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RETOMANDO CONCEITOS
FILOSOFIA E SERVIÇO
SOCIAL:

• Filosofar é refletir sobre a experiência
vivida;
• Experiência que se vive:
Individualmente
Na família
Na cidade (pólis no conceito grego)
Reflexão filosófica é LANÇAR LUZ sobre
questões que se experiência.

UMA VIA DE MÃO DUPLA

Prof. José Rômulo de
Magalhães Filho
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FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
DO SERVIÇO SOCIAL

O PROCESSO DE FILOSOFAR

No início:
• Influencia do cristianismo de matriz
Católica;
• Amenizar os efeitos nefastos do
capitalismo;
• Combater o comunismo e o liberalismo

INVENTARIAR OS VALORES
O que é que dá sentido e orienta as ações, a sociedade, a
política, a família etc

MOMENTO DA CRÍTICA
Questionar estes valores, penetração nos valores,
descobrir-lhes a essência

CONSTRUÇÃO CRÍTICA DOS VALORES
Valores significativos para guiar a ação
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FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
DO SERVIÇO SOCIAL

4

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
DO SERVIÇO SOCIAL
Objetivo (papel):
• Moldar este homem, integrá-lo à
sociedade, aos valores, a moral e aos
costumes de uma sociedade cristã;

Objeto da Profissão:
• O homem morador da favela, pobre,
analfabeto, desempregado;
• O homem incapaz por natureza de
“ascender” socialmente;
• Influência aristotélica: a natureza fez os
homens desiguais.

• Base filosófica: NEOTOMISMO
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FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
DO SERVIÇO SOCIAL NEOTOMISMO
• Para o neotomismo, toda a filosofia moderna a partir
de Descartes se constituiria em erros e equívocos,
responsáveis pela crise do mundo moderno.
Entendida como um desvio metafísico e espiritual,
essa crise só poderia ser superada com um retorno
ao tomismo.
• Neotomismo é uma corrente filosófica surgida no
século XIX com o objetivo de reviver e atualizar a
filosofia e a teologia de santo Tomás de Aquino -- o
tomismo -- a fim de atender aos problemas
contemporâneos. Baseia-se, como o tomismo, na
filosofia aristotélica para esclarecer e justificar
racionalmente a revelação divina do cristianismo.

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
DO SERVIÇO SOCIAL NEOTOMISMO
• Na visão neotomista, é inaceitável
privilegiar interesses de ideologias
como o neoliberalismo ou comunismo
por exemplo, ou instituições como
empresas e o governo, em detrimento
do direito do ser humano a uma vida
digna e tudo que ela acarreta: a
liberdade, a saúde, o emprego e a
habitação.
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FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
DO SERVIÇO SOCIAL NEOTOMISMO
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A INFLUÊNCIA DA ESCOLA
DE FRANKFURT
• A Escola de Frankfurt foi fundada por Félix Weil a
partir da Primeira Semana de Trabalho Marxista em
1922, em que participaram Lukács, Korsch, Pollock,
Wittfogel.
• A base da Escola de Frankfurt é a Teoria Crítica, isto
é, não focaliza apenas no marxismo ortodoxo, mas
permite várias leituras de sociedade, daí até o motivo
de não ficar Instituto de Estudos Marxistas.
• Principais Representantes: Horkheimer, Adorno,
Walter Benjamim, Marcuse e Habermas.

