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* CDILUSS: Origem, Objetivos 

e Acervo. 
• Elaborado pelo grupo GSERMS; 

• Surgiu do desdobramento da pesquisa 50 

Anos de Histórica do Serviço Social no 

Maranhão: a inserção profissional nas 

lutas sociais e a Exposição Retrospectiva 

Documento – Memória Serviço Social 50 

anos (2003); 

• Com intenção de atualizar, resgatar e 

reconstruir memórias históricas do Serviço 

Social e das lutas sociais; 



• Fazendo possível base teórica para 

intervenção prática (com base na ética e 

processos políticos), além da emancipação 

humana pela informação; 

• Há três dimensões: acervo documental; 

guia de arquivos; trabalhos coletivos de 

pesquisa histórica e documental do Serviço 

Social e lutas social; 



• Etapas: 1. Criação (2003); 2.  Reunião 
para Instalação (2006); 3. Consolidação 
(2010); 

• Objetivos: reunir, socializar memórias da 
história do Serviço Social e Lutas Social no 
Brasil, América Latina, em especial no 
Maranhão; Estabelecer um elo 
indissociável entre ensino, pesquisa e 
extensão; 

• Acervo: monografias, dissertações, teses, 
filmes, vídeos, mapas, atas, depoimentos 
CD, livros, periódicos e revistas; 

• Acervo especial; 



* Fotos do CDILLUS (2006-2013) 
fonte: CIBELLE, 2014 



Fonte: CIBELLE, 2014 



Fonte: CIBELLE, 2014 



• O atual projeto tem parceria do DESES – 

Departamento de Serviço Social e DEBIB – 

Departamento de Biblioteconomia; 

• Encaminhado á Fundação de Amparo á 

Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico do Maranhão – FAPEMA; 

• Objetivos: realizar articulações com outros 

centros e instituições, ampliar o acervo do 

Centro, oportunizar o direito de informação 

ao público mais amplo, manter banco de 

dados (Rede  Acervos- Sub- Rede 

Documentos); 



• O acervo conta com catalogação, alimento 

do sistema SIABI – Sistema de 

Automoção de Bibliotecas e futuramente 

uma página na Web; 

• Equipe: Denise Furtado,  Lorena Cibelle, 

ProfªDra Maria da Glória Serra, ProfªDra 

Selma Maria Oliveira, Neudilene Diniz. 

 



* Fotos do CDILUSS (2014-2015) 
Fonte: FURTADO, 2015 



Fonte: FURTADO, 2015 



Fonte: FURTADO, 2015 



Fonte: FURTADO, 2015 



* Conclusão 
• O CDILUSS reuni acervo rico que fortalece e 

impulsiona as lutas sociais no processo de 
conhecimento; 

• Contribui para esclarecimento, aproximação 
das origens dos movimentos sociais e 
participação da população, além do histórico 
do Serviço Social do princípio á ruptura com 
o conservadorismo; 

• Os incentivos públicos são frágeis no 
processo de informação, conservação da 
memória histórica e ampliação do 
conhecimento; 



• A persistência move a continuidade de 

concretização dos objetivos do CDILUSS, 

em nome dos alunos, professores e da 

própria sociedade. 




