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RESUMO 
Mapeamento das categorias do pensamento de Antonio Gramsci 
presentes na disciplina Movimentos Sociais, ministrada no curso de 
Serviço Social da UFMA, desde o currículo de 1982. Contextualiza a 
emergência da influência das ideias gramscianas no Serviço Social e 
como elas repercutiram na academia, contribuindo para a formação 
profissional do assistente social. Enumera as categorias e bibliografias 
que demarcaram essa influência, com destaque para ideologia, 
organização política, intelectual orgânico, hegemonia e a práxis. Conclui 
anotando a importância desse processo para a construção de uma 
análise crítica da realidade pelos profissionais do Serviço Social. 
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ABSTRACT 
Mapping of Antonio Gramsci's thought categories present in the Social 
Movements discipline, taught in the Social Work course at UFMA, since 
the 1982 curriculum professional training of the social worker. It lists the 
categories and bibliographies that demarcated this influence, with 
emphasis on ideology, political organization, organic intellectual, 
hegemony and praxis. It concludes by noting the importance of this 
process for the construction of a critical analysis of reality by 
professionals of Social Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é resultante do processo de pesquisa inserido no âmbito do projeto de 

pesquisa que aborda a contribuição do pensamento de Gramsci no curso de Serviço Social na 

atualidade. Trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica que tem mapeado a 

penetração do pensamento de Antonio Gramsci no âmbito das disciplinas do Curso de Serviço 

Social da UFMA. 

Antonio Gramsci é um dos autores mais discutidos nas últimas décadas. Seus conceitos 

e suas categorias oferecem uma ampla análise histórico-crítica sobre os problemas e impasses 

do capitalismo monopolista do século XX, tendo como centralidade a discussão da esfera 

política e o papel dessa práxis humana como uma das dimensões constitutivas do ser social. 

O pensamento de Gramsci ganha notoriedade no Serviço Social brasileiro a partir da 

década de 1970, quando o Movimento de Reconceituação passa a assumir uma perspectiva 

dialética, pautado em uma base teórico-metodológica que busca superar o conservadorismo 

profissional. As reflexões do pensamento de Gramsci são relevantes para o curso de Serviço 

Social, pois suas categorias são imprescindíveis, tanto em relação ao fortalecimento do seu 

estatuto teórico quanto na qualificação das ações práticos-interventivas profissionais, 

desafiado a construir alternativas diante das manifestações da questão social na complexidade 

contemporânea. 

O período que compreende o surgimento do Serviço Social no Brasil, em 1936, com as 

primeiras escolas até meados da década de 1970, representa uma transição da formação 

profissional de cunho religioso conservador para o processo de renovação no Serviço Social, 

possibilitando aos profissionais um questionamento de sua prática tecnificada a partir das 

mudanças do desenvolvimento industrial e o amplo movimento da classe operária pela 

democratização da sociedade e do Estado no Brasil. 

A influência de Gramsci no Serviço Social tornou possível o encaminhamento de novas 

reflexões sobre o papel profissional do assistente social. Portanto, Gramsci contribui com sua 

reflexão no sentido da mobilização social para o engajamento político das camadas subalternas, 

na luta por emancipação. Para ele, o intelectual, mediador entre a sociedade política (Estado) 

e os movimentos sociais (sociedade civil), tem um papel importantíssimo na organização dos 
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atores sociais, no processo de articulação de estratégias para criar hegemonia da classe 

trabalhadora.  

A proposta curricular de 1982 visou romper com a metodologia tradicionalista, que 

marcava a formação profissional desde sua gênese, como também visou introduzir o 

conhecimento da realidade a partir do estudo dos pensadores clássicos. É nele que se dá a 

inclusão de reflexões sobre os movimentos sociais e sua relação com a profissão. No Maranhão, 

esse novo currículo entra em vigor em 1983 e passa a considerar, no processo de formação 

profissional acadêmica, aspectos novos no que diz respeito à discussão da metodologia do 

Serviço Social, modificando radicalmente o leque de disciplinas até então ofertadas no Curso. 