Nesta influencia neotomista, o Serviço Social
das décadas de 30 e 40 buscava:
• Sociabilizar o ser humano (“o homem é um ser
político” – Aristóteles);
• Resgatar a pessoa humana (resgate da alma);
• Resgatar a inteligibilidade da pessoa humana
num processo educacional de formação moral e
social.
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A INFLUÊNCIA DA ESCOLA
DE FRANKFURT
• Partidário de uma filosofia crítica baseada no
marxismo e na psicanálise, Horkheimer expôs em
diversos ensaios um pensamento multidisciplinar,
que em filosofia era antimetafísica e antipositivista e,
sob o aspecto social, anticapitalista.
• Para ele, o progresso econômico tinha como
contrapartida a massificação e a perda da
individualidade.
• Horkheimer propunha a transformação da
sociedade capitalista num socialismo fundado na
razão e na liberdade, que assegurasse o bem-estar
de todos os cidadãos.
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A INFLUÊNCIA DA ESCOLA
DE FRANKFURT
• Uma segunda fase desse pensamento, mais
pessimista, veio depois da segunda guerra mundial.
Com a ascensão do nazismo, os principais
representantes da escola refugiaram-se nos Estados
Unidos, entre eles Horkheimer.
• Uma segunda fase desse pensamento, mais
pessimista, veio depois da segunda guerra mundial.
Com a ascensão do nazismo, os principais
representantes da escola refugiaram-se nos Estados
Unidos, entre eles Horkheimer.
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A INFLUÊNCIA DA ESCOLA
DE FRANKFURT

A INFLUÊNCIA DA ESCOLA
DE FRANKFURT

• O único meio possível para o progresso do homem é
a razão. Mas essa deve ser usada de forma
sistemática e metódica para interpretação do mundo,
como isso não acontece, é impossível o homem
libertar-se pela razão;
• Os filósofos dessa escola alertam que é impossível a
transformação da realidade, principalmente se
levarmos em conta a cultura, que é um produto de
consumo de massa, produzido pela indústria cultural
para favorecer a alienação, imposta pelo capitalismo,
através da homogeinização de gostos.

• A mídia à medida que informa, também
deforma. Segue-se modelos e padrões
de beleza, de estética, de paladar, etc.,
impostos pela sociedade de consumo.
Essa era a visão de Adorno e
Horkheimer.
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A INFLUÊNCIA DA ESCOLA
DE FRANKFURT
• Habermas avança em sua análise em relação a
alienação e coloca que alienado não é apenas o
operário, mas também a burguesia e para superar
essa situação é necessário a construção de um
canal de negociação e argumentação entre as
classes.
• A comunicação é imprescindível para formação de
consensos. Habermas também acredita que é
possível a razão libertar o homem. As relações
sociais precisam de um meio de se comunicar para
gerar uma ação transformadora. Esse diálogo, ele
chama de dialógica.
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A INFLUÊNCIA DA ESCOLA
DE FRANKFURT
• A nova perspetiva de sociedade levou a
se perceber que não é transformando a
“natureza humana” que se muda a
sociedade.
• Há uma necessidade de intervenção na
sociedade, e isso passa não só pela
mudança do ser humano, mas também
das estruturas sociais.
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Gramsci e sua influência
Marxista
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Gramsci e sua influência
Marxista
• Antifascista, Gramsci foi preso em 1926 e
condenado a mais de vinte anos de prisão.
• Gramsci analisou as conseqüências do marxismo
no mundo moderno, visto como a "filosofia da
práxis".
• Para ele, o marxismo contém as bases para uma
concepção global do mundo, além de revigorar e
reformar a sociedade, que passa a ser agente de
sua própria transformação.

• Antonio Gramsci, Fundador do Partido
Comunista Italiano, se dispôs a
estabelecer uma unidade entre a teoria
e a prática do marxismo. Criticou o
elitismo dos intelectuais e exerceu
profunda influência sobre o pensamento
marxista.
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Gramsci e sua influência
Marxista

Gramsci e sua influência
Marxista

• A partir dessa evidência, a conquista do poder não
seria só uma tarefa política do partido, mas também,
e fundamentalmente, uma luta para tornar
indispensável à sociedade a nova ideologia,
impondo-se sua hegemonia, conceito fundamental
em seu pensamento.
• A principal tarefa dos intelectuais revolucionários
seria, então, a de opor o marxismo à concepção
ideológica da burguesia e levá-lo a camadas cada
vez mais amplas da sociedade.

