
A ABEPSS soma-se à Homenagem ao professor Dr. José Paulo Netto

“Cambia, todo cambia…”, más permanências existem.

No dia 18 de março de 2022, a Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal, concederá o

título de Doutor Honoris Causa ao professor José Paulo Netto. A honra é outorgada a

personalidades eminentes, que pelo percurso de vida, se tenham distinguido nas atividades

acadêmica, científica, política, cultural, cívica e/ou profissional.

Esse reconhecimento da Universidade Lusíada, do ponto de vista do conhecimento

científico socialmente acumulado, reafirma que o conjunto de diretrizes e princípios

ético-políticos construídos pelo Serviço Social no Brasil nas últimas décadas, que

direcionam o projeto profissional desde a década de 1980, quando da redemocratização do

país, mantém sua vigência histórica e respaldada o estatuto teórico que lhe dá suporte.

Sem dúvida, o protagonismo transcende, largamente, o âmbito de uma profissão. Nascido

em Minas Gerais, cresceu e se formou no mundo dos trabalhadores do principal país da

América latina, marcado pelo capitalismo periférico e dependente; fazendo parte de uma

geração de pensadores críticos politicamente forjados no movimento estudantil internacional

da convulsionada década de 1960. Desde então, a crítica teórica e a produção de

conhecimentos são seu exercício diário.

Nesta conjuntura histórica, de palmaria regressão civilizatória, com níveis cada vez maiores

de destrutividade e barbarização da vida social, a sessão Solene de Investidura de Doutor

Honoris Causa em Serviço Social da Universidade Lusíada de Lisboa, que reconhece com

qualidades honoríficas quem tem dedicado a vida a contribuir com a crítica intransigente da

realidade social e com a formação de gerações de novos pensadores no Brasil, na América

Latina e na Europa – o que nós provoca alegria.

Parabenizamos ao companheiro professor José Paulo pelo merecido título, com gratidão

pela sua contribuição na formação teórica e política de milhares de pesquisadoras/es

comprometidos com a transformação radical da sociedade contemporânea.