Nesse sentido, este estudo realizou um levantamento das categorias gramscianas 

trabalhadas nas disciplinas Movimento Social do curso de Serviço Social da UFMA, identificando 

as referências/influência do pensamento de Gramsci. Destacamos que tal levantamento é 

fundamental para resgatar a memória histórica do curso e conhecer a influência desse pensador 

no Serviço Social do Maranhão. Para tanto, foi realizado uma pesquisa documental a partir dos 

Programas da disciplina Movimentos Sociais ministrada no Curso de Serviço Social de 1995 até 

o ano 2000. 

Na primeira parte deste trabalho abordaremos a inserção do pensamento de Gramsci 

no Brasil, e as primeiras influências deste pensador no Serviço Social. E na segunda parte, 

apresentaremos o resultado do mapeamento das principais categorias identificadas nos 

programas da disciplina de Movimentos Sociais do curso de Serviço Social da UFMA a partir do 

currículo mínimo de 1982. Desse modo, pretende-se refletir a contribuição do aporte teórico 

de Gramsci para o curso de Serviço Social da Universidade Federal do Maranhão no processo 

de formação profissional. 

 

2 GRAMSCI E O SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL 

 

Gramsci indica em suas concepções um aspecto essencial da ontologia marxista do ser 

social, o momento de articulação entre subjetividade e objetividade, entre particular e 

universal, pois, com a dialética, Gramsci “tende a ver todas as esferas do ser social a partir do 

ângulo de sua relação com a política; são frequentes, nos Cadernos, referências ao fato de que 
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tudo é política, seja a filosofia, a história, a cultura ou mesmo a práxis em geral”. (COUTINHO, 

p. 90, 2012). 

Em suas pesquisas, Simionatto (1995) destaca que Gramsci fazia parte dos debates da 

esquerda no Brasil, mas ainda de forma limitada à influência do Partido Comunista Brasileiro – 

PCB. Por volta de 1966 a 1968, no período das contradições internas ao regime ditatorial 

brasileiro de 1964, é que foram publicadas, no país, três das mais importantes obras de Antonio 

Gramsci: Concepção Dialética da História; Os Intelectuais e a Organização da Cultura e A 

Questão Meridional.  

No que se refere ao debate acadêmico, de acordo com a pesquisa de Simionatto (1995), 

o professor Oliveiros S. Ferreira destaca-se como um dos primeiros intelectuais a abordar o 

pensamento gramsciano, na disciplina “O conceito de hegemonia em Ciências Políticas”, 

ministrada no Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo (USP). Registra-se, 

também, o interesse do professor Francisco Weffort em trazer Gramsci para o debate na área 

das Ciências Sociais, História e Filosofia. 

Para Weffort (2006), Gramsci foi um referencial que ajudou a pensar a política, a história 

do movimento sindical e dos movimentos sociais de maneira geral. As discussões centravam-se 

na questão ético-política, na visão plural e ampliada do movimento operário, no papel do 

intelectual e da cultura. O Centro Universitário da USP ficou caracterizado como espaço 

significativo do pensamento de Gramsci. 

A obra de Gramsci, traduzida e publicada no início da década de 1970, chega no processo 

de abertura política e sob a crise das organizações marxistas tradicionais. 

 

Na Universidade Católica de São Paulo - PUC, as referências ao pensador italiano 
começam a ser feitas na área da educação, pelo professor Demerval Saviani, a partir 
de 1978. Reconhece Saviani (1991) que esta discussão já estava em andamento em 
outras áreas: “no campo da política, havia uma discussão do professor Weffort; no Rio 
de Janeiro, os pólos eram Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder; e, na Sociologia, 
seja mais ou menos pela ligação estreita entre sociologia e política, seja pela iniciativa 
de alguns sociólogos como Luis Eduardo Wanderley, que já levava em conta as 
contribuições de Gramsci no âmbito da sociologia e no estudo da questão religiosa. 
(SIMIONATTO, 1995, p. 119). 