• Quando as primeiras obras de Gramsci foram
traduzidas e publicadas no Brasil, em meados dos
anos 1960, o Serviço Social já desfrutava de
reconhecimento legal e afirmava-se como
profissão liberal.
• É neste período também, que se observam os
primeiros questionamentos às matrizes
conservadoras que subsidiavam o discurso e a
prática profissionais desde os anos de 1930.
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Gramsci e sua influência
Marxista
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Gramsci e sua influência
Marxista – resumo de suas idéias

• No final da década de 1970, Gramsci passa a ser um
marco teórico significativo nas elaborações do
Serviço Social.
• As idéias de Gramsci passaram a ser
progressivamente incorporadas pelo Serviço Social,
abrindo novas possibilidades para pensar seus
referenciais teóricos e suas ações interventivas.
• De uma forma ou de outra, o pensamento de
Gramsci repercutiu fortemente na produção do
Serviço Social desde os anos de 1980 e prossegue
hoje.

• O social e o político são atravessados pelo princípio
de totalidade, isto é, da realidade a partir das
contradições e das mediações, dos processos e
estruturas;
• A interpretação dos processos sociais,
desvendamento das desigualdades da sociedade
capitalista só é possível a partir da luta de classes,
só que essa deve se dar no plano ideológico;
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Gramsci e sua influência
Marxista - resumo de suas
idéias
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Gramsci e sua influência
Marxista - resumo de suas
idéias

• As classes sociais devem abandonar o modo de
pensar corporativo, produto das relações sociais e
do modo de ser da sociedade burguesa, pois
acaba por se tornar um obstáculo ao projeto
coletivo;
• Contrariamente a Marx, prega uma revolução
passiva, a partir da formação de uma consciência
coletiva, contra as formas elitistas que determinam,
excluindo as massas;

• Gramsci aponta para uma forma de pensar a
realidade criticando a concepção de mundo
imposta, mas requer a elaboração de uma nova
forma de pensar, crítica e coerente, que
viabilize as práticas sociais;
• Na teoria gramsciana a ideologia se objetiva na
realidade social e histórica concreta. Para Gramsci
assim como para Marx, as idéias se solidificam nas
crenças populares e podem influenciar diretamente
nas formas de pensar e agir humano.
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FILOSOFIA E SERVIÇO SOCIAL
HOJE!

• Neotomismo, Escola de Frankfurt,
marxismo, gramscismo, teorias de base
filosófica que influenciaram o modo de
refletir as experiências vividas por
aqueles que são formadores de
opiniões, de idéias, de conceitos...

• Ao sermos chamados a pensar a
sociedade a partir de uma reflexão
ONTOLÓGICA, onde o SER está no
centro das questões, somos chamados
a refletir a SOCIEDADE.
• Não há sociedade sem ser humano,
logo, políticas, ações, projetos, devem
ter como fim último o SER HUMANO.
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FILOSOFIA E SERVIÇO SOCIAL
HOJE!
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FILOSOFIA E SERVIÇO SOCIAL
HOJE!

• Mas não na perspectiva do neotomismo, nem de
um existencialismo que apenas ver a existência do
ser humano;
• Mas na perspectiva de uma sociedade onde
mulheres e homens se respeitem a partir de suas
estruturas sociais.
• Onde se perceba que é na vida de RELAÇÃO que
nós nos tornamos SUJEITOS.
• SUJEIROS DA PRÓPRIA HISTÓRIA.

Viver uma vida de RELAÇÃO:
• É buscar desenvolver ações coletivas de
restauração de uma sociedade.
• É perceber a importância do outro na construção e
restauração desta sociedade;
• É ser crítico de um sistema opressor e
“desumanizador”;
• É ser agente de transformação social;
• É ser FILÓSOFO.
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OBRIGADO!
PROF. RÔMULO MAGALHÃES
http://www.jrmf.pro.br
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