Freire tratava-se: [...] de um processo cognitivo em que
entram em relação sujeito e objeto ou um processo que envolve intersubjetividades, como processo
ideológico/abstrato, como capacidade ideativa, como elemento prévio para transformação das estruturas em que o
intelectual tem um papel mais ativo, utilizando nesse processo o dialogo e a investigação como instrumentos de
conscientização.
[2] Conjunto de mazelas sociais oriundas da emersão do modo de produção capitalista.
[3] Netto (2004) apresenta um panorama detalhado desse acontecimento nos países latino- americanos, como um
momento histórico fundamental a maturação do Serviço Social, que criticava as bases tradicionais da profissão. Em
âmbito nacional o autor sinaliza que houve o movimento conhecido como Renovação do Serviço Social e tratou-se de
: [...] o conjunto de características novas, que no marco das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social
articulou, a base do rearranjo de suas tradições e da assunção do contributo da tendência do pensamento social
contemporâneo, procurando investir-se como instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática,
através de respostas a demandas sociais e da sua sistematização e de validação teórica, mediante a remissão as
teorias e disciplinas sociais. (NETTO, 2004, p.131)
[4] Representou para o Serviço Social o encontro com sua genuína direção social a favor das classes trabalhadora e
de outro projeto societário. Para Netto (2004, p. 159)tratou-se de uma: Crítica sistemática ao desempenho tradicional
do Serviço Social e a seus suportes teórico-metodológico e ideológicos. Com efeito, ela manifesta a pretensão de
romper quer com a herança teórico-metodológica do pensamento conservador social (a tradição positivista), quer com
seus paradigmas de intervenção social (o reformismo conservador) [...].
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[1] Segundo Gomes (2011, p.64), a consciência em Paulo Freire tratava-se: [...] de um processo cognitivo em que
entram em relação sujeito e objeto ou um processo que envolve intersubjetividades, como processo
ideológico/abstrato, como capacidade ideativa, como elemento prévio para transformação das estruturas em que o
intelectual tem um papel mais ativo, utilizando nesse processo o dialogo e a investigação como instrumentos de
conscientização.

2 Conjunto de mazelas sociais oriundas da emersão do modo de produção capitalista.

3 Netto (2004) apresenta um panorama detalhado desse acontecimento nos países latino- americanos, como um
momento histórico fundamental a maturação do Serviço Social, que criticava as bases tradicionais da profissão. Em
âmbito nacional o autor sinaliza que houve o movimento conhecido como Renovação do Serviço Social e tratou-se de
: [...] o conjunto de características novas, que no marco das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social
articulou, a base do rearranjo de suas tradições e da assunção do contributo da tendência do pensamento social
contemporâneo, procurando investir-se como instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática,
através de respostas a demandas sociais e da sua sistematização e de validação teórica, mediante a remissão as
teorias e disciplinas sociais. (NETTO, 2004, p.131).

4 Representou para o Serviço Social o encontro com sua genuína direção social a favor das classes trabalhadora e de
outro projeto societário. Para Netto (2004, p. 159)tratou-se de uma: Crítica sistemática ao desempenho tradicional do
Serviço Social e a seus suportes teórico-metodológico e ideológicos. Com efeito, ela manifesta a pretensão de romper
quer com a herança teórico-metodológica do pensamento conservador social (a tradição positivista), quer com seus
paradigmas de intervenção social (o reformismo conservador) [...].

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_contribuicao_das_categorias_de_paulo_freire_para_a_renovacao_do.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.7-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio


