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1. RESUMO 

O presente projeto tem como objetivo trazer a discussão de como a ditadura militar 

interferiu direta e indiretamente no trabalho dos assistentes sociais da região Sul 

Fluminense1 do estado do Rio de Janeiro no período em que o regime ainda era 

vigente, bem como após seu termino e o resgate da democracia. Sua importância 

está em resgatar todo contexto histórico, principalmente na região - que, por vezes é 

esquecido e reafirmado de forma equivocada – e conhecer os assistentes sociais 

que exerciam a profissão na época, juntamente com suas experiências. Com a 

instauração da Comissão da Verdade – nacional, estadual e, neste caso, 

especificamente de Volta Redonda - e a publicação do Relatório Final, é possível 

conhecer e reconhecer histórias de lutas e resistências, de violações e massacres e, 

principalmente, possibilita a memória. Além disso, o próprio CFESS – Conselho 

Federal de Serviço Social – concluiu um projeto, intitulado como Serviço Social: 

Memórias e Resistências, onde traz depoimentos de Assistentes Sociais de todo o 

Brasil que possuem histórias, violações e experiências particulares no período 

supracitado. Contudo, o estudo que encontra-se em desenvolvimento, pauta-se em 

fazer a junção de todo este contexto histórico com as experiências profissionais e 

particulares dos assistentes sociais da região. 

2. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se insere na linha de pesquisa de orientação da Análise do 

Discurso. A temática está voltada para o resgate histórico do período ditatorial na 

Região Sul Fluminense e suas consequências diretas aos profissionais de Serviço 

Social enquanto profissional e sujeito de direitos – que muitas vezes, os tiveram 

violados.  

Serão feitos: levantamento de dados, para contato direto com os profissionais que 

tiveram suas experiências no período e, além disso, com a pesquisa, surge a 

possibilidade de maior enfrentamento as questões atuais, pois, vê-se, ainda hoje, 

discurso de apoio à ditadura, manifestações e demais situações que tornam-se cada 

vez mais preocupantes, visto que o momento que vivemos entre 1964 e 1985 é 

                                                           
1
A Região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro é uma das seis mesorregiões do estado e engloba os 

seguintes municípios: Angra dos Reis, Paraty, Barra do Pirai, Rio das Flores, Valença, Barra Mansa, Itatiaia, 

Pinheiral, Piraí, Poto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Volta Redonda, Eng. Paulo de Frontin, Mendes, Miguel 

Peireira, Paracambi, Paty do Alferes, Vassouras, Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraiba do Sul, Sapucaia, 

Tres Rios. 



“importante recuperar o período para que não se esqueça e jamais aconteça” 

(ESTEVÃO, 2017)  

3. OBJETIVOS 

Tem como objetivo principal identificar as influencias da ditadura militar para com os 

assistentes sociais da região Sul Fluminense/RJ; 

Como objetivos específicos, observa-se: resgatar os acontecimentos históricos do 

período na região; realizar um estudo mais minucioso da realidade regional no 

período ditatorial, utilizando o relatório final da Comissão da Verdade de Volta 

Redonda/RJ; mapear os profissionais ativos entre 1964 e 1985 na região através do 

registro profissional (CFESS/CRESS); realizar entrevistas com os profissionais 

identificados para análise do discurso; conhecer e expor as experiências e violações 

diretas com os profissionais entrevistados; e identificar os rebatimentos causados no 

trabalho dos assistentes sociais da região no período. 

4. METODOLOGIA 

Definiu-se como estratégia para execução do projeto, inicialmente, o levantamento 

bibliográfico, afim de aprofundamento do tema e concomitante a ele, o mapeamento 

dos profissionais ativos na região no período (1964 – 1985).  

Em seguida, coleta de dados através de questionários e coleta de depoimentos (por 

meio de entrevista).  

5. A DITADURA MILITAR E OS ASSISTENTES SOCIAIS NA REGIÃO SUL 

FLUMINENSE/RJ 

O contexto ditatorial perpassa por três diferentes ‘períodos dentro do período’ que  

possuem peculiaridades, de acordo com ARAUJO, Maria (2014), são eles: 

“(...)de 1964 até 1968 (...) houve intensa vida política, onde os 
principais responsáveis por isto foram os estudantes (...) que 
ocuparam as ruas da cidade com passeatas, comícios e 
manifestações políticas (...); de 1969 à 1973 a cidade de 
deixa de ser cenário de ações políticas, pelo menos no 
sentido ágora (...) ou seja, local de manifestação pública de 
posições políticas (...) a oposição política se clandestinizou 
(...) e por fim, 1974 à 1985, onde (...) aos poucos, ruas, 
praças avenidas e prédios foram retomados e reocupados 
(...)” 

É no período ditatorial que o Serviço Social, enquanto profissão, passa por seu 

momento de reconceituação, passa por uma reformulação histórica e que, até hoje 

tem seus reflexos no exercício da profissão. 



Com o perfil dos estudantes de serviço social e dos próprios profissionais; pelo 

momento em que a profissão vivia e todo contexto geral, muitos Assistentes Sociais 

sofreram com repressões, torturas e carregam esta marca diariamente. 

Vendo isto, o CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) lançou o Projeto Serviço 

Social, Memórias e Resistências contra a Ditadura Militar, pois foi percebida a 

necessidade de “recuperar e dar visibilidade às histórias vividas pelos sujeitos 

políticos de nossa profissão no contexto sombrio da ditadura militar”, sendo isto “um 

ato de respeito e uma profunda reverência à resistência e as narrativas subtraídas 

da memória oficial”. (CFESS, 2017). 

Porém, como mencionado anteriormente, não existem relatos, depoimentos e nem 

biografias das experiências profissionais na região, que é a intencionalidade desta 

pesquisa, pois a região Sul Fluminense, principalmente por ter Volta Redonda como 

receptora da CSN (Companhia Siderurgica Nacional), por termos o 1º Batalhão de 

Infantaria Blindada do exercito em Barra Mansa etc. Ou seja, é uma região em que 

carrega uma carga história “rica” – pela quantidade de acontecimentos e dos 

rebatimentos do período, porém negativa, pela imensidão de torturas e repressões.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O levantamento bibliográfico possibilitou perceber que realmente não existem 

estudos acerca do tema na região. Já foi realizado contato com o CRESS regional, o 

qual já nos encaminhou para o setor responsável do CFESS para que possamos dar 

continuidade à pesquisa, com o levantamento dos registros ativos na região, 

(Seccional VII do CRESS – Sul Fluminense) e, em conseguinte, aplicar os 

questionários e coletar os depoimentos.  
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