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PREFÁCIO
“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”
(José Saramago)
Inicio esse prefácio recorrendo a Saramago. Em seu livro “Ensaio sobre a Cegueira”, esse autor nos instiga a pensar a sociedade
que vivemos. Esse pode ser o mote para compreender o livro Procad
Amazônia: Formação e Trabalho do Assistente Social no Norte e no
Sul do Brasil. A trama do livro parte do Programa de Cooperação
Acadêmica na Amazônia – Procad Amazônia – para apontar um rico
percurso no qual o encontro entre 3 Programas de Pós-Graduação
potencializou um crescimento que se irradia para toda a área de Serviço Social. Esse rico processo de cooperação nacional, reunindo o
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o Programa de Pós-Graduação
em Serviço Social da Universidade Federal do Pará e do Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade da Amazônia
da Universidade Federal do Amazonas, trouxe em seu interior toda a
área de conhecimento em um processo de luta e consolidação como
área de avaliação no interior da Capes.
Criada em 1976, como área de conhecimento, o Serviço Social
integrava a grande área Profissões Sociais (CAPES, 2017). Passados
44 anos desse fato, nós nos defrontamos com a recomendação da
Comissão Especial de Acompanhamento do PNPG 2011-2020 (CAPES, 2020) de redução substantiva do número de áreas de avaliação (CAPES, 2020). Essa proposta foi contestada em Manifesto das
Áreas de Avaliação da Capes, no qual denunciam que “essas iniciativas de potencial alto de impacto sobre a pós-graduação brasileira
foram tomadas sem nenhuma discussão com as instâncias da Capes
que até então eram regularmente consultadas” (MANIFESTO, 2020,
s/p). Como apontado pelo manifesto, essa proposta faz parte de um
conjunto de alterações que vem sendo implementado no processo de
avaliação da Pós-Graduação e de redesenho do processo colegiado
de tomada de decisão.
Ao abordar esses aspectos supracitados, queremos destacar
que esse livro traz à tona aspectos centrais que nos permitem refletir
sobre uma conjuntura marcada por avanço do conservadorismo e de
ataques aos direitos sociais.
-9-

Ao conectar duas regiões extremas do Brasil – o norte e o sul
– o livro nos convida a pensar a rica realidade da região Amazônica e
a liderança desses dois PPGs na área norte e, por outro lado, o sul do
país, a realidade fronteiriça e a presença de Programas de Excelência
da área.
Morosini (2009) chama a atenção para a problemática de programas de pós-graduação no norte, nordeste e centro-oeste, com
reduzida disponibilidade de recursos financeiros para capacitação
de docentes. Se considerarmos a distribuição desigual de recursos e
bolsas, os dados de 2017 mostram que o estado do Rio Grande do Sul
recebeu quase 10 vezes o recurso recebido pelo estado do Amazonas
e quase 4 vezes o estado do Pará1 (CAPES, 2020). Outro indicador
pode ser o número de PPGs em cada estado2: o Amazonas conta com
59 PPGs (ofertados 47 deles em federais, 10 em estaduais e 2 em particulares), o Pará tem 129 (103 em federais, 12 em estaduais e 9 em
particulares) e o Rio Grande do Sul conta com 428 (262 em federais,
161 em particulares e 5 em estaduais). Essa distribuição desigual é
expressão da formação da pós-graduação, baseada “em investimento
em alguns poucos centros de excelência, localizados em centros de
poder político e econômico, desenvolvendo espaços elitistas e hierárquicos” (NAZARENO; HERBETTA, 2019, p. 104). Essa assimetria se
dá em um país no qual o percentual de pessoas com o ensino superior completo é de 17,4% em 2019 (IBGE, 2019). Em relação à Pós-Graduação, 0,8% das pessoas de 25 a 64 anos no Brasil concluíram o
mestrado. A média dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é 16 vezes maior:
13% das pessoas nessa faixa etária têm mestrado. No doutorado, a
diferença é de 5,5 vezes. Apenas 0,2% dos adultos alcançaram o doutorado. A média da OCDE de 1,1% (OCDE, 2019). Essa assimetria é
maior quando consideramos os dados por região do país.
Norte e Sul também sintetizam o conjunto de desigualdades presentes no Brasil: uma criança ao nascer em São Gabriel da
Cachoeira tem 3 vezes mais chance de morrer antes de completar
o primeiro ano de vida que uma criança nascida em Porto Alegre
(GARCIA et al, 2020a). O que queremos aqui destacar são os desafios
e as diferenças cotidianamente enfrentados por discentes e docentes
1 Segundo a Capes (2020), o aporte por estado em 2019 foi de R$ 324.461.487,00 (Rio
Grande do Sul), R$ 79.874.271,00 (Para) e R$ 37.929.841,00 (Amazonas).
2 O estado de São Paulo contava em 2019 com 929 Programas, sendo o estado com o maior
número de Programas dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação.
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do norte e do sul que trazem similaridades (ataques à Universidade pública, cortes no orçamento para a pesquisa e a pós-graduação),
mas também muitas diferenças e desafios em termos de acesso e permanência na universidade. Esse será o mote de nosso prefácio: leia
atentamente cada capítulo para capturar as diferentes nuances que
atravessam as linhas desse livro.
Em uma mirada histórica, esses 3 programas sintetizam o percurso da área de Serviço Social desde os anos 1970 (implantação da
Pós-Graduação em Serviço Social no Brasil) até 2020 (momento de
cortes de bolsas e não oferta de editais Procad Amazônia): o PPGSS
da PUCRS iniciou suas atividades em 1977 (em uma década na qual
foram criadas 6 PPGs na área), o PPGSS da UFPA em 1996 (mas só
foi reconhecido pela Capes em 2003 na terceira reapresentação de
sua proposta3) e Ufam iniciou em 2007 (período de expansão dos
PPGs na área, com a criação de 15 PPGs). Por seu turno, o PPGSS
da PUCRS alcança nota 5 na trienal 2004, que registra em sua ficha:
Trata-se de um Programa que evidenciou evolução positiva nos
quesitos a partir do processo de reestruturação pelo qual passou,
com base nas sugestões da Comissão de Avaliação (1998-2000).
Evidenciou uma proposta redimensionada apresentando-se
adequada, articulando objetivos, área de concentração, linhas
de pesquisa e disciplinas, destacando o seu caráter interdisciplinar e flexível (CAPES, 2004, grifos nossos).

Se em 1982 a área possuía 27 mestres e poucos doutores em
seu corpo docente permanente (APCN Doutorado PUC-SP, 19814),
em 2017 o total de docentes – todos doutores – era de 514 docentes
(CAPES, 2017). Esse crescimento do número de doutores da área é
parte da expansão recente da área – entre 2010 e 2019 foram criados
50% dos cursos de Doutorado da área (entre eles, o da UFPA).
Esse encontro dos 3 PPGs se estrutura em torno da expansão
do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) e das pressões resultantes dessa expansão e a necessária consolidação desses. Em torno
da consolidação e da assimetria regional presente no SNPG, e em
atendimento às recomendações do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), o Procad foi lançado em 2000, em substituição ao Pro3 Na ficha de avaliação trienal 2001-2003, comissão aponta para a necessidade de “Acompanhar a evolução do Programa [...] e a necessidade de diversificação dos veículos de publicação”.
4 Documento de APCN da PUC/SP para abertura do Doutorado. Acervo pessoal.
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grama Institucional de Capacitação Docente e Técnica (PICDT),
como ação de redução das disparidades regionais na pós-graduação e ao estabelecimento de parcerias entre as instituições (CAPES, 2010). O Procad se expandiu e novas linhas foram criadas – o
Procad Amazônia (em 2006), o Programa Nacional de Cooperação
Acadêmica Novas Fronteiras – Procad-NF (2007) e, mais recentemente, o Procad Defesa e o Procad – Segurança Pública e Ciências
Forenses – visam à formação de recursos humanos qualificados e
para a pesquisa científica.
Assim, o Procad Amazônia surge no mesmo momento de
criação do PPGSS (Ufam) e momento de tensão e embates no interior do PPGSS da UFPA que vinha “passando por grandes modificações na sua proposta curricular e pedagógica e na sua gestão
acadêmica desde 2005 [...] o tempo médio de titulação foi de 56
meses [2004], de 58,8 meses [2005] e 68,9 meses [2006]” (relatório
do PPG na trienal 2007) (CAPES, 2007). O PPGSS da PUCRS tinha
titulado 44 doutores na trienal 2004-2006 (CAPES, 2007). Assim,
em 2018, esse encontro entre 3 PPGs que se estão em momentos
diferentes: a Ufam trabalhando na consolidação de seu Mestrado,
a UFPA na consolidação do Doutorado recém-criado e a PUCRS
com sua experiência acumulada ao longo de sua trajetória é crucial
a todos os envolvidos.
Na área de Serviço Social, temos relatos de várias e exitosas
experiências de Procad envolvendo Programas de Pós-Graduação.
Entretanto, Programas como da Ufam ou da UFPA ainda não tinham sido contemplados. No relatório da avaliação trienal 2010, a
coordenação da área registrava a necessidade de expansão do Procad para as regiões Norte e Centro-oeste.
Mas, entre a criação do Procad Amazônia, a recomendação
da coordenação da área (em 2010) e a construção coletiva de uma
proposta entre as 3 universidades, um tempo de articulações foi
necessário – tanto no interior de cada Programa, como entre os
Programas. Nesses anos, muitas mudanças e vários avanços foram
requeridos para que a cooperação fosse possível: definição do foco
da cooperação, sujeitos disponíveis a se envolver, ampliação do
quadro docente e discente podem ser aqui citados.
Todo esse processo se concretizou ao redor de uma mesa de
almoço, não nascia ali, mas se tornava possível pensar nele ali. E
isso evidencia a importância dos eventos científicos para a área: es- 12 -

paço de interlocução e de troca de conhecimentos, mas também de
articulação em torno de projetos de pesquisa e de cooperação. E o
Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito
Santo – UFES, ao realizar anualmente o Encontro de Política Social
(ENPS) tem estimulado várias cooperações nacionais e internacionais. Assim, intercruzaram-se a oportunidade aberta pelo Edital do
Procad, a presença desses PPGs no ENPS de 2018, o conhecimento
acumulado pela PUCRS em Procads anteriores e a disposição dos
sujeitos em conduzir esse processo.
Voltando a Saramago, para muitos ao redor do restaurante em que nos encontrávamos, a cena daquelas mulheres sentadas
à mesa poderia parecer uma simplória imagem de seres humanos
saciando a fome. Para aquelas mulheres, no entanto, o almoço era
o tempo possível para encontrar uma alternativa que resultasse em
uma proposta ao edital do Procad Amazônia. Mas, em torno do alimento, duas (2) questões atuais no debate se colocavam – a consolidação dos PPGs da área e a luta em torno de uma área que não é
prioritária na Capes (e, portanto, a reunião se revestia em um ato
de resistência), e também reafirmava o lugar e a luta das mulheres
cientistas no Brasil e no mundo. Foi em 2004 que o percentual de
mulheres doutoras foi superior ao dos homens. Ou seja, as mulheres
envolvidas nessa articulação em junho de 2018 na cidade de Vitória
(ES) eram as mesmas que colaboraram para o aumento do número
de mulheres na ciência – as interlocutoras se titularam entre 2001 e
2008, e essa titulação expressa a expansão dos cursos de Doutorado
da área (anteriormente citada).
Lançado no dia 1 de junho de 2018 (CAPES, 2018) o edital
trazia em seu cronograma um desafio: entre a abertura das inscrições (04/06/2018) e seu prazo de encerramento (16/07/2018), havia
exatos 43 dias para elaborar e submeter uma proposta. Para leitores/
as atentos/as, esse é um momento de fim de semestre nas universidades, portanto, de pressão e sobrecarga de atividades. Entretanto, o
almoço ocorria no dia 6 de junho, ou seja, tinha-se à frente apenas
41 dias. Para quem conhece a dinâmica das universidades brasileiras,
sabe que o mês de junho é marcado pelo fim do primeiro semestre
e um volume de trabalhos relativo a esse encerramento. Com esses
números e fatos queremos aqui enfatizar a existência de múltiplas
dimensões que perpassam os processos reais de cooperação. Ou seja,
a realidade ali colocada era prenhe de contradições que perpassam
- 13 -

o processo pelo qual equipes de pesquisadores, no cumprimento da
sua atividade de pesquisa e formação, enfrentam para construir e
conduzir uma agenda de trabalho em comum com colegas de outras
Instituições de Ensino Superior (IES): as agendas de trabalho de cada
IES e o acréscimo de novas atividades em um trabalho em conjunto
com novos parceiros – que exigem o aprender novas formas de trabalhar. Esse acréscimo de atividades, sem garantias de carga horária
adequada à sua realização, evidenciava o quadro de precarização do
trabalho que as universidades vêm enfrentando há anos, com intensificação da jornada diária (expressa cotidianamente nos rostos e falas dos colegas de diferentes IES), sobrecarga de trabalho, escassez de
financiamento, entre outros.
Com uma ampulheta correndo e desafiando a todas, as mulheres ao redor da mesa assumiram o desafio de construir e submeter
uma proposta. Essa é uma marca desse livro: ousadia e superação de
um conjunto de sujeitos (docentes, discentes, egressos, técnico-administrativos) que nem sempre aparecem no texto, mas que foram
centrais para que tudo se concretizasse.
O que poucas de nós enxergamos àquele momento era o sucesso da empreitada que esse livro toma como desafio relatar. Sucesso de mulheres ousadas e inconformadas com a realidade limitada e
limitante. Esse livro expressa isso: dos 48 autores listados nesse livro
(sem repetição), 93,8% são mulheres. Como uma profissão majoritariamente e historicamente composta por mulheres, intercruzavam-se naquela mesa questões de gênero, a luta em torno da ciência e
assimetrias regionais.
Era hora de reverter esse quadro. Com o título: “A formação e
o trabalho profissional do assistente social: aproximações e particularidades entre Amazônia e sul do Brasil”, essa foi uma das 18 propostas aprovadas pela Ufam em 2018 no edital nº 21/2018, conforme
notícia na página da Universidade Federal do Amazonas5.
O livro resume em suas páginas as pesquisas, a cooperação
e os intercâmbios realizados. E isso pode ser perscrutado de várias
formas. Se considerarmos a recorrência das palavras, destacaram-se:
profissional(is) (601), Serviço Social (555), Políticas Sociais (320),
Amazônia (290), formação (263), Brasil (223), direitos (249), assistentes sociais (211), acesso (195), ensino (154), pesquisa (132), entre
5 Informação disponível em https://antigo.Ufam.edu.br/2013-04-29-19-37-05/arquivo-de-noticias/8823-Ufam-aprova-11-projetos-liderados-por-seus-ppgs-no-edital-do-Procad-amazonia.
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outras. Ou seja, como indicado no título da proposta, o livro discute
a formação e o trabalho profissional, alicerçado por um projeto ético-profissional crítico comprometido com uma direção social que
almeja a superação das desigualdades sociais e a construção de uma
nova sociabilidade.
Teixeira e Braz (2009, p. 4) nos lembram que “todo projeto e,
logo, toda prática, numa sociedade classista, têm uma dimensão política [...] que se desenvolvem em meio às contradições econômicas
e políticas engendradas na dinâmica das classes sociais antagônicas”.
Por isso, para pensarmos a profissão aqui, as autoras situam-na “no
contexto de relações mais amplas que constituem a sociedade capitalista, particularmente, no âmbito das respostas que esta sociedade e
o Estado constroem, frente à questão social e às suas manifestações,
em múltiplas dimensões” (YAZBEK, 2009, p. 3).
Assim, esse Procad foi urdido em um contexto marcado pelo
impeachment de Dilma – que mostrou em rede nacional a “podridão
do sistema da democracia representativa do Brasil, [...] revelador de
vários traços importantes das classes dominantes no país” (BRAZ,
2017, p. 91-92), o governo Temer que assumiu prometendo “ordem e
progresso”; “privatizar tudo o que for possível”; e implementar uma
tal “democracia da eficiência”. Em seu governo, a Emenda Constitucional 95/2016 foi aprovada estabelecendo o congelamento de gastos
federais (excluindo juros da dívida pública) por vinte anos, com base
nos gastos reais de 2016 (BRASIL, 2016). Trata-se de “ofensiva conservadora de retirada de direitos sociais” (MARIANO, 2019, p. 279).
O decreto 9.741, publicado em março de 2019 (Brasil, 2019)
contingenciou R$ 29,582 bilhões do Orçamento Federal de 2019. Em
termos orçamentários, em 2015, a Capes tinha um orçamento de R$
9,5 bilhões. Em 2017 menos de R$ 5 bilhões. Em 2019, o orçamento
da Capes foi de cerca de R$ 4,2 bilhões, em 2020, caiu para R$ 2,8 bilhões. A previsão para 2021 é de R$ 1,9 bilhões. Nesse mesmo ano, a
Capes anunciou o corte de 5.200 bolsas. No total, a agência já cortou
11.800 bolsas em 2019.
Passados 4 anos da aprovação da EC 95/2016, seus graves efeitos são sentidos nas políticas de saúde, educação, habitação, segurança alimentar e assistência social. Na área da Educação, a EC 95
inviabilizou a implementação do Plano Nacional de Educação (PNE)
2014-2024 (ROSSI et al, 2019).
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A crise econômica e sanitária provocada pela emergência da
Covid-19 “não tem precedente na história recente do capitalismo”
(MARQUES et al, 2020, s/p). A atual crise sanitária está inserida em
um contexto mais amplo e complexo de agudização da crise econômica. “Décadas de políticas neoliberais levaram ao enfraquecimento e/ou ao desmantelamento das políticas sociais, especialmente no
campo da saúde” (MARQUES, 2020, s/p). Ou seja, a crise que o coronavírus trouxe deve ser associada aos efeitos acumulativos da aplicação das políticas neoliberais e dos impactos ainda não superados
da crise financeira de 2007/2008, como expressão da crise estrutural
capitalista (MÉSZÁROS, 2009), que afetam mais duramente o país
desde 2015. A pandemia tem agravado as precárias condições de vida
dos trabalhadores brasileiros, em particular daqueles mais empobrecidos ou em situação de subemprego e/ou desemprego (GARCIA et
al, 2020b).
O negacionismo presente nos discursos de Bolsonaro foi adotado desde a campanha eleitoral. Isso tudo se agrava em tempos de
epidemia, quando existe maior necessidade de um Estado presente
que garanta o exercício dos direitos. Particularmente, no que se refere à pandemia, esse negacionismo se traduz na aceitação de intervenções sem validação científica, como a divulgação e exaltação de
uma terapêutica de eficácia não comprovada. Nesse processo, se a
ciência continua com a obrigação de produzir conhecimento (respostas) que sejam válidas, é mister denunciar a quem serve o discurso negacionista. Como também exige que a academia busque formas
novas de comunicação científica. Negar a ciência e ignorar os dados
epidemiológicos é parte do motivo de haver uma epidemia tão grande no Brasil, afirmou Eric Feigl-Ding, epidemiologista e economista
de saúde do Harvard T.H. Escola Chan de Saúde Pública, à Revista
Insider.
Por fim, a crise ambiental que atinge o Brasil se expressa em
quilômetros quadrados - o país perdeu em torno de 12.187 km² de
vegetação nativa, sendo que “mais de 60% da área desmatada está na
Amazônia, com 770 mil hectares devastados. O segundo bioma em
que mais houve perda foi o Cerrado, 408,6 mil hectares. Bem atrás
estão: Pantanal (16,5 mil ha), Caatinga (12,1 mil ha), Mata Atlântica (10,6 mil ha) e Pampa (642 ha)” (MAPBIOMAS, 2019). Nesse
processo de destruição, as comunidades tradicionais, quilombolas e
indígenas são expostas à violência em torno da disputa pela terra. Le- 16 -

vantamento realizado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2019),
no primeiro ano do governo Bolsonaro, o número de conflitos rurais foi o maior dos últimos dez anos, chegando a 1833 casos. Essa é
uma problemática que não é nova. A luta pela garantia do direito dos
povos e comunidades tradicionais vem de longa data.
Temos ainda que lembrar o impacto dos crimes de Mariana
e Brumadinho (MG) cometidos pela Vale do Rio Doce que matou
dezenas de pessoas (entre eles, trabalhadores da empresa), além das
pessoas desaparecidas e a destruição da natureza, que atingiu os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Como bem nos lembra Vladimir Safatle (2019, s/p):
No Brasil, os sonhos de desenvolvimento e segurança produzem
monstros. Sonha-se com o desenvolvimento pretensamente produzido por empresas internacionalmente conectadas ao capitalismo global e acorda-se com centenas de cadáveres boiando em
lama tóxica.
Sonha-se com a mão forte de um governo duro contra o crime
e acorda-se governado por grupos organicamente ligados a milicianos especializados em aterrorizar populações economicamente vulneráveis e esquecidas, além de assassinar desafetos.
Não é realmente difícil compreender por que essas inversões de
sonhos em pesadelos são tão recorrentes por aqui. O crime hediondo produzido pela Vale serviu ao menos para evidenciar a
rede de banditismo na qual o capitalismo nacional é assentado.

Nesse cenário, o Procad Amazônia não teve novo edital publicado em 2019 e 2020.
Assim, numa conjuntura de ataques à ciência, de encontros
virtuais, de perdas de mais de 169 mil mortes, que esse livro assume
importância capital – é expressão de resistência, de denúncia e de
luta por uma outra sociabilidade.
Boa leitura!
Dra. Maria Lúcia Teixeira Garcia
Programa de Pós-Graduação em Política Social/ Universidade
Federal do Espírito Santo
(Ex-coordenadora da área de Serviço Social na Capes entre
outubro de 2014 e março de 2018)
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APRESENTAÇÃO
A formação e o trabalho profissional no Brasil, um país de dimensões continentais, em uma primeira leitura ainda obscura sobre
o todo, parecem possuir cores, formas e desafios distintos, entretanto, as aproximações sucessivas, os diálogos, os encontros e as partilhas, por meio do Programa de Cooperação Acadêmica na Amazônia
– Procad Amazônia, junto ao projeto que envolve a Universidade
Federal do Amazonas (Ufam), a Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS) e a Universidade Federal do Pará
(UFPA), desenvolvido desde 2018, têm possibilitado aos pesquisadores/as e discentes envolvidos/as experiências ricas, diminuição das
distâncias e identificação de muitas confluências, que nos unem na
reflexão e na resistência em prol da formação e do trabalho profissional de qualidade fincados no projeto ético-profissional crítico, o qual
é comprometido com uma direção social que pressupõe a superação
das desigualdades sociais e a construção de uma nova sociabilidade.
Aos poucos, torna-se indubitável que a interação e o constante diálogo entre os parceiros institucionais possibilitam rica interlocução, produção de conhecimentos, manutenção de um intercâmbio
dinâmico, baseado nas potencialidades dos grupos de pesquisa das
instituições envolvidas, além de consolidar uma efetiva rede de pesquisadores que permitirá a colaboração científica inter e/ou intrarregional, direcionada à formação e qualificação de um saber crítico,
com valorização das experiências de ensino, pesquisa e extensão no
âmbito das Instituições parceiras deste projeto.
No propósito de trazer à luz os aprendizados favorecidos por
essa aproximação entre norte e sul do Brasil, bem como as produções de docentes e discentes dos três programas envolvidos no Procad Amazônia que versam sobre formação e trabalho profissional,
bem como sua mediação com as políticas sociais, nasceu a proposta
desta obra, construída a muitas mãos, num contexto extremamente
desafiador, por estarmos num turbilhão de emoções, incertezas e demandas de trabalho, em meio a uma pandemia cujo fim ainda não
parece tão próximo.
A obra está dividida em três seções, que abrigam 15 capítulos,
sendo a primeira, intitulada Procad Amazônia em Debate, composta por 5 capítulos, dedicada à contextualização do projeto, a aproxi- 27 -

mação à realidade sócio-histórica, político-econômica e educacional
em nível de graduação e pós-graduação dos três estados envolvidos
no Procad Amazônia (Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul), bem
como a socialização das experiências de cooperação construídas de
2018 a 2020.
O capítulo Procad Amazônia: a trilha de cooperação acadêmica entre Ufam, PUCRS e UFPA, de Marinez Gil Nogueira Cunha,
Jane Cruz Prates e Adriana Azevedo Mathis, traz inicialmente a
abordagem sobre as contribuições do Procad Amazônia para a redução das assimetrias regionais na pós-graduação brasileira, e também
apresenta as motivações e os anseios nutridos durante o processo de
gestação e desenvolvimento da cooperação acadêmica entre as três
instituições de ensino do Amazonas, Rio Grande do Sul e Pará, os
objetivos da pesquisa conjunta entre as instituições, além de nos explicitar as múltiplas experiências e partilhas vivenciadas desde 2018
até 2020 durante os primeiros anos do projeto conduzido por meio
do Procad Amazônia, cuja duração se estenderá até 2023.
Nos capítulos Contexto socioeconômico e cultural do Amazonas: os desafios da graduação e pós-graduação em Serviço Social, de
Cristiane Bonfim Fernandez, Debora Cristina Bandeira Rodrigues,
Lucilene Ferreira de Melo e Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues
Chaves, Rio Grande do Sul em Tela: Breve análise socioeconômica,
política, cultural e da formação em Serviço Social, de Erica Bomfim
Bordin, Rodrigo Nunes e Thiana Orth, e Caracterização do Estado do
Pará: contribuições para o estudo da formação profissional em Serviço
Social na Amazônia, de Andrea Ferreira Lima da Silva, Laura Michele Serrão Lima Gomes, Maria Antônia Cardoso Nascimento e Sandra
Helena Ribeiro Cruz, há a caracterização socioeconômica, histórica,
política, cultural e social dos seus respectivos estados, assim como
um panorama da formação profissional em Serviço Social.
Em As Pontes Erguidas na Mobilidade Acadêmica: impactos
para a produção do conhecimento em Serviço Social, Franciele Machado dos Santos, Vivianne Batista Riker de Sousa, Alyne Lima da
Silva e Ethiene da Purificação dos Anjos Santos nos trazem percepções acerca da mobilidade acadêmica realizada por pós-graduandas
vinculadas à Ufam, UFPA e PUCRS, ressaltando distinções entre as
realidades das instituições públicas e privadas, a precarização das
universidades públicas no Brasil e as múltiplas e diferenciadas expe- 28 -

riências vivenciadas durante a mobilidade discente que cooperaram
para uma formação mais ampla e crítica.
A segunda seção, denominada Formação Profissional em
foco: contribuições sobre avaliação e fundamentos, constituída
por 4 capítulos, está centrada no debate sobre a formação profissional em Serviço Social, no que se refere a processos avaliativos, no
contexto da mercantilização da educação e do fomento da modalidade de ensino a distância; assim como, fundamentos que aportam
à formação em Serviço Social e trazem contribuições para o trabalho
do assistente social, como a discussão sobre direitos humanos e violência contra populações tradicionais.
Tereza Raquel Negreiros do Nascimento Costa e Roberta Ferreira Coelho de Andrade, em A Formação Profissional em Serviço Social no Amazonas pelas Lentes do Enade, trazem uma análise sobre a
avaliação da formação profissional em Serviço Social conduzida pelo
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), com ênfase à apreciação dada aos cursos existentes no Estado do Amazonas,
sendo este um instrumento avaliativo que se restringe à perspectiva
expressa pelos estudantes.
O capítulo Tão Perto e Tão Longe: a Formação em Serviço Social na modalidade em EaD no Amazonas, de Márcia Perales Mendes
Silva, Marcia Irene Pereira Andrade e Aline Ribeiro de Lima, problematizou a formação profissional ofertada nos cursos de Serviço
Social na modalidade a distância no estado do Amazonas, uma modalidade que tem crescido em todo o país e se estendido pelos vários
municípios do Amazonas, com uma proposta que se distancia das
Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS.
Em A crítica dos Direitos Humanos e sua tarefa crítica no Serviço Social: fundamentos para a formação e o trabalho profissional,
Beatriz Gershenson, Gabriela Dutra Cristiano e Kathiana Pfluck
Arend, problematizam a incorporação do debate crítico acerca dos
direitos humanos no âmbito do Serviço Social, tema este tão caro e
necessário à formação e ao trabalho profissional, considerando que a
profissão tem, entre os princípios de seu Código de Ética, o compromisso com a defesa intransigente dos direitos humanos.
Violências contra povos indígenas e comunidades quilombolas:
contribuições para a formação e trabalho profissional de assistentes
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sociais, de Patrícia Krieger Grossi e Cassia Engres Mocelin, ressalta
a importância da discussão das múltiplas violências sofridas pelos
povos indígenas e quilombolas no Brasil dentro da formação profissional e do trabalho profissional do Serviço Social e as estratégias de
resistência.
A terceira seção, Trabalho do Assistente Social: Um Mosaico
de Desafios, é um espaço privilegiado de discussões sobre o trabalho
profissional do assistente social, os desafios postos pelos diferentes
espaços sócio-ocupacionais e o processo de desmonte dos direitos
sociais, que traz impactos diretos à vida dos usuários dos serviços
sociais e, por conseguinte, à viabilização de seus direitos.
O capítulo O Trabalho do Assistente Social em meio à ofensiva
neoliberal: desafios contemporâneos, de Hamida Assunção Pinheiro,
Clivia Costa Barroco, Glória Vaz Santos e Lana Azevedo Cardoso,
nos convida à reflexão sobre as tendências e dilemas que permeiam
o trabalho dos assistentes sociais no cenário contemporâneo, com a
defesa de que trabalho é a categoria central para compreensão da sociedade capitalista, discorrendo sobre a particularidade do assistente
social como trabalhador assalariado e destacando que, mesmo diante
do avanço do conservadorismo, o Serviço Social brasileiro não tem
fugido da luta democrática por direitos nos diversos espaços sócio-ocupacionais.
Maria Isabel Barros Bellini, Laurem Janine Pereira de Aguiar e
Gleny Terezinha Duro Guimarães, em A Intersetorialidade no Claro/
Escuro do Desmonte das Políticas Sociais Públicas: possibilidades de
enfrentamento da pandemia, trazem um debate acerca da intersetorialidade e sua (in)visibilidade em decorrência do avanço do projeto
neoliberal. O debate é atualíssimo – sobretudo num contexto de calamidade pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 – e torna
nítido e inconteste a urgente e necessária intervenção do Estado por
meio das políticas sociais públicas.
O capítulo As condições de vida e trabalho das/os Assistentes
Sociais na Região Metropolitana de Belém: aproximações reflexivas,
de Reinaldo Nobre Pontes, Welson de Sousa Cardoso, Christiane
Pimentel e Silva e Karina Camille Marques Cezar, nos apresentam
o perfil dos assistentes sociais da Região Metropolitana de Belém,
obtido por meio de pesquisa desenvolvida com o apoio do Conselho
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Regional de Serviço Social do Pará; os dados revelam que os assistentes sociais não estão imunes ao processo de precarização do trabalho,
por isso, estão expostos à sobrecarga de trabalho, a vínculos precários, à distinção de salários entre homens e mulheres, dentre outras
questões.
Vera Lúcia Batista Gomes e Sara Daltro Tavares Paiva, no capítulo O Inss Digital na Amazônia e o Trabalho Profissional do(a)
Assistente Social: Notas para o debate, discutem as repercussões da
implantação do INSS Digital na Amazônia para o trabalho profissional do/a assistente social e revelam novas formas de precarização e
intensificação do trabalho desses profissionais.
Em Trabalho Profissional junto às Mulheres Vítimas de Violência: os desafios do Serviço Social na Rede de Atendimento em Manaus, Aline dos Santos Pedraça, Lidiany de Lima Cavalcante e Márcia Helena Nascimento Braga, refletem sobre os desafios do trabalho
profissional junto às mulheres vítimas de violência, atendidas no Serviço de Apoio Emergencial à Mulher SAPEM, na cidade de Manaus.
O capítulo Trabalho Profissional do Assistente Social na Política de Habitação de Interesse Social em Cidades Amazônicas, de Alyne
Lima da Silva e Roselene de Souza Portela, põe em foco os desafios
do trabalho do assistente social no âmbito das políticas habitacionais
de interesse social na região amazônica.
No capítulo O Trabalho do/a Assistente Social com Famílias:
notas sobre formação e intervenção profissional no Brasil e em Portugal, Cilene Sebastiana da Conceição Braga, Maria Santana dos Santos
Pinheiro Teixeira, Adriana de Azevedo Mathis e Maria Inês Amaro
discorrem sobre os Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos, assim como as problematizações de autores/as assistentes sociais
do Brasil e Portugal acerca do trabalho profissional junto às famílias.
Nesse sentido, convidamos os/as leitores/as a caminhar por
esta trilha de produção de conhecimentos e reflexões sobre a formação e o trabalho do Assistente Social que foi sendo construída a
partir das experiências desses dois primeiros anos do projeto Procad
Amazônia. Por fim, é necessário reafirmar que a produção de conhecimentos acerca da formação e do trabalho profissional é fundamental na mediação com as particularidades regionais, contribuindo
para a redução das desigualdades no processo de formação e para
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que os programas de pós-graduação parceiros possam se consolidar
como polos formadores de pesquisadores e professores preparados
para dar conta dos desafios de seu tempo histórico.
Marinez Gil Nogueira Cunha
Jane Cruz Prates
Roberta Ferreira Coelho de Andrade
Erica Bomfim Bordin
Organizadoras
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SEÇÃO I
PROCAD AMAZÔNIA EM DEBATE
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PROCAD AMAZÔNIA:
A trilha de cooperação acadêmica entre
Ufam, PUCRS e UFPA.
Marinez Gil Nogueira Cunha1
Jane Cruz Prates2
Adriana Azevedo Mathis3

Introdução
Este capítulo tem o propósito de apresentar a experiência de
cooperação acadêmica desenvolvida pela Universidade Federal do
Amazonas (Ufam) em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e a Universidade Federal do Pará
(UFPA) no âmbito do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia (Procad Amazônia).
Antes de entrar especificamente na abordagem da cooperação
entre Ufam, PUCRS e UFPA no âmbito do Procad Amazônia, entende-se que é necessário situar os antecedentes históricos do referido
programa.
Por essa razão, o corpo textual do desenvolvimento deste capítulo está estruturado em três partes. Na primeira, será apresentado
1 Doutora em Gestão da Inovação em Biotecnologia pela Ufam/INPA (2007). Mestre em
Ciências Sociais na área de Desenvolvimento Regional pela UFRN (1998). Docente vinculada ao Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da
Universidade Federal do Amazonas – Ufam (desde 2008). Líder do grupo de pesquisa em
Gestão Social, Direitos Humanos e Sustentabilidade na Amazônia - GEDIHSAM (desde
2012). É a coordenadora geral do Procad Amazônia pela Ufam (instituição proponente
deste projeto). E-mail: marinezufam@gmail.com.
2 Doutora em Serviço Social pela PUCRS (2003) e Pós-doutora em Serviço Social pela
PUCSP (2016). É coordenadora do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS desde 2010. Coordenadora
do Núcleo de Pesquisa em Políticas e Economia Social - NEPES (a partir de 2019). Líder do
Grupo de Estudos sobre Teoria Marxiana, Ensino e Políticas Públicas - GETEMPP (desde
2008). Atua neste projeto Procad Amazônia também como coordenadora representante da
PUCRS (Instituição associada 1). E-mail: jprates@pucrs.br.
3 Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com
pós-doutorado na Freie Universität de Berlin/Alemanha. Docente vinculada ao Programa
de Pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará – UFPA. Pesquisadora do Grupo de pesquisa: Trabalho, Direitos Humanos e Seguridade Social (TRADHUSS).
No âmbito deste projeto Procad Amazônia é a coordenadora da UFPA (Instituição associada 2). E-mail: adriana.azevedo.mathis@gmail.com.
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um breve resgate histórico dos aspectos que condicionaram a criação
do Procad Amazônia, e evidenciaram a centralidade deste programa
na busca de redução das disparidades regionais na pós-graduação
brasileira. A intenção é apresentar os objetivos deste programa e as
estratégias voltadas para a mobilidade acadêmica de docentes e discentes envolvidos nos projetos de cooperação acadêmica interinstitucional.
Na segunda parte do desenvolvimento do capítulo adentra-se
especificamente na caracterização da cooperação acadêmica estabelecida entre Ufam, PUCRS e UFPA por meio da aprovação de projeto no edital n.21/2018 (Capes) do Procad Amazônia, dando destaque
para a proposta de pesquisa que será desenvolvida durante a execução do referido projeto de cooperação acadêmica.
Na terceira e última parte se faz uma apreciação do caminho
que foi trilhado pelas Instituições de Ensino Superior (IES) para o estabelecimento da parceria entre Ufam, PUCRS e UFPA, destacando
os principais resultados dos primeiros dois anos e os desafios enfrentados no contexto da pandemia da Covid-19.
Por fim, discorre-se sobre algumas considerações finais que
demonstram que a parceria estabelecida tem sido extremamente
profícua para todos os envolvidos.

Procad Amazônia: Antecedentes históricos e a busca de redução das assimetrias regionais na pós-graduação brasileira.
O Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad) foi
implementado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), tendo sido lançado no ano 2000 como projeto-piloto (primeiro edital), com o objetivo de promover a qualificação do corpo docente do ensino superior, cuja qualificação estava
vinculada ao desenvolvimento de projetos de pesquisas institucionais, de forma integrada e cooperativa, buscando elevar de forma
mais equilibrada os níveis de qualidade da pós-graduação brasileira
(BRASIL, 2005a).
No Brasil, observa-se que a política de pós-graduação, inicialmente tinha como foco a capacitação dos docentes das universidades, o que pode ser depreendido por meio de análise histórica
dos Planos Nacionais de Pós-Graduação. Conforme Moura e Rocha
Neto (2015, p.721):
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A partir da análise dos Planos Nacionais de Pós-Graduação – I
PNPG (1975-1979), II PNPG (1982-1985) e III PNPG (19861989) –, é possível constatar que a política de pós-graduação no
Brasil teve inicialmente o objetivo de capacitar os docentes das
universidades. Posteriormente, houve preocupação com o desempenho do sistema de pós-graduação e, finalmente, ganhou
destaque o desenvolvimento da pesquisa na universidade, como
forma de impulsionar a pesquisa científica e tecnológica e atender às prioridades nacionais. Entretanto, a preocupação com as
disparidades regionais na pós-graduação não deixou de ser enfatizada pela referida política.

As ações voltadas para o incentivo à formação de redes cooperativas de pesquisa foram induzidas primeiramente pelo III Plano Nacional de Pós-Graduação, que fomentou estratégias para “estimular formas de cooperação entre programas de pós-graduação,
incluindo intercâmbio de pesquisadores e estudantes, uso comum de
equipamentos e realização de pesquisa interdisciplinar e/ou multi-institucional” (BRASIL, 2005b, p. 210). Assim, o Procad visa:
[...] a formação de parcerias entre instituições com programas de
excelência com outras ainda em evolução para criação de novos
programas, por meio da realização de missões de estudo, pesquisa e docência e estágio pós-doutoral, possibilitando a interação
entre as equipes e consolidando as redes de cooperação (GOMES & ROCHA NETO, 2011, p. 48).

Portanto, o Procad é um programa que estimula o uso compartilhado da infraestrutura das instituições de ensino superior,
assim como de seus recursos humanos, visa criar condições para o
desenvolvimento de projetos de pesquisa em rede, e busca o fortalecimento da produção de conhecimentos e da formação em nível
de pós-graduação. Assim, os programas de pós-graduação que são
avaliados pela Capes com nota igual ou superior a 5 (considerados
consolidados), associam-se a outros programas avaliados com notas
3 e 4 (cursos novos ou em fase de consolidação) para o desenvolvimento de projetos de cooperação em pesquisa e mobilidade acadêmica, que envolvem as seguintes ações: 1) mobilidade de docentes
dos programas de pós-graduação envolvidos no projeto para realização de missões docentes e de pesquisa no país, além de bolsas para
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pós-doutoramento de docentes; 2) mobilidade de estudantes no país,
por meio da modalidade de auxílio moradia (bolsa para discentes de
mestrado ou doutorado realizarem estágios em uma das instituições
parceiras), além de bolsa sanduíche no exterior (BRASIL, 2005a).
De acordo com Moura (2016), a partir de 2005, o Procad passou a ser considerado um programa de indução da Capes de grande
importância para a melhoria da pós-graduação, assim como para a
redução das assimetrias regionais.
As assimetrias regionais na Pós-Graduação brasileira são uma
temática que sempre foi alvo dos Planos Nacionais de Pós-graduação. Contudo, o Procad enquanto programa é considerado como a
principal ação da Capes com foco na redução das disparidades regionais na pós-graduação, por meio da indução ao estabelecimento de
parcerias entre as instituições (CAPES, 2010).
Dentre as diretrizes e orientações do Plano Nacional da Pós-Graduação (PNPG 2005-2010) está o incentivo à diminuição das
disparidades regionais na pós-graduação por meio da implementação de programas para melhoria da qualidade da pós-graduação de
modo geral (BRASIL, 2005a).
Por essa razão, conforme Moura (2016, p. 24), o “Programa
Acelera Amazônia foi criado, em 2006, no âmbito da linha de ação
voltada à redução das assimetrias regionais. Nessa linha foi instituído
o subprograma Procad Amazônia”. Desse modo, verifica-se que o
Procad Amazônia cumpre sua missão institucional, e conforme as
diretrizes do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2011-2020)
lançou o edital n. 21/2018 que tem por objetivo:
[...] apoiar projetos conjuntos de ensino e pesquisa, em instituições distintas, os quais aprimorem a formação pós-graduada
visando à melhoria da qualidade dos PPGs vinculados às Instituições dos estados da Região Norte e do estado do Maranhão,
de modo a contribuir para a diminuição das assimetrias regionais observadas no Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG
(BRASIL, 2018, p. 01).

O Edital n. 21/2018 (Capes) tinha como abrangência os Estados da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia,
Roraima e Tocantins). Contudo, também foram consideradas as
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propostas encaminhadas por PPG do Estado do Maranhão. Dentre
os objetivos do referido edital cabe ressaltar a busca para “promover a consolidação dos PPGs nota 3 dos estados da Região Norte e
do estado do Maranhão, de forma a estimular o aumento da nota
dos cursos”. Além de “estimular a interação científico-acadêmica de
modo a constituir redes de cooperação”, no sentido de “contribuir
para o equilíbrio regional da pós-graduação brasileira” (BRASIL,
2018, p.01).
Cumpre destacar que o projeto Procad Amazônia, foco da discussão neste capítulo, foi aprovado no referido edital n. 21/2018 (Capes), o qual teve início em outubro de 2018 com previsão de término
em 2023. No próximo tópico serão apresentadas as propostas deste
projeto que se desenvolve pela Ufam em parceria com a PUCRS e a
UFPA.

A cooperação acadêmica entre Ufam, PUCRS e UFPA no Procad Amazônia: aspectos do projeto de pesquisa
Essa cooperação interinstitucional foi estabelecida entre os
seguintes parceiros: Programa de Pós-graduação em Serviço Social
e Sustentabilidade na Amazônia/Ufam (proponente); Programa de
Pós-graduação em Serviço Social/PUCRS (associada 1) e o Programa
de Pós-graduação em Serviço Social/UFPA (associada 2).
A parceria e cooperação entre os programas de pós-graduação
em Serviço Social (PPGSS) da Ufam, da UFPA e da PUCRS, sob a
coordenação geral do primeiro programa, visa empreender a troca de
conhecimentos, fortalecendo em especial os programas avaliados com
notas 3 (Ufam) e 4 (UFPA) pela Capes no último quadriênio, em interface com um programa consolidado avaliado com nota 6 (PUCRS) nos
últimos três períodos de avaliação.
Esse projeto de cooperação acadêmica busca contribuir para
produção de conhecimentos sobre formação e trabalho do assistente
social, aportar subsídios e desenvolver ações integradas para qualificar
recursos humanos nas IES parceiras – Ufam, PUCRS e UFPA.
A cooperação acadêmica foi estabelecida também para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa em rede que tem o seguinte título: A Formação e o Trabalho Profissional do Assistente Social: aproximações e particularidades entre Amazônia e Sul do Brasil. Este projeto
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de pesquisa tem como objetivo buscar a ampliação e consolidação da
reflexão teórico-metodológica sobre a formação e o trabalho do assistente social, visando elucidar as aproximações e particularidades entre
dois estados da região amazônica (Amazonas e Pará) e de um estado do
Sul do Brasil (Rio Grande do Sul).
A discussão da temática de estudo do referido projeto de pesquisa exige uma reflexão sobre a conjuntura atual de agudização das
expressões da questão social4, objeto e matéria prima do trabalho
profissional do assistente social. No contexto presente – marcado
pelo retrocesso no âmbito dos direitos e dos processos democráticos, crescimento do conservadorismo e precarização do trabalho e
do ensino – é de fundamental importância problematizar o modo
como o trabalho do assistente social vem sendo materializado, em
que condições e como a fundamentação estabelecida pelas diretrizes
da ABEPSS5 vem sendo mediadas na formação básica e permanente
desses profissionais.
É no cenário sócio-histórico das transformações societárias
típicas do capitalismo tardio, que se pode atualizar as possibilidades
e desafios de materialização das diretrizes da ABEPSS no significado
do exercício do Serviço Social na realidade brasileira. Nesta direção,
vale referir algumas provocações de Netto (1996) ainda vigentes e
que persistem contribuindo para o debate sobre o Serviço Social
brasileiro em uma visão prospectiva. Em antevisão, Netto (1996, p.
24) já indicava ao final do século XX a necessidade do Serviço Social
“elaborar respostas mais qualificadas (do ponto de vista operativo) e
mais legitimadas (do ponto de vista sócio-político) para as questões
que caem no seu âmbito de intervenção institucional”. O autor, ao
ocupar-se com uma projeção de futuro do Serviço Social, destaca que
“as possibilidades objetivas de ampliação e enriquecimento do espaço profissional [...] só serão convertidas em ganhos profissionais [...]
se o Serviço Social puder antecipá-las” (p. 24). E não menos relevan4 O aumento da desigualdade em face do crescimento da concentração de renda e das
desigualdades provocadas pelo acirramento da contradição entre o capital e o trabalho
impulsiona diversos autores a refletirem sobre as evidências do agravamento da questão
social e sobre os contornos dramáticos da pobreza nos países em desenvolvimento.
5 Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) “é uma entidade acadêmico científica que coordena e articula o projeto de formação em serviço social
no âmbito da graduação e pós-graduação. Dentre os seus princípios fundamentais está a
defesa da universidade pública, gratuita, laica, democrática, presencial e socialmente referenciada” (ABEPSS, 2020, s/p).
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te, analisa que tais possibilidades estarão atravessadas “por tensões e
conflitos na definição de papéis e atribuições com outras categorias
sócio-profissionais” (ibidem, p. 24).
Os novos desafios que se colocam nos mais variados espaços
sócio-ocupacionais onde se inserem os assistentes sociais exigem o
fortalecimento de algumas competências para dar conta de processos universais, bem como de outras competências que viabilizem o
desvendamento das múltiplas determinações da questão social, no
sentido de subsidiar o planejamento de intervenções que também
contemplem as particularidades dos processos sociais. Nessa direção, o objeto de estudo deste projeto Procad Amazônia pretende
problematizar aspectos universais e particulares que condicionam e
caracterizam o trabalho do assistente social nas regiões norte (Amazônia) e sul do país e, também, analisar como a formação se conforma para dar conta desses desafios e contradições sociais expressas na
realidade.
Outrossim, destaca-se que o debate sobre o tema da formação
e do trabalho profissional do assistente social, cuja mediação com o
Estado e as políticas públicas é necessária para a realização de um
processo de análise mais substantivo, é de fundamental importância
para a área em âmbito nacional, haja vista a requisição desse profissional pela sociedade nos mais diversos espaços e em funções de
gestão e planejamento.
As principais mediações profissionais (que não são as únicas)
são, portanto, as políticas sociais que, apesar de historicamente revelarem sua fragilidade e pouca efetividade no equacionamento das respostas requeridas pelo nível crescente de pobreza e
desigualdade social, têm sido a via por excelência para as classes
subalternas terem acesso, mesmo que precário e insuficiente, aos
serviços sociais públicos (RAICHELIS, 2009, p. 36).

Logo, a produção de conhecimento sobre este tema é de extrema relevância para a categoria que sistematicamente demanda
capacitações continuadas para debater a formação e o trabalho profissional.
As perspectivas identitárias do Serviço Social no contexto
contemporâneo só podem ser alcançadas se prospectadas na consideração da história das lutas e enfrentamentos cotidianos dos sujeitos que realizam esta profissão frente às transformações societárias e
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às novas exigências de competências profissionais. É o diálogo com
esta história que pode permitir interpretarem-se utopias – não apenas as evidentemente expressas, mas também, as frequentemente
ocultadas pelas particularidades das condições e relações de trabalho
em que o Serviço Social se realiza.
Sob essa ótica, a pesquisa propõe-se a discutir o Serviço Social em distintas realidades sócio-históricas regionais, na interlocução com a historicidade da inserção socioprofissional dos assistentes
sociais nos diferentes contextos, e analisar a identidade profissional,
demandas e respostas profissionais frente às transformações societárias, bem como o modo em que o ensino e a formação profissional
se configuram para buscar responder aos desafios que são postos à
profissão pela sociedade e pelo mundo do trabalho, identificando as
competências, habilidades e requisições profissionais, e as condições
de trabalho para a realização do exercício socioprofissional.
Deste modo, o projeto de pesquisa visa responder a seguinte
questão norteadora central: Quais as aproximações e particularidades que caracterizam os processos de formação e trabalho profissional do assistente social na Amazônia (Amazonas e Pará) e Sul (Rio
grande do Sul) do Brasil?
Para responder à questão norteadora central da pesquisa, foi
necessário o desdobramento da investigação a partir das seguintes
questões: 1) Quais os impactos do contexto nacional de retração de
direitos na formação e no trabalho profissional do assistente social?
2) Quais as orientações que dão direção à formação e ao trabalho
profissional do assistente social no Brasil? 3) Como se caracteriza e o
que particulariza o trabalho do assistente social em dois Estados da
região norte (Amazonas e Pará) e outro Estado do sul do Brasil (Rio
Grande do Sul)? 4) Como e em que condições o trabalho do assistente social tem sido materializado nos Estados em que são focos da
pesquisa? 5) Quais as demandas e competências requisitadas a essa
profissão no tempo presente? 6) Como a formação, em nível de graduação e pós-graduação, tem respondido às requisições demandadas
aos assistentes sociais pelo mercado e pela sociedade.
Portanto, a pesquisa articula a discussão sobre o trabalho e
a formação no âmbito da graduação e pós-graduação, buscando
contribuir para o adensamento dessas reflexões, além de fomentar
a formação de recursos humanos em Serviço Social de alto nível e
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auxiliar no fortalecimento de grupos de pesquisa e na consolidação
de Programas de Pós-Graduação envolvidos neste projeto Procad
Amazônia.
Em relação aos procedimentos metodológicos da pesquisa,
pretende-se avaliar através de análise documental de projetos pedagógicos dos cursos (e outros documentos) como as Instituições de
Ensino Superior (IES) respondem aos desafios da formação, atendendo aos requisitos exigidos para a inserção profissional no mercado de trabalho e também de formação de um profissional crítico. Por
isso, serão realizadas análises documentais das normativas educacionais e orientações para a formação em cada Estado do país que compõe essa rede de cooperação. Na modalidade de pesquisa de campo,
ainda serão implementadas coletas on-line com assistentes sociais e
entrevistas diretas com representantes de IES.
Além do desenvolvimento do projeto de pesquisa, a cooperação acadêmica será materializada mediante ações simultâneas de
interação científico-acadêmica, que serão desenvolvidas por meio de
um conjunto de ações que ocorrerão ao longo de todo o processo investigativo e em algumas ocasiões em simultaneidade com as coletas
de dados. Dentre essas ações destacam-se:
• Os encontros presenciais entre as equipes para a troca
de conhecimentos e produção integrada de novos aportes à temática em estudo;
•

As reuniões sistemáticas a partir de contatos virtuais
por vídeo conferência para planejar os processos de investigação e realizar totalizações provisórias;

•

Os processos de assessoria, aulas abertas, organização
de eventos (seminários, oficinas), entre outras atividades acadêmicas que serão programadas pelo coletivo de
acordo com as principais necessidades de cada grupo
das IES onde a missão for concretizada;

•

A mobilidade de discentes (missões de estudo) entre as
três instituições parceiras anualmente;

•

As missões de trabalho (mobilidade docente) das equipes das três IES parceiras para debate do estudo em
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andamento e desenvolvimento de minicursos anualmente;
•

A mobilidade de docentes para pós-doutoramentos das
IES do norte para o sul.

No próximo tópico serão apresentadas as ações que foram
realizadas nos dois primeiros anos, ou seja, 2019 e 2020.

A dor e a delícia6 de uma integração entre norte e sul do Brasil:
Principais resultados nos dois primeiros anos
O Procad, antes de tudo, tem como desafio fortalecer os programas parceiros, a partir de intercâmbios, mobilidades docentes e
discentes, incluso, não como objetivo central, mas nem por isso menos importante, a realização de processos de investigação conjunta.
No caso do nosso Procad Amazônia, os programas parceiros optaram por investigar a formação e o trabalho do Assistente Social, desvendando aproximações e particularidades entre as nossas distantes
(geograficamente) regiões.
Por essa razão, importa sinalizar a diversidade de povos, culturas, saberes, recursos naturais e minerais existentes na região amazônica7 e as dificuldades de realização de pesquisa em uma região
com dimensões continentais. Também, faz-se necessário pontuar as
particularidades econômicas e políticas dos estados brasileiros que
compõem a região norte do Brasil, especificamente os estados do
Amazonas e Pará. E, por fim, cabe indicar as diferenças e similitudes
entre as regiões norte e sul do país, lócus da pesquisa, que implicam
formas de sociabilidade singulares.
Desse modo, é uma dor constatar as assimetrias regionais e
os diferentes níveis de desigualdades sociais entre as regiões norte
e sul do Brasil, mas, ao mesmo tempo, é uma delícia verificar que as
três IES parceiras deste Procad Amazônia compartilham os mesmos
compromissos éticos, políticos e sociais, no que se refere a um projeto societário mais justo e igualitário que deveria ser a base do nosso
exercício profissional.
6 Como canta Caetano Veloso na música Dom de iludir: “cada um sabe a dor e a delícia
de ser o que é”.
7 A Amazônia Legal é dividida em duas partes: a Amazônia Ocidental, composta pelos
Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, e a Amazônia Oriental, composta pelos
Estados do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso (IBGE, 2020a).
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Destarte, é possível afirmar que temos mais aproximações
do que distanciamentos, principalmente, no que concerne ao compromisso com um ensino de qualidade orientado pelo projeto ético
político da profissão de Serviço Social. Na mesma direção, somos
Programas de Pós-Graduação filiados à ABEPSS, cujos cursos de
graduação seguem as Diretrizes Curriculares da Associação, assim
como os Programas de Pós-Graduação se organizam a partir de suas
orientações.
Em que pesem nossas particularidades, que resultam de contextos e movimentos histórico-culturais, regionais e locais diversos e
que se espelham nas matrizes curriculares e pesquisas que já foram
realizadas, as três IES vivenciam determinantes macrossociais comuns. Entre esses condicionantes, é possível destacar o desemprego
estrutural e o trabalho precário, que atingem as/aos assistentes sociais, como categoria que compõe a classe trabalhadora, causando-lhes frustrações e adoecimentos (com isso, muita dor); nossa marca
de gênero, na medida em que os/as assistentes sociais são, na sua
grande maioria, mulheres, numa sociedade de raiz patriarcal; nossa
característica interventiva, muitas vezes secundarizada numa sociedade que separa o pensamento da ação, os que planejam dos que
executam e que desvaloriza aqueles que realizam a execução terminal
das políticas sociais. Embora o Serviço Social não restrinja seu trabalho a esse lugar, a grande maioria dos profissionais dessa área é absorvida pelo mercado para realizar atendimento direto à população.
Contudo, vale destacar que os dois primeiros anos do Procad
Amazônia foram de descobertas, em que foi possível conhecer um
pouco as delícias das regiões dos parceiros, sua cultura, seus modos
de vida e suas especialidades. Desse modo, ocorreram reuniões de
planejamento, missões de trabalho docente, missões de estudos de
discentes e estágios pós-doutorais, conforme discriminação dessas
ações que serão detalhadas a seguir:
MISSÕES DE ESTUDO DE DOCENTE (PÓS-DOUTORADO NO PAÍS - PUCRS): Duas docentes da Ufam (uma em 2019 e
outra em 2020) desenvolveram estágio pós-doutoral na PUCRS, com
bolsa de estudos assegurada pela Capes, com projetos de pesquisa
vinculados ao projeto maior do Procad Amazônia.
MISSÕES DE TRABALHO DOCENTE NA Ufam – foram
realizados três tipos de missões na IES proponente:
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Primeira missão de trabalho docente – ocorreu no período de
23 a 25 de abril de 2019, em formato de um Seminário de Planejamento das Ações do Projeto, com o objetivo de discutir os desafios
conjunturais, visando tomar decisões políticas e operacionais no planejamento de desenvolvimento do projeto do Procad Amazônia.
Segunda missão de trabalho docente – desenvolvida no período de 11 a 13 de setembro de 2019. Nessa missão foram realizadas três (03) mesas redondas e seis (06) minicursos como parte
da Semana Acadêmica Integrada de Graduação e Pós-graduação
em Serviço Social da Ufam cujo tema foi: “Formação e Trabalho
em Serviço Social em Tempos de Retrocessos de Direitos Sociais”
(atividades desenvolvidas em dois dias). Além dessa atividade foram
efetivadas duas (02) reuniões técnicas de trabalho (manhã e tarde)
com o objetivo de avaliar a elaboração do instrumental final da pesquisa de campo. Ainda nessas reuniões foram avaliadas as atividades
do primeiro ano do projeto e também foi feito o planejamento das
ações de 2020. Nesta segunda missão participaram três docentes da
IES associada 1 (PUCRS) e três docentes da IES associada 2 (UFPA).
Cabe ressaltar as temáticas dos minicursos proferidos pelos pesquisadores da UFPA e PUCRS: 1) Processos de Trabalho e Serviço Social (UFPA); 2) Política Social, Serviço Social e Família (UFPA); 3)
Serviço Social e Formação Profissional: a mediação em foco (UFPA);
4) Serviço Social, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos (PUCRS);
5) Juventudes e Políticas Públicas: os desafios ao trabalho profissional do Assistente Social (PUCRS); e 6) Análise de discurso aplicado à
pesquisa qualitativa (PUCRS).
Terceira Missão de Trabalho Docente. Oficinas da Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) promovidas pela Ufam e UFPA. Destaca-se que docentes da equipe deste
projeto Procad Amazônia da Ufam e da UFPA fazem parte da coordenação da ABEPSS em âmbito regional (Região Norte). No ano de
2019 foram realizadas as oficinas Estaduais e Regionais preparatórias
para a Oficina Nacional da ABEPSS. Neste sentido, como a temática
da referida entidade está diretamente correlacionada com o tema de
pesquisa deste projeto do Procad Amazônia (Proponente/Ufam), foi
deliberado pelo apoio do Procad para que pesquisadores deste projeto realizassem conferências nas Oficinas Estaduais da ABEPSS no
Amazonas e no Pará.
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MISSÕES DE ESTUDO DE DISCENTES NO PAÍS: No planejamento deste tipo de mobilidade acadêmica foram previstas duas
missões de estudos de pós-graduandos de quatro meses, com destino
de sua IES de origem para as duas IES parceiras no Brasil. Assim, as
24 mensalidades anuais de auxílio moradia (previstas na linha 1 do
edital de chamada deste projeto do Procad Amazônia) foram divididas pela três IES, ficando cada discente com quatro cotas do auxílio
moradia. Ressalta-se que, infelizmente, uma aluna da PUCRS desistiu da mobilidade no ano de 2019, no período de homologação da
bolsa de auxílio moradia, o que nos impediu de fazer um remanejamento de nomes, pois o período letivo já tinha começado. Por isso,
o projeto contou neste ano com a mobilidade de apenas 5 docentes,
sendo quatro de nível de mestrado, e apenas uma de doutorado (PUCRS). No ano de 2020, antes do início da pandemia do novo coronavírus, a mobilidade contou com seis discentes, sendo 04 (quatro)
mestrandas e 02 (duas) doutorandas. Contudo, com o agravamento
da pandemia, as discentes apenas permaneceram um mês em mobilidade. Por essa razão, as discentes viveram a dor da frustração de
ter que retornar para seus estados de origem, devido aos riscos de
adoecimento e morte trazidos pela pandemia.
MISSÃO DE ESTUDO DE DISCENTE NO EXTERIOR: No
ano de 2019, o projeto contou apenas com um bolsista de doutorado no exterior, cuja instituição de destino foi a Universidade Nova
de Lisboa (Lisboa-Portugal). Essa despesa foi custeada pela Capes de
modo extra ao projeto. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 inviabilizou em 2020 a realização deste tipo de mobilidade, pois a Capes
suspendeu essa modalidade de ação, deixando o gosto amargo da dor
do impedimento de outro discente da UFPA realizar o doutorado
sanduíche no exterior. Vale lembrar que, segundo regras do edital
n. 21/2018 da Capes, somente a IES associada 2 (UFPA/com nota 4)
tem acesso a esse tipo de mobilidade (assim como a modalidade de
professor visitante no exterior), visando fomentar a internacionalização neste programa.
MISSÃO DE TRABALHO DOCENTE NO EXTERIOR: O
projeto contou em 2019 com apenas um bolsista para atuar como
professor visitante no exterior, cujo destino foi o Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE (Lisboa/ Portugal). O período de realização
da mobilidade foi de 01 de agosto de 2018 a 13 de agosto de 2019. No
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ano de 2020, a pandemia da Covid-19 também inviabilizou esse tipo
de modalidade.
Os anos de 2019 e 2020 foram intensos e repletos de desafios trazidos pelo processo de execução do nosso projeto do Procad
Amazônia. A intensidade pode ser mensurada na dinâmica árdua de
trabalho que viabilizou: a) ricas produções bibliográficas (publicação
de 3 livros8); b) realização conjunta (Ufam, UFPA e PUCRS) de um
evento nacional (primeiro Encontro Nacional de Trabalho Interdisciplinar e Saúde - I ENTIS9); c) mesmo no contexto da pandemia foi
organizado pelas três IES parceiras um Seminário Online10, realizado
no dia 05 de novembro de 2020. É possível dizer que, mesmo diante
das adversidades da conjuntura atual no nosso país, o trabalho de
cooperação acadêmica esteve a pleno vapor.
Assim, o contexto nacional adverso e instável diante da pandemia foi enfrentado conjuntamente. A adaptação aos tempos de
pandemia mobilizou intensamente nossas energias, desde o trabalho
remoto, até a administração de tarefas domésticas e cuidados, em
conjunto com o trabalho docente, além do medo dos desdobramen8 O PPGSS da Ufam (instituição proponente) lançou duas coletâneas com recursos da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM (uma em 2019 e outra em 2020), com a participação de docentes da PUCRS e da UFPA com capítulos nos livros. Em 2019 quem prefaciou a coletânea foi a Dra. Jane Cruz Prates (PUCRS), e em 2020
foi o Dr. Reinaldo Nobre Pontes (UFPA) quem escreveu o prefácio. Já em 2020, o terceiro
livro foi elaborado com recursos da Capes, sendo esta obra que ora está sendo apresentada.
9 O primeiro Encontro Nacional de Trabalho Interdisciplinar e Saúde (I ENTIS), realizado
em 2019, se constituiu como um espaço de discussão interdisciplinar sobre a política de
saúde pública brasileira na atualidade, dando ênfase ao financiamento e à reconfiguração
do Sistema Único de Saúde (SUS). O evento teve como principal objetivo socializar o conhecimento produzido sobre a temática no contexto brasileiro, permitindo diálogos frutíferos entre pesquisadores, discentes de graduação e pós-graduação e profissionais das áreas
de Serviço Social, Ciências Sociais, Psicologia, Medicina, Enfermagem, dentre outros. No
final registramos 386 inscrições confirmadas. Em relação aos resultados alcançados, destaca-se que foram desenvolvidas duas (02) conferências (uma na abertura e outra no encerramento), três (03) mesas redondas, uma (01) palestra, sete (07) minicursos. Ainda,
o evento teve um total de 107 submissões de trabalho. Por fim, é necessário destacar que
dentre as ações realizadas ocorreu uma de grande relevância ética e política para a saúde
no estado do Amazonas, que foi a criação durante o evento da “Frente Amazonense Contra
a Privatização da Saúde”.
10 O título do evento: “Formação e Trabalho em Serviço Social em Tempos de Pandemia:
Reflexões no âmbito do Procad Amazônia”. Na programação foram realizadas três mesas
redondas. A primeira mesa redonda teve como tema “A Formação em Serviço social em
tempos de Ensino Remoto emergencial: desafios na Graduação e Pós-Graduação”. A segunda mesa redonda abordou “O Trabalho Profissional do Assistente Social: Os desafios
e estratégias em tempos de pandemia da COVID 19”. E por fim, a terceira mesa redonda
tratou sobre a “Cooperação acadêmica entre Ufam, UFPA e PUCRS: Troca Cultural e de
Saberes”, que foi discutida pelos discentes que realizaram mobilidade em 2019.
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tos da pandemia, dos adoecimentos, das mortes, das perdas e de tudo
o que isso significa para nossas vidas e para a vida de toda a população brasileira. A Covid-19 já ceifou a vida de mais de 1 bilhão de
pessoas no mundo, das quais mais de 150 mil no Brasil, o segundo
país com maior número de mortos no mundo. Destas vidas perdidas,
4.339 são do Amazonas, 6.677 do Pará e 5.350 do Rio Grande do Sul,
até outubro de 2020 (BRASIL, 2020a).
Para o ano de 2020 foram delineados muitos planos, os intercâmbios seguiam seu fluxo quando fomos atropelados/as pela
pandemia imposta pela Covid-19, o que causou perdas de oportunidades de mobilidade, impelindo dor da frustração aos discentes.
Nosso primeiro desafio foi trazer de volta nossas alunas, que estavam
em missão de estudos no Rio Grande do Sul (PUCRS), no Amazonas (Ufam) e no Pará (UFPA), para que ficassem confinadas com
suas famílias. Por isso, foi preciso mobilizar recursos dos programas,
agilizar a compra de passagens, acalmar as estudantes temerosas de
deslocar-se para voltar para casa. Mas, felizmente, teve-se sucesso em
trazê-las de volta e saudáveis.
Por fim, foi possível constatar que a trilha de cooperação acadêmica nos trouxe as delícias do convívio afetuoso e de ganhos coletivos na ampliação da qualificação dos programas de pós-graduação
envolvidos neste projeto. Contudo, é indubitável que a pandemia
nos impeliu muita dor, mas “ninguém largou a mão de ninguém”, e
seguimos mais fortes.