 

Coutinho (2012) considera que a difusão do pensamento de Gramsci no plano do 

método e dos conceitos e de sua profunda universalidade é capaz de iluminar alguns aspectos 

decisivos de nossa peculiaridade nacional. O autor aponta dois conceitos importantes em 
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Gramsci: o de revolução passiva, capaz de fornecer importantes indicações para análise dos 

processos de modernização conservadora que caracterizam a história brasileira; e o de Estado 

ampliado, refletindo que o Estado não compreende somente o aparelho jurídico de comando e 

repressão, mas também a “sociedade civil” e seu aparelho de hegemonia, graças ao qual um 

grupo social pode conquistar a direção de toda a sociedade. 

A partir da segunda metade dos anos 1970, o Serviço Social passou a buscar referências 

teórico-metodológicas no campo marxista, na busca de assumir uma perspectiva dialética, 

orientada, principalmente, pela concepção de Estado integral, quando Antônio Gramsci passa 

a ser adotado largamente no Brasil. 

O pensamento de Antonio Gramsci e, particularmente de suas abordagens acerca do 

Estado, da sociedade civil, do mundo dos valores, da ideologia, da hegemonia, da subjetividade 

e da cultura das classes subalternas, passou a ser apropriado também pelo Serviço Social, que 

incorporou essas categorias como importantes na perspectiva crítica para desvendar as 

mediações que esclarecem as relações de dominação na sociedade a partir da relação entre a 

sociedade política, civil econômica. 

 

No curso de graduação de Serviço Social da PUC/SP, por exemplo, encontramos 
referências a Gramsci já em 1979, na disciplina “Teoria do Serviço Social” Deste 
período em diante a bibliografia das diferentes disciplinas cita Gramsci através das 
obras traduzidas no Brasil e de interpretes como Carlos Nelson Coutinho, Hugues 
Portelli, Christine Buci-Gluksmann, Moacir Gadotti, Demerval Savianni, Maria 
Antonieta Macciocchi, Jean Marc Piotte e Alba M. P. de Carvalho. (SIMIONATTO, 1995, 
p. 120). 

 

O referencial gramsciano era buscado como possibilidade para pensar a atuação do 

assistente social enquanto intelectual orgânico, marcando seu compromisso com as classes 

subalternas. Ele traz à luz elaborações relativas à sociedade civil, arena de disputa de projetos 

hegemônicos; a intelectuais, em seu papel primordial na construção da hegemonia, bem como 

na conservação e difusão de ideias; dentre outras de fundamental reflexão ao objeto de estudo 

e intervenção do Serviço Social. 

Para Gramsci os intelectuais desempenham uma função organizadora da sociedade, 

visando uma nova concepção de mundo. Assim, os intelectuais comprometidos com a classe 

dominante favorecem a hegemonia, buscando a dominação ideológica de outros grupos sociais, 

e os intelectuais orgânicos comprometidos com a classe subalterna têm uma função central nos 
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processos de lutas e na disseminação de uma visão de mundo capaz de promover uma 

transformação da sociedade. 

Os principais autores na década de 1980 a discutirem Gramsci no Serviço Social foram 

Safira Bezerra Ammann, Vicente de Paula Faleiros e Miriam Limoeiro Cardoso. Essa última 

contribui ricamente com as produções acadêmicas aproximando Gramsci do Serviço Social, 

abrindo oportunidades para romper com a herança tradicionalista no quadro da 

reconceituação. 

O grupo orientado por Miriam Limoeiro Cardoso era formado por Josefa Batista Lopes, 

Maria de Guadalupe Silva, Gelba Cavalcante Cerqueira, Zulma Maria Lima de Sousa e Alba Maria 

Pinho de Carvalho. Existem registros sobre o pensamento gramsciano não só na Universidade 

de São Paulo, mas também em outros estados como Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Maranhão. Este último, “tem buscado em Gramsci até 

mesmo o eixo teórico do projeto de formação profissional” (SIMIONATTO, 1995, p. 125). 

