
O Serviço Social Latino-americano em luta!

O XXIII Seminário Latino-americano de Serviço Social é o evento principal da

quinquagenária Associação Latino-americana de Ensino e Investigação em Serviço Social

(ALAEITS). A entidade foi o marco para a organização dos segmentos críticos da categoria

profissional no âmbito Latino-americano desde a década de 1960 até hoje, na trilha aberta

pelo movimento da Reconceituação. O XXIII Seminário de ALAEITS ocorreu em

Montevidéu, Uruguai, entre o 21 e 24/11/2022, contando com mais de 1000 participantes

dos vários países da Nossa América, Europa e África. Contou com um total de 572

trabalhos apresentados, dos quais 275 foram do Brasil, divididos entre 536 comunicações

orais e 36 mesas coordenadas.

De forma concomitante, as sub-regiões da ALAEITS produziam as articulações

políticas de modo a definir a próxima gestão da Associação para o período 2023/2025. A

assembleia esteve permeada pelas avaliações sobre os últimos anos da entidade, que

vivenciou conflitos antigos com novos problemas advindos dos efeitos da pandemia do

COVID19. Se avaliou que as sub-regiões da ALAEITS1 (Cone Sul; Andina e México, Centro

América o Caribe) conseguiram manter seu funcionamento durante o período e avançarem

em sua consolidação; porém, com escassa comunicação e articulação de ações entre elas.

Intensa em seus debates, com confrontos importantes, mas considerando a necessidade de

unidade política, a assembleia foi momento de encontro, de avançar na pauta de debate e

de pesquisa do Serviço Social na América Latina, para estar à altura dos desafios da

contemporaneidade.

Um dos assuntos fundamentais foi a eleição da nova Direção Executiva da

ALAEITS, onde foi apresentada uma candidatura do Cone Sul, encabeçada pelo Chile, sob

a presidência da professora Sonia Brito (ACHETSU). Do total de 20 países,13 estavam

aptos a votar, resultando eleita com 11 votos favoráveis, uma abstenção e uma ausência.

Da mesma forma, foi escolhida a próxima sede do próximo Seminário Latino-americano de

Serviço Social que será no Chile, comemorando os 100 anos de Serviço Social na América

Latina em finais de 2025. A proposta programática apresentada pelo Cone Sul para a

próxima gestão (período 2022-2025), disponível no site da ABEPSS, inicia recuperando o

espírito de Simón Rodríguez, mestre de Bolívar: “Ou inventamos, o erramos”, traz como

propostas:

1. Fortalecimento da participação democrática das sub-regiões da ALAEITS e suas

associações nacionais. 2. Desenhar e conduzir o processo de discussão de reforma do

estatuto, de maneira participativa, envolvendo o colegiado da ALAEITS e, através desse, às

1 Sub-região Cone Sul: integrada por Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai; Andina: Bolívia,
Colômbia, Equador, Peru e Venezuela; México, Centro América e Caribe: Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, República Dominicana.

http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/bases-para-un-reposicionamiento-estrate%CC%81gico-de-alaeits-202301181744385579620.pdf


associações que integram nossa Associação. 3. Gerar um amplo estudo e debate sobre

comunicação e o uso das Tecnologias de Comunicação e Informação no processo de

formação e no trabalho profissional. 4. Fortalecer diálogos com as sub-regiões com vistas a

robustecer o trabalho que desenvolvem e a visibilidade da associação latinoamericana

(ALAEITS). 5. Promover agendas regionais e nacionais do Serviço Social latinoamericano.

6. Impulsar a elaboração de um diagnóstico de situação por sub-região, que caracterize as

orientações pedagógicas da formação, os processos e dinâmicas atuais, que permita

compor o “estado da arte” da formação em Serviço Social na América Latina e Caribe, a ser

difundido como publicação digital. 7. Promover e consolidar a investigação sobre a “questão

social” e os fenômenos emergentes na América Latina e Caribe, o papel do Estado e as

políticas sociais, para construir um acervo de investigação. 8. Conformação de um

Observatório da Investigação em Serviço Social na América Latina, orientado a identificar

grupos de investigadores, campo de estudo, projetos em curso, âmbitos institucionais onde

se desenvolvem, que permita caracterizar os processos de produção de conhecimentos

científicos em andamento, analisar tendências e identificar grupos de investigação em

temáticas afins. O Observatório, estaria hospedado no site web da ALAEITS. 9. Propiciar e

coordenar atividades de capacitação e intercâmbio para o coletivo acadêmico e profissional,

promovendo o desenvolvimento de uma linha de Serviço Social internacional. 10.Propiciar

articulações com redes de investigação e associações afins (como por exemplo, CLACSO).

11.Fortalecer os processos de formação de graduação e pós-graduação na América latina e

Caribe, os intercâmbios científicos, as investigações conjuntas, a mobilidade estudantil. 12.

realizar posicionamentos críticos e públicos ante situações que atentem contra os DDHH, a

democracia ou os direitos do Serviço Social na América Latina e Caribe.

Além da eleição da nova Direção Executiva de ALAEITS, foram eleitas as

coordenações das 3 sub-regiões, integradas por representantes de Brasil (sub-região Cone

Sul), prof. Dr. Ramiro Dulcich; de Peru (sub-região Andina), prof. Dr. Jorge Garcia e de

Costa Rica (sub-região México, Centro América e Caribe), prof. Dr. Marcos Marcos

Chinchilla Montes. As coordenações regionais contribuem com o trabalho e a articulação no

interior de cada sub-região, assim como na dialética entre as mesmas.

No dia 17 de dezembro de 2022 foi eleita a nova gestão da ABEPSS “Em luta,

seguimos atentas e fortes! Luciana Cantalice, presente!”. A Assembleia aprovou o Plano de

Ação que encontra-se disponível em:

https://www.abepss.org.br/noticias/assembleia-geral-da-abepss-aprova-contas-da-gestao-e-

elege-nova-diretoria-584. Neste, as ações no âmbito das Relações Internacionais, sob a

coordenação da profa. Dra. Esther Lemos, encontram-se descritas, avançando e dando

continuidade às ações das demais gestões.

https://www.abepss.org.br/noticias/assembleia-geral-da-abepss-aprova-contas-da-gestao-e-elege-nova-diretoria-584
https://www.abepss.org.br/noticias/assembleia-geral-da-abepss-aprova-contas-da-gestao-e-elege-nova-diretoria-584


A quase 60 anos do célebre movimento latino-americano da Reconceituação, num

contexto de desafios gigantescos para a profissão de Serviço Social e para a generalidade

da sociedade, a construção do projeto profissional crítico do Serviço Social, a sua

consolidação e aprofundamento, é a questão central que nos agrega. A busca de

consensos sobre os princípios éticos e políticos que devem orientar a construção do projeto

profissional crítico e o exercício profissional na América Latina; a identificação das principais

lutas coletivas por direitos, por melhorias nas condições de vida e de trabalho, são os

insumos essenciais para a construção dessa unidade ideopolítica na enorme diversidade

que somos em Nossa América. O trabalho de organizar os segmentos críticos do Serviço

Social na América Latina e Caribe e dotá-los de protagonismo social e político, continua

sendo a tarefa estratégica fundamental da ALAEITS com a participação ativa da ABEPSS.