Considerações finais
O Procad Amazônia é fruto de uma importante parceria entre
a Ufam, a UFPA e a PUCRS, sob a coordenação geral da primeira,
cujo projeto aprovado em outubro de 2018 pela Capes, teve sua execução efetivamente iniciada em 2019. Contudo, um árduo e integrado trabalho dessas equipes foi necessário já em 2018, para a elaboração de um projeto desse porte, que se propõe a viabilizar a troca de
experiências entre Programas de Pós-Graduação do extremo Norte,
com um Programa do extremo Sul desse país continental.
O desafio começou a delinear-se durante o “Encontro Nacional de Política Social” que foi realizado pela Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES), em Vitória, através do estímulo da Professora
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Dra. Maria Lúcia Garcia, a quem é preciso deixar o registro de nossa gratidão, por ter aproximado os integrantes dos três Programas,
numa mesa de almoço, instigando essa parceria tão profícua, que em
outubro de 2020 completou dois (02) anos.
O sentimento do grupo de docentes das três IES que tiveram a oportunidade de interagir nos anos de 2019 e 2020 é de que
se convive e se troca experiências e afetos há muitos anos, dado o
nível de integração e compartilhamento de compromissos e desafios
que se tem enfrentado juntos/as e os ganhos que foram logrados
para os três Programas em termos de qualificação, aprendizagem e
produções conjuntas.
A profissão de Serviço Social pauta seu trabalho na luta por
direitos, pelo acesso da população às políticas públicas, e tem na defesa da democracia e da participação popular um de seus princípios
norteadores. Mas, para além deles, essa profissão almeja contribuir
com processos sociais emancipatórios e com a construção de novas
formas de sociabilidade. Portanto, as políticas de austeridade no contexto atual brasileiro, o brutal desmonte das políticas que conformam a seguridade social e a educação, a agressão aos direitos humanos e ao meio ambiente, os ataques à ciência e aos serviços públicos,
onde se inclui a universidade pública, constituíram-se como entraves
importantes, mas não fatídicos para os avanços da profissão, principalmente quando se vivencia uma experiência como essa do nosso
projeto Procad Amazônia.
Esses temas fizeram parte dos debates realizados em missões,
eventos, nas produções que realizamos, de modo crítico, buscando
não ocultar seus múltiplos determinantes, com vista a desnaturalizá-los.
As desigualdades históricas desse país – em razão dos longos
períodos de colonialismo, escravismo, ditadura e populismos – foram acirradas pela pandemia. Os níveis de desemprego que já cresciam antes da pandemia, em função da crise econômica, mas chegaram em outubro de 2020 a 14 milhões de pessoas (IBGE, 2020a).
Os dados mostram que negros, mulheres, indígenas sofrem de modo
mais brutal as desigualdades acentuadas pela pandemia.
Segundo o IBGE (2020b), a parcela de mulheres afastadas de
suas atividades – e possivelmente sem salário –, durante a pandemia
foi da ordem de 18,3%, enquanto o percentual relativo à população
- 50 -

masculina foi de 11,1%. Na mesma direção, aponta o Instituto, 39%
de trabalhadores em regime de informalidade são pretos e pardos,
enquanto 29,9% são brancos. Autônomos e informais foram os trabalhadores mais afetados pela pandemia em termos de rendimento.
E mesmo aqueles que não tiveram a renda afetada mais significativamente, como entregadores e trabalhadores de serviços essenciais,
estão mais expostos ao contágio.
Conforme a PNAD Covid-19 (IBGE, 2020c), quase a metade
(48,4%) dos 11,8 milhões de trabalhadores nessa situação, exclusivamente devido à pandemia, ficaram sem receber salário nenhum.
Esse contexto de ampliação do desemprego é agravado, pois
somam-se a isto os recentes e crescentes desmatamentos criminosos.
Segundo estudo realizado pelo Ministério Público Federal, cerca de
um terço da área ilegal desmatada na Amazônia foi alvo de queimadas em 2019. O laudo dos peritos aponta que o fogo foi utilizado
para expandir desmatamentos mais antigos. Somente nos primeiros
4 meses de 2020 foram desmatados 1.202 km2 de floresta, conforme dados do satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- INPE, o que significa um aumento de 55% do desmatamento em
relação ao mesmo período em 2019 (INPE, 2020).
No que concerne à população indígena, o número de mortos contabilizados pela SESAI (saúde indígena) e as subnotificações
computadas pelo Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena
estimam que o número de indígenas contaminados é da ordem de
21.646, dos quais 623 vieram a óbito (BRASIL, 2020b). Cabe destacar
que essa situação afeta a 148 diferentes povos indígenas brasileiros,
conforme Plataforma de Monitoramento da situação da população
indígena (ISA, 2020).
Há, portanto, um recrudescimento da questão social que impacta diretamente a vida da sociedade, como também a formação e
o trabalho do/a assistente social que tem nas refrações da questão
social sua matéria prima, seu objeto de trabalho. Com a pandemia,
os profissionais de Serviço Social da área da saúde, principalmente
nas capitais do norte do país, tiveram que se deparar com uma dura
realidade que implica na alteração de seus espaços sócio-ocupacionais em função: de um lado, da alta demanda por leitos hospitalares,
atendimentos e internações em leitos de Unidade de Terapia Intensi- 51 -

va (UTI) e; de outro lado, da escassez de equipamentos de saúde nos
hospitais de média e alta complexidade e de profissionais da saúde
habilitados para atender às necessidades da crise sanitária provocada
pela pandemia de Covid-19. Tal situação de precarização do trabalho, em tempos de Coronavírus, potencializou casos de adoecimentos dos/das profissionais de Serviço Social.
Apesar das adversidades do contexto nacional da pandemia,
a trilha de cooperação acadêmica vivenciada neste projeto nos demonstra que as parcerias interinstitucionais são alternativas importantes de resistência frente ao contexto perverso do tempo presente, na medida em que nos auxiliam a não ocultar desigualdades e
resistências comuns e identificar as particularidades de cada estado
parceiro, socializando experiências exitosas e desafios. Ademais, o
fortalecimento dos programas de pós-graduação, em razão do intercâmbio e da aproximação entre docentes, discentes, grupos de
pesquisa, tem contribuído sobremaneira para a qualificação desses
programas e pessoas envolvidas, assim como para a constituição de
uma rede que, sem dúvida, terá continuidade para além dos prazos
do Procad Amazônia.
Para finalizar, é preciso acreditar nas palavras de Brecht
que instigam à manutenção do pensamento crítico e da esperança
no amanhã. Diz o poeta: “Desconfiai do mais trivial, na aparência
singela. E examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos
expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural,
pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de
arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve
parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar” (Bertold
Brecht).
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Introdução
A educação no Brasil, e particularmente na Amazônia, enfrenta dilemas e desafios que geram mudanças significativas ao longo
dos anos. Ao contemplar o panorama do ensino superior são notórios os impactos ocorridos que derivam das determinações globais
e da conjuntura da própria formação social brasileira. Há consenso
de que a educação é um direito, todavia, no plano da globalização
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ty) vendida e comprada no mercado. O conhecimento tratado como
criador de valores, assume nuances qualitativas e/ou quantitativos,
transformada pelo mercado num bem que todos procuram adquirir visando alcançar um lugar no âmbito da produção, mas também
pode representar uma importante ferramenta em prol da emancipação e do protagonismo social.
Mediante o propósito de discutir o entorno do processo de
Formação e Trabalho do Assistente Social no Estado do Amazonas,
faz-se necessário em primeiro lugar efetuar uma interpretação do
contexto no qual se concretiza este processo de formação e desenvolvimento do trabalho deste profissional, sendo indispensável uma
leitura de totalidade, abrangendo as dimensões socioeconômica, política e cultural, considerando o contexto sócio-histórico e os sujeitos
locais, as demandas e particularidades vivenciadas na região, inclusive considerando os determinantes macroestruturais.
É imprescindível reconhecer na atualidade, que a vivência
dos rebatimentos gerados pelo aprofundamento das desigualdades
sociais, expressado na precarização das condições de trabalho e de
vida, não se coloca apenas no espaço sócio-ocupacional, mas se estende ao plano das academias e instituições de ensino, na produção
de conhecimentos, na realização de pesquisas e atinge o processo de
formação profissional, que sofre profundas e contínuas mudanças
decorrentes deste momento socio-histórico no qual a reestruturação
do capital apresenta o avanço científico e tecnológico como uma das
estratégias centrais de expansão de mercado, ao mesmo tempo em
que acentua a pauperização a condições extremas, principalmente
na região Norte do país.
Assim, entende-se que os quadros técnicos que compõe a
Universidade, na condição de Instituições de Ensino superior (IES)
precisam estar preparados para contribuir com o debate em âmbito
regional, nacional e global, no intuito de subsidiar com saberes qualificados a formulação de políticas públicas e sociais e os segmentos
da sociedade civil organizada na busca pela melhoria da qualidade
de vida do conjunto da sociedade, como parte do seu compromisso
social, garantindo, ainda, um ensino que responda aos desafios deste
tempo presente.
Desse modo, destaca-se a relevância da referida abordagem,
sobretudo no presente contexto, marcado pelo retrocesso no âmbito
dos direitos trabalhistas e dos processos democráticos, de luta por
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garantia e consolidação de direitos, em vista do crescimento do conservadorismo e da precarização do trabalho e do ensino.
A fim de contribuir com este debate, o artigo apresenta breve contextualização socioeconômica, política e cultural do estado
do Amazonas, abordando neste contexto a formação profissional e
a pós-graduação em Serviço Social no estado, a partir de pesquisa
bibliográfica e documental. Tendo sido identificado que no contexto
da graduação, a Ufam desponta como pioneira na formação, bem
como registra-se um progressivo avanço do ensino privado, sobretudo, do ensino a distância. Na pós-graduação, o programa em Serviço
Social e Sustentabilidade na Amazônia da Ufam, é o primeiro e único
até o momento da referida pesquisa (2020), nele a formação e a pesquisa privilegiam a temática socioambiental pelo compromisso de
formar competências técnicas capazes de propor ações de proteção
da sociobiodiversidade regional.
Dentre os resultados obtidos a partir da pesquisa, foi possível
observar a tendência de agravamento da precarização do ensino público e da mercantilização da educação, sendo que os desafios postos
pedem intensificação de construção coletiva de alternativas, ao que
está posto, com estratégias de resistências.
A partir deste cenário, este artigo guarda o desafio de estimular uma reflexão sobre o contexto amazônico, a formação e pós-graduação em Serviço Social no estado. Para tal, o texto divide-se em
três momentos principais. No primeiro, situa o tempo e o espaço em
que concorre a formação em Serviço Social, a partir de uma contextualização socioeconômica, política e cultural no Estado do Amazonas. No segundo momento, faz uma descrição dos cursos de graduação em Serviço Social do estado, discutindo tendências, desafios e
perspectivas postos pela conjuntura atual para educação brasileira.
Por último, caracteriza o Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia – destacando suas atribuições,
desafios e perspectivas.

Amazonas: contextualização socioeconômica, política e cultural
O Amazonas está situado na Região Norte do Brasil e faz parte
da Amazônia Brasileira, tendo fronteira com a Venezuela, Roraima,
Colômbia, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Peru e Acre. Este estado possui 62 municípios e a população está estimada, em 2020, em
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4.207.714 habitantes (1,99% da população do Brasil). A área territorial de 1.559.167,889 km² ocupa mais de 18% da superfície do país
e apresenta uma densidade demográfica de 2,23 hab/km², sendo o
maior estado do Brasil (IBGE, 2017). Cabe destacar que o Amazonas
possui 12,13% da área territorial do estado protegida, sendo atravessado pela maior bacia hidrográfica do mundo, o rio Amazonas, com
6.300 quilômetros (AMAZONAS, 2020).
O Amazonas apresenta importantes características socioeconômicas, política e culturais distinguindo-se das demais unidades federativas do Brasil por suas peculiaridades na história, que guardam
relação com a formação sócio-histórica da Amazônia brasileira pela
colonização portuguesa no Brasil.
A Capitania de São José do Rio Negro, primeiro nome dado
ao que viria ser o estado do Amazonas, foi criada em 3 de março
de 1755, instalada a 7 de maio de 1757. Lutas e resistências foram
empreendidas para a obtenção da autonomia administrativa como
Província do Amazonas que ocorreu em 1850, pela Lei nº 582, de
5 de setembro de 1850, sendo inaugurada em 1º de janeiro de 1852
(JOBIM, 1957).
Na história econômica da Amazônia e do Amazonas, os recursos naturais manejados pelo extrativismo de coleta pela população
local foram apropriados como atividade econômica pelos colonizadores portugueses, em especial, a borracha, sendo redirecionada para
o mercado consumidor mundial, sobretudo, a partir da introdução
da navegação a vapor (1853), da abertura do rio Amazonas à navegação internacional (1867), do aumento da demanda da borracha no
mercado internacional para fabricação de pneus e o uso da mão-de-obra nordestina. Benchimol (1977) denomina o ciclo da borracha
como Batalhas, sendo, a primeira, de 1850 a 1915, e, a II Batalha de
1941 a 1945, porém, para o autor, essa atividade pouco contribuiu
para as populações locais.
Nesse viés histórico, no que tange ao aspecto socioeconômico,
quatro questões articuladas evidenciam heranças da trajetória histórica do estado do Amazonas e que se fazem presente na contemporaneidade: a concentração da população do estado na área urbana e
na cidade de Manaus, centralização econômica em Manaus, capital
do estado, e a dependência econômica do Amazonas ao modelo de
desenvolvimento da Zona Franca de Manaus - ZFM.
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O desenvolvimento do Amazonas, desde final da década de
60, do século XX, está representado pelo Polo Industrial de Manaus
(PIM), cuja âncora é o modelo Zona Franca (Decreto Lei 288/67),
que consiste numa política tributária diferenciada do governo federal e estadual de incentivo às empresas a se instalarem na área de
abrangência do benefício. A ZFM impulsionou um súbito crescimento demográfico em Manaus, a população passou de 200 mil habitantes em 1960, para 900 mil nos anos de 1980 e, 1,5 milhão em
2002 (IBGE, 2010).
Sobre a concentração urbana, no censo de 2010, a população
era de 3.483.985, desse contingente populacional, 79,1% residiam na
área urbana, nas sedes municipais. Na capital, Manaus, essa concentração espacial ficava mais evidente, de uma população de 1.802.014
habitantes, 99,00% residiam na área urbana (IBGE, 2010).
Manaus, também, detinha, em 2010, 51,72% do total da população do Amazonas. Na estimativa populacional de 2020, Manaus
alcança 2.219.580 habitantes (IBGE, 2017), aumentando para 52,75%
a concentração populacional. O contraste populacional entre os municípios do Estado é expressivo. Parintins, o segundo município mais
populoso do Estado, em 2010 apresentava uma população de 102.033
habitantes, detendo 2,92% da população do Amazonas (IBGE, 2010).
A importância econômica de Manaus pode ser evidenciada,
ainda, pela sua participação com 78,54% no Produto Interno Bruto
(PIB) do Amazonas, com R$ 73,201 bilhões, em 2017, com destaques
para a contribuição dos setores econômicos para o PIB, tais como:
Serviço 50,24%; Indústria 27,93%; Agropecuário 6,01% e Impostos 15,82%. O PIB do Amazonas representa 1,44% do PIB do Brasil
(AMAZONAS, 2020).
Descentralizar a economia de Manaus é necessário e urgente
no Amazonas. É importante mencionar a ampliação dos incentivos
fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM) para a região metropolitana provocadas pelo Projeto de Lei nº 2918/2015, em tramitação
na Assembleia Legislativa do Estado, que propõe a alteração na Lei
288/67, que criou a ZFM. Tal ampliação abrangeria os 13 municípios
da Região Metropolitana de Manaus (RMM5). Uma vez que isso seja
possível, potencializaria investimentos econômicos nesses locais; e,
5 Municípios da Regia Metropolitana de Manaus: Manaus, Iranduba, Manacapuru, Novo
Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Careiro Castanho,
Itacoatiara, Autazes, Silves, Itapiranga e Manaquiri (Lei N° 52/2007 e Lei complementar
N° 64/2009).
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também poderia provocar um deslocamento da concentração populacional de Manaus.
No que diz respeito ao emprego e renda, o Amazonas apresenta uma grande concentração de renda, e, um mercado formal de
trabalho centrado no setor público, que representa 34,27% de participação de todos os vínculos empregatícios formais (AMAZONAS,
2020). Engel (2015) indica que o Norte do país alcança os maiores
percentuais de concentração de renda do Brasil: de 59% a 67% da
renda dos estados da região pertencem a uma parcela muito pequena
da população. Dentre esses, a pior situação é a do Amazonas: quase
70% da renda está nas mãos dos 20% mais ricos (67,9%, especificamente) e, em Manaus, a situação também é grave, pois 65,4% da renda estão concentrados nas mãos de uma pequena elite econômica.
A população do Amazonas possui um dos menores rendimentos do Brasil, a renda mensal domiciliar per capita está entre R$
607,00 a R$ 847,00, abaixo de 01 salário mínimo que, em janeiro de
2018, era de R$ 954,00. Em 2018, a taxa de desocupação no estado
chegou a 13,8% (IBGE, 2019).
A população do Amazonas, submetida a um processo de colonização violento pelos colonizadores e seus agentes (missionários,
representantes da Coroa Portuguesa, políticos locais), sofreu profundas transformações do ponto de vista quantitativo e qualitativo, em
especial, os povos tradicionais indígenas e não indígenas, os quais
não foram respeitados em seus modos de vida, marcados por práticas
culturais e saberes relevantes sobre os ecossistemas amazônicos. Em
2010, as etnias indígenas representavam menos de 5% da população
do estado, conforme Tabela 01.
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Tabela 01 - População do Estado do Amazonas por sexo x cor ou raça /
2010
Distribuição da população por cor ou raça

População total
Branca

Preta

Amarela

Parda

3483985
740065
21,24%

Indíge-

Sem de-

na

claração

Total
143748

31773

4,12%

0,91

2399713

168680

6

Distribuição percentual (%)
68,88%

Distribuição da popu-

4,84%

-

Distribuição percentual (%)

lação por sexo
Homens

1753179

47,97% 57,68%

46,12%

50,56%

51,71%

83,33%

Mulheres

1730806

52,03% 42,32%

53,88%

49,44%

48,24%

16,67%

Fonte: organizado pelas autoras com base em IBGE - Censo Demográfico (2010)

Ainda que, os indígenas tenham passado pela “destribalização, catequese e servidão” (BENCHIMOL, 2009, p.31), na visão do
autor, a cultura indígena sobrevive e está representada na região pelos seus descendentes indígenas e caboclos, mas, não exclusivamente. Conforme Chaves (2001), a região conta com uma diversidade
cultural que advém da miscigenação ocorrida nos diversos ciclos de
ocupação da Amazônia. As influências culturais desses povos, migrantes e imigrantes, com as populações indígenas proporcionaram
uma grande fusão de conhecimentos, assim incorporando significados, crenças, mitos e outros fenômenos às explicações tradicionais já
existentes.
Acerca da migração no Amazonas, dois processos merecem
destaque, por servirem de fortes atrativos: os dois ciclos da borracha,
atração exercida sobre os nordestinos, e, a Zona Franca de Manaus
que provocou um alto fluxo migratório campo-cidade. Para explicar
migração campo-cidade no Amazonas, além do fator econômico, os
interesses políticos foram determinantes em virtude de uma limitada
viabilização de bens e serviços sociais na hinterlândia do estado, desse modo, contribuindo para uma urbanização centralizada na cidade
de Manaus (MELO; PINTO, 2003).
Bens e serviços de consumo coletivo concentram-se na capital
do estado, a título de exemplificação, destacam-se os leitos hospi- 61 -

talares, cuja taxa no Amazonas corresponde a 1,65 no ano de 2018,
possuindo o maior quantitativo (4.297) em 2018, com uma taxa de
2,02 leitos para cada mil habitantes, 80% dos médicos também estão
na capital (AMAZONAS, 2020).
Outros indicadores que tratam sobre a realidade no Amazonas
expõem, ou melhor, mascaram as reais nuances da realidade, como
o Índice de Desenvolvimento Humano IDH do Amazonas de 0,733,
alcançado em 2017, considerado alto nível de desenvolvimento,
nesse mesmo ano, o do Brasil ficou em 0,759 (AMAZONAS, 2020).
Por outro lado, o Amazonas ainda apresentou em 2018, um percentual de 11,0% de pessoas entre 15 a 17 anos que não frequentavam a
escola, percentual que no Brasil é de 11,8% (IBGE, 2019).
Ainda, sobre dados da educação no estado, no ano de 2018, o
Amazonas apresentou 5.376 escolas do nível básico ao ensino médio,
envolvendo a rede estadual, municipal, particular e federal. A quantidade de alunos matriculados em 2018 foi de 1.165.354, houve uma
redução de 0,32%, comparada ao ano de 2017, que foi de 1.169.092
alunos matriculados (AMAZONAS, 2020). É indubitável que é necessário maior investimento nessa área para que o direito à educação
possa ser usufruído por toda a população do estado, sobretudo, os
adolescentes e jovens em idade escolar.
Ao expor algumas características do Amazonas foi possível
perceber que a grandeza desse estado, representando pela sua dimensão territorial, também se revela na desigualdade socioeconômica vivenciada pela população, bem como entre os entes municipais.
Observa-se que há um emaranhado de questões que dependem das
iniciativas governamentais para priorizarem os direitos da população local, inclusive reconhecendo sua diversidade para proporcionar
o atendimento via políticas públicas, não apenas direcionadas para
a redução das incertezas no que tange à sobrevivência econômica,
social e cultural, mas, sobretudo, na garantia de um desenvolvimento
com sustentabilidade.

A tendência dos cursos de Graduação em Serviço Social no
Amazonas
A formação em Serviço Social no Amazonas sofre as inflexões
do contexto sociopolítico em que se inserem as Instituições de Ensino Superior (IES) do país. Segundo Garcia e Fernandez (2018), os
cursos de graduação em Serviço Social têm acompanhado nas últi- 62 -

mas décadas o movimento de expansão do ensino superior privado
no país.
A região Norte, e, particularmente, o estado do Amazonas,
ratifica esta tendência da educação quanto à privatização do ensino
superior, com expressivo quantitativo de cursos de Ensino a Distância (EaD), como pode ser apreciado no Quadro 01.
Tabela 2 – Instituições de Ensino Superior que ofertam curso de
Serviço Social no Amazonas
Organização
AMAZONAS
Fa
Fr
Acadêmica
Somente PRESENCIAL (P)
03
12%
Somente EaD
27
75%
P e EaD
6
13%
Total
36
100%
Fonte: organizado pelas autoras, com base em dados extraídos do e-MEC, 2020.

No Amazonas, nove (9) instituições de ensino superior ofertam o curso de Serviço Social presencial, sendo três universidades;
dois centros universitários e três faculdades, e deste conjunto de instituições quatro ofertam também EaD. Há uma hegemonia no quantitativo de instituições de educação superior que ofertam EaD (75%).
Isso significa novos rumos na formação e no exercício profissional
do Assistente Social. Todavia, há outras variáveis que precisam ser
consideradas nesse cenário, como o quantitativo de alunos matriculados e formados, pois embora o quantitativo de oferta seja grande,
isso não corresponde automaticamente ao mesmo quantitativo de
formados. Tendo em vista que ocorre um elevado percentual de alunos em condição de retenção e de evasão por inúmeras razões sobre
esta questão alguns estudos estão sendo implementados.
A Universidade Federal do Amazonas - campus Manaus fundada em 1909 foi reconhecida à primeira IES brasileira, sendo
também precursora na região com o Curso de Serviço Social que funciona desde 1945; a mais recente é a Faculdade Estácio de Sá, autorizada a funcionar em 2012. O curso de Serviço Social da Universidade
Nilton Lins funciona há mais de 15 anos e a Universidade Paulista
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há mais de 10 anos. Quatro instituições oferecem apenas curso presencial, dentre estas somente a Ufam oferece curso no interior – na
cidade de Parintins. (Cf. Quadro 1).
Quadro 1. Instituições de Ensino Superior com Cursos de Serviço
Social no Amazonas – por modalidade
Nome da Instituição

Ano de
Autorização

Município de
Credenciamento

Modalidade

Centro Universitário
CEUNI – Fametro

2005

Manaus

Presencial

Centro Universitário do
Norte – Uninorte

1998

Manaus

EaD/Presencial

Escola Superior Batista do
Amazonas – Esbam

2008

Manaus

EaD/Presencial

Faculdade Estácio do
Amazonas

2012

Manaus

EaD/Presencial

Faculdade Salesiano Dom
Bosco – FSDB

2003

Manaus

EaD/Presencial

1945

Manaus

2007

Parintins

Universidade Luterana do
Brasil (Ulbra)

2007

Manaus

Presencial

Universidade Nilton Lins
– UNINILTONLINS

2003

Manaus

Presencial

Universidade Paulista –
UNIP

2009

Manaus

EaD/Presencial

Universidade Federal do
Amazonas – Ufam

Presencial

Fonte: Elaboração própria, com base em dados extraídos do e-MEC, 2020

O Quadro 1 aponta a predominância de Universidades na
oferta dos cursos presenciais de graduação em Serviço Social, sendo
uma pública federal e duas universidades privadas. O Centro Universitário mais antigo é o Uninorte, funcionando há mais de 20 anos.
No final da década de 1990 e, início do século XXI, houve uma expansão de EaD nos cursos de Serviço Social no Amazonas com uma
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forte presença do setor privado nessa modalidade na educação superior em instituições, sobretudo, não universitárias.
Entre 2008 e 2014 um total de 6 instituições foram autorizadas
a oferecer o curso de Serviço Social, com ampliação de 3 instituições
por ano. Após 2014 houve uma queda gradativa nas autorizações
para funcionamento das instituições. Em 2015 e 2017 somente 4 instituições foram autorizadas a oferecer curso de Serviço Social:
Quadro 2. Cursos de Serviço Social – cidades polos com EAD
Cursos de Serviço Social exclusivamente na modalidade EAD
Instituição

Cidades com Polos

Centro Universitário Braz Cubas

Manaus

Centro Universitário da Grande Dourados

Carauari e Manaus

Centro Universitário Dom Pedro II –
Unidompedro

Manaus

Centro Universitário Facvest

Iranduba

Centro Universitário Faveni

Autazes, Guajará

Centro Universitário Inta – Uninta

Manaus, Maués, Urucará

Centro Universitário Internacional –
Uninter

Humaitá, Itacoatiara, Manaus

Centro Universitário Leonardo da Vinci
– Uniasselvi

Coari Itacoatiara, Iranduba, Juruá,
Manacapuru

Centro Universitário Planalto do Distrito Federal – Uniplan

Manaus e Itacoatiara

Centro Universitário Projeção

Humaitá

Centro Universitário Unidom-Bosco
Faculdade Católica Paulista- Facap

Manacapuru
Itacoatiara
Anamã, Borba, Careiro, Coari,
Envira, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru

Faculdade Educacional da Lapa
Faculdade de Ensino Superior da Cidade
da Feira de Santana
Faculdade Multivix Serra

Manaus
Manaus

Universidade Anhanguera – Uniderp
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Nova Olinda do Norte

Universidade Brasil

Itacoatiara

Universidade Católica Dom Bosco –
UCDB

Manaus
Boca do Acre, Fonte Boa, Humaitá, Manacapuru

Universidade Cesumar
Universidade Cruzeiro do Sul

Novo Aripuanã e Tabatinga

Universidade de Araraquara

Manaus

Universidade La Salle

Manaus

Universidade Pitágoras – Unopar

Coari, Itacoatiara

Universidade Potiguar

Manaus

Universidade Salgado de Oliveira

Boa Vista dos Ramos

Universidade Salvador – Unifacs

Parintins

Universidade do Sul de Santa Catarina

Manaus

Fonte: organizado pelas autoras, com base em dados extraídos do e-MEC, 2020.

Na segunda década do século XXI consolidou-se a oferta de
cursos de graduação na modalidade EaD no Amazonas, principalmente em cidades do interior. O Quadro 3 aponta 48 polos em 22
cidades do interior, mais a capital, totalizando 23 em todo o estado.
As cidades que mais acomodam polos são: 12 em Manaus; 07 em Itacoatiara; 04 em Manacapuru; 03 em Humaitá e 03 Coari. E o restante
dos polos se encaixou em cada uma das demais cidades. Este avanço da EaD está relacionado a diferentes discursos. Segundo Pereira
(2009), o governo Lula defendeu, em seu discurso, a democratização
do ensino superior que guarda um processo de certificação e não de
formação qualificada de novos profissionais.
O processo de certificação confirmou-se no Amazonas, Andrade e Vallina (2020) relatam que o sonho de ingresso no ensino
superior via EaD se transforma em pesadelo quando estudantes descobrem que o curso de graduação é na realidade um curso livre de
extensão com carga horária de até 300 horas. “Os alunos compram
como se fosse um curso de graduação, recebem diploma e histórico escolar fornecido por uma instituição de ensino credenciada pelo
MEC (...), o CRESS indefere a inscrição de solicitante, até porque não
há funcionamento na modalidade com polo no município” (Idem,
p.97). Os autores destacam que nas visitas realizadas pela Comissão
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de Orientação e Fiscalização (COFI) do Conselho Regional de Serviço Social do Amazonas foram atestadas em EaD as condições precárias de espaços onde são ministradas as aulas na modalidade EaD, e,
em muitos casos, cursos sem projetos pedagógicos, quadro docente,
política de estágio.
Em suma, a modalidade EaD em diversos polos de municípios do Amazonas em cursos de graduação em Serviço Social tem
demonstrado que a educação se transformou em mercadoria, prevalecendo o quantitativo de cursos em detrimento da qualidade.

Breve Caracterização do PPGSS/Ufam: Desafios e Perspectivas
A proposta pedagógica de mestrado, em caráter stricto sensu, que configura o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS), vinculado ao Instituto
de Filosofia, Ciências Sociais e Humanas (IFCHS) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), foi aprovada em 24/01/2007 pelo
Conselho Técnico Científico da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes), reconhecido pela Portaria nº
1077 do MEC, de 31/08/2012, (DOU 13/09/2012, sec. 1, p. 25 e 99)
e encontra-se junto a grande área das Ciências Sociais Aplicadas e
Serviço Social.
A criação do PPGSS resultou da consolidação de estudos e pesquisas realizados pelos docentes do Departamento de Serviço Social
(DSS), que estavam voltados para a interpretação do conjunto de pautas pendentes no limiar do século XXI frente à conjuntura socio-histórica vigente na sociedade global, na formação social brasileira e no
contexto da região Amazônica. Assim, a proposição e a estruturação
deste mestrado acadêmico foram impulsionadas pelos parâmetros éticos políticos da profissão, sob o imperativo de avançar na construção
de competências dinâmicas e compromissadas com o desvendamento
das expressões da questão social na Amazônia, visando à construção
de ações afirmativas de cidadania e de protagonismo social.
Desse modo, a criação do PPGSS da Ufam teve como ponto
de partida a identificação das expectativas, necessidades e interesse
em ampliação do grau de formação, instrumentalização e conhecimento dos profissionais de Serviço Social, de maneira particular e
de outras áreas afins no plano regional e do reconhecimento de que
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a pós-graduação, como parte integrante das bases do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia (SNC&T), viria a contribuir de forma
determinante para gerar impactos sociais, tais como: formação de
recursos humanos de alto nível para alavancar o ideário e a composição de ações no âmbito das políticas públicas; continuidade e aprimoramento do conhecimento científico e na formação de quadros
dos coletivos orgânicos (grupos de pesquisa) para atuarem nas áreas
de ensino, pesquisa e extensão nas Instituições de Ensino Superior
(IES); contribuição para crescimento da produção científica, via difusão, publicização e socialização dos conhecimentos.
O PPGSS abrange estudos em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, sob tal abrangência a temática da Sustentabilidade Socioambiental serve como questão transversal no processo
formativo e alcança parte dos estudos e pesquisas implementados
no programa. O conceito de sustentabilidade envolve controvérsias
científicas e tem sido debatido por variadas matrizes discursivas, seja
focado pelas narrativas conservadoras, em justificação aos processos
de produção e consumo determinados pela globalização econômica.
Vale ressaltar, todavia, que sob a perspectiva crítica, a formulação
das bases teóricas segue ganhando consistência e abrangência, sob
este último enfoque o PPGSS segue uma empreitada, na qual diversos membros do corpo coletivo de formadores investem esforços e
guardam compromisso efetivo.
Sob tal prerrogativa, parte-se da abordagem que preconiza
que a questão social possui diferentes expressões, dentre elas a ambiental, o que contribui para que na conjuntura atual seja necessário
reconhecer a vigência de uma crise de contornos socioambientais.
A proposta deste programa é pautada na matriz discursiva contra-hegemônica, numa efetiva crítica à noção de “desenvolvimento sustentável”, em seu caráter eminentemente instrumental às políticas
de corte neoliberal da globalização. A sustentabilidade, sob a matriz
discursiva contra-hegemônica, está fundamentada no pensamento
ambiental (SACHS, 1986; LEFF, 2009).
Sachs (1986) indica que a sustentabilidade abrange cinco dimensões: sustentabilidade social – que concebe o processo de desenvolvimento com distribuição de renda, acesso aos direitos sociais e a
redução da desigualdade social entre ricos e pobres, na defesa de uma
sociedade justa e com equidade no que se refere à distribuição de ri- 68 -

quezas; Sustentabilidade econômica - requer a ampliação da aplicação
dos recursos públicos e privados na viabilização de políticas sociais,
na alocação e no manejo eficiente dos recursos naturais, que para ser
alcançada depende do emprego mais eficaz dos recursos extraídos
da natureza, sob a égide de uma nova relação sociedade-natureza;
Sustentabilidade ecológica - compreende a utilização responsável dos
recursos naturais, mediante máximo aproveitamento do potencial de
recursos existentes nos diversos ecossistemas, com um nível mínimo
de deterioração, o que implica na limitação do uso de recursos não
renováveis, defendendo um novo padrão de consumo e de produção; Sustentabilidade espacial/geográfica - vigilância/controle na distribuição espacial dos assentamentos humanos e das atividades econômicas orientada pela lógica do capital para manter um equilíbrio
entre configurações urbano-rural; Sustentabilidade cultural - implica
num processo de mudança em sintonia com a valorização dos saberes e habilidades culturais locais, propondo um desenvolvimento
que respeite as especificidades regionais.
A concepção de sustentabilidade proposta por Sachs (1986)
está aportada em princípios de ecologia e de justiça social, resguarda
os limites do potencial de produção dos ecossistemas, a redistribuição justa e equânime das riquezas da sociedade, defesa da autonomia
dos povos tradicionais, valorização e respeito aos seus modus vivendi, na garantia do futuro das gerações vindouras, pondo em confronto o modelo de desenvolvimento capitalista predador.
A área de concentração do PPGSS, ao visar contribuir com
a produção de conhecimento sobre a questão social na Amazônia
em suas múltiplas expressões na sociedade, sob a ênfase na questão
socioambiental, abrange estudos sobre Serviço Social, Políticas Públicas, Trabalho e Sustentabilidade na Amazônia. O programa inclui
a formação de profissionais de Serviço Social e de áreas afins, sob a
perspectiva do trabalho e pesquisa interdisciplinar para fomentar a
produção de conhecimentos sobre a formulação de políticas sociais
no contexto socioambiental e suas interfaces com as demandas e necessidades dos povos amazônicos, a partir das prerrogativas da sustentabilidade socioambiental para desenvolvimento regional.
O PPGSS possui duas linhas de pesquisa intituladas (i) “Questão social, políticas sociais, lutas sociais e formação profissional” e
(ii) “Gestão social, desenvolvimento, ambiente, direitos humanos,
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cultura e diversidade socioambiental”. A primeira linha está direcionada para o estudo da questão social e das políticas sociais, com foco
nas lutas sociais e formação profissional na Amazônia. A segunda
abrange estudos sobre a gestão social das políticas públicas e seus impactos socioambientais na Amazônia, no desvendamento da relação
sociedade-natureza no modelo de desenvolvimento, da questão socioambiental, direitos humanos, cultura e diversidade socioambiental no âmbito da dinâmica de sustentabilidade na Amazônia.
O quadro docente do PPGSS é composto por um total de
quinze (15) docentes, sendo treze (13) permanentes, um (01) colaborador e um (01) visitante (Relatório Sucupira, 2019). Conforme a natureza formativa do Programa que adota o enfoque interdisciplinar,
em nível de doutoramento os docentes compõem um leque abrangente de áreas das ciências: quatro (04) doutores em Serviço Social;
um (01) doutor em Política Social; dois (02) doutores em Gestão da
Inovação em Biotecnologia; um (01) doutor em Ciências Sociais/
Antropologia; um (01) doutor em Política Científica e Tecnológica;
um (01) doutor em Ciências Biológicas (Botânica Econômica); dois
(02) doutores em Sociedade e Cultura na Amazônia; dois (02) doutores em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia; um
(01) doutor em Economia. Na busca por atualização e ampliação das
competências técnicas 08 docentes do quadro já realizaram pós-doutoramento.
Ao longo dos 13 anos de existência do Programa, diversas
ações implementadas por docentes e discentes merecem destaque
pela relevância social e acadêmica alcançada, são elas: a formação
de 118 mestres; a articulação entre pesquisa e extensão no âmbito
dos 08 grupos de pesquisa associados; a sistemática interação com a
graduação (Iniciação Científica); a produção técnica e cientifica do
próprio Programa com a organização de livros e coletâneas. Assim
como a publicação em periódicos, em revistas e livros de outras instituições, a organização e participação em eventos regionais, nacionais
e internacionais.
Vale destacar, o impulso recebido a partir do estabelecimento
da parceria acadêmica com a Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS) e a Universidade Federal do Pará (UFPA),
por meio do Programa de Cooperação Acadêmica na Amazônia –
Procad Amazônia, vislumbrada para consecução no período de 2018
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a 2023, que vem gerando um processo qualitativo com resultados
significativos. De maneira similar, desde 2017, registram-se ações
de internacionalização, com recebimento de alunos estrangeiros do
Programa de Alianças para a Educação e Capacitação (Paec), vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA) e ao Grupo
Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB).
Mediante o quadro que se afigura no contexto brasileiro em
face à crise socioambiental e os dilemas político institucionais, uma
complexidade de fatores e problemáticas são impostos às IES. Ao
PPGSS, em que pese os complexos desafios e dilemas vigentes, denota-se que as produções (estudos e pesquisas) desenvolvidas têm
contribuído para desvelar as especificidades, necessidades e demandas regionais, ao mesmo tempo, subsidiam com informações qualificadas o fomento para políticas públicas e para um desenvolvimento
socioeconômico com sustentabilidade. O PPGSS, em particular, enfrenta situações e circunstâncias que demandam esforços coletivos
para superação, tendo em vista o significado que possui na dinâmica
da Amazônia para prosseguimento e (re) aplicabilidade dos processos gerados no campo da investigação científica e na constituição
de redes de cooperação entre academia e sociedade, que compõem
um dos pilares primordiais do Sistema Nacional da Pós-Graduação
(SNPG) do Brasil.

Considerações Finais
O Amazonas apresenta um mosaico de culturas entrelaçadas
aos processos de produção econômica e da vida social, as contradições e desigualdades presentes nesse espaço social foram herdadas e
construídas ao longo de séculos de história de expropriação da natureza e da população local. Neste cenário multifacetado, destacam-se
as desigualdades sociais e contrastes entre a as cidades do interior e
a capital.
Neste sentido, é notória a presença marcante de instituições
de educação públicas e privadas primeiramente na capital e, tardiamente, no interior do estado. Destaca-se, a presença da Ufam, sobretudo, o curso de graduação em Serviço Social, na capital há mais de
70 anos e hoje também na cidade de Parintins. No entanto, ou que
sobressai nos municípios do interior são os cursos de graduação em
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Serviço Social na modalidade EaD, confirmando assim a consolidação do ensino privado e a distância.
No âmbito deste contexto se insere a proposta do Programa
de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS), decorrente de estudos e pesquisas que visibilizaram o
necessário investimento na produção de conhecimento científico sobre a questão social na Amazônia, formação de recursos humanos com
competência técnica e científica para propor e implementar políticas
públicas de forma coerente com o contexto regional, sem desconsiderar o âmbito nacional e global.
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RIO GRANDE DO SUL EM TELA:
breve análise socioeconômica, política, cultural e
da formação em Serviço Social
Erica Bomfim Bordin1
Rodrigo dos Santos Nunes2
Thiana Orth3

Introdução
Traçar e analisar as principais características do estado do Rio
Grande do Sul, como aprofundamento de produto elaborado4 no
escopo do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad
Amazônia), é o principal objetivo deste capítulo. A referida pesquisa
intitulada “A formação e o trabalho profissional do assistente social:
aproximações e particularidades entre Amazônia e o Rio Grande do
Sul”, financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), é fruto de cooperação interinstitucional
entre o Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam);
o Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e o Programa de
1 Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela PUCRS. Realiza Pós-doutorado no PPGSS/PUCRS como bolsista PNPD/Capes - professora colaboradora e pesquisadora do GTEMPP/NEPES. Principais Experiências Profissionais como técnica, gestora,
pesquisadora e assessora no campo das Organizações da Sociedade Civil. E-mail: ebordin@pucrs.br.
2 Assistente social, mestre e doutor em Serviço Social pela PUCRS. Realiza Pós-doutorado
no PPGSS/PUCRS como bolsista PNPD/Capes - pesquisador do GTEMPP/NEPES e Editor Assistente da Revista Textos & Contextos. Estuda a Política de Assistência Social, Processos de Rualização, Situação de Rua, Capitalismo. Participa da Comissão de Formação e
Trabalho Profissional/CRESSRS. E-mail: rodrigo.nunes@pucrs.br.
3 Jornalista, mestre em Comunicação e doutora em Serviço Social pela PUCRS. Realiza
pós-doutorado no PPGSS/PUCRS como bolsista PNPD/Capes. É pesquisadora do Grupo
de Estudos sobre teoria Marxiana, Ensino e Políticas Públicas (GTEMPP/NEPES). Tem
interesse e pesquisa as áreas de política social, pobreza, comunicação, mídia e narrativas
contra hegemônicas. E-mail: thiana.orth@pucrs.br.
4 Equipe responsável pela coleta de dados analisados nesse capítulo: Erica Bomfim Bordin (PNPD); Monique Damascena (PNPD); Rodrigo dos Santos Nunes (PNPD); Franciele
Machado dos Santos (Doutoranda); Claudiomiro Ramos Moreira (Mestrando); Andrea
Fao Carloto (Mestranda); Amanda Cabral Dias (Mestranda); e Barbara Corteline Gauer
(IC).
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Pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará
(UFPA), e visa responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais
as aproximações e as particularidades que conformam a formação
e o trabalho profissional do assistente social na Amazônia e Sul do
Brasil?
No que tange ao processo metodológico, no primeiro momento foi realizada a definição dos dados a serem coletados com
base nos objetivos da pesquisa. Posteriormente, iniciou-se a pesquisa documental, utilizando como fontes os sites oficiais dos seguintes
órgãos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através do Sistema de Recuperação Automática (Sidra - IBGE), Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) e também foi acessada a Plataforma do
Ministério da Educação (e-MEC). Foi realizada, ainda, revisão bibliográfica sobre a história, a cultura e a política do estado do Rio
Grande do Sul (RS).
Nos itens que compõem o desenvolvimento do capítulo se
esboçam breves aspectos históricos, culturais e políticos do estado,
bem como sua caracterização socioeconômica. Também são trazidas análises sobre a formação em Serviço Social, na graduação e na
pós-graduação.
Em termos territoriais, o Rio Grande do Sul (RS) está situado
no extremo sul do Brasil, fazendo limite fronteiriço com o estado de
Santa Catarina e com os países latino-americanos, Uruguai e Argentina. Com extensão de 281.707,151 km², o RS é o nono maior estado
brasileiro. Seu território está distribuído entre 497 municípios, ou
seja, o estado concentra 8,9% dos municípios brasileiros que somam
5.570 (IBGE, 2010). Ainda considerando o território, o RS está dividido em sete Mesorregiões Geográficas (centro ocidental, centro
oriental, metropolitana, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste), cada
qual possuindo suas particularidades. A mais populosa é a região
metropolitana, com 5.045.974 habitantes.
O Rio Grande do Sul, que tem como capital a cidade de Porto
Alegre, possui uma identidade cultural assumida, a cultura gaúcha.
Contudo, o estado se constitui de uma diversidade cultural em decorrência da presença de descendentes de povos indígenas, negros e
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europeus. Demarcam-se, nesse contexto, as danças típicas gauchescas, as festas tradicionais das comunidades locais, além dos costumes
gastronômicos, como o chimarrão e o churrasco.

Aspectos culturais e políticos
A história do estado do Rio Grande do Sul (RS) também é a
história de seus povos originários, que já habitavam a região antes
da considerada data oficial do descobrimento do Brasil. Nessa direção, destacam-se três etnias indígenas, que viviam no estado antes
da chegada dos colonizadores: os Gês, os Guaranis e os Pampeanos.
Os primeiros se dedicavam sobretudo à caça e pesca e foram praticamente dizimados por uma peste, como também pelos Bandeirantes
e depois pelos Povos das Missões. Já os Guaranis são considerados
os primeiros agricultores do RS e tiveram suas terras tomadas e sua
população também foi devastada, após a expulsão dos jesuítas, a partir de 1768. Há alguns indígenas remanescentes desta etnia que se
integraram à sociedade rio-grandense, mas pouco sobrou da cultura
Guarani no Estado. Os Pampeanos, por sua vez, contribuíram para
a mestiçagem dos peões das estâncias do pampa gaúcho, e em usos
e costumes campeiros (LAZZAROTTO, 1982). Hoje, restam pouco
mais de 32.989 pessoas autodeclaradas indígenas no estado (IBGE,
2010). Considerando outras fontes de informação, como a Fundação
Nacional do Índio – FUNAI, há aproximadamente 19.600 indígenas
no Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2012).
Nos anos de 1800, a economia da província se baseava nas
charqueadas (produção de carne salgada). Importante apontar que
até o século XIX o Estado tinha a quarta maior população de negros do Brasil. Em 1835, houve a Revolução Farroupilha, em que os
rebeldes republicanos lutaram em reivindicação às taxas extorsivas
cobradas pelo Império pela produção de charque, erva-mate e couro.
A Revolução Farroupilha (1835-1845) se configurou, historicamente, como evento emblemático da memória pública no Rio
Grande do Sul. Seus lances de batalha são, ainda hoje, narrados
em tom épico, e seus protagonistas transformados em heróis
da ‘pequena’ e da ‘grande’ pátria, ora pela suposta resistência à
opressão do centro político e econômico do Brasil, ora pela também hipotética aspiração à liberalização e ‘republicanização’ do
país, o que incorre na afirmação de seu caráter nacionalista. Em
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ambos os sentidos, como mito, a revolta tem sido matriz para
discursos políticos, debates historiográficos, criações artísticas e
projetos identitários (ZALLA; MENEGAT, 2011, p.49-50).

No último e controverso conflito desta guerra, chamado de
Massacre dos Porongos, mais de 100 negros foram assassinados e os
que sobreviveram foram enviados à corte brasileira. Segundo o historiador Juremir Machado da Silva (2010), foi uma emboscada aos
Lanceiros e Infantes Negros, uma espécie de traição na promessa por
liberdade (SILVA, 2010).
O processo de construção dessa memória como patrimônio
simbólico percorre diferentes períodos da produção intelectual. Momentos de disputa entre as diferentes narrativas da identidade gaúcha, como processo de produção e reprodução do episódio farrapo
enquanto mito, não só pelas batalhas discursivas no seio do próprio
movimento, ou na memória marginal e negativa da revolta, após a
resolução do conflito. Por outro lado, há “a celebração do episódio
pela geração republicana do final do século XIX” e a reabilitação definitiva da Revolução (também chamada de Guerra dos Farrapos)
“pela memória histórica oficial, nas primeiras décadas do século XX”
(ZALLA; MENEGAT, 2011, p. 50-51).
Nessa direção, é a partir do final da década de 1940 que há o
retorno festivo do ‘mito da revolução’, com o surgimento do movimento tradicionalista gaúcho. Este tradicionalismo é simbolizado
pelo dia 20 de setembro, dia de início da Guerra do Farrapos, comemorado como o Dia do Gaúcho.
Durante o Império do Brasil (1822-1889), os governantes do
estado eram escolhidos pelo governo central e nomeados pelo imperador do Brasil. Após a proclamação da república brasileira (1889)
passaram a ser escolhidos pelo voto direto, salvo em períodos de exceção. Na República Velha (1889-1930), o Partido Republicano Rio-grandense dominou o governo gaúcho. Com a Revolução de 1930, e
depois no Estado Novo (1937-1945), interventores federais passaram
a reger o Estado.
Com a redemocratização, após a Era Vargas (1939-1945), o
Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Social Democrático, ambos criados sob a inspiração de Getúlio Vargas, alternaram-se no
cargo denominado então governador do estado do Rio Grande do
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Sul. Com o golpe militar de 1964 e a instauração da ditadura militar
brasileira (1964-1985), perpetuaram-se governantes do partido de
sustentação do regime, a Aliança Renovadora Nacional, eleitos pela
Assembleia Legislativa. Desde 1982, os governantes dos Estados brasileiros são eleitos pelo voto direto. No Rio Grande do Sul, nenhum
governador conseguiu a reeleição ou fez sucessor, com o eleitorado
sempre preferindo candidatos de oposição ou que haviam rompido
com o governo.
Nessa direção, a composição de propostas políticas ao longo
das últimas duas décadas no RS, bem como o cenário político e as
principais diretrizes de cada Plano de Governo (de 1995 a 2019) também foram esboçadas, pois é a partir delas que se constroem e se dão
os direcionamentos dos projetos de sociedade para o estado.
O Plano de governo do então Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), hoje, MDB – Movimento Democrático
Brasileiro, em 1995, por exemplo, acenou contra o analfabetismo e,
principalmente, na busca pelo ensino de uma profissão aos jovens. O
governo, na época, prometeu unir-se às empresas, aos municípios e
às universidades para estimular o fortalecimento dos municípios do
interior com apoio à descentralização e difusão do conhecimento,
com defesa do pequeno produtor rural (Diretrizes de Governo Antônio Brito, 1995).
No final da década de 1990, mais precisamente no ano de
1999, já com o Plano do Governo Popular (Partido dos Trabalhadores - PT), tem-se como eixo central, apresentada como instância
maior de deliberação executiva, o Orçamento Participativo Estadual
(OP). A partir da “Formação de Grupos de Trabalho (cooperativas,
associações, empresas coletivas) que viabilizariam novos postos de
trabalho no campo e na cidade” (Programa de Governo da Frente
Popular Olívio Dutra, 1999, p. 97). Nesta perspectiva, o plano de
governo deu ênfase à formação de professores para a aplicação dos
temas relativos aos Direitos Humanos em programas que permearam todas as disciplinas dos currículos do primeiro e segundo graus
de ensino (atuais ensinos fundamental e médio).
No ano de 2003, o comando voltou a ser do PMDB e o foco,
novamente, foi para a expansão e diversificação da educação profissional, justificado pelas exigências do mercado de trabalho. Neste
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contexto, apareceu de forma explícita o cerceamento das liberdades
de participação, com a justificativa de retomar o “caráter republicano
da instituição de ensino do RS”.
Tendo em vista, porém, principalmente do conteúdo das provas de seleção para ingresso no magistério público estadual nas
quais se exigia dos candidatos familiaridade com a literatura
marxista e notadamente com sua variante gramsciana, considerando, também, a difusão em massa ao alunato de cartilhas
de caráter notoriamente marxistizante e de radicalizada crítica
social, torna-se inevitável tomar partido público sobre o ponto e
comprometer-se com devolver às instituições de ensino público
do RS o seu caráter republicano, pondo fim ao esbulho político-ideológico que hoje vemos (Diretrizes para o Governo Germano Rigoto, 2003, p. 28).

Em relação à Universidade Estadual seria “imperiosa e notória
a necessidade da despartidarização e desideologização da instituição”
(Ibidem, p. 29). Todavia, nota-se que mesmo com a suposta ameaça
marxista, para o desmonte da ideia de deliberação participativa, democrática e popular, contraditoriamente, ainda há registrado nestes
documentos oficiais preocupações em comprometer-se com atividades destinadas à erradicação do trabalho infantil e a conscientização
quanto ao uso indiscriminado de agrotóxicos, por exemplo.
Já a partir do ano de 2007, a política planejada é de “capacitação do ser humano e de incentivos para atração de investimentos”.
Destaca-se que o RS tem o 4º Produto Interno Bruto (PIB) estadual
do país, todavia o governo aponta um horizonte de solução dos problemas de gestão, “contemplado num programa estadual de Parcerias Público-Privadas - PPP”, com promessas de novas e promissoras
oportunidades para o agronegócio gaúcho (Plano de Governo Yeda
Crusius, 2007, p. 3). Contudo, o plano continua apontando para a
oferta de formação continuada aos professores e “profissionalização
de conselhos, aos quais ONGs se reportam para que eles possam ter
uma atuação mais estruturada, principalmente no que diz respeito à
captação de recursos junto à sociedade civil” (Ibidem).
Na segunda década do século XXI, retorna o governo petista e
se redesenha o objetivo do Plano de Governo Estadual com a proposta de ações, investimentos e políticas públicas a partir dos processos
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de diagnóstico e de planejamento, com destaque para a inclusão social
e combate à miséria. Esta proposta inclui a perspectiva da intersetorialidade entre as ações e políticas sociais, como Educação, Saúde e
Assistência Social.
Nesta continuidade da alternância entre governos e planos,
no ano de 2015, o PMDB ressurge com a proposta central de formação interna de mão de obra com os diferentes níveis de qualificação,
ressaltando a necessidade de privatizações e concessões e, também, a
renegociação da dívida.
Assim, chega-se ao ano de 2019 com prioridade absoluta do
atual governo do Estado (comandado pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB) na busca pelo “contingenciamento das despesas para cumprir a meta fiscal e a retomada da renegociação da
dívida” (Programa de Governo Eduardo Leite, 2019). Ou seja, a plataforma economicista ganha força e, com isso, áreas como educação
e saúde são diretamente afetadas com a diminuição de investimentos
nessas políticas.
Pode-se constatar, a partir deste breve panorama acerca dos
Planos de Governo do RS, que houve alternâncias nas diretrizes
entre as gestões, que ora operaram políticas conservadoras e ora
políticas mais progressistas. Desta forma, pontua-se que a falta de
continuidade dos processos de gestão por parte dos governos do Estado enfraquece a efetividade das políticas públicas, que a cada novo
governo sofrem mudanças de enfoques e de orientações, gerando a
descontinuidade de processos sociais emancipatórios.

Caracterização socioeconômica
De acordo com o último Censo (IBGE, 2010), a população do
Estado é de 10.693 milhões de habitantes, ou seja, 5,6% da população
brasileira. Considerando o número de habitantes e a área territorial,
a densidade demográfica do Estado é 39,79 habitantes/km², superior
à média do Brasil, que é de 22,43 habitantes/km². Conforme destacado no Quadro 01, que traz a estimativa populacional para o ano
de 2019, observa-se um crescimento em 635.676 habitantes (IBGE,
2019). Mas, ao comparar a estimativa populacional e os dados censitários, evidencia-se que a população do Rio Grande do Sul diminuiu
em 0,2% em relação à população brasileira.
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Quadro 01 - População residente no Brasil, na Região Sul e no Rio
Grande do Sul
População residente
%

Total (Estimativa Populacional,
2019)

%

190.755.799

100

208.494.900

100

Sul

27.386.891

14,3

29.754.036

14,2

Rio Grande do Sul

10.693.929

5,6

11.329.605

5,4

Total (CENSO
2010)
Brasil

Fonte: IBGE (2019).

Ainda sobre a população residente do Estado, destaca-se a
predominância de crianças e jovens até 29 anos, que somados chegam a 45,5% da população total. Na sequência, aparece a população
adulta, com idade entre 30 e 59 anos, que soma 40,8%. E, ainda, em
menor quantidade, a população idosa, com 60 anos ou mais, que
soma 13,6%. Ressalta-se que a população idosa é superior à da média
brasileira, que é de 10,7%, demonstrando que o fenômeno do envelhecimento populacional está mais avançado no Estado.
No que se refere à economia do Estado utilizaram-se, para a
caracterização, os dados do PIB disponibilizados pelo IBGE mais recentes, referentes ao ano 2016. Nessa direção, no Quadro 02, pode-se
observar que o Estado do Rio Grande do Sul participa com 6,52%
para o PIB do Brasil, o que o torna a 4ª maior economia do país,
ficando atrás apenas de São Paulo (32,52%), Rio de Janeiro (10,21%)
e Minas Gerais (8,69%).
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Quadro 02 - PIB a preços correntes e PIB per capita do Brasil, do
Sul e do Rio Grande do Sul
PIB
Preços correntes
(R$)

%

Estimativa
populacional (2016)

Per capita
R$ (estimativa)

Brasil

6.267.205.000.000,00

100

206.081.432

30.411,30

Sul

1.066.967.970.000,00

17,02

29.439.773

36.242,40

408.645.099.000,00

6,52

11.286.500

36.206,54

Rio
Grande
do Sul

Fonte: IBGE (2016).

No que se refere ao PIB Per Capita, é importante ressaltar que,
o cálculo realizado adotou o PIB a preços correntes referentes ao ano
de 2016 e a estimativa populacional para o ano de 2016, ambos disponibilizados pela Plataforma SIDRA/IBGE.
Sobre a composição do PIB do Estado, o setor de serviços se
destaca com a participação de 46%, seguido pela indústria com 20%,
pelos impostos com 13%, pelo setor público com 12% e, por último,
aparece a agropecuária, com participação de 9%.
A quantidade de pessoas desocupadas, que em nível nacional
é de 12.492,139, no Estado é de 486.973 e na capital, Porto Alegre, o
número é de 84.176 indivíduos desocupados, conforme quadro 03.
Destaca-se, ainda, que a quantidade de pessoas empregadas sem carteira assinada no Brasil é de 18.518,933, sendo que no Rio Grande do
Sul é de 798.891 e em Porto Alegre 116.480.
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Quadro 03 – Panorama Geral do Mercado de Trabalho 3º trimestre
de 2018, das pessoas de 14 anos ou mais de idade:
Dados

Brasil

Rio Grande do Porto AleSul
gre

População em Idade
Ativa (PIA)

170.311,208

9.475,684

1.253.068

População Economicamente Ativa (PEA)

105.113,655

5.960,832

825.237

População Ocupada

92.621,517
(53,9%)

5.473,858

741.061

(59,1%)

(58,5%)

População Subocupada

6.858,570

285.495

52.312

População desocupada

12.492,139

486.973

84.176

População em desalento

4.775,621

82.856

9.578

Empregados com
CTPS assinada

36.076,698

2.379,237

326.358

Empregados sem
CTPS assinada

18.518,933

798.891

116.480

Fonte: FIPE (2018)

Referente ao nível de ocupação, observa-se que o estado do
Rio Grande do Sul tem índices superiores à média geral brasileira em
percentual. Ainda assim, o quantitativo de pessoas fora da força de
trabalho é expressivo. Percebe-se, dessa forma, a existência de uma
grande parcela da população que não possui os meios de produção
e por isso necessita vender sua força de trabalho. Esta é a classe trabalhadora.
[...] Ela se constitui de um exército industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de maneira absoluta como se fosse
criado e mantido por ele. Ela proporciona o material humano a
serviço das necessidades variáveis de expansão do capital e sempre pronto para ser explorado, independente dos limites do verdadeiro incremento da população (MARX, 2001, p. 735).
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Partindo da forma histórica que o trabalho assume na sociedade capitalista, Marx desoculta um mundo construído, de um lado,
por acumulação crescente de riqueza e, por outro, de miséria. Mesmo entendendo miséria não só como vinculada à baixa ou à ausência
de renda, dar-se-á destaque aos dados relativos ao rendimento mensal per capita. Deste modo, os números revelam que o valor no Rio
Grande do Sul é superior ao da média nacional, sendo R$ 1.705,00 no
Estado e R$ 1.373,00 a média geral no país (IBGE, 2018).
No que se refere à oferta de serviços básicos, os de água e esgoto ficam abaixo da média no território nacional, no entanto, os
serviços de fossa séptica, telefone e iluminação seguem a tendência
da oferta dos serviços em âmbito regional e nacional. É importante
salientar que o índice de 99% de rede de abastecimento de energia
elétrica, uma tendência expressa em âmbito do Estado, regional e
nacional, tem relação com o projeto Luz para Todos, que expandiu
significativamente o acesso à energia elétrica, especialmente nas zonas rurais do País.
Para a análise dos dados do Quadro 04, é necessário levar em
consideração que a pobreza é um fenômeno multidimensional. “São
pobres aqueles que, de modo temporário ou permanente, não têm
acesso a um mínimo de bens sociais”. (YAZBEK, 2009, p. 73). No
entanto, para fins da caracterização e segundo os dados do IBGE, o
que está sendo observado são os dados objetivos somente ao fator da
renda mensal. Desta forma, considera-se que ‘população pobre’ são
aquelas pessoas com renda mensal de ½ a 2 salários mínimos, e pessoas em ‘extrema pobreza’, aquelas sem rendimentos fixos.
Na região sul e no Estado do Rio Grande do Sul, os índices
revelam uma realidade muito semelhante, em torno de 26% da população vivendo em situação de pobreza, e 2,6% da população vivendo
em situação de extrema pobreza5. Tais índices ficam consideravelmente abaixo da média nacional, que apresenta uma parcela significativa da população vivendo entre a linha da pobreza e extrema
pobreza, uma média de 40% da população brasileira. Ainda que os
dados revelem uma condição menos aviltante comparada ao cenário
nacional, é importante observar que é um contingente expressivo (de
5 O Decreto 9.396/2018 reajusta os valores de referência, onde as famílias em situação
de pobreza são caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até R$ 178,00 e as
famílias extremamente pobres são aquelas com renda mensal per capita de até R$ 89,00.
(BRASIL, decreto Nº 9.396/2018).
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pelo menos quatro milhões de pessoas) vivendo em condições consideradas de pobreza e extrema pobreza, o que reflete sobre o conjunto
de políticas e ações necessárias do Estado para o enfrentamento de
tais realidades.
Quadro 04 - Domicílios particulares permanentes por classes de
rendimentos
Domicílios particulares permanentes
Total

Extremamente
pobres

Pobres
Total

%

Total

%

Brasil

57.320.555

20.748.311

36,20

2.535.885

4,42

Sul

8.830.579

2.344.161

26,54

229.215

2,60

Rio Grande do Sul

3.599.263

1.012.908

28,14

96.213

2,70

Fonte: IBGE, 2010

Em relação à pandemia do novo Coronavírus, os dados da
Caixa Econômica Federal e do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA revelam o aumento da miséria e da pobreza no país.
“Pela primeira vez, na série histórica, haverá mais adultos não ocupados do que ocupados” (BARBOSA; PRATES, 2020, p. 73).
Passada a pandemia, a economia estará ainda no fundo do poço.
Extinta a Renda Básica Emergencial – e sem outro programa
que a substitua, mesmo que menos generoso –, a pobreza pode
atingir um quarto da população e a desigualdade crescer vertiginosamente para patamares que não víamos desde os anos 1980.
Evitar esse legado da pandemia por meio de um sistema de proteção social sólido é um dos principais desafios para os tempos
futuros. (BARBOSA; PRATES, 2020, p. 78).

Behring e Boschetti (2020) concordam com o desafio de compor uma política de seguridade social, fundada em trabalho estável
com direitos, previdência e saúde públicas e universais.
Também foi observado o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH (medida concebida pela Organização das Nações Unidas –
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ONU, com a finalidade de avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de determinada população). Conforme dados do
IBGE, o IDH do Estado era 0,746 em 2010, o que, comparado ao do
Brasil (0,727), demonstra que o índice estadual fica alguns décimos
abaixo do índice nacional. Nesse sentido, é possível inferir que, no
quadro geral, as condições de saúde (expectativa de vida), educação
(anos de estudo) e renda bruta per capita seguem a mesma tendência,
ou padrão, se observado o estado do Rio Grande do Sul com a média
do País.
Já os índices de alfabetização da população do Estado apontam um total de 88% da população de 05 anos ou mais alfabetizada.
Segundo dados da PNAD contínua de 2018, a taxa total dos sem instrução é de 6,1 subindo 0,5 em relação a 2017 e, 1,0 em relação ao ano
de 2016. No mesmo documento, vê-se que a taxa de analfabetismo
no Rio Grande do Sul entre os de 15 anos ou mais é de 6,9 entre os
homens, e, 6,5 entre as mulheres.

A formação profissional em Serviço Social no RS
De acordo com o censo da educação superior, no ano de
2017, no Brasil, havia 296 Instituições de Ensino Superior (IES)
públicas e 2.152 IES privadas, tendo essas uma participação de 75,3%
(6.241.307) no total de matrículas de graduação, enquanto a rede
pública participa com 24,7% (2.045.356).
Quando se comparam os anos de 2007 e 2017, observa-se um
aumento no número de matrículas de 59,4% na rede privada e de
53,2% na rede pública. No mesmo período, as matrículas de cursos
de graduação a distância aumentaram 375,2%, enquanto na modalidade presencial o crescimento foi apenas de 33,8%.
Quadro 5: Comparativo do número de matrículas em 2007 e 2017
2007
5.302.373
Matrículas em
2007

2017

4.880.381 Presencial 8.290.911 6.529.681 Presencial
369.766 a Distância
1.756.982 a Distância
Matrí3.914.970 Privada
6.241.307 Privada
culas em
1.335.177 Pública
2.045.356 Pública
2017

Fonte: INEP, 2018
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A ampliação da lucratividade das empresas educacionais e o
consequente crescimento exponencial do contingente profissional
podem ser observados nos dados apresentados. Nesse sentido, conforme Iamamoto (2012), as ofertas de postos de trabalho não acompanham o crescimento do número de profissionais, o que implica
no crescimento acelerado do desemprego, pressiona o piso salarial,
precariza as condições de trabalho, aumentando a insegurança do
trabalhador.
Os impactos da mercantilização na formação são percebidos
através da redução do incentivo à pesquisa e à extensão universitária, do aprofundamento do caráter tecnicista, diminuindo o adensamento teórico e da rapidez do processo formativo, gerando impactos
negativos na qualidade desta formação. É com base nesses processos
de precarização e mercantilização que surgem e se proliferam os cursos a distância. Tal modalidade representa grandes possibilidades de
retornos lucrativos, despertando o interesse de grandes corporações
nacionais e estrangeiras (GUERRA, 2010).
Nessa direção, Prates (2015) aponta que a formação e o trabalho profissional do assistente social não devem ser pensados, planejados e problematizados fora dessa conjuntura pulsante e contraditória, nem deslocados do contexto em que se inserem, não só porque
são condicionados por esse contexto, mas porque dele se alimentam
e por ele são constantemente desafiados.
Assim como em São Paulo e no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, o Serviço Social também nasceu ligado à Igreja Católica
(BULLA, 2008). O primeiro curso de graduação no estado do Rio
Grande do Sul foi criado em 1945 pela Escola de Serviço Social de
Porto Alegre vinculada às Faculdades Católicas, que posteriormente
passou a integrar a Faculdade de Serviço Social da PUCRS em 1948,
sendo reconhecido pelo Decreto 38.758/56.
O primeiro curso de Serviço Social público no estado do Rio
Grande do Sul foi criado em 2006 na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) campus São Borja, como parte do programa de expansão das universidades federais no Brasil. Logo depois, em 2009,
criou-se o curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS, e em 2010 na Universidade Federal de Santa Maria – UFSM.
Em pesquisa realizada no Portal e-MEC em 2019, foram encontrados cento e trinta e um (131) municípios no RS que possuem
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Cursos de Serviço Social, em um universo de quatrocentos e noventa
e sete municípios (497).
Quadro 06: Cursos de Graduação e Pós-graduação na área do Serviço Social por Mesorregião no Estado do Rio Grande do Sul.
PPG

PÚBLICAS

PRIVADAS

TOTAL

7

0

0

102

102

4

0

0

47

47

MESORREGIÃO

EaD
(Polos)

PRESENCIAL

Noroeste

95

Nordeste

43

Centro ocidental

27

2

0

1

28

29

Centro oriental

30

2

0

0

32

32

Metropolitana de Porto
Alegre

175

8

2

1

182

183

Sudoeste

46

1

0

1

46

47

Sudeste

44

2

1

0

46

46

TOTAL

460

26

3

3

483

486

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do portal e-MEC.

Importante é destacar que o número total de 486 considera a
repetição dos polos/campi das IES que ofertam cursos à distância e
possuem uma organização multicampi. Separadamente, as IES somam um número total de 51.
No que se refere à Pós-Graduação em Serviço Social, há 3
programas reconhecidos pela Capes, sendo: Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com oferta de Mestrado e
Doutorado em Serviço Social (Nota 6); Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), com oferta de Mestrado em Política Social e
Serviço Social (Nota 3); e Universidade Católica de Pelotas (UCPel),
com oferta de Mestrado e Doutorado em Política Social (Nota 4).
O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS), da
Escola de Humanidades – PUCRS, pioneiro no estado, iniciou suas
atividades com oferta de Mestrado em 1977 e com Doutorado em
1998. O programa da Universidade Católica de Pelotas – UCPel de
Mestrado iniciou no ano de 2006 e de Doutorado no ano de 2014. E
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o programa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
de Mestrado teve início em 2016.
Por fim, como a pesquisa articula trabalho e formação, trazemos o número total de assistentes sociais vinculados ao Conselho
Regional de Serviço Social (CRESS) no ano de 2019: 9243. O CRESS
da 10ª Região, em Porto Alegre, conta com duas seccionais, constituídas no âmbito de jurisdição do Conselho: uma no município de
Pelotas, e a outra em Caxias do Sul. A estrutura ainda conta com
os Núcleos de Base do CRESS/RS – NUCRESS, que têm origem
no compromisso das últimas gestões com a constituição de espaços e
instrumentos de articulação e construção coletiva entre a gestão e o
conjunto dos/as profissionais. Atualmente, a organização do CRESS/
RS abrange todas as regiões do estado, por meio de 38 NUCRESS,
aproximadamente 70% dos municípios gaúchos.

Considerações finais
Os dados relativos ao Rio Grande do Sul podem transmitir a
ideia de um estado mais “rico e desenvolvido” em comparação com
outras realidades no Brasil. Porém, a métrica realizada com base na
média mascara a real situação do povo gaúcho, tendo em vista as disparidades regionais internas e os processos de distribuição de renda,
que se caracterizam pela acumulação de uma minoria em detrimento
das necessidades da maioria da população. São esses processos que
evidenciam a situação precária de grande parte da população e sinalizam o quanto, ainda, é preciso percorrer para formulação e instituição de políticas públicas que incidam de forma integral na totalidade
da sociedade.
O atual momento político, econômico, social e cultural está
caracterizado, dentre tantos outros aspectos, pelo enfraquecimento
do Estado e pelo, consequente, desmonte das políticas sociais públicas. Tal conjuntura é fruto de um projeto de sociedade de cunho
neoliberal, alinhado aos interesses do grande capital. Com a eleição
de Bolsonaro, em 2018, o quadro se agravou, através de pautas e políticas cada vez mais conservadoras e antidemocráticas.
Nesse contexto, o ensino superior não está imune aos ataques
e aparece como um lucrativo mercado a ser explorado. Nega-se,
portanto, a educação enquanto um direito fundamental, socialmen- 90 -

te conquistado e assegurado legalmente pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(9.394/96). Estes processos permeiam, também, a formação universitária em Serviço Social, pois a profissão está inserida na realidade,
sofrendo e resistindo aos fenômenos decorrentes do modelo de produção e regulação social capitalista.
Diante do cenário pós-golpe institucional e de avanço neoliberal, Lampert (2020) afirma ser preciso ir além do que já foi conquistado nos marcos civilizatórios da sociedade brasileira, construindo condições necessárias para o enfrentamento da barbárie que se
está vivendo. Para o autor, é possível reconquistar o que foi tirado
avançando de maneira coletiva e organizada com a massa da classe
trabalhadora.
É inconteste o impacto destrutivo da mercantilização do
ensino e da pesquisa não só no Rio Grande do Sul, mas em todos os
estados brasileiros. Portanto, a chamada é para a mobilização da comunidade universitária em conjunto com a classe trabalhadora para
barrar os atravessamentos e os desmontes brutais, que estão acontecendo no âmbito da educação superior, fragilizando de maneira
direta a formação e o trabalho profissional em Serviço Social.
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ:
contribuições para o estudo da formação
profissional em Serviço Social na Amazônia
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Introdução
O presente estudo, elaborado pela equipe de professoras pesquisadoras e alunas do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, da Universidade Federal do Pará, a partir do grupo de pesquisa
Trabalho e Direitos Humanos e Seguridade Social (TRADHUSS) é
um dos primeiros resultados entre as exigências do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia (Procad) realizado
através da vinculação das instituições Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS) e a Universidade Federal do Pará (UFPA).
Ressalta-se que o objetivo do estudo é contribuir na identificação de similitudes e diferenças da Formação e do Trabalho Profissional do Assistente Social entre a Amazônia e o Sul do Brasil.
1 Assistente Social. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da
Universidade Federal do Pará (PPGSS/UFPA). Mestra em Serviço Social pela UFPA. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho, Direitos Humanos e Seguridade Social
(TRADHUSS). Belém/Pará/Brasil. E-mail: andrea.lima@icsa.ufpa.br
2 Assistente Social. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da
Universidade Federal do Pará (PPGSS/UFPA). Mestra em Serviço Social pela UFPA. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho, Direitos Humanos e Seguridade Social
(TRADHUSS). Belém/Pará/Brasil. E-mail: lauraassistente@hotmail.com
3 Assistente Social. Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC SP). Professora Titular da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Pará e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/UFPA). Integrante
do Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho, Estado e Sociedade na Amazônia (GEPTESA).
E-mail: mariaant@ufpa.br
4 Assistente Social. Doutora em Ciências Socioambientais pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UFPA). Professora Titular da Faculdade de Serviço Social e do
PPGSS/UFPA. Pesquisadora CNPq em políticas públicas e sociais, movimentos sociais,
desenvolvimento urbano e assistência social em cidades amazônicas. Líder do Grupo de
Pesquisa Políticas Urbanas e Movimentos Sociais. E-mail: cruz.sandra761@gmail.com
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Compreender a partir da caracterização e contextualização socioeconômica, política e cultural do estado do Pará o contexto histórico
da formação e do trabalho profissional, destacando os aspectos mais
discrepantes e relevantes que acentuam as particularidades regionais, em uma conjuntura permeada por um processo intenso de exploração e apropriação da natureza, no qual a relação entre o capital
e o trabalho são intensificadas resultando em situações de vida mais
precarizadas.
O estudo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa. Utilizou-se fontes de informações secundárias realizadas em sites oficiais, a exemplo, os dados
gerados pelo Sistema de Recuperação Automática do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (SIDRA-IBGE); pesquisas regionais
da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas no Pará
(FAPESPA), da plataforma do Ministério da Educação – e-MEC5, o
qual se disponibiliza o acesso às informações relativas a oferta de cursos de bacharelado no contexto estadual e municipal; a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), mediante
a Plataforma Sucupira e o Relatório de Avaliação Quadrienal ano de
2017 do Serviço Social realizado pela referida instituição, bem como
o Censo da Educação Superior 2017, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Destaca-se também, enquanto metodologia, a utilização de
dados oriundos de estudos já finalizados de pesquisadores da região,
sobretudo das pesquisas realizadas pelos Grupos ligados ao PPGSS/
UFPA, assim como dissertações e teses em andamento6, apontando
a necessidade de aprofundamento de questões tangenciadas aqui, caracterizando a dinamicidade desse processo e principalmente o trabalho coletivo para a construção do presente texto.
Nesse sentido, ressalta-se que a pesquisa em curso aponta algumas tendências, não como algo definitivo e peremptório, porém,
como questões que precisam ser melhor discutidas e aprofundadas,
5 É uma base de dados oficial e única com informações relativas às Instituições de Educação
Superior (IES) e cursos de graduação do Sistema de Ensino Federal. Os dados do Cadastro
e-MEC devem guardar conformidade com os atos autorizativos das instituições e cursos
de educação superior, editados com base nos processos regulatórios competentes (Portaria
Normativa MEC nº 40/2007).
6 BARACHO, Gessyca Anne da Silva; BORGES, Keline da Silva; RIBEIRO, Patrício Azevedo; RODRIGUES, Jefferson Franco; SALES, Carla Rafaela Lemos.
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por isso a importância da produção em andamento, pois essas pesquisas darão respostas mais detalhadas às complexidades apontadas,
no que se refere aos desvelamentos das expressões da questão social
que permeiam a região Norte do país, em um contexto de transformações sociais que exigem do coletivo de assistentes sociais o aprofundamento de reflexões teórico-metodológicas e requisitam novas
competências profissionais capazes de interpretar as determinações
que implicam no seu trabalho nessa região.
Entre as tendências explicitadas no decorrer do texto, enfatiza-se algumas contradições existentes na região Norte e mais especificamente no Pará que chamam atenção pelas desigualdades sociais
de classe, raça e gênero que condicionam a vida e morte dos trabalhadores/as na Amazônia paraense e, ao mesmo tempo tecem a história
do Serviço Social, expressa na formação, no trabalho profissional e,
sobretudo, na produção de conhecimentos.
As breves reflexões trazidas neste texto serão apresentadas em
três seções, a primeira delas denominada “Contextualização histórico-cultural, socioeconômica e política do Estado do Pará” aborda alguns aspectos relacionados ao processo de ocupação e exploração da
Amazônia, faz referência a dados gerais relacionados à história, cultura, economia, política e indicadores sociais; a segunda seção intitulada “Formação Profissional em Serviço Social”, situa historicamente
a profissão no estado do Pará e realiza um panorama geral sobre o
quantitativo de cursos, matrículas e concluintes nas modalidades
de educação superior presencial e EaD, realizando um comparativo
entre instituições públicas e privadas, assim como a realidade dos
cursos de graduação; e a terceira seção “A pós-graduação em Serviço
Social no estado do Pará”, enfatiza a história do primeiro programa
de pós-graduação da região Norte e evidencia algumas particularidades da produção de conhecimentos provenientes do PPGSS/UFPA.

Contextualização Histórico-Cultural, Socioeconômica e Política do estado do Pará
O estado do Pará, cuja origem do nome vem do termo “pa’ra”
ou “rio-mar” na língua tupi-guarani, dado pelos índios fazendo referência ao braço direito do rio Amazonas, que devido sua extensão
e volume parecia mais um mar que um rio (IBGE, 2017a), tem sua
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história marcada fundamentalmente pela violenta expropriação da
terra desses povos indígenas que viviam na região antes da colonização portuguesa do século XVII, que “desencadeou também um
processo de destruição e desvalorização da maior pluralidade cultural e heterogeneidade linguística do território regional – as etnias
amazônicas, cuja riqueza e valor estão por ser medidos” (TEIXEIRA,
2008, p. 142).
A combinação entre violência, exploração humana e saque dos
recursos naturais constitui historicamente a questão social na Amazônia. Dessa forma, a história do processo de ocupação da região,
em especial no estado do Pará e sua conversão em “moderna colônia
energético-mineral” para acumulação do capital (MARQUES, 2012,
p. 33), será o fio condutor desta primeira seção, que inicialmente
destaca os processos universais para que, posteriormente, se possam
identificar, nos elementos singulares expressos nos dados estatísticos
da realidade paraense, as devidas correspondências.
A Amazônia e a então região do grande “rio-mar” foram vítimas do modelo colonial ibérico nas Américas e desde o século XVII
participa dos circuitos da acumulação primitiva, a pré-história do
capital, a base material na qual se ergueu o prédio do modo de produção capitalista e cujo pilar central foi à expropriação da terra. “A
assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais
do que o processo histórico de separação entre produtor e meio de
produção” (MARX, 2013, p. 786).
O modo de operar a acumulação primitiva se transformou
historicamente para acompanhar as necessidades do capital e novos circuitos de acumulação por espoliação (HARVEY, 2013) foram
criados para minimizar os efeitos da crise de valorização do capital
na atualidade. Se nos séculos XVII e XVIII, o saque realizado pela
acumulação primitiva se baseou no extrativismo vegetal e no trabalho escravo de índios, negros e caboclos e o século XIX no extrativismo da borracha e na exploração da mão de obra de migrantes
nordestinos, a partir do século XX, com as técnicas avançadas de
apropriação intensiva da natureza, a Amazônia e o grande “rio-mar”
se transformaram em “colônia fornecedora de matéria-prima bruta
aos países imperialistas” (MARQUES, 2012, p. 36).
A fase da atualidade recente da Amazônia é marcada por sua
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incorporação ao padrão de acumulação capitalista, após a Segunda
Guerra Mundial, onde os estados da região, sobretudo o Pará, sentiram de modo mais concreto as consequências das políticas desenvolvimentistas. Para Mesquita (2012, p. 65), “a Amazônia só se integrou
comercial e produtivamente ao mercado nacional com a política
regional dos anos 1970”, quando a região recebe do Estado às condições materiais – construção da Rodovia Belém-Brasília, a infraestrutura do Grande Projeto Carajás, a construção da Transamazônica
e as iniciativas de colonização, etc. para “integração” com o resto do
país.
No contexto da crise da década de 1970 e dos esforços dos governos militares em estimular a exportação de mercadorias com objetivo de sanar o endividamento externo, o projeto desenvolvimentista para a região, assume o objetivo de transformar a Amazônia em
exportadora de produtos minerais. Para Marques (2012), a Amazônia se constituiu em uma moderna colônia energético-mineral, cuja
produção está submissa à lógica da reprodução ampliada de capital
na escala nacional e mundial.
Por outro lado, a ocupação da Amazônia a partir da ditadura militar (1964 – 1985), ao criar a falsa ideia de que a região seria
uma terra sem homens, a partir do slogan “terra sem homens, para
homens sem terra”, induziu a migração de “homens desalojados do
campo pela expansão do capital no Centro-Sul e Sudeste” (MATHIS,
et al., 2016, p. 244), e potencializou os problemas sociais na região.
No estado do Pará, as cidades de Belém, Marabá, Altamira e Santarém tiveram sua realidade socioterritorial fortemente impactada
(CRUZ; ALVES, 2016).
Ainda segundo os estudos de Marques (2019), a ocupação da
Amazônia foi realizada de forma legal e ilegal, e uma grande quantidade de recurso público foi disponibilizado, como a isenção de impostos, ocorrendo uma enorme procura por terras para agropecuária.
Além disso, grandes grupos econômicos se alocaram na Amazônia e
se apropriaram de grandes extensões de terra. “O Estado estabeleceu
íntima relação entre incentivos fiscais e grande propriedade de terra”
(MARQUES, 2019, p.157).
Os programas de colonização ocorreram como processo de
deslocamento da pobreza e da exclusão social, os conflitos e as contradições foram agravados na Amazônia. Dessa forma, o processo
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de urbanização na Amazônia tem origem com o surgimento de pequenas e médias cidades, algumas tornaram-se grandes centros regionais, porém essa urbanização, segundo Marques (2019, p. 176)
foi marcada pela precariedade das novas e antigas cidades, inclusive
as metrópoles. Pobreza generalizada, desigualdade, favelização, falta
de serviços públicos e contradições sociais (expressão, entre outras,
da oposição capital versus trabalho) são características desse novo
momento.
No estado do Pará, se identifica mais características desse novo
momento que possui correspondência direta com as determinações
gerais da acumulação primitiva (MARX, 2013) e com os novos circuitos de acumulação por espoliação (HARVEY, 2013), incluindo o
circuito do Estado, sob a égide do Neoliberalismo. Assim, os dados
geográficos e territoriais do estado em questão serão apresentados
junto com as características socioeconômicas, políticas e culturais,
mediados por produções que resultaram de investigações dos grupos
de pesquisa vinculados ao PPGSS/UFPA.
O Pará ocupa 16,6% do território brasileiro e abrange 26,1%
da região amazônica brasileira, sendo o segundo estado em tamanho,
menor que o Amazonas somente, com 1.245.759,305 km² (IBGE,
2017). Faz limites com dois países, Suriname e Guiana; com o Oceano Atlântico e estados brasileiros de Roraima, Amazonas, Amapá,
Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Atualmente, possui 144 municípios distribuídos em 21 regiões geográficas imediatas7, que por
sua vez estão agrupadas em sete regiões geográficas intermediárias,
segundo a divisão do IBGE, vigente desde 2017.
No último Censo Demográfico, o estado possuía uma população de 7.581.051 habitantes, com a estimativa que em 2018 a população ultrapassasse os 8 milhões de habitantes (IBGE, 2010), sendo
que 5.191.559 residiam na zona urbana e 2.389.452 na zona rural do
estado. Quanto à divisão entre urbano e rural, as investigações no
âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas Cidade, Habitação e Espaço
Humano (GEP-CIHAB) evidenciam que as cidades na Amazônia,
sobretudo, no estado do Pará, se constituem por características rurais e urbanas entrecruzadas. Lima et al. (2017) identificaram algu7 As 21 regiões imediatas são: Belém, Cametá, Abaetetuba, Castanhal, Bragança, Capanema, Paragominas, Capitão Poço, Marabá, Parauapebas, Tucuruí, Redenção, Tucumã-São
Félix do Xingu, Xinguara, Santarém, Itaituba, Oriximiná, Altamira, Almeirim-Porto de
Moz, Breves, Soure-Salvaterra. (IBGE, 2017).
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mas peculiaridades da dimensão urbana de pequenas cidades: i) o
precário acesso à infraestrutura física e social; ii) os modos de vida
culturalmente diferenciados tais como dos indígenas, quilombolas,
ribeirinhos e iii) uma complexa rede urbana-rural.
Os resultados das pesquisas do GEP-CHIHAB sobre as políticas de infraestrutura nas cidades amazônicas, evidenciam que as
disparidades na questão habitacional a nível regional são resultado
da dinâmica desigual e da má distribuição de renda no estado do
Pará, onde regiões com mais riquezas minerais a serem exploradas
possuem maiores investimentos, enquanto que regiões com pouca
atratividade ao lucro capitalista possuem limitações no acesso a bens
e serviços públicos, além disso, as pesquisas apontam que a maior
gravidade da problemática habitacional encontra-se na área urbana
e a maior parte do déficit habitacional do Estado está nas pequenas
cidades paraenses. “Assim, as intervenções urbanísticas no Pará obedecem a produção do lucro e da mais valia [...]” (LIMA et al., 2017,
p.17).
No que tange à inadequação fundiária na maior região metropolitana do estado – Região Metropolitana de Belém (RMB) –,
esta é uma realidade de mais da metade da população residente e dos
domicílios particulares ocupados. Em proporção, a RMB é a região
do Brasil com maior quantidade de domicílios particulares ocupados
em aglomerados subnormais. Quanto ao abastecimento de água no
estado do Pará, 59% dos domicílios são ligados à rede geral de abastecimento de água, mas o cenário se torna drástico quando se analisa
o esgotamento sanitário, pois apenas 14% dos domicílios têm saneamento adequado, neste sentido, as fossas sépticas equivalem a 27%
dos domicílios e 59% dos domicílios apresentavam outras formas de
esgotamento sanitário (IBGE, 2010).
Esse fenômeno vem sendo analisado por Trindade (2015) e
Cruz e Alves (2016) a partir das pesquisas do Grupo Políticas Urbanas e Movimentos Sociais na Amazônia Globalizada (GPPUMA) e
da referência intelectual de Becker (2001), que destacam o processo
capitalista de produção das cidades, sobretudo os processos migratórios entre os séculos XIX e XX, em decorrência da economia da
borracha; o êxodo rural e deslocamentos intrarregionais provocados
pela construção da Rodovia BR 316; a instalação de atividades econômicas e de infraestrutura e a implantação dos Grandes Projetos na
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Amazônia, que empurraram levas de trabalhadores em direção aos
centros político-administrativos na Amazônia.
No tocante ao tema da economia paraense, esta é destaque no
cenário nacional, sobretudo quando se refere às commodities minerais e ao lucro advindo deste tipo de atividade econômica. Apesar
das limitações do mapeamento geológico completo da região, é possível afirmar que o Pará possui uma das maiores reservas minerais
do Brasil e a produção mineral paraense, desde os anos de 1980, destina-se principalmente ao mercado externo. As mega indústrias do
setor minero-metalúrgico, dentre elas Alunorte e Albrás/Hydro em
Barcarena e a Transnacional Vale S/A, por exemplo, são algumas das
empresas que dinamizam o setor industrial do estado (MATHIS, et
al., 2016).
Segundo a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas no Pará, em parceria com o IBGE, no ano de 2017, as atividades que mais influenciaram o bom desempenho econômico do
estado do Pará, em crescimento real, foram: a Indústria extrativa
(12,9%); a agricultura, inclusive o apoio e a pós-colheita (12,2%); e
a Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e
descontaminação (18,5%). O Produto Interno Bruto (PIB) do estado
do Pará no ano de 2017 foi de R$ 155,20 bilhões, o que representou
2,4% do PIB nacional (R$ 6.583,32 bilhões) e 42,19% do PIB da Região Norte (R$ 367,86 bilhões) (FAPESPA, 2019). Em contrapartida,
o rendimento mensal domiciliar do estado em 2017 encontrava-se
menor que um salário mínimo (R$ 954), com média de R$ 715, ocupando a vigésima quinta posição do ranking.
As pesquisas de Sales e Mathis (2015 e 2016); Gomes e Mathis
(2016); Silva e Mathis (2017); Rodrigues e Mathis (2018), no âmbito dos estudos do Grupo Trabalho, Direitos Humanos e Seguridade
Social (TRADHUSS), revelam as alterações em vários aspectos no
modo de vida da população de municípios paraenses que abrigam
projetos de extração e transformação mineral (minerodutos, barragens e alojamentos, entre outros). A violação de direitos humanos
sociais no estado do Pará é uma marca histórica, expressa pelo aumento do desemprego, sofrimento e adoecimento dos trabalhadores,
diversos tipos de violência, sobretudo a homicida, conflito pela posse
de terra, ameaça de territórios, deslocamentos forçados e desterritorialização de povos e comunidades tradicionais.
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A Formação Profissional em Serviço Social no Estado do Pará
A partir da breve caracterização histórica do estado do Pará é
possível compreender a conformação da questão social na Amazônia, que até idos da década de 1930, assim como no Brasil, não eram
reconhecidas como tal e, portanto, não respondidas considerando as
necessidades sociais dos trabalhadores/as paraenses. Teixeira (2008),
resgata a pesquisa de Oliveira (1988)8, para destacar que a questão
social “em Belém e Manaus, era enfrentada com prisões, polícia, espancamentos e violência [...]. Até 1932, a assistência pública era vinculada ao Gabinete Médico Legal e este à Polícia Civil” (p. 148).
Entretanto, a partir desta mesma década há uma mudança no
padrão de enfrentamento da questão social no Brasil. Abre-se um período onde as recentes forças sociais do trabalho requisitam formas
de proteção social e o Estado é compelido a responder com políticas públicas sociais. Segundo Teixeira (2008, p. 149) é nesta “época
também em que se criam as condições e as bases para a implantação
de Escolas de Serviço Social”.
No estado do Pará, a primeira Escola de Serviço Social foi
fundada em 1953 como Escola Isolada, depois agregada ao Hospital
Ophir Loyola. Sendo posteriormente federalizada com sua vinculação a UFPA, em 1963, fruto também da luta do movimento estudantil das alunas pela encampação da Escola pela Universidade (SÁ;
NASCIMENTO, 2017).
Resguardadas as particularidades que envolveram o percurso
histórico do curso de Serviço Social no Pará é importante destacar
de início que o período de criação e expansão dos primeiros cursos
envolveu duas instituições, a saber, a UFPA de caráter público com
funcionamento iniciado no ano de 1957 e a Universidade da Amazônia (Unama) no setor privado com período inicial datado em 1985
(MEC, 2018).
Apenas essas duas Instituições de Ensino Superior - IES ofertaram o curso entre os anos 1957 e 1985, mas a partir do ano de 2007,
em especial, no ano de 2008 houve um salto na criação de cursos de
Serviço Social na rede privada de ensino, chegando a 67 (sessenta e
8 Sá e Nascimento (2017), destacam a importância da dissertação “Perspectivas Hegemônicas e Institucionalização do Serviço Social no Pará” de Edelweiss Falcão de Oliveira, sob
orientação da Prof.ª Joaquina Barata Teixeira. A produção tem o mérito desvelar os determinantes econômicos, políticos e sociais que impulsionaram a fundação da primeira Escola de Serviço Social no Pará, a partir de uma perspectiva histórico-crítica, constituindo-se
em referência teórica indispensável na abordagem histórica da profissão no estado do Pará.
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sete) cursos no estado do Pará. Baracho (2019), identifica uma inconstância em relação ao funcionamento de novos cursos, pois em
2013, houve um declínio, onde apenas um curso iniciou o funcionamento e no ano seguinte (2014), 50 (cinquenta) novos cursos foram
criados.
Para além destas sinalizações, se apresenta como fundamental
a compreensão das conjunturas históricas e políticas do Brasil e que
envolvem estes momentos presentes no decorrer do processo evidenciado na criação e expansão de cursos de graduação em Serviço
Social no estado do Pará.
Permeada de contradições, a ampliação das IES, enquanto política orientada pelos organismos internacionais e com respaldo dos
Estados Nacionais, tem caráter mercadológico, privatista pautado
pela desnacionalização, processo este desencadeado pelo avanço do
capital financeiro, contrarreforma do Estado e regressão de direitos
sociais. A educação enquanto objeto de consumo e de dominação
ideológica perpassa, segundo Iamamoto (2015), por retrocessos civilizatórios que são escamoteados pelo desenvolvimento do capital,
processo de acumulação capitalista que metamorfoseia a questão social.
Nesse sentido, a Amazônia inserida na mundialização do capital, além de sua relação histórica que se perpetua diante das necessidades do capital, perpassa por um cenário de expropriação a partir da “subordinação da sociabilidade humana às coisas – ao capital
dinheiro e ao capital mercadoria –” (IAMAMOTO, 2015, p. 125),
ampliando os circuitos de acumulação por espoliação. A pesquisa
evidencia uma ampliação e desenvolvimento da educação superior
privada em Serviço Social na região norte impactado pela precarização dos serviços prestados à população.
A realidade atual da oferta dos cursos de Serviço Social no estado do Pará chama atenção ao fato de que o setor privado apresenta
a maior oferta de cursos, como tendência que se observa no país e
nas regiões. Tem-se a expansão dos cursos de graduação em Serviço Social nos últimos anos, sobretudo à distância, modalidade que
vem apresentando crescimento contínuo na última década. A base
de dados do sistema e-MEC (2018), evidencia que o total de instituições que ofertam cursos de graduação em Serviço Social no estado
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do Pará já somam 42 IES9, dessas, apenas 17 são ofertados cursos
presenciais e outras 25 são na modalidade EaD (BARACHO, 2019).
Ao se buscar caracterizar os cursos em funcionamento no
estado do Pará por mesorregião, é possível apontar que: 30% estão
na região sudeste, 25% na região metropolitana, 17% na região nordeste, 13% no baixo Amazonas, os outros cursos concentram-se no
Sudoeste e no Marajó. Esses dados permitem inferir que o maior percentual está fora da capital, concentrando-se em outros municípios.
A defesa de uma formação profissional de qualidade tornou-se
uma pauta prioritária para as entidades do Serviço Social, como a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (Abepss),
Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (Enesso) e o
conjunto Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e Conselhos
Regionais. A conjuntura brasileira de contrarreforma da educação
superior, precarização do ensino público e expansão do ensino privado e da educação à distância exige dessas entidades ações articuladas e posicionamentos políticos que revelem as implicações desse
processo para a sociedade e para o projeto ético-político da profissão.
No ano de 2020, o Conselho Regional de Serviço Social da 1ª
Região– CRESS/PA10 emitiu nota oficial “Em defesa de uma formação profissional de Qualidade” diante da recomendação do Conselho
Nacional de Educação, que orienta as IES a adotarem o modelo de
ensino a distância em substituição das atividades presenciais, incluindo o Estágio Supervisionado no período da pandemia da Covid-19.
Frisa que reconhece o momento de crise sanitária e calamidade pública que o mundo vivencia e elenca os motivos da necessidade de se
cumprir as normativas estabelecidas pelo CFESS e reforça que “não
se exime de defender o Serviço Social enquanto profissão que luta
pela garantia de direitos e por uma educação de qualidade” (CRESS/
PA, 2020, p. 02).

9 Em 2017 o Inep/MEC identificava 28 IES, ou seja, o comparativo entre estas duas fontes
confirmou uma tendência de crescimento, já que sinaliza um aumento de 14 instituições
em um curto período de tempo, com percentual na oferta de cursos de Serviço Social de
aproximadamente 40% presenciais e 60% EaD.
10 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 1ª Região, com jurisdição no Estado do
Pará é uma Autarquia Federal, dotado de personalidade jurídica de direito público, regulamentado pela Lei nº 8.662 de 1993. No ano de 2020, o CRESS/PA possui 11. 806, profissionais inscritos, sendo que 10.124 assistentes sociais se encontram com registros ativos.
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A Pós-Graduação em Serviço Social no estado do Pará
Além das informações sobre a criação de cursos de graduação
e as modalidades de ensino em Serviço Social no Pará, os dados sobre
os Programas de Pós-graduação são importantes para se identificar
similitudes e diferenças da Formação e do Trabalho Profissional do
Assistente Social entre a Amazônia e o Sul do Brasil.
Na Região Norte, três estados possuem programas na área do
Serviço Social, dois como área de formação específica (Pará e Tocantins) e um agrega a Sustentabilidade na Amazônia (Amazonas). Mas,
ao adotar-se a divisão regional da ABEPSS, incluem-se os PPGs dos
estados do Piauí e do Maranhão.
Nota-se que a UFPA é a única da Amazônia a ofertar o curso
de doutorado em Serviço Social; Maranhão e Piauí concentram-se na
área de formação em Políticas Públicas, embora a Capes reconheça
na área do Serviço Social. Outra informação relevante é que entre
os PPGs sinalizados, a Ufam e UFPA são as únicas que possuem a
categoria trabalho entre suas áreas de concentração.
Evidenciando brevemente a particularidade do Estado do
Pará é importante destacar os estudos de Mathis et al. (2017, p. 219)
que resgatam o contexto em que o Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social da Universidade Federal do Pará (PPGSS/UFPA) institui o curso de mestrado no ano de 1996 e entre um dos objetivos
propostos evidencia a formação crítica e o Serviço Social como área
de conhecimento e intervenção articulando-se ao contexto da região
amazônica. Completados os 20 anos do referido curso e diante da
observação da existência de um número expressivo de mestres com
potencial para a continuidade dos estudos, a proposta de doutorado em Serviço Social foi aprovada em 2016. Atualmente o curso de
doutorado já se encontra com 4 turmas (2017, 2018, 2019 e 2020) em
formação.
Em relação às tendências na produção acadêmica neste programa, os resultados da pesquisa de Mathis et al. (2017), indicam que
as investigações trabalham com os temas referentes à exploração do
trabalho; à luta por direitos sociais; à organização política e social;
o campo das opressões; às questões agrária, urbana e ambiental,
dentre outras. Assim, a pesquisa e a produção de conhecimentos em
nível da Pós-Graduação em Serviço Social na Universidade Federal
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do Pará cumprem sua função social no sentido de se voltar para
realidade vivenciada por milhares de trabalhadores/as da região, que
historicamente foram expropriados da terra e dos meios de produção
e, na atualidade, expropriados das “terras comuns” do Estado, das
políticas públicas sociais universais, que a partir do movimento de
acumulação por espoliação são cada vez mais privatizadas.
Como observado neste levantamento, principalmente ao considerar os dados que particularizam o norte e o estado do Pará, é
possível notar os caminhos que de certa forma se cruzam na relação
entre as universidades e que contribuem para pensar os elementos
da realidade, proposta esta que além de permitir atentar para a importância da graduação e pós-graduação, articula-se aos objetivos
dispostos em programas como o Procad Amazônia, especialmente
neste projeto que se propõe na perspectiva de ampliação e consolidação da reflexão teórico-metodológica sobre a formação e o trabalho
do assistente social.

Considerações Finais
Pensar e compreender a Amazônia em suas particularidades
socioeconômica, política e cultural, relacionando-as à formação e
trabalho profissional do Serviço Social é um necessário exercício de
pesquisa contínuo. O processo histórico de apropriação e expropriação da natureza desde sua fase mercantil até o capitalismo mundializado na relação capital e trabalho na região é construído de forma
marginal, dependente e desigual, acentua a precarização da vida e
conduz a “banalização do humano” (IAMAMOTO, 2015).
O estudo apresenta, mesmo que de forma breve, em meio às
inúmeras riquezas regionais, alguns indicadores socioeconômicos
que demonstram o aprofundamento das expressões da questão social
na região. Um espaço territorial marcado por abissais desigualdades
sociais, sobretudo pela intensificação da pobreza e da miséria entre
os trabalhadores.
Chama a atenção no estudo, as contradições observados com
os indicadores, a exemplo, a existência de uma das maiores reservas
minerais do Brasil, o alto Produto Interno Bruto – PIB que representa 2,4% do PIB nacional e ao mesmo tempo, o rendimento mensal
domiciliar com média de R$ 715,00 menor que um salário mínimo
- 107 -

(R$ 954). Além disso, as cidades amazônicas evidenciam uma dinâmica desigual e má distribuição de renda no estado do Pará, onde
regiões com mais riquezas minerais a serem exploradas possuem
maiores investimentos e infraestrutura, enquanto que regiões com
pouca atratividade ao lucro capitalista possuem limitações no acesso
a bens e serviços públicos.
Diante dessa conjuntura regional, pensar a formação e trabalho profissional é fundamental, principalmente no que tange à expansão da educação superior com características privatista e mercadológica. Esta tendência exige do coletivo de assistentes sociais o
aprofundamento de reflexões teórico-metodológicas e técnicos-operativas capazes de interpretar as determinações que implicam no cotidiano do trabalho profissional nesta região.
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Introdução
O presente capítulo pretende apresentar as análises e as percepções das experiências acadêmicas a partir da mobilidade proporcionada pelo Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, sendo
este o Procad Amazônia, edital nº 21/2018, através da abordagem
das trocas e dos saberes culturais e intelectuais produzidos neste
processo. Esta vivência tornou-se possível a partir da aprovação do
Projeto intitulado “A Formação e o Trabalho Profissional do Assistente Social: Aproximações e Particularidades entre Amazônia e Sul
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de Federal do Amazonas (Ufam), a Universidade Federal do Pará
(UFPA) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS). A mobilidade acadêmica foi realizada por pós-graduandas
de Mestrado e Doutorado das Instituições de Ensino Superior (IES)
supracitadas e ocorreu no segundo semestre de 2019.
As discussões aqui promovidas buscam apresentar o Procad
enquanto um importante instrumento de fortalecimento dos Programas de Pós-Graduação (PPG) e de qualificação da formação profissional de nível superior no Brasil. Para tanto, a estrutura organizativa deste capítulo se constitui a partir de uma contextualização
sobre o surgimento e implementação do Procad em âmbito nacional,
seguida de uma análise sobre as diferentes percepções entre o ensino
público e privado e, por fim, apresenta as contribuições desta experiência no âmbito do Serviço Social.
Para a construção do primeiro item foi realizado, enquanto
metodologia, um levantamento bibliográfico referente aos editais e
aos artigos de avaliações das experiências anteriores. Já no segundo item, a discussão sobre as diferenças existentes no que tange a
realidade das instituições de ensino públicas e privadas é construída
enfatizando a problematização relativa aos processos de precarização
que as universidades vêm sofrendo no Brasil. No que se refere ao
terceiro item debatido neste capítulo, destacam-se as contribuições
para a produção do conhecimento em Serviço Social, bem como para
a reflexão acerca do trabalho profissional, advindas da oportunidade
de experienciar realidades tão múltiplas e diferenciadas, observando
como se dá a particularização dos processos universais que às compõem. Por último são apresentadas as considerações finais, seguidas
das referências bibliográficas.

Desenvolvimento Histórico do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad)
O Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad)
surge enquanto uma importante ferramenta para a implementação das diretrizes previstas na Política Nacional de Pós-Graduação
(PNPG). Estas apontam a necessidade de consolidar o sistema de
Pós-Graduação enquanto uma atividade regularmente conhecida,
garantindo, assim, financiamento estável. Além disso, visou melho- 114 -

rar o desempenho e o fortalecimento da produção de conhecimento
científico em nível nacional, bem como, a redução das disparidades
regionais que marcam o histórico do sistema universitário, enquanto parte integrante do sistema educacional, no Brasil. Isto porque,
o processo de desenvolvimento da Pós-Graduação no país se inicia
de modo bastante fragmentado e isolado, constituindo-se enquanto
ações pensadas diretamente por sujeitos como docentes e/ou coordenadores (GOMES; ROCHA NETO, 2011).
Nesse sentido, pensar a formação e o fortalecimento dessas
redes nacionais de pesquisa representa não só o desenvolvimento e a
ampliação da ciência e tecnologia no país, mas também uma produção mais ampliada que permita considerar no processo de pesquisa
as diferentes constituições históricas que se deram no território brasileiro. Além disso, quando a PNPG versa sobre a necessidade de se
implementar tais estratégias evidencia-se a importância de o Estado
assumir o planejamento dessas demandas, tratando-as enquanto políticas. A partir destas elaborações as redes de cooperação passam a
contar com investimento orçamentário direcionado para seus projetos de pesquisa ao passo que colocam em movimento o processo de
integração entre pesquisadores e instituições das mais diversas áreas
e regiões do país (BRASIL, 2005). É nesse contexto em que se dá o
surgimento do Procad.
O Procad se configura, então, enquanto uma iniciativa que
visa subsidiar a qualificação dos Programas de Pós-Graduação (PPG)
e se estende a todas as áreas de conhecimento, através de projetos
conjuntos entre distintas instituições, no intuito de promover a redução das disparidades regionais presentes na Pós-Graduação brasileira. Para isto o programa em questão tem como objetivo incentivar
o intercâmbio científico, por meio da mobilidade docente e discente,
financiada por meio de auxílio moradia, passagens aéreas, diárias e
despesas de custeio para material de consumo (CAPES, 2020).
Ao criar essas redes de cooperação o Procad almeja incentivar o aumento da produção científica e a formação profissional de
nível superior qualificada, além de objetivar impulsionar a criação
de novas áreas nos PPGs participantes. A finalidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com o
Procad é que, de maneira ideal, todos os PPGs do Norte, Nordeste e
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Centro-Oeste que tenham conceitos três e quatro possuam ao menos
um projeto Procad em seus respectivos programas. O propósito deste modo organizativo é que, por meio das parcerias formadas entre
as Instituições de Ensino Superior (IES) com diferentes conceitos na
avaliação da Capes, seja possível uma melhoria na qualidade das IES
que possuem notas mais baixas e fortalecimento dos que têm notas
mais altas.
Nesse sentido, foi lançado no ano de 2000 o primeiro Procad,
que se configurou enquanto um projeto piloto. Nesta primeira experiência houve um investimento de R$ 7.000.000,00 (sete milhões) direcionados para o desenvolvimento de trinta e três projetos e no ano
seguinte a Capes investiu um valor aproximado de R$ 20.000.000,00
(vinte milhões) em oitenta e seis projetos (GOMES; ROCHA NETO,
2011).
Posteriormente, o edital lançado em 2005, contava com uma
verba inicial de R$ 6.000.000,00 (seis milhões), mas galgou um investimento de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões) para execução dos projetos implementados em um período de quatro anos. Tal
possibilidade de injeção de mais verbas teve início após visita de uma
comissão julgadora aos projetos em andamento pelo país. Isto porque, depois da análise e avaliação acerca da implementação e dos resultados dos projetos do ano de 2003, foi possível assentir um saldo
positivo no que tange o investimento em pesquisas e contribuição
para os PPGs (GOMES; ROCHA NETO, 2011).
A partir das primeiras experiências do Procad no país serem
positivas, surgiram algumas modalidades de Procad, são elas: Procad Novas Fronteiras (NF), Procad Amazônia, Procad Defesa, Procad Segurança Pública e Ciências Forenses. O objetivo principal de
todas as modalidades é amenizar/eliminar as disparidades entre os
PPGs do país, além disso visam a melhoria da qualidade de formação
profissional e o fortalecimento dos PPGs no Brasil. Destaca-se que
apesar da consonância entre os Procads, cada um tem suas particularidades e se torna importante evidenciá-las brevemente.
O Procad Amazônia foi criado em 2006, com o intuito de
estabelecer parceria de projetos tendo como proponentes PPGs da
região Norte e Nordeste, representado pelo Maranhão, com programas de outras regiões do Brasil. O Procad Amazônia objetiva a
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diminuição das disparidades entre os programas, o fortalecimento
da formação acadêmica, produção e socialização do conhecimento.
Além disso, visa instigar o ensino e a pesquisa por meio do aproveitamento da riqueza na troca de experiências e construções coletivas de conhecimento com outras IES, oportunizando a produção de
conhecimento sobre as mais diversas temáticas (MOURA; ROCHA
NETO, 2015).
O Procad NF, segundo os autores, foi criado no ano de 2007
no intuito de contribuir para a consolidação de PPGs que tenham
pouco tempo de implementação e, portanto, pelos requisitos de avaliação, possuem um conceito três. Possibilita a cooperação e parceria com programas que já estejam consolidados, buscando pesquisas
que estejam em consonância entre as instituições parceiras.
A outra modalidade do programa, denominada Procad Defesa, foi uma iniciativa de apoiar, ampliar e internacionalizar Mestrados e Doutorados no Brasil. A mobilidade acadêmica nessa modalidade de Procad ocorre por meio da interação entre acadêmicos
e indústrias, objetivando uma autonomia produtiva e tecnológica
(CAPES, 2020). Teve seu primeiro edital publicado em 2019, a partir
da iniciativa do Ministério da Defesa em parceria com a Capes, após
a avaliação dos resultados e potencialidades desse programa. Ademais, se destina a contribuir com a soberania nacional, a defesa de
território, a estabilidade regional e a segurança internacional, bem
como, a projeção do Brasil no cenário externo.
Já o Procad Segurança Pública e Ciências Forense surgiu por
intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP)
e da Polícia Federal (PF) à Capes, a partir de demandas apresentadas
ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), sendo seus
recursos oriundos dessas quatro instituições. Esta modalidade objetiva criar e expandir linhas de pesquisa de Segurança Pública e Ciências Forenses, incrementando a produção de conhecimento acerca
desses temas para a promoção do desenvolvimento tecnológico e
articulação entre a academia, indústria e dos órgãos de segurança
pública com instituições não governamentais (CAPES, 2020).
Após esta breve contextualização sobre o desenvolvimento
histórico do Procad torna-se imprescindível a discussão sobre os rumos do sistema universitário brasileiro, considerando a conjuntura
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política que o Brasil enfrenta pós eleições presidenciais de 2018. Neste curto espaço de tempo o governo de Jair Bolsonaro tem implementado ações demasiadamente destrutivas no que tange ao ensino
universitário, principalmente a universidade pública, a ciência e ao
pensamento crítico. Entre tantas medidas que vêm sendo tomadas
vale destacar o corte de bolsas de Mestrado e Doutorado, a reestruturação da gestão das bolsas restantes fornecidas pela Capes e CNPq e a
proposta do Projeto Future-se para as universidades públicas.
Todas essas intervenções afetam diretamente a construção de
uma política que, mesmo deficitária, levou anos para ser estruturada
e implementada. De acordo com Neves (1999) nos anos 1980 e 1990
a produção científica nacional sofria com a instabilidade orçamentária e com a burocratização dos processos de fomento pelas agências e
órgãos responsáveis. Nesse sentido, os programas pensados até então
favoreciam o estabelecimento de um modelo de Pós-Graduação que
não espelhava e/ou respondia às demandas da realidade brasileira da
qual era parte e expressão.
Nos anos de 1990 e 2000, entre diversas bandeiras de lutas e
resistências, há um avanço no sentido de aumento do número de vagas para IES públicas e o crescimento quantitativo de instituições de
ensino superior (IES) em todo o país. Mas ocorreu que o Programa
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI)
ganhou forma e se apossou do discurso das reivindicações, se popularizando perante a sociedade, no entanto, tinha em sua base propostas de reestruturação das universidades públicas que estava em
consonância com as orientações do Banco Mundial, além de investir
recurso público em instituições privadas por meio de projetos como
Universidades para todos (PROUNI), Financiamento Estudantil
(FIES) que ocasionou o aumento da dívida estudantil e não solucionou a problemática da qualidade de ensino superior e sua infraestrutura (SILVA et al, 2013; CISLAGHI, 2011).
Nessa perspectiva, o sistema universitário no Brasil se encontra ameaçado com a existência de uma gestão pública que trabalha
no sentido de desmontar suas estruturas, em um processo que significa também a retomada acentuada da elitização da Pós-Graduação
no país. Dito de outra maneira, no momento em que o entendimento
governamental de desenvolvimento, ciência e tecnologia está voltado
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apenas para as áreas das ciências exatas, somado a diminuição das
bolsas de pesquisa, revela-se uma concepção de que a formação de
profissionais qualificados tem que estar voltada para a produtividade
econômica. Além disso, o acesso de grande parte da população que
não possui condições de permanência no sistema universitário acaba
sendo obstaculizado.
Destaca-se então que a lógica da sociedade capitalista acarreta inúmeras transformações no mundo do trabalho e, consequentemente, afeta a educação e a formação profissional que acabam sendo requeridas pelo mercado, passando a ser reorganizadas por viés
utilitarista que traz características de produtividade e competitividade (FAGIANI; PREVITALI, 2019). Nas palavras dos autores:
As reformas educacionais iniciadas no Brasil nos anos 1990
buscaram a adequação dos sistemas de ensino às demandas da
reestruturação produtiva, que exige formação para o trabalho.
Nesse contexto, a nova educação tem buscado a construção de
um novo sujeito social, um novo tipo de trabalhador, que deverá
ser multifuncional, polivalente, flexível e capaz de agir diante das
diversas situações no âmbito do trabalho (FAGIANI; PREVITALI, 2019, p. 349).

Desta maneira, a lógica do capital pode alcançar tudo que envolve controle de verbas, mesmo que não sejam mercadorias e/ou
serviços em si. Nesse sentido, programas como Procad também podem ser afetados no contexto de reestruturação produtiva capitalista. Em entrevista, Anderson Correia, Presidente da Capes (RODRIGUES, 2020, s/p), esclarece sobre a mudança na avaliação do Procad,
justificando-as com ênfase na relação de atenção ao setor produtivo
e impactos sociais, como se pode perceber em sua fala:
O maior legado que eu acredito é fazer programas que estimulem a transferência de conhecimento ao setor produtivo e
tenham impacto social. Então, além de colocar recursos nesta
linha, modificamos o sistema de avaliação da Capes para estimular estas interações. Ou seja, a Capes e o MEC acreditam que as
universidades brasileiras têm um potencial imenso que, se bem
explorados, podem render imensos recursos ao país, gerando conhecimento para toda a sociedade.
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Ao se realizar uma análise de uma forma superficial, entende-se que relacionar a questão de produtividade e preocupação com
impacto social é o ideal para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o problema surge na falta de transparência em dialogar sobre
os requisitos, indicadores e profissionais que serão utilizados para
essa avaliação e reorganização de recursos e projetos.
Diante do exposto, reflete-se sobre as estratégias de fortalecimento dos PPGs nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências
Humanas, bem como a socialização das pesquisas realizadas, pois a
partir de sua visibilidade é possível compreender a importância de
investimentos mais densos nessas áreas e não apenas nas Ciências
Exatas e Tecnológicas, visto que essas Ciências devem estar em consonância. Neste ínterim, percebe-se que o Procad Amazônia é um
vultoso instrumento de fortalecimento desses PPGs e da qualificação profissional, na medida em que as experiências de mobilidade
proporcionam além do amadurecimento teórico, intelectual e pessoal, a possibilidade de saída da zona de conforto. Isto é, coloca em
movimento aquelas(es) que participam desta experiência, por meio
da participação em atividades nem sempre relacionadas às temáticas
pesquisadas.

Reflexões sobre o Ensino Público e Privado em Manaus, Belém
e Porto Alegre
A mobilidade acadêmica proporcionada pelo Procad Amazônia, edital nº 21/2018, no período do segundo semestre de 2019,
entre a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a Universidade
Federal do Pará (UFPA), e a Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS), possibilitou reunir a sapiência de Norte ao
Sul do país, o que permitiu fazer aproximações e identificar particularidades das instituições públicas e privadas.
A experiência de ter um contato acadêmico com um modelo
de ensino superior diferente do qual estamos habituadas, possibilitou um olhar panorâmico sobre as especificidades do processo de
direcionamento da política educacional no território brasileiro. No
contexto atual é nítido o processo de redução de investimentos no
ensino superior público federal, em contrapartida, o ensino superior
privado é permeado pela lógica da lucratividade capitalista, neste
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âmbito é notório a execução de um plano de orientação hegemônico
que mercantiliza a educação no processo de oferta de acesso ao ensino superior e à Pós-Graduação.
Na mobilidade foram constatadas similaridades entre as três
instituições que estão envolvidas no Procad Amazônia. Todas são
universidades, ou seja, instituições que se assentam no ensino, pesquisa e extensão. No que concerne à prática-organizacional, há a
perspectiva de aumento de nota em relação à avaliação/conceito dos
Programas de Pós-Graduação (PPGs) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). As instituições têm
em comum o empenho em ter um planejamento estratégico, além de
visar, o fortalecimento interinstitucional e a interação entre os PPGs
da Ufam, UFPA e PUCRS.
A partir das similaridades das instituições de ensino como foi
apresentado, identifica-se disparidades, mas vale salientar, que não
se almeja sobrepor a universidade pública à privada ou vice-versa,
mas sim argumentar a necessidade de se pensar, de se questionar o
caminho do acesso à educação entre as classes nas diferentes territorialidades. Para além disso, analisar a ausência e/ou negligência do
Estado para com suas responsabilidades, e ainda, de se refletir sobre
o processo de financeirização da educação que de um lado viabiliza a
oferta de vagas, possibilitando que os sujeitos ingressem em IES privadas para ter uma formação acadêmica, para realizar uma Pós-Graduação, e também, para obter qualificação profissional para o mercado de trabalho. E que por outro lado, desenvolve suas atividades por
meio da obtenção/aquisição de incentivos mediante financiamento
e/ou parcerias que de certa forma contribuem para o desenvolvimento, desempenho e para a solidificação de instituições privadas.
Todas as experiências que foram vivenciadas pelas discentes/
pesquisadoras em mobilidade foram enriquecedoras, entretanto,
num contexto de aprofundamento das desigualdades sociais, da redução dos gastos públicos e da Emenda Constitucional no 95, de 15
de dezembro de 2016, que congelou os gastos públicos e limitou o
crescimento das despesas do governo brasileiro durante vinte anos.
Diante disso, é evidente que a universidade pública busca resistir
neste cenário, e enfrenta alguns desafios, como a questão da infraestrutura das IES públicas (Ufam e UFPA), que necessitam de investimentos financeiros.
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Por tanto, salta aos olhos um espaço público marcado pelo
sucateamento e um diminuto acervo bibliográfico na área de Serviço
Social, em contraste com a instituição privada, a PUCRS, que oferece uma infraestrutura sofisticada, com uma biblioteca central que
disponibiliza diversos livros na área. Entretanto, o ensino privado,
também tem os seus gargalos, no qual se pode destacar a sobrecarga de trabalho dos docentes, em que eles tem que se dividir entre a
graduação, a Pós-Graduação, a pesquisa, entre outras funções. Com
a redução da carga horária da pesquisa que ocorreu recentemente
neste espaço, percebe-se também que há pouca fomento da extensão
universitária, ela existe sim na instituição, mas não é articulada na
mesma proporção que o ensino e a pesquisa, ao contrário do que
vemos nas universidades públicas que essa articulação do tripé de
ensino, pesquisa e extensão, já é mais efetiva.
Diante do exposto, é necessário entender de forma breve a
discussão acerca do ensino público e privado no Brasil. A década de
1990, é marcada por reformas que atendem aos interesses das agências internacionais, com destaque para o Banco Mundial, o qual teve
um papel fundamental na distribuição de muitas diretrizes que direcionaram as políticas de educação no país. Em consonância com
Chauí (1999, p. 1): “a Reforma encolhe o espaço público democrático
dos direitos e amplia o espaço privado”, transformando o direito de
acesso à educação, como uma mercadoria a ser “comprada”. Nesse
sentido, o ensino público e privado acaba se diluindo na hegemonia
capitalista, como expõe (MINTO, 2005, p. 297):
[...] o público deixa de pressupor o estatal, que, aliás, é tido
como “ruim”. Tal definição busca ainda diluir o privado
sob novas formas e, supostamente, também sob novos critérios, escamoteando o verdadeiro significado que encerra
o termo. Assim, o que é juridicamente privado pode, [...],
ser público, pois o estatal é (des) qualificado como sendo espaço da apropriação de interesses privados – o que é
correto, mas não justifica o equívoco de tal homogeneização – incapaz, portanto, de servir a fins públicos.

Destarte, a mobilidade permitiu vivências que possibilitaram
desvelar a realidade do ensino público e privado, como exposto por
Minto (2005). As aproximações realizadas pela mobilidade do Pro- 122 -

cad entre “manas”5 e “gurias”6 ou seja, entre mulheres manauaras,
paraenses e gaúchas, promove o aperfeiçoamento do conhecimento
no âmbito do Serviço Social, a mobilidade acadêmica possibilitou
que as discentes/pesquisadoras realizassem atividades como: a formação docente por meio do estágio docência, a organização e participação em palestras, a publicação de trabalhos por meio de parcerias
em temas diversos, a visita de professores/as de outras Instituições,
a participação – como ouvinte – em bancas de Mestrados e Doutorados, a participação em grupo de pesquisa e extensão nas respectivas IES de destinos, como em outros grupos de pesquisas de outras
universidades da região que não estavam vinculadas na parceria do
Procad Amazônia, mas aceitaram as pesquisadoras em seus grupos
de pesquisa para debates e contribuições no projeto desenvolvido
pelas discentes, organizações de eventos, entre outras experiências
únicas que somente quem pode realizar uma mobilidade acadêmica
pode externar.
Sem dúvidas, o Procad Amazônia trouxe um rico crescimento
profissional, acadêmico e pessoal para às pesquisadoras (Mestrandas
e Doutoranda) envolvidas na mobilidade, pois teve-se a oportunidade de tecer a rede de conhecimento nas regiões Norte e Sul, e fortalecer os investimentos para convênios entre a IES públicas e privadas,
na busca de ampliar e defender o ensino, a pesquisa e a Pós-Graduação nos respectivos territórios além de permitir uma vivência da
realidade multifacetada dos saberes culturais, linguísticos, e a gama
de conhecimento científicos nestes Municípios que agregou para a
produção do conhecimento.

Representatividade para a Produção do Conhecimento no Serviço Social
A oportunidade de ter um contato acadêmico com um formato de ensino singular e vivenciar o trabalho profissional em um
contexto diferente do habitual – são fatores viabilizados pelo processo de permuta de saberes, de troca de conhecimentos, e ainda, pela
aproximação referente às especificidades da formação profissional
em um lócus antes desconhecido. A experiência de se viver a mo5 Expressão utilizada no Norte do Brasil, em contextos informais (família e amigos). É
geralmente um vocativo usado para se referir a pessoas próximas.
6 Expressão utilizada no Sul do país, refere-se à menina, moça, mulher jovem.
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bilidade é única por promover o intercâmbio de pesquisadores de
diferentes regiões, por permitir a expansão da produção de saberes,
por ampliar debates nas mais diversas áreas do conhecimento, por
nutrir a cooperação interinstitucional e por estabelecer vínculos entre grupos de pesquisas e Programas de Pós-Graduação (PPG) – e foi
exatamente tais subsídios que o Programa Nacional de Cooperação
Acadêmica (Procad) na Amazônia viabilizou de Norte ao Sul do país.
Referente à grande área do Serviço Social, o Programa contribuiu para a ampliação e consolidação de reflexões teórico-metodológicas sobre a formação e o trabalho profissional de assistentes sociais,
a partir de estudos, de aquisições de saberes e da percepção de semelhanças e particularidades entre dois estados da região amazônica,
Amazonas e Pará e, de um estado da região Sul do Brasil, neste caso
o Rio Grande do Sul.
Acredita-se que os contributos da mobilidade acadêmica
trouxeram para o Serviço Social, uma oportunidade de reconhecer
a natureza sócio-histórica nacional, mas também identificar as particularidades da profissão no âmbito de cada região. Sobre reconhecer essa diversidade na profissão, Iamamoto e Yazbek (2019, p. 12)
destacam que ela “é marca decisiva do Serviço Social nesse universo,
como aqui espelhado, o que desafia e impulsiona a interlocução acadêmica [...]”.
Deste modo, a interlocução acadêmica permitiu o aperfeiçoamento no âmbito científico, a qualificação no processo de formação
e trabalho profissional, os debates e compartilhamentos de diferentes olhares sobre a produção na área e o exercício profissional nos
mais diversos espaços sócio-ocupacionais, bem como, a elaboração
de estratégias e articulação de ideias para se pensar/refletir a profissão para além das fronteiras regionais – foram atividades necessárias
para analisar o Serviço Social no capitalismo contemporâneo, e ainda, para situar a profissão em uma conjuntura marcada pelo avanço
da racionalidade neoliberal e seus preceitos conservadores (KELLER,
2019).
Sobre o avanço do conservadorismo na contemporaneidade,
cabe ressaltar que no período que ocorreu o Procad Amazônia, medidas de cortes de bolsas e diminuição de investimentos na pesquisa
científica foram acentuadas. O presidente Jair Bolsonaro ao legitimar
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um governo sistemático conservador, diligenciou contínuas ações
de ataque ao ensino superior e à produção do conhecimento, consequentemente buscou delimitar o progresso e o desenvolvimento
científico na conjuntura brasileira.
No segundo semestre do ano de 2019, início da mobilidade
acadêmica, as pesquisadoras em seus referidos destinos de viagem
testemunharam a suspensão e/ou cancelamento de bolsas de fomento à pesquisa na Pós-Graduação, do mesmo modo que sentiram em
suas vivências à apreensão de terem as bolsas de Mestrado e Doutorado suspensas.
As procedências de tais preocupações decorreram pelo que foi
divulgado pelos veículos de comunicação do país, que anunciaram
critérios para disposição de bolsas pelo Brasil naquele período, parâmetros estes que geraram repercussões na vida profissional e pessoal
de docentes e pós-graduandas(os), assim como, um impacto desigual
na distribuição e no acesso a recursos para fomento de pesquisas nas
regiões e nas diferentes áreas do conhecimento.
Sobreviver a este contexto impiedoso e sombrio, de caráter
moralizante e reacionário foi árduo e por vezes assustador. Diante
das experiências, da troca de relatos entre as pós-graduandas que viveram o Procad Amazônia, denota-se tais trajetórias como um movimento de resistência diante de requisições conservadoras, por isso,
representou a persistência em acreditar na produção e na interlocução do conhecimento, simbolizou vozes femininas de pesquisadoras
e assistentes sociais que saíram de sua região em busca de novos conhecimentos, de qualificação acadêmica e profissional, e ainda, no
tecer de memórias e na reafirmação da defesa do acesso ao ensino,
do fomento à produção da ciência no território nacional, do investimento para concessão de bolsas para o intercâmbio cultural, de saberes e fortalecimento dos PPGs.
Cabe salientar, que as experiências reunidas neste texto foram
conduzidas por caminhos que extrapolaram as atividades e metas
colocadas em cada plano de trabalho das pesquisadoras. É necessário evidenciar que entre os resultados do Procad Amazônia, estão: a
presença em diferentes disciplinas, a participação em minicursos, a
produção de artigos científicos sobre diferentes temáticas que englobam o Serviço Social, a participação e apresentação de trabalhos em
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eventos científicos de caráter nacional e internacional, a cooperação
e o fortalecimento de parcerias entre os grupos de estudo, a elaboração de um projeto de qualificação, de dissertações e teses que trazem
em suas discussões um rico acervo de contribuições para o Serviço
Social viabilizadas por meio da mobilidade acadêmica.
Por fim, acredita-se que a representatividade da mobilidade
para a produção do conhecimento em Serviço Social possibilitou
olhares e a troca de reflexões críticas sobre cada realidade vivenciada, realizando constantemente contrapontos entre as semelhanças e
disparidades, totalidade e singularidades entre a região de origem e a
região de destino. Evidencia-se, com as narrações, as diferentes realidades ao qual se depararam, e ainda, marcos sobre o processo de
convivência com outros sujeitos que também construíram tais experiências e que contribuíram com visões diferenciadas.
As diferentes formas de conceber a realidade levou a heterogeneidade na apreensão das expressões da “questão social” nas diferentes regiões, uma vez que permitiu a visualização das desigualdades e das particularidades em que se expressam e como atravessam a
região amazônica e a região Sul. Diante do exposto, cabe evidenciar
a fulcral necessidade de continuidade de projetos Procad Amazônia
para o fortalecimento das PPGs e formação profissional qualificada
e comprometida com o retorno à sociedade. Bem como, a socialização das produções e experiências realizadas para o fortalecimento da
resistência em defender projetos que instigam o ensino de qualidade.