No Maranhão, foi desencadeado um amplo debate pelas professoras Franci Gomes 

Cardoso, Marina Maciel Abreu, Josefa Batista Lopes, Maria Aparecida Fernandes, Évila Brito 

Ribeiro, do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Maranhão 

(DESES/UFMA), para questionar a prática profissional do assistente social, na perspectiva de 

construir algo em termos metodológicos para superar o tradicionalismo conservador da 

profissão. 

Desse modo, encontraram em Gramsci o aporte teórico metodológico para pensar o 

encaminhamento de uma prática política e pedagógica, ou seja, uma práxis “voltada à luta pela 

hegemonia na sociedade, na qual o Serviço Social, enquanto prática profissional, tem um papel 

a desempenhar” (SIMIONATTO, 1995, p. 203). 

O debate no curso de Serviço Social brasileiro a partir do aporte teórico de Gramsci 

consolida-se na produção do conhecimento com a reflexão de categorias importantes como 

Estado e sociedade, cultura, hegemonia, intelectuais, organização política, ideologia, dentre 

outras no âmbito da filosofia e da política. 

Na disciplina Movimentos Sociais, do curso de Serviço Social da UFMA, a partir do 

currículo mínimo de 1982, emerge a influência do pensamento de Gramsci. De acordo com 

Brandão (2013), o novo currículo de 1982 do Serviço Social entra em vigor em 1983 no 

Maranhão e, desde então, passou a considerar, no processo de formação profissional 
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acadêmica, aspectos novos no que diz respeito à discussão da metodologia do Serviço Social. A 

seguir, traçamos elementos dessa influência gramsciana na disciplina. 

 

2.1. A PRESENÇA DO PENSAMENTO DE GRAMSCI NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UFMA A 

PARTIR DA DISCIPLINA MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Aponta-se que a inclusão de reflexões sobre os movimentos sociais e sua relação com a 

profissão aparece a partir do currículo mínimo de 1982, na disciplina de Desenvolvimento de 

Comunidade (DC), embora ela já constasse do Currículo do Curso desde a década de 1960. O 

currículo mínimo de 1982 significou um avanço expressivo para a categoria quanto à sua 

interlocução com a tradição marxista e teve como pressupostos a necessidade de mudança em 

função da dinâmica social e da vinculação profissional com as lutas da classe trabalhadora. 

Duriguetto (2014) aborda que a condução teórico-metodológica entre o Serviço Social e 

os movimentos sociais no Brasil se estabelece por meio da acentuada participação de 

profissionais e estudantes nos movimentos e organizações da sociedade civil. No final da 

década de 1970, setores progressistas da profissão incorporaram-se às lutas populares. Ocasião 

em que se vivenciava um processo global de inovações nos processos de trabalho, atingindo, 

assim, o Serviço Social, que teve consolidadas as dimensões tanto política-organizativa quanto 

sócio-ocupacional da profissão (DURIGUETTO; MARRO, 2016). 

No Maranhão, na década de 1970, nota-se a presença no ciclo profissionalizante da 

disciplina Serviço Social de Comunidade, que tinha como foco os termos de análise da dinâmica 

das comunidades urbanas de bairro, análise crítica da participação social do povo no contexto 

da sociedade, procedimentos metodológicos em diferentes modelos de trabalhos 

comunitários, a posição do assistente social nos trabalhos de cooperativismo e sindicalismo, 

técnicas de mobilização popular, a dinâmica da técnica do diálogo e técnicas de discussão em 

reuniões e assembleias com o povo. 

Na década de 1980, conforme currículo mínimo adotado, identificamos a presença das 

disciplinas Desenvolvimento de Comunidade I e Desenvolvimento de Comunidade II, ambas 

com carga horária de 60 (sessenta) horas, como técnica e como campo de intervenção 

profissional. Traziam na ementa a análise histórica de Desenvolvimento de Comunidade (DC) 

no Brasil, considerando seus fundamentos teóricos e políticos ideológicos, com o objetivo de 
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fornecer conteúdo para conhecimentos do processo histórico de DC considerando os 

determinantes conjunturais e as novas formas de expressão prática interventiva junto à 

população. 

Na ementa da disciplina Desenvolvimento de Comunidade II, do ano de 1987, sob 

orientação da professora Raimunda Barbosa da Costa Silva Pereira, observa-se o destaque na 

ementa com a preocupação do trabalho com populações como espaço de luta conquistado pela 

sociedade civil, estudo dos movimentos sociais no Brasil e no Maranhão, principais 

manifestações, suas formas de organizações e sua dinâmica. A disciplina tinha como objetivo 

abordar e discutir a proposta de organização dos movimentos sociais buscando identificar suas 

ações políticas e sociais e sua relação com a conjuntura nacional, estadual e municipal. 

Em 1992, quando se intensifica a implementação do projeto neoliberal no país e o 

direcionamento das lutas de classes passam a tencionar o projeto profissional, a disciplina 

Desenvolvimento de Comunidade permanece na grade curricular, sob orientação da professora 

Évila Brito Ribeiro, porém, com a ementa focada ainda no estudo dos movimentos sociais 

organizados como espaço de luta conquistada pela sociedade civil, tinha como objetivo 

instrumentalizar os alunos para compreender e discutir a questão dos movimentos sociais no 

Brasil e no Maranhão, apreendendo as principais formas de organização, expressões e 

manifestações coletivas considerando a relação destes com os diferentes momentos históricos. 

Por sua vez, inserção da disciplina de Movimentos Sociais nos componentes curriculares 

do curso de Serviço Social na Universidade Federal do Maranhão ocorreu em 1994, sob a 

orientação da professora Évila Brito Ribeiro. A ementa trazia estudos dos movimentos sociais 

no Brasil e no Maranhão, enfatizando a abordagem teórica dos elementos conceituais, a 

caracterização e organização das classes populares em suas expressões concretas no espaço 

urbano e rural, destacando o papel do profissional do Serviço Social com os movimentos sociais. 

Na tabela abaixo, destacamos as principais categorias identificadas nas ementas das 

disciplinas, com autores sob a influência gramsciana. 

 

Tabela 2 - Categorias gramscianas nas ementas de disciplina do curso de Serviço Social 

Ementas Disciplina Autores/obras sob influência de Gramsci Categorias 

1983 Serviço Social de 

Comunidade III 

SAFIRA, B. Amann. A ideologia do Desenvolvimento 

de Comunidade no Brasil. São Paulo, Cortez Editora. 
Ideologia 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

273 

1983 Serviço Social de 

Comunidade III 

FALEIROS, Vicente de Paula. Formas Ideológicas da 

Participação in Serviço Social e Sociedade nº 09, 

Cortez Ed. 1982, São Paulo. 

Ideologia 

1985 Serviço Social de 

Comunidade I 

SAFIRA, B. Amann. A ideologia do Desenvolvimento 

de Comunidade no Brasil. São Paulo, Cortez Editora. 
Ideologia 

1985 Desenvolvimento de 

Comunidade I 

CARVALHO, Alba Maria Pinho de. A questão da 

transformação e o trabalho social. Cortez, São 

Paulo. 

Hegemonia e 

Intelectual 

Orgânico 

1985 Desenvolvimento de 

Comunidade I 

ABREU, M. M. ANDRADE, M. A. e RODRIGUES, M. L. 