Considerações Finais
Este capítulo problematizou as potencialidades do processo
de mobilidade acadêmica e do Programa Nacional de Cooperação
Acadêmica, aqui especificamente o Procad Amazônia, para a ampliação do conhecimento sobre as distintas realidades brasileiras na
perspectiva de fomento de uma troca mútua de saberes, culturas e de
produção científica na área do Serviço Social. Além de proporcionar
a construção de espaços de reflexão sobre o trabalho de assistentes
sociais, considerando as particularidades de cada região. Este fato
representa significativa importância no que se refere a qualificação
profissional de discentes da Pós-Graduação que tem a oportunidade
de vivenciar experiências como esta durante seu processo formativo.
Entretanto, como foi destacado no decorrer do capítulo, as
políticas educacionais tendem a um alinhamento cada vez maior à
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lógica da acumulação e isto passa a afetar a qualidade da formação.
Nesse sentido, ações de projetos como o Procad são cada vez mais
necessárias para combater esses prejuízos educacionais causados
por esse modelo de reestruturação na formação de futuros profissionais que, têm sido progressivamente ameaçados por governos que
priorizam a financeirização do ensino, em detrimento do ensino de
qualidade, partindo de cortes orçamentários de bolsas e programas
sociais que contribuem para a permanência de muitos estudantes na
graduação e Pós-Graduação.
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A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO
SOCIAL NO AMAZONAS PELAS LENTES DO
ENADE
Tereza Raquel Negreiros do Nascimento Costa1
Roberta Ferreira Coelho de Andrade2

Introdução
Este capítulo discute a avaliação do ensino superior a partir
do Exame Nacional de Desempenho Estudantil (Enade) e o olhar
lançado à formação profissional em Serviço Social no estado do
Amazonas. Os resultados são parte de dissertação apresentada para
conclusão do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, bem como de pesquisas sobre formação profissional no Amazonas conduzidas pelo
Grupo de Pesquisa Estudos de Sustentabilidade, Trabalho e Direitos
na Amazônia (Estradas).
A partir de pesquisa bibliográfica e documental, de enfoque
misto (com dados qualitativos e quantitativos), sob direção do método crítico dialético que evidencia as particularidades do objeto para
além da aparência, fazemos a discussão sobre o Enade e seus limites,
bem como a avaliação lançada por ele aos cursos de Serviço Social
no Amazonas. Foram consultadas as legislações que regulamentam
o exame e as diretrizes curriculares da formação em Serviço Social,
como também os relatórios de área e de cada instituição que oferece
o curso de Serviço Social do Amazonas.
Entendemos que a avaliação do ensino superior deve ser ampla e participativa, não limitada apenas ao desempenho estudantil.
1 Mestra em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia e bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), especialista em Políticas Públicas em
Atenção à Família, membro do Grupo de Pesquisa Estudos de Sustentabilidade, Trabalho e
Direitos na Amazônia (ESTRADAS). E-mail: raquelcosta83@hotmail.com
2 Doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas
(Ufam), professora associada do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Ufam; líder do Grupo
de Pesquisa Estudos de Sustentabilidade, Trabalho e Direitos na Amazônia (ESTRADAS).
E-mail: roberta_ufam@yahoo.com.br
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Entretanto, não podemos negar que o Enade faz uma aproximação
à realidade dos cursos de Serviço Social, embora de modo restrito.
Com isso, vemos a lógica mercadológica cada vez mais ganhando
espaço no ensino superior, o ranqueamento e o fomento à competitividade entre os cursos com bases nas notas provenientes do exame.

O avanço do mercado educacional sobre a formação em Serviço Social
A política de educação, assim como as demais políticas sociais, não está imune ao vigente ideário neoliberal que se propaga
na sociedade, o qual postula a lógica de focalização, descentralização e privatização no atendimento aos direitos sociais. Com isso, o
Estado é minimizado e desobrigado de investir nos direitos sociais,
enquanto o mercado passa a oferecer seus serviços mercantilizados
(BEHRING E BOSCHETTI, 2011).
Consequentemente, a política educacional é constantemente
subjugada à reorientação, flexibilização e fragmentação para que tanto possibilite o tipo de qualificação demandada quanto para se tornar também um serviço comercializado, comprometendo a função
de propagação do saber que Oyama (2015) diz pertencer à educação.
Para o autor, sob os argumentos neoliberais, a sociedade considera
justificável o crescimento de Instituições de Ensino Superior (IES)
Privadas, diante da necessidade de qualificação e ineficiência administrativa e financeira do Estado em prover este serviço, na disseminação da falsa ideia de que a causa das altas taxas de desemprego é
a falta de qualificação e especialização da classe trabalhadora, como
destaca Pereira (2008).
A autora assevera que no Brasil pode ser visualizado o impacto destes direcionamentos desde os anos 2000, pois, em 2002, existiam 1.637 instituições de ensino no país, das quais as instituições
públicas de ensino superior representavam 12%, com ingresso de
320.354 alunos, e o número de instituições privadas era de 88%, com
1.090.854 ingressantes anualmente. Do total de instituições no país,
9,90% eram universidades, 4,70% centros universitários e 85,40% faculdades isoladas. A autora reafirma a existência do incentivo da expansão da instituição privada, principalmente das não universitárias
para não haver obrigatoriedade com pesquisa e extensão. Além dis- 134 -

so, é sentido o aligeiramento das formações com a prevalência de Ensino a Distância (EaD), cursos de curta duração e cursos sequenciais.
A respeito do EaD, identificamos com o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep (BRASIL, 2002) que, em 2002, esta modalidade era oferecida por 25 instituições, das quais 72% eram públicas e 28% privadas. O quantitativo total de cursos oferecidos por estas instituições era de 46, com
24.389 vagas, das quais 84,81% foram ocupadas e apenas 8,27% dos
discentes concluíram. Desta forma, vemos como as orientações dos
organismos internacionais foram atendidas, evidenciando o papel do
Estado em abrir espaço nas instituições públicas de ensino ao sucateamento de formações flexibilizadas.
Nas falas de Pereira (2008) entendemos que o crescimento
de instituições privadas e a ampliação da privatização interna das
universidades públicas colocam em jogo as condições de trabalho,
remuneração e carreira docentes, cria modalidade de docente empreendedor que busca captar recursos públicos e privados no “mercado educacional” dentro da universidade pública; o produtivismo
passa a ser mais presente devido aos critérios de avaliação das agências financiadoras de pesquisa. Todo este processo sintetiza a subordinação da educação à lógica mercantil.
Com os dados de Inep (BRASIL, 2017), verificamos a continuidade da disparidade entre o ensino superior público e o privado
já que, até 2017, o Brasil tinha 2.448 instituições de ensino superior,
das quais 12% eram públicas e 88% privadas. Identifica-se que, do
total de instituições, apenas 8,12% eram universidades, ao passo que
7,72% eram centros universitários e 82,51% eram faculdades (as demais 1,65% correspondem aos institutos federais de educação com
ensino médio técnico e ensino superior). Percebe-se a prevalência de
instituições privadas e não universitárias, o que mantém os impactos
dos longos processos de ampliação da privatização no ensino superior, refletindo em formação mais aligeirada, fragmentada, centrada
no ensino, sem a obrigatoriedade de oferta de pesquisa e extensão.
Podemos reafirmar tais conclusões diante da comparação do
número de cursos de Serviço Social da esfera pública com o da esfera privada feita por Pereira (2010), onde assinala que, de 2003 a
2010, foram criados 210 cursos no Brasil, dos quais 91% eram de
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instituições privadas e 9% de instituições públicas. Do número total,
surpreende-nos a realidade de que 60% cursos foram criados a partir
de instituição não universitária.
Num olhar voltado apenas para os cursos públicos brasileiros
de Serviço Social, vemos com Pereira (2018) que até 2016 havia 64
cursos públicos, dos quais 53,12% foram criados entre 2003 e 2016.
Destes, 67,65% foram em Instituições Federais de Ensino Superior,
salientando a relação da ampliação dos cursos públicos a partir do
Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(Reuni), ao passo que 26,47% foram estaduais e 5,88% municipais.
O Serviço Social teve, a partir dos anos 2000, os primeiros cursos EAD, como apresentam Pereira, Ferreira e Sousa (2014), com
forte oposição das representações da categoria por ser uma modalidade que compromete a formação crítica, reflexiva, com articulação
de pesquisa e extensão nas três dimensões da profissão (teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa). Ademais, é conduzida
por material didático enxuto, induz a priorização da autoformação,
oferece pouco contato para debates e reflexões com os docentes, e limita as discussões necessárias ao assistente social a respeito da complexidade da sociedade na qual a profissão propõe intervenção.
De 2009 a 2012 foram formados 78.366 bacharéis em Serviço Social, dos quais a modalidade de Ensino a Distância (EaD) formou 40,90% e a modalidade presencial 59,10%. Considerando que o
EaD é muito mais recente do que o ensino presencial, pode ser dito
que seus números expressam grande preferência deste recurso (pelo
mercado e pela sociedade) para a graduação, significando que em
pouco tempo de formação o EaD, relativamente, supera a diplomação presencial.
Pensar a formação profissional em Serviço Social e repensá-la
diante deste contexto de contrarreforma do ensino superior significa
entender que a preparação para profissão não pode ser reduzida à
mera preparação para o emprego, como aponta Iamamoto (2014),
reafirmando o compromisso com perfis profissionais conhecedores
dos processos históricos e dos novos tempos, defensores de valores
democráticos e de atuação para construção de nova cidadania na
vida social.
Acompanhando a realidade brasileira, porque inserido nela, o
contexto formativo do Serviço Social no estado do Amazonas tam- 136 -

bém se modifica nos mesmos passos que a expansão e mercantilização do ensino superior brasileiro. Criado no ano de 1940 e oficializado em 1941, o curso de Serviço Social no Amazonas oferecido
pela Escola de Serviço Social de Manaus (MONTENEGRO, 1986), e
incorporado à Universidade Federal do Amazonas (Ufam) na década
de 1960, foi exclusivo no estado até 1998, ano em que surgiu o primeiro curso presencial ofertado por instituição privada.
Desde então, o crescimento dos cursos no estado se deu significativamente pela via privada na modalidade presencial e, a partir de
2006, na modalidade de Ensino a Distância (ANDRADE, VALLINA
e GAMA, 2020), acompanhando a ampliação por meio dos Programas Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil
(Fies). O único curso presencial de Serviço Social em município do
interior do Amazonas é o da cidade de Parintins, sob a responsabilidade da Ufam, criado no ano de 2007 por iniciativa do Reuni.
Vemos com Andrade, Vallina e Gama (2020) que, até o ano
de 2018, o cadastro e-MEC apresentava 21 instituições da Educação
Superior oferecendo graduação em Serviço Social, das quais 9 (43%)
ofereciam o curso na modalidade presencial, 9 (43%) na modalidade EaD e 3 (14%) tinham os dois tipos de curso. Já no cadastro do
e-MEC até setembro de 2020, constavam 36 instituições autorizadas
a ofertar cursos de Serviço Social no estado do Amazonas, das quais 6
(16,67%) na modalidade presencial e a distância, 3 (8,33%) somente
na modalidade presencial e 27 (75%) unicamente na modalidade de
Ensino a Distância. Evidentemente, o contraste destes dados revela
que o curso de Serviço Social no Amazonas é predominantemente
oferecido na modalidade EaD, com um crescimento de 200% nos
dois últimos anos, acompanhando a realidade do ensino superior
brasileiro. O cadastro das instituições não significa a oferta efetiva
dos cursos, mas estes são os dados oficiais que alcançamos e estão
aqui expressados.
Com estes números, podemos avaliar que o crescimento acelerado dos cursos de Serviço Social representa ampla utilização desta
formação profissional para colaborar com os interesses lucrativos
lançados ao ensino superior. E a atenção deve estar, justamente, ao
posicionamento profissional e ao direcionamento dado, pois se o
projeto profissional tem objetivos opostos aos propalados pela socie- 137 -

dade capitalista, é evidente que tal ampliação da formação não se dá
fielmente aos moldes da profissão, mas sim para atender ao mercado.
Avaliação dos cursos de Serviço Social no Amazonas a partir
do ENADE
Compreendemos que, para averiguar o andamento das políticas sociais, há mecanismos de avaliação que são essenciais, e com
o ensino superior não seria diferente, já que faz parte da política de
educação. Porém, Santos (2011) destaca que o Estado adota o mecanismo de avaliação na educação partindo de uma racionalidade
econômica, e as forças políticas conquistadas por ele no decorrer da
história influenciam no tipo de avaliação delineado.
A partir disto, vemos em Novossate (2010) que, em 2003 (governo de Luiz Inácio Lula da Silva), foi lançado novo modelo de avaliação e aperfeiçoamento por meio de reuniões de Comissão Especial
de Avaliação (CEA) da educação superior, cujas discussões serviram
de base para o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
(Sinaes), criado sob a Lei 10.861 de 2004 para substituir o anterior
Exame Nacional de Cursos (ENC), o conhecido “provão”, porém
servindo também de fortalecimento dos mecanismos de controle das
instituições de ensino superior.
Os debates em torno da intenção de criar um sistema de avaliação da educação superior para superar avaliações de aspectos pontuais, criar uma cultura de avaliação, prestar contas à população e
alcançar um modelo de gestão que trouxesse aprimoramento contínuo, conforme destaca Cardoso (2015), deram vida ao Sinaes – que
trouxe proposta de avaliação global, respeito à diversidade institucional e às identidades das instituições existentes.
Percebe-se que a proposta do Sinaes foi reduzida ao Exame
Nacional de Desempenho Estudantil (Enade), com emissão de conceitos e notas que classificam a “qualidade” da formação a partir do
desempenho dos discentes na prova e a avaliação deles sobre os cursos. O maior e mais importante dos conceitos, o mais divulgado pelas
instituições é o Conceito Preliminar de Cursos Superiores – CPC,
regulamentado pela Portaria N° 4 de 5 de agosto de 2008 (BRASIL,
2008) que, dentre os demais, representa a redução da proposta de
avaliação aos índices complexos que foram inventados e exigem notas técnicas que não significam exatamente uma avaliação do ensino
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superior, mas sim estabelecimentos de falsos rankings, descaracterizando a proposta de avaliação (LIMANA, 2008).
Vehrine e Freitas (2012) salientam que o Sinaes trouxe como
foco a avaliação institucional, a avaliação de cursos e desempenho
estudantil, porém o elemento central seria a avaliação institucional
interna para valorização da identidade e diversidade dela, o que ficou
comprometido com os constantes ajustes realizados pelo MEC e seus
diversos atores que têm foco regulatório. Tais mudanças, mesmo
que, por parte de alguns, sejam vistas como necessárias à viabilidade
do processo avaliativo, para outros significam a retomada de posturas técnico-burocráticas.
A Lei 10.861/2004 (BRASIL, 2004) apresenta que, dentro do
Sinaes, o Exame Nacional de Desempenho Estudantil (Enade) é o
responsável pela avaliação dos rendimentos dos concluintes e objetiva avaliar os conhecimentos de acordo com as diretrizes curriculares
dos cursos, bem como suas habilidades para acompanhar o processo
de desenvolvimento do conhecimento e capacidade de compreensão
dos temas externos (porém relacionados) aos da graduação, referentes à realidade nacional e mundial. Junto à prova, é respondido um
questionário referente ao perfil do estudante. Os resultados, segundo
Polidori (2009), somados à avaliação dos cursos e da instituição, são
a base para o cálculo dos indicadores de qualidade da educação superior.
As edições do Enade ocorrem desde 2004, conforme atestam as Portarias do MEC n° 1606, de 1º de junho de 2004 (BRASIL,
2004a) e nº 107 de 22 de julho de 2004 (BRASIL, 2004b). Nesta última, define-se que o Enade será realizado por todos os cursos de graduação, com intervalo de três anos para cada curso, com aplicação
de mesma prova para os alunos ingressantes (finalistas do primeiro
ano de graduação que concluíram entre 7% e 22% da carga horária
do curso de sua IES) e os concluintes (que tiverem concluído, pelo
menos, 80% da carga horária do curso em que está matriculado).
A Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007) destaca que o Inep estabelece cálculos para os indicadores
de qualidade, com base nos resultados do Enade e outros insumos
que constam na base de dados do MEC. Tais indicadores se expressam no Conceito Preliminar de Cursos (CPC) – que é calculado no
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ano seguinte ao de realização do Enade, no Índice Geral de Cursos
Avaliados da Instituição (IGC) – que é calculado anualmente, considerando a média dos últimos CPC dos cursos avaliados da instituição
disponíveis no ano do cálculo e nos dois anos anteriores, ponderada
pelo número de matrículas em cada um dos cursos.
Podemos concordar com Limana (2008) quando diz que foi
ignorado todo o investimento financeiro e intelectual que colaborou
para a substituição do antigo provão pelo Sinaes, elaborado com preceitos que relativizavam, nos processos avaliativos de cursos e instituições, a importância do desempenho dos estudantes. Se o objetivo
fosse apenas o de “ranqueamento”, não teria necessidade de mudar o
provão, já que, para isso, ele se apresentava mais simples e eficiente.
A formação profissional em Serviço Social brasileira vem sendo avaliada pelo Enade desde o primeiro ano do exame, mais precisamente no “Ano I” do ciclo avaliativo trienal, considerada como um
dos cursos da área da saúde, assim, participou do exame nos anos de
2004, 2007, 2010, 2013, 2016. A Portaria nº 19, de 13 de dezembro
de 2017 trouxe nova distribuição das áreas a serem avaliadas pelo
Enade, o que significou para o Serviço Social a mudança para o “Ano
III” do ciclo avaliativo, realocado na área de Ciências Sociais, por
isto, foi avaliado no ano de 2018, como podemos constatar em Inep
(BRASIL, 2017). Porém, a avaliação continua sendo trienal.
Considerando as seis edições do Enade, identificamos a participação de 12 cursos presenciais de Serviço Social do Amazonas,
quais sejam 2 públicos, da Universidade Federal do Amazonas
(Ufam) em Manaus e Parintins, e 10 de instituições privadas, da Universidade Paulista (Unip), Universidade Nilton Lins, Centro Universitário do Norte (Uninorte), Escola Superior Batista do Amazonas
(Esbam), Faculdade Estácio do Amazonas, Faculdade Tahirih, Centro Universitário Luterano de Manaus (CEULM/Ulbra), Faculdade
Martha Falcão, Faculdade Salesiana Dom Bosco (FSDB) e Faculdade
Metropolitana de Manaus (Fametro).
Nem todos estes cursos continuam em funcionamento em
2020 e dois cursos privados não tiveram seus dados considerados,
porque só participaram de uma edição e não tiveram conceito definido. Outros cursos surgiram no Amazonas ao longo das primeiras
décadas do século XXI, mas na modalidade a distância e, portanto,
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foram contabilizados para outros estados brasileiros em que estão
situadas as sedes das instituições de ensino, sobretudo das regiões
sudeste e sul. Sobre os demais cursos a distância criados por instituições que já ofereciam o curso presencial, veremos que também não
é possível distinguir os dados específicos da modalidade a distância.
Portanto, o Enade não nos permite fazer uma avaliação do EaD no
Amazonas.
As discussões traçadas até aqui, a respeito da incompatibilidade do vigente modelo do Enade com o perfil de avaliação do ensino
superior almejada, também são partilhadas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (Abepss), que vem se
manifestando por meio de documentos sobre as insatisfações e divergências entre o Enade e os propósitos da formação profissional
em Serviço Social. A Abepss (2010) assinala que o Sinaes era uma
esperança de avaliação democrática para o ensino superior, mas que
logo revelou a herança tecnocrática dos modelos anteriores, principalmente por se pautar por avaliação obrigatória e punitiva, fragmentada (já que relativiza a necessidade da visita in loco, não considera efetivamente a avaliação sobre pesquisa e extensão e se reduz
ao exame) e estimuladora do “ranqueamento” (coloca os cursos em
disputa para tentarem alcançar as maiores notas, em busca de propaganda para reconhecimento, maior adesão dos possíveis ingressantes).
Entendendo as incongruências observadas no Enade e com a
constatação de que há forte intencionalidade de “ranquear” as instituições por meio deste exame, é interessante que conheçamos a avaliação lançada pelo exame aos cursos de Serviço Social presenciais do
Amazonas (Gráfico 1), sendo importante lembrar que a nota do Enade era calculada a partir das médias dos alunos ingressantes e concluintes participantes em cada edição do exame até o ano de 2010. A
partir de 2013, o cálculo considera somente a notas dos concluintes
participantes do exame.
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Gráfico 1 – Instituições que oferecem curso de Serviço Social no
Amazonas e seus respectivos conceitos no ENADE

Fonte: Elaboração própria com as informações disponibilizadas por Inep (2004;
2007; 2010; 2013; 2016; 2018).

Ao olharmos para as notas do Enade, calculadas a partir das
médias dos participantes na prova de conhecimentos gerais e específicos, vemos que os cursos não tiveram desempenho ótimo. Os cursos que conseguiram ter boa avaliação em todas as edições foram
os da instituição pública federal, com exceção do desempenho do
curso da Pública II em 2016 por uma particularidade: o ingresso de
discentes é no segundo semestre e a conclusão do curso regular ocorre sempre no primeiro semestre do ano. Portanto, participaram do
exame, basicamente, poucos alunos que estavam desperiodizados, o
que pode ter contribuído para os resultados não tão satisfatórios nas
provas.
Dos oito cursos da iniciativa privada, somente quatro deles
alcançaram, em algumas edições, o conceito 4, mas não foram além
deste nem se mantiveram por muitas edições. Dois dos que chegaram ao conceito 4 até conseguiram manter o nível por duas edições
de avaliação, mas logo em seguida caíram para notas bem menores.
Os outros dois cursos só conseguiram tal nota em uma edição. Isto
nos revela que foram depositados esforços para a melhoria de tais
cursos, mas sem conseguir a solidificação das conquistas, o que fez
com que os cursos declinassem novamente.
Salta aos olhos a prevalência dos conceitos/notas 2 e 3 entre
os cursos privados, e, embora tenhamos clareza que uma prova é
insuficiente para “medir” todo o processo formativo, tais conceitos
podem indicar formações mais frágeis, com menor aprofundamento
dos núcleos de fundamentação previstos nas Diretrizes Curricula- 142 -

res3 (ABESS, 1996; BRASIL, 2002) que conduzem a formação em
Serviço Social.
A “Privada VII” foi a que já teve resultado mais alarmante,
chegando ao conceito 1 na penúltima edição do exame. Esta é uma
das instituições que oferecem o curso de Serviço Social tanto na modalidade presencial quanto a distância. Considerando que o Enade
não distingue a “qualidade” das duas modalidades, agrupa os resultados das duas e daí calcula o conceito, surge a indagação se as fragilidades estão em maior parte no EaD e implicam em avaliação ruim
para a instituição. Mais uma vez, reafirmamos nossa constatação de
que o Enade impossibilita que enxerguemos a situação dos cursos de
ensino a distância, e, pior ainda, que leiamos a real situação do ensino presencial quando este é oferecido por instituição que também
tem o EaD.
Como vimos no item anterior, houve um crescimento significativo do número de IES com a oferta de cursos de Serviço Social
e isso também é visível quando tomamos os dados relativos aos discentes do Amazonas que participaram das várias edições das provas
do Enade (Quadro I).
Quadro 1 – Quantitativo de participantes dos cursos de Serviço
Social nas edições do Enade
ANO

Total de Participantes do
Amazonas

Nº de partici- Nº de participanpantes das Insti- tes das Instituições Públicas
tuições Privadas
N

%

N

%

2004 (ingressantes e
concluintes)

339

253

74,6

86

25,4

2007 (ingressantes e
concluintes)

463

405

87,47

58

12,53

3 É válido ressaltar que há claras distinções entre as Diretrizes Curriculares construídas coletivamente pela categoria num processo conduzido pela Associação Brasileira de Ensino
de Serviço Social – Abess (que anos depois passou a ser Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Serviço Social – Abepss) em 1996 e aquelas regulamentadas pelo Ministério
da Educação em 2002. Em razão do recorte feito para este texto, não é possível tratá-las
aqui. Uma leitura sobre esse processo está disponível em Iamamoto (2014) e Ortiz (2019).
Mesmo as Diretrizes Curriculares do MEC, que são mais reduzidas, fazem referência aos
núcleos de fundamentação da formação profissional.
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2010 (ingressantes e
concluintes)

1.398

1.283

91,8

115

8,2

2013 (somente concluintes)

877

781

89

96

11

2016 (somente concluintes)

619

527

85,13

92

14,87

388

287

74

101

26

2018 (somente concluintes)

Fonte: Elaboração própria com as informações disponibilizadas por Inep (2004,
2007, 2010, 2013, 2016 e 2018).

É nítido, por exemplo, que o conjunto de participantes tem
um salto em 2010, quando já se tinham mais IES privadas no estado,
inclusive com a oferta de cursos a distância. Andrade, Vallina e
Gama (2020) ressaltam que, em 2006, os cursos EaD tiveram seus
primeiros egressos no Amazonas. Se olharmos para os anos 2013
e 2016, quando somente os concluintes participavam das provas, o
total ainda foi superior aos anos de 2004 e 2007. O dado de 2018
indica um decréscimo no número de participantes das instituições
privadas, o que converge com a constatação de Andrade et al. (2019)
quanto ao encerramento das atividades de várias IES privadas no estado, a demissão de professores, a redução de turmas de cursos presenciais e o incremento do EaD.
Ao nos determos ao desempenho dos discentes ao longo
dos anos (Gráfico 2), vemos que os percentuais de erros nas questões específicas da área de Serviço Social são predominantes entre os concluintes das instituições privadas. No caso dos alunos da
universidade pública, os acertos são prevalentes. Apesar de, num
primeiro olhar, o percentual de erros dos ingressantes, tanto das
públicas quanto das privadas, se mostrar elevado, considera-se que
tais informações podem ser relevadas diante do fato de que estes se
encontravam no primeiro ano do curso e ainda não tinham contato
com a maioria dos conteúdos da formação. No caso dos concluintes,
o desempenho dos discentes – ainda que insuficiente para avaliar
toda a formação – é sintomático de limites no processo formativo.
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Gráfico 2 – Desempenho de ingressantes e concluintes no item de
conhecimentos específicos do Enade

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados fornecidos por Inep (2004, 2007,
2010, 2013, 2016, 2018).

Como o exame é voltado ao desempenho estudantil, entendemos o porquê de o Conceito Enade – o qual nos aproxima do conhecimento sobre os domínios dos estudantes sobre os conteúdos da
formação – ter várias notas baixas, pois o percentual de erros é muito
grande. É nítida a necessidade de buscar identificar realmente onde
estão as fragilidades dos cursos. No Gráfico 3 podemos visualizar as
notas dos cursos de Serviço Social presenciais do Amazonas, as que
são oficialmente consideradas como nota final dos cursos e utilizadas
para o marketing das instituições (quando favoráveis e satisfatórias).
O ano de 2004 não aparece na lista de CPC, porque no site do Inep/
Enade as sinopses que apresentam tal nota só constam a partir do
ano de 2007.
Gráfico 3 – Conceito Preliminar de Curso das Instituições que oferecem curso de Serviço Social no Amazonas

Fonte: Elaboração própria com as informações disponibilizadas por Inep (2007,
2010, 2013, 2016, 2018).
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Como pode ser visualizado, as notas do CPC são bem diferentes das notas do Conceito Enade. Esta nota tem cálculo diferente,
pois, enquanto o Conceito Enade é mensurado pelos conhecimentos
dos discentes expressados nas provas, o CPC é obtido numa soma do
Conceito Enade com uma nota dada às informações dos discentes e
coordenadores de curso a respeito dos recursos físicos e humanos
das instituições, mais uma média calculada a partir da comparação
entre o mesmo curso de instituições diferentes. Por isto, este conceito consegue ser maior que o primeiro apresentado. Contudo, ele
seria mais confiável se a nota dada aos recursos físicos e humanos
das instituições fosse dada considerando a visita in loco realizada por
comissão avaliadora, a percepção dos discentes e dos técnico-administrativos que têm olhar diferente sobre as condições institucionais.
Também seria válido comparar um curso com outro para gerar a
nota do Indicador de Diferença entre Desempenhos – IDD.
Por exemplo, no Conceito Enade, as instituições que foram
melhor avaliadas têm CPC igual ou próximo às que tiveram conceitos ruins. Como é esta nota a ser divulgada e vista como oficial,
camufla as fragilidades expressadas pelo Conceito Enade e engana os
consumidores que são atraídos pelo marketing das faculdades. Não
é à toa que Pereira (2010) ressalta que, devido a esta possibilidade de
usar a nota do curso para promoção da instituição, surgiram por iniciativa das instituições privadas de ensino superior o oferecimento
de cursinho preparatório para o Enade, colaborando com o aspecto
competitivo e individualizado.
Tal realidade é vista nos cursos de Serviço Social privados do
estado do Amazonas, especificamente na cidade de Manaus, com divulgação em redes sociais pelos próprios alunos da participação em
cursinhos para o Enade. Apesar de todas as estratégias para reforço das aulas serem bem-vindas, como os preparatórios, a realização
deles enfaticamente para o Enade evidencia uma pré-disposição à
busca de notas aos cursos. Se houver reforço e demais atividades de
apoio, que sejam em mais momentos da graduação, para potencializar a obtenção de conhecimentos.
Aqui, fica destacada a necessidade de adoção de estratégias
para que a avaliação do ensino superior se dê sob parâmetros que
realmente evidenciem a qualidade da formação para superação dos
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limites identificados e não somente para enunciar notas e conceitos
que beneficiam as instituições, principalmente as privadas. Tal atenção se faz imprescindível diante do número elevado de assistentes
sociais que são formados e precisam ter qualificação à altura dos objetivos profissionais emanados dos documentos e legislações do Serviço Social, bem como à altura da complexidade da realidade social
vivenciada pela maior parte da classe trabalhadora.

Conclusão
A avaliação da formação profissional, aqui em destaque para
o Serviço Social, é extremamente necessária, imprescindível, principalmente quando se tem um número elevado de cursos e instituições
que precisam ser monitorados quanto à qualidade e coerência oferecidas. Contudo, trouxemos a crítica aos reducionismos lançados ao
modelo vigente de avaliação do ensino superior brasileiro representado pelo Sinaes, que seria amplo, participativo e democrático, mas
está sendo deixado de lado para que somente uma parte dele, o Enade, seja responsável, a partir da ótica dos alunos, pela classificação da
“qualidade” dos cursos e instituições.
Com a contrastação entre o Conceito Enade e o Conceito
Preliminar de Cursos (CPC), vemos que ao exame está lançada responsabilidade muito maior do que a que lhe pertence, pois ele foi
planejado para compor e ser parte de um sistema de avaliação trazendo a perspectiva dos discentes que seria somada aos olhares dos
demais sujeitos envolvidos, como os docentes, a fim de apresentar
resultados multifacetados que evidenciariam de modo mais completo os aspectos positivos e frágeis dos cursos. Tal contradição presente
no Enade reflete a lógica neoliberal presente em nosso dia a dia, que
alcança as políticas sociais, como a educação, para o privilegiamento
dos interesses do mercado – com formações mais baratas, aligeiradas
e operacionais – em detrimento de uma formação mais ampla e crítica, como propõe a Abepss.
À categoria, este capítulo deixa à mostra a necessidade de
persistir em busca de uma formação em Serviço Social não subjugada
aos interesses mercadológicos e cada vez mais consolidada para habilitar profissionais capazes de cumprir com os preceitos do projeto
profissional, de modo a contribuir significativamente com a viabili- 147 -

zação dos direitos da população. Aos cursos de graduação fica a responsabilidade de reverem a formação profissional que oferecem, ao
invés de se deslumbrarem com os resultados declarados pelo Enade,
para que o compromisso com a profissão seja mantido e o perfil profissional do assistente social tenha direções amplas.
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TÃO PERTO E TÃO LONGE:
a formação em Serviço Social na modalidade em
EaD no Amazonas
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Aline Ribeiro de Lima3

Introdução
Parte-se do princípio de que “educação não é mercadoria”
(OLIVEIRA, 2015) e se constitui em um dos mais importantes direitos formalmente conquistados pela sociedade brasileira, conforme
estabelece o Art. 205 da Constituição Federal (1988), como “direito
de todos e dever do Estado e da família”. Nesse sentido, a política pública educacional deve ser assegurada tanto no nível básico (educação infantil, ensino fundamental e médio) como no ensino superior,
sendo este último o foco de análise do presente artigo, especialmente
no que concerne à formação profissional em Serviço Social.
A partir da década de 1990, a crise estrutural do capital, a
adoção do projeto neoliberal pelos governos brasileiros e, em decorrência, o denominado processo de Contrarreforma (BEHRING,
2008; DURIGUETTO, 2008; PEREIRA, 2007), fez com que o Estado
adotasse uma reengenharia na educação superior para responder às
exigências do capital na era da financeirização da economia, favorecendo, dentre outras medidas, a atuação das Instituições de Ensino
Superior - IES privadas.
De acordo com autores como Pereira (2007); Silva Jr. e Sguissardi (2001) e Saviani (2010), o processo de expansão do ensino superior representa o reflexo de políticas de cunho privacionista que
1 Pós-Doutora em Serviço Social (UnB) e Professora Titular da Universidade Federal
do Amazonas. Diretora-Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Amazonas – Fapeam. E-mail: marcia.perales@gmail.com.
2 Doutora em Educação (Ufam) e Professora da Universidade Federal do Amazonas. Diretora Técnico-Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas –
Fapeam. E-mail: marciamavignier01@gmail.com.
3 Bacharel em Serviço Social, Mestra em Serviço Social (Ufam). Foi bolsista CNPq e é
atualmente bolsista da Fapeam. E-mail: aline.limaab@gmail.com.
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visam fragilizar o papel e a importância das universidades públicas,
por meio da expansão de instituições privadas e da inserção de novas
modalidades de ensino, como a Educação a Distância – EaD.
Tem-se ciência de que a história da modalidade a distância
não se constitui em algo novo, pois a possibilidade de se estudar,
ou melhor, de se ter acesso às atividades escolares em domicílio em
virtude da ausência das aulas presenciais já era respaldada pelo Decreto-Lei nº 1.044, artigo 2º, de 1969. Além disso, o Art. 80 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9.394, de 1996, previu o ensino a distância, legislação atualizada pelo Decreto nº 5.622, de 2005.
Em 2017, o Decreto nº 9.057 regulamenta a Educação a Distância
em todo o território nacional para toda a educação básica e o ensino
superior, incluindo cursos de graduação e pós-graduação.
É inconteste o crescimento do EaD no Brasil, haja vista a praticidade (acesso ao conteúdo em bibliotecas virtuais a qualquer hora
e lugar), o baixo custo (valor de mensalidade mais barato do que no
curso presencial), a certificação igual à do curso presencial (Decreto
nº 5.622, Art. 5) e às práticas pedagógicas que dispensam a sala de
aula como ambiente físico (com exceção de algumas atividades que
devem ser realizadas presencialmente).
Estima-se, com base em pesquisa realizada em 2018 pela Associação Brasileira de Mantenedora de Ensino Superior – ABMES,
em parceria com a Educa Insights, que além do crescimento do EaD
entre 2010 e 2018, a projeção feita da modalidade até 2023 pode vir
a superar as taxas de crescimento relativas ao ensino presencial, com
um aumento do número de ingressantes na modalidade a distância
para 2.276.774, enquanto o ensino presencial alcançaria o número de
1.993.319, o que representaria um percentual de 14,2% maior para os
cursos em EaD (ABMES; EDUCA INSIGHTS, 2018).
Especificamente no Amazonas, indagou-se como teria sido a
inserção do ensino a distância com ênfase nos cursos de graduação
em Serviço Social e como seria conduzida pelas IES pesquisadas a
formação ofertada na modalidade EaD em Serviço Social. Tais questões foram investigadas por meio da pesquisa de mestrado vinculada
ao Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade
na Amazônia (PPGSS), realizada entre 2018 e 2019, junto a 03 (três)
Instituições de Ensino Superior, com a participação de 03 (três)
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coordenadores de curso nos Polos de Apoio Presencial e 15 (quinze)
egressos4.
Considera-se que mencionado estudo, além de ter a ousadia
de trazer à baila um tema sensível para o coletivo profissional de Serviço Social, é relevante sob diferentes aspectos para a sociedade, para
os assistentes sociais, os estudantes, as diversas entidades da categoria, as instituições formadoras etc. É fundamental saber se estão
sendo formados profissionais competentes e críticos, especialmente
para que se possa problematizar a formação acadêmica em EaD, uma
realidade atual, tomando-se por base a Lei de Regulamentação da
Profissão, o Código de Ética Profissional, as Diretrizes Curriculares e
o Projeto Ético-político Profissional, sem que se relativize a atenção
em relação aos movimentos da história, da sociedade, do mercado e
do capital.

Educação a Distância: Um retrato do crescimento no Brasil
É tão complexa como desafiadora a tarefa de refletir sobre
os caminhos da educação pública em um país que historicamente enfrenta inúmeros desafios para a efetivação da maioria de suas
políticas estruturantes. Uma das consequências da Contrarreforma
do Estado foi a redução da atividade do Estado, o que provocou [...]
“privatizações, abertura comercial e financeira, ampliação do espaço
privado no campo dos direitos sociais e reduções dos investimentos
públicos na área social” (DURIGUETTO, 2008, p. 54). Este cenário estabeleceu “novos determinantes na elaboração e execução de
políticas públicas e ajustes ficais, bem como reorganizou o papel do
Estado e proporcionou retrocesso dos direitos sociais, adquiridos e
em fase de consolidação” (LIMA, 2019, p.28).
De acordo com a Sinopse da Educação Superior (Inep, 2016),
o número de matrículas em IES públicas e privadas, no período de
2016, foi de 7,8 milhões de alunos, sendo 6,5 milhões em cursos presenciais (83%) e 1,3 milhão em cursos EaD (17%), e dessas foram
registradas na rede privada 5,9 milhões. Para visualizar melhor tal
crescimento, o Mapa do Ensino Superior de 2016 (SEMESP, 2016)
sinaliza para o histórico crescimento das instituições públicas/privadas no que diz respeito ao EaD, onde a rede privada teve aumento
4 A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE:
99869618.1.0000.5020, Parecer Número 3.041.934.
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de 101% (de 2009 a 2014) e a rede pública de 5% (de 2009 a 2012),
sendo que nesta última, nos anos de 2013 e 2014, observou-se uma
queda de 11% no número de matrículas, o que permite inferir que
essa modalidade tem maior crescimento nas IES privadas.
Entre os anos de 2007 e 2017, segundo dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – Inep (2018), o
avanço do ensino superior no Brasil, nas modalidades presencial e
a distância, revela que em um período de 10 (dez) anos houve crescimento tanto na rede pública como na privada. Em 2018, as instituições de ensino superior (IES) disponibilizaram 7,1 milhões de
vagas para a EaD e 6,3 milhões de vagas aos cursos presenciais. Pela
primeira vez, as vagas oferecidas em EaD superam a oferta da modalidade presencial.
A modalidade EaD teve em 2015 o número de 639.519 ingressos, aumentando 5 vezes em relação aos ingressos de 2005. Já em
relação ao número de concluintes, o aumento foi 18 vezes maior, se
comparado ao ano de 2005, confirmando a tese de expansão da modalidade EaD nos cursos de graduação no Brasil. Os dados indicam
que o número de matrículas na modalidade a distância se concentra
90,6% em IES privadas com e 9,4% em IES públicas (INEP, 2017).
Mas, afinal, o que é a Educação a Distância? Segundo Zamlutti
(2006, p. 36), a modalidade EaD tem como “característica fundamental a separação física entre o aluno e a instituição de ensino, e entre o
aluno e o professor, o que implica também num distanciamento com
relação a tudo o que caracteriza o ambiente escolar”. Ademais, de
acordo com Moraes (2003, p.111) “tratar [...] da educação a distância
é uma questão bastante complexa, pois se trata de analisar e avaliar
a qualidade das relações sociais nos ambientes de aprendizagem mediados por alguma técnica”, o que se configura como algo complexo
em uma sociedade como a brasileira onde predomina fortemente a
desigualdade socioeconômica que impactam no uso da tecnologia
para o processo de formação.
Segundo o Ministério da Educação e Cultura – MEC (2018),
esta modalidade de ensino não exige uma relação presencial entre
alunos e professores, exige mediações5 feitas por meio da articulação
5 Com base em Pereira, Schimitt e Dias (2007, p. 4), acerca das mediações pedagógicas
utilizada no EaD, pois essa modalidade de ensino consiste “em mídias que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e permitir interação entre os atores do processo educativo. Porém, a qualidade do processo educativo depende do envolvimento do aprendiz,
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de diferentes tecnologias que possibilitam a interação entre eles, pois
se apresenta como uma variação de estratégia didático-pedagógica,
que se materializa através de diferentes mecanismos tecnológicos em
busca de uma abordagem mais flexível na relação ensino-aprendizagem.
Com base no Censo da Educação Superior (INEP/MEC,
2018), pode-se inferir que:
• A EaD, além de oferecer mais vagas que o ensino presencial, alcançou o índice histórico de 2 milhões de alunos, o que significa um crescimento de 17% em relação
a 2017, na contramão desse crescimento o ensino presencial registrou queda de 2%.
•

O número de alunos na modalidade EAD equivale a
24,3% do total de matrículas do ensino superior. Ou
seja, uma matrícula a cada 4.

•

A oferta de cursos a distância também cresceu. Em
2018, foram 3.177 opções, o que representa uma expansão de 50,7% em comparação com o ano anterior.

•

No que tange a evasão também é maior na modalidade
de EaD quando comparada ao ensino superior presencial. Ou seja, 62,2% e 55,6%, respectivamente.

•

Das 2.537 instituições de ensino no Brasil, apenas 14%
oferecem EaD. Destas, 6% são responsáveis por 80%
das matriculas do ensino a distância.

•

Em números de alunos matriculados na EaD, destacam-se a Universidade Pitagoras/Unopar (do grupo
Kroton), a Universidade Paulista (Unip), o Centro
Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi), o Centro
Universitário Internacional (Uninter), a Universidade
Anhanguera (Kroton) e a Yduqs (antiga Estácio).

•

Majoritariamente, os cursos em EAD pertencem à rede

da proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da estrutura e qualidade de professores,
tutores, monitores e equipe técnica, assim como das ferramentas e recursos tecnológicos
utilizados no ambiente”.
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privada. Na rede privada, as graduações EAD mais procuradas são: a. Pedagogia, b. Administração, c. Contabilidade, d, Gestão de Pessoas e, e. Serviço Social.
•

Na rede pública, além de Pedagogia, os estudantes apostam em cursos a distância de Matemática (formação do
professor), Administração Pública, Letras (português –
formação do professor) e Administração de empresas
(DESAFIOS DA EDUCAÇÃO, 2020, s/p)

O avanço da EaD pode ser relacionado ao processo de democratização do acesso à educação superior, pois o mesmo possibilitou maior acesso, em especial dos indivíduos que vivem em regiões
distante dos grandes centros urbanos, onde a educação pública e
presencial ainda se faz ausente. Nesse sentido, Zamlutti (2006, p.12)
afirma que a modalidade de ensino à distância vem sendo considerada “a tecnologia da esperança”. Por ser uma modalidade de ensino
acessível, torna-se cada vez mais democrática, uma vez que alcança
pessoas e espaços que as instituições públicas e privadas que ofertam
ensino superior na modalidade presencial não chegam.
O ensino a distância pode ser criticamente apreendido como
uma das estratégias do capital face ao processo de crise estrutural,
uma vez que “[...] o capital em crise busca novas áreas de lucratividade, intensificando a transformação da educação em um serviço
a ser negociado no promissor ‘mercado educacional” (LIMA, 2008,
p.17). Porém, antes de “satanizar” o ensino a distância, urge que se
reflita acerca dessa realidade, já posta, a qual com o advento da Pandemia Covid-19 ganha força e corpo, pois as instituições de ensino
superior passam a adotar a mediação por meio das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) como forma de dar continuidade
ao ensino presencial que fica obliterado em função da pandemia e do
distanciamento social. A Portaria nº 343, do MEC, de 17 de março de
2020, autoriza, em caráter excepcional, a substituição de aulas presenciais enquanto ocorrer à pandemia (BRASIL, 2020, p.01).
No Amazonas, lócus deste estudo, observou-se o avanço da
modalidade EaD com relação ao curso de graduação em Serviço Social. O debate em torno do tema é permanente e o posicionamento
das entidades representativas da categoria profissional é uníssono
ao afirmar incompatibilidade da formação com essa modalidade
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de ensino, uma vez que a mesma se expressa como uma oferta de
formação aligeirada, mercantilizada e que fere frontalmente o que
preconiza o Projeto Ético-Político da profissão.

EaD: Panorama da formação profissional em Serviço Social no
Amazonas
O Amazonas, estado da Região Norte do país, possui uma área
de unidade territorial de 1.559.167,889 km², composto por 62 municípios (IBGE, 2019). Suas características geográficas são diferentes
de outras regiões, o que leva ao enfrentamento de diversos desafios
específicos de ordem social, política e econômica.
Silva e Silveira (2012) afirmam que muitos são os fatores determinantes no contexto amazônico, ou seja, densidade demográfica
baixa, municípios em localidades precárias no contexto de infraestrutura e transporte, sazonalidades dos rios, ausência de pistas de
pouso de aeroportos e a fragilidades das políticas públicas de promoção ao desenvolvimento, dentre outros aspectos. Essas singularidades da região transmutam-se em desafios para a implementação de
políticas públicas que possam reduzir as desigualdades sociais, políticas, econômicas e ambientais no referido estado.
No contexto da política pública de educação superior no
Amazonas, do total de matrículas no ensino superior no estado, em
2008, 19,94% representava cursos presenciais e a distância, totalizando 106.653 (cento e seis mil, seiscentos e cinquenta e três). Já em
2018 registrou-se um aumento de 24,65%, o que totaliza 166.098
(cento e sessenta e seis mil e noventa e oito) matrículas. Os dados
demonstram um significativo crescimento da educação superior no
estado (INEP, 2017 e 2018).
Sobre a formação em Serviço Social, os anos 2000 datam o início das discussões sobre a inserção do EaD como modalidade de ensino nos cursos de graduação em nosso país. As primeiras instituições
surgem em 2006, e são elas: Universidade do Tocantins – Unitins,
localizada em Palmas/TO, Universidade para o Desenvolvimento do
Estado e da Região do Pantanal – Uniderp (atualmente conhecida
por Anhanguera), Universidade do Vale do Itajaí – Univali em Santa
Catarina, Universidade Tiradentes – Unit em Aracajú/SE e Universidade Paranaense – Unipar (IAMAMOTO, 2014).
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É válido reiterar que a modalidade de ensino EaD vem sendo debatida veementemente nos espaços de discussão da profissão,
por meio de suas entidades representativas, e que o posicionamento
é incisivo quanto à incompatibilidade entre graduação à distância e
Serviço Social, visto que a profissão é guiada por uma direção teórico-critica e tem como base suas diretrizes, metas e núcleos de fundamentação propostos pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa
em Serviço Social (CFESS, 2014).
Todo esse esforço tem como intuito o fortalecimento do Projeto Ético-Político profissional, pois se acredita que a formação crítica e de qualidade seja um dos ingredientes para consolidar a profissão, estruturada por meio: a) da produção de conhecimentos no
interior do Serviço Social; b) de instâncias políticos organizativas
da profissão; c) dimensão jurídico-política da profissão (TEIXEIRA;
BRAZ, 2009).
Fazendo as devidas mediações com o movimento do capital e
da sociedade na atual quadra da história é necessário indagar como
consagrar essa formação face ao desmonte da educação superior?
Esse processo de precarização na formação de assistentes sociais,
que incide na qualidade do ensino e no aligeiramento da pesquisa e da capacidade de construção do conhecimento de forma
crítica e autônoma, além de maior preocupação com o treinamento dos graduandos, voltando-se para demandas flexíveis do
mercado, que reforçam os mecanismos ideológicos de submissão dos profissionais, o que pode provocar um imenso processo
de despolitização da categoria profissional (IAMAMOTO, 2014
apud MORAES 2015, p.298).

Então, será no contexto de aligeiramento6 e de mercantilização que se situa o avanço do EaD como estratégia do capital na política de educação superior brasileira? Algumas situações foram verificadas com relação a incompatibilidade dessa modalidade de ensino
com o projeto de formação profissional do Serviço Social, a saber:
7

6 “O fetiche da ampliação do acesso e do aumento no índice de escolarização mascara dois
fenômenos que vêm ocorrendo nos países periféricos: o aligeiramento da formação profissional e o processo de certificação em larga escala” (LIMA, 2008, p.19)
7 “... o ensino superior constitui-se como um veio extremamente lucrativo para o capital e,
ao mesmo tempo, destaca-se pelo seu papel na disseminação ideológica da sociabilidade
colaboracionista, através da formação de intelectuais colaboradores e empreendedores, sob
a ótica do capital” (PEREIRA, 2009, p.271).
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[...] o mercado dos diplomas, cursos aligeirados, condições precárias de trabalho para os docentes, ausência de bibliotecas, material didático insuficiente e superficial, falsificação de documentos que comprovam a integralização do curso, estágios realizados
sem supervisão direta, desrespeito à lei que regulamenta a profissão e às normativas que disciplinam o exercício profissional
(ABEPSS, 2011, p. 797).

Tomando como base tais críticas e as profundas reflexões sobre a temática, o estudo realizado optou por aprofundar a reflexão
em torno da formação em EaD na perspectiva de não negar sua existência, mas conhecer, refletir e, se for o caso, contestar sua forma,
possibilitando, assim, avaliar a realidade da formação em Serviço
Social no Amazonas sob o signo da educação a distância e, a partir
daí, construir um conhecimento sobre o tema, localizado e datado
no tempo e no espaço da investigação, sem qualquer tipo de generalização.
Ora, no Amazonas, a EaD constitui-se como um nicho de
mercado a ser explorado, por ser uma modalidade de ensino capaz
de chegar a territórios em que a modalidade presencial não alcança,
e não tem interesse em alcançar, pois as formas de interação são possíveis através de equipamentos conectados à rede de internet, capaz
de atingir os mais longínquos espaços, “rio acima e rio abaixo”, tornando a educação superior “acessível” a indivíduos outrora privados
desse direito constitucional.
A pesquisa traz como achados o crescimento do número de
vagas autorizadas pelo e-MEC (2019) para o curso de Serviço Social
nas modalidades presencial e a distância, e revelam que 38 (trinta
e oito) IES estão autorizadas a ofertar o curso de Serviço Social no
Amazonas, entre instituições privadas e públicas, nas modalidades
presencial e a distância. Destas, 31,58% ofertam na modalidade presencial e 68,42% na modalidade EaD, com um total de 146.357 (cento
e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete) vagas autorizadas
para os cursos no Estado. Esses dados corroboram com a assertiva
de que o Amazonas acompanha o processo expansionista do ensino
superior privado no Brasil.
O estudo revelou que as primeiras IES privadas a ofertar o
curso no estado iniciaram suas atividades no final dos anos de 1990
e início dos anos 2000, sendo a primeira o Centro Universitário do
Norte – Uninorte, em 1998, seguida da Uniderp, em 2007, ofertando
o curso na modalidade presencial e a distância. Segundo a Abepss
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(2011), até 2007 a região Norte contava com 23 (vinte e três) polos
de apoio ao ensino a distância, destes apenas 2 (dois) eram no Amazonas. Na atualidade, foram identificados 71 (setenta e um) polos de
apoio presencial de IES privadas.
Segundo Pereira (2007), as transformações no âmbito da política educacional superior, como consequência da Contrarreforma do
Estado8, provocaram um processo expansionista do ensino superior
brasileiro e o Amazonas não está alheio a esse processo, visto que os
dados demostram a expansão do ensino superior no que se refere
ao curso de Serviço Social. Neste sentido, importam conhecer como
estas IES que ofertam o curso no estado estão organizadas.
Dados do e-MEC (2019) dão conta de que a participação predominante de instituições privadas com fins lucrativos (55,26%), as
sem fins lucrativos correspondem a 42,10%, e a pública equivale a
apenas 2,63%, ou seja, o curso de Serviço Social no Amazonas é majoritariamente privado. Vale destacar que a única instituição pública
a ofertar o curso no estado é a Universidade Federal do Amazonas
– Ufam, sendo a pioneira no processo de formação de profissionais
desde 1941, por meio da Escola de Serviço Social criada em Manaus
(MONTENEGRO, 2015).
Das 26 (vinte e seis) instituições que ofertam vagas para o curso de Serviço Social no Amazonas na modalidade EaD, apenas a Uninorte possui Polo Sede no estado, as demais estão instaladas em outros estados da federação. Destaca-se que algumas destas instituições
ainda não iniciaram suas atividades, no momento da realização da
pesquisa, quais sejam: Faesf/Unef, Fael, Centro Universitário Dom
Pedro II e Unilasalle.
Dessa feita, a pesquisa em tela buscou analisar a formação
EaD nos cursos de Serviço Social à Distância, sendo selecionadas 03
(três) IES, quais sejam: Anhanguera – Uniderp, Unopar e Ulbra/Manaus. Ressalta-se que a Unopar e Anhanguera – Uniderp fazem parte
do grupo Kronton9, um dos maiores grupos educacionais do país
com mais de 50 (cinquenta) anos de existência, uma vez que:
8 Ressalta-se que no contexto da contrarreforma do estado brasileiro têm-se uma reengenharia educacional que afeta o processo formativo no ensino superior, assim podemos
concordar com Carvalho (2018, p.9) que “a contrarreforma do ensino superior coloca a
formação profissional dos assistentes sociais diante de novas requisições, uma formação
aligeirada e minimalista, cujo objetivo é colocar no mercado, profissionais com um perfil
que contribua para o processo de reprodução ampliada do capital”.
9 A Kroton Educacional é uma das maiores organizações educacionais privadas do Brasil
e do mundo, com uma trajetória de mais de 45 anos na prestação de serviços no Ensino
Básico e de mais de 10 anos no Ensino Superior. Disponível em: http://www.kroton.com.
br/. Acesso em: 20 jun. 2019.
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É notório que a realidade dos cursos de Serviço Social tem se
modificado nos últimos anos, ocasionada pela massificação
exacerbada de IES privadas que o ofertam na modalidade
presencial ou a distância, tornando-se um mercado altamente
lucrativo aos empresários da educação, pois, é tido como um
curso barato por não requerer gastos com laboratórios e insumos
tecnológicos (PEREIRA, 2007; IAMAMOTO, 2010b apud CARVALHO, 2018).

A pesquisa possibilitou a identificação de achados importantes sobre a formação em Serviço Social na modalidade a distância
no Amazonas, dentre os quais destacam-se: 1. Os cursos analisados
cumprem com a carga horária exigida pelas Diretrizes Curriculares da Abepss e do MEC; 2. O nível de titulação dos docentes de 02
(duas) das IES investigadas são de: 80% dos docentes da Ulbra são
mestres e doutores e 90,47% de docentes da Unopar são mestres; 3.
O levantamento documental possibilitou-nos inferir que os Projetos
Pedagógicos dos Cursos foram elaborados à luz das Diretrizes Curriculares do MEC (BRASIL, 2002) e em consonância com as Diretrizes
Curriculares da Abepss, porém apresentam ausência de informações
detalhadas sobre o Estágio Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, bem como não sinalizam qualquer reconhecimento acerca das singularidades da região, visto que os PPC´S são
pensados e elaborados a partir da realidade de outras regiões do país;
4. Ausência de supervisão de campo aos alunos em fase de estágio
obrigatório; 5. Artigo científico é considerado todo texto científico
predominantemente elaborado ao final do curso; 6. Os maiores desafios da formação na ótica dos coordenadores dos cursos pesquisados seriam a garantia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão, bem como a elucidação dos fundamentos da profissão,
a partir de uma reflexão crítica; 7. A assimilação das dimensões do
Serviço Social a partir da formação recebida é o principal desafio do
processo de formação na modalidade EaD para os egressos.
Os achados da pesquisa levam-nos a inferir que a modalidade
a distância é, de fato, uma realidade e se constituiu em um imenso
desafio a ser refletido e aprimorado pelo coletivo profissional. A pesquisa demonstra que na modalidade EaD o estágio supervisionado é
um ponto bastante sensível:
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Como instrumentos articuladores do processo de supervisão
acadêmica e de campo em Serviço Social o Código de Ética Profissional (1993), a Lei de Regulamentação da Profissão (8662/ 93)
e as Diretrizes Curriculares (1996); e o docente tem uma função
mediadora realizada no processo de apropriação dos resultados
da prática social. O objetivo deste aparato jurídico-político-organizativo é construir uma proposta pedagógica que supere a
fragmentação do processo de ensino e aprendizagem permitindo
intensa convivência acadêmica entre professores, alunos e sociedade (LEWGOY, 2010 apud GONÇALVES; SILVA, 2020, p.9).

Tem-se ciência de que o ensino superior público sofre um
processo de fragilização tanto na forma presencial como a distância. Além disso, os ataques aos orçamentos das universidades públicas, o desmonte da carreira dos servidores técnico-administrativos
e docentes, em alinhamento aos ditames dos “sujeitos políticos coletivos do capital – Grupo Banco Mundial (BM), Organização das
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e, mais
recentemente, a Organização Mundial do Comércio (OMC)” (GONCALVES E SILVA, 2020, p. 9). E todo esse processo em curso necessita ser refletido para que possamos colocar em movimento a proposta de formação construída e defendida pela Abepss.
Porém, adentramos o ano de 2020 e somos assolapados por
um processo de pandemia. A Covid-19 veio instituir a necessidade do distanciamento social e, assim, ao ficarmos isolados colocamos distância nas várias esferas da vida em sociedade, o que afeta
de forma visceral o ensino superior. De um momento para outro,
necessitamos colocar distância entre docentes e discentes. Passamos
a utilizar as TIC’s, as quais passaram a mediar o processo ensino-aprendizagem. O tempo histórico impõe urgência! Por isso, edificar
estudos acerca dessa modalidade de ensino é inconteste. Não podemos nos furtar a qualificar esse debate. O entendimento e o apoio ao
que defende a Abepss não deve tornar excludente a possibilidade de
flexibilizar formas e conteúdos, sem, contudo, relativizar princípios,
pois é justamente a intransigência dos princípios que permite a flexibilidade das ações (GRAMSCI, 1987).
A luta pela formação que construímos, queremos e merecemos passa inexoravelmente pela reflexão crítica. À luz da economia
política, sabe-se que o processo em curso faz parte da “restauração
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do capital” (BRAGA, 1997) na busca pela recuperação de seu fôlego acumulativo. Contudo, negar esse processo não é o caminho, ao
contrário, deve-se edificar uma contraofensiva que preserve as bases
críticas e fundamentais da formação em Serviço Social, bem como
fortaleça junto à sociedade a importância da universidade, do saber,
fazer e pensar universitário para a formação dos sujeitos em sociedade, afinal a universidade “é um portal da esperança por nos permitir
compreender a encruzilhada com a qual nos defrontamos em meio a
nosso processo civilizatório” (BUARQUE, 2003, p. 71),
Tarefa complexa e urgente! Assim, a luta constante por melhorias na formação profissional é um compromisso de todos, docentes, discentes e profissionais que atuam de forma corajosa nas
mais diversas instituições que ofertam medidas de políticas públicas
à população brasileira.
Dar materialidade ao Projeto Ético-Político Profissional PEP em tempos de ofensiva neoliberal, de avanço do conservadorismo e de pandemia da Covid-19 requer união e argumentos sólidos
que considerem as especificidades regionais, sem abrir mão da defesa
dos princípios e fundamentos da formação de um Serviço Social crítico, de qualidade e responsável socialmente.

Conclusão
A educação é uma das principais políticas públicas, além de
se constituir em um potente mecanismo de transformação social,
econômica e política. A expansão do ensino superior no estado do
Amazonas pode ser entendida como um processo de efetivação da
política de educação, em termos quantitativos, visto que se trata de
uma região geograficamente distante dos grandes centros urbanos e
com características singulares. Nossa região é permeada pela Grande
Hileia Amazônia, cortada e entrecortado por rios, igapós, igarapés, a
cada cursa do rio tem-se comunidades, sujeitos que formam o belo
mosaico e a riqueza diversa dessa região brasileira.
No âmbito do Serviço Social no Amazonas, observa-se o crescimento da oferta do curso por instituições privadas de ensino superior, de forma mais contundente na modalidade de ensino a distância, o que sinaliza a necessidade de permanente aprofundamento e
reflexão sobre a realidade da formação nesta modalidade, uma vez
que simplesmente não se pode nega-la, pois significaria isola-la e ex- 165 -

cluí-la dos grandes desafios no processo de materialização do Projeto
Ético-Político Profissional.
De acordo com a pesquisa, pode-se afirmar:
O Amazonas conta hoje com 38 (trinta e oito) IES que ofertam o curso nas modalidades de ensino presencial e a distância, com
um total de 146.357 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete) vagas autorizadas pelo MEC. Dessas, 39 IES, 26 (vinte e seis)
IES ofertam o curso na modalidade a distância, por meio de 138.837
(cento e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e sete) vagas disponibilizadas, o que demonstra que o número de vagas autorizadas para os
cursos em EaD é muito superior à totalidade de vagas disponíveis
para os cursos presenciais, cerca de 7.520 (sete mil, quinhentos e vinte). Ou seja, trata-se de uma realidade presente e em franca expansão;
Há no estado uma predominância da formação privada em
Serviço Social, com ênfase na crescente oferta de cursos EaD por IES
privadas com sede em outros estados, as quais chegam (ainda que de
forma precária) a territórios onde as instituições públicas ainda não
chegaram. No Amazonas o único curso de Serviço Social público e
presencial é ofertado pela Ufam nos municípios de Manaus (capital)
e de Parintins (interior).
Há, no geral, ausência de informações importantes exigidas
para a composição dos PPC’s, segundo a Resolução nº 15 do CNE/
CES, de 13 de março de 2002, tais como: clara e detalhada organização do curso, informações precisas sobre: Estágio Curricular (supervisão acadêmica), tipo de texto científico exigido como Trabalho de
Conclusão de Curso – TCC; atividades complementares obrigatórias, direcionamentos para a elaboração dos planos de ensino, organização da infraestrutura que deve ser ofertada pelo Polo de Apoio
Presencial - PAP (há informações somente do polo sede); tutores
presenciais (área de formação, titulação e regime de trabalho);
Atividades obrigatórias do curso, como estágio supervisionado e o TCC, foram 100% realizados pelos egressos da pesquisa, embora tenha-se identificado que 01 (uma) das 03 (três) IES não possuía
um supervisor acadêmico no PAP para supervisionar o aluno na área
de estágio, ou seja, 1/3 das instituições pesquisadas;
Com relação ao tipo de texto científico a ser elaborado ao término do curso, a Abepss recomenda a construção de uma monogra- 166 -

fia, mas a pesquisa indicou a predominância de artigos científicos,
o que, por si só, não se constitui em incentivo das IES à iniciação
à pesquisa de seus estudantes. Deve-se registrar que se trata de um
desafio que não é exclusivo da formação em EaD.
O estudo demonstrou pontos importantes a serem trabalhados nessa modalidade de ensino com vistas a edificarmos uma
formação prenhe de possibilidades, visto que, conforme nos alerta
Andrade (2017, p.303), “a defesa da formação profissional em Serviço Social reside no conhecimento e na convicção do projeto de
formação profissional para, aí sim, ser possível defender a educação
como fonte de criação, realização e liberdade”. Esses conjuntos de
pressupostos são vitais para coibir uma “formação empobrecida de
capacidade crítica para pensar a realidade rebaixada em qualidade,
criando tipos de ensino superior direcionados para estamentos sociais determinados” (SILVA, 2010, p.415).
Por fim, soma-se a essa reflexão, a importância de maior fiscalização dessas IES e dos polos de apoio presenciais por parte do
CRESS e CFESS, na tentativa resguardar o cumprimento das Diretrizes Curriculares do MEC e da Abepss, bem como fomentar novas
pesquisas que possibilitem reflexões sobre a realidade atual da formação nessa perspectiva, tendo em vista que se trata de uma realidade posta e crescente que, portanto, não pode ser negada. Como
enfrenta-la? Eis a grande pergunta