B. Pesquisa: Questões Metodológicas do Serviço 

Social (Relatório Parcial) 

Práxis 

1986 Desenvolvimento de 

Comunidade I 

CARDOSO, Miriam Limoeiro. Ideologia do 

Desenvolvimento, Brasil, JK, Terra e Paz, Rio, 1972) 
Ideologia 

1992 Desenvolvimento de 

Comunidade II 

RIBEIRO, Évila Brito. A emergência e organização do 

campesionato. Texto mimeográfico, UFMA, 1985. 

Organização 

Política 

1994 Movimentos Sociais 
RIBEIRO, Évila Brito. A emergência e organização do 

campesionato. Texto mimeográfico, UFMA, 1985. 

Organização 

Política 

 

Ideologia, hegemonia, intelectual orgânico, organização política e práxis são as 

categorias gramscianas que emergem nas ementas das disciplinas de Desenvolvimento de 

Comunidade I e II e de Movimentos Sociais. Elas indicam o início da penetração da influência 

do pensamento de Gramsci no curso de Serviço Social as UFMA nessas disciplinas, entre 1083 

e 1994. Aos autores como os já anotados (Miriam Limoeiro, Alba Maria Pinho de Carvalho, etc.), 

somam-se os escritos de maranhenses como Marina Maciel Abreu e Évila Brito Ribeiro. 

Vestígios de uma tendência da forte penetração de Gramsci no Serviço Social maranhense. 

Considerando o fenômeno da reestruturação produtiva e da ideologia neoliberal 

instaurados no início dos anos de 1990 no país, que resultou no acirramento da relação capital 

e trabalho, e na precarização das condições de vida da classe trabalhadora, podemos observar 

que a discussão sobre o pensamento de Gramsci e Movimentos Sociais apontam para a 

construção de novos aportes teóricos sobre o processo de mobilização e organização da 

sociedade, chamando atenção para a intervenção do Serviço Social nas organizações populares. 

Fortalecendo a luta e resistência social da profissão na trajetória para a emancipação humana, 

por uma sociedade justa, igualitária e libertária. 
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É importante observar nesse contexto a importância da unidade entre teoria e prática 

profissional do Serviço Social, uma profissão que precisa estar atenta, captando, nesse 

movimento, o que se produz como questão social no contexto de vida dos sujeitos.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O artigo reflete sobre elementos importantes que contribuíram para a superação do 

pensamento conservador no processo de formação profissional do Serviço Social. Compreende-

se que esta nova fase da profissão teve início no contexto da Ditadura Militar que ocorreu no 

Brasil de 1964 a 1985. Nesse contexto, o pensamento de Antonio Gramsci contribuiu com suas 

reflexões no âmbito da política, da cultura e da ideologia, por meio de categorias como o 

Estado, sociedade civil e política, hegemonia, filosofia da práxis. 

O intelectual orgânico é aquele que provém de sua classe social de origem e a ela se 

mantém vinculado ao atuar como porta-voz da ideologia e interesse de classe. Aos intelectuais 

vinculados às classes subalternas cabe a tarefa de romper com a hegemonia dominante a partir 

da formulação do questionamento e crítica social. Devem ser capazes de superar a ideologia 

dominante e também desenvolver as bases de uma nova cultura que dará suporte a construção 

da sociedade igualitária. Esse é o contexto do projeto ético-político do Serviço Social. Nossa 

análise mostra que os escritos gramscianos aparecem influenciando de maneira significativa a 

disciplina de Movimentos Sociais do curso de Serviço Social da UFMA nessa perspectiva.  

Considera-se que a disciplina de Movimentos Sociais tinha como objetivo propor uma 

análise crítica aos discentes sob as expressões dos movimentos populares diante das lutas que 

se configuravam na década de 1990 e os desafios colocados para os movimentos populares de 

uma correlação de forças desfavoráveis para a luta da classe trabalhadora. 

Ratificamos que o pensamento de Gramsci no Serviço Social e no processo de 

organização dos movimentos sociais é de suma importância, pois possibilita em suas análises 

compreender elementos contraditórios da formação econômica, histórica, política e social 

como forma de organização alternativa ao capitalismo. 
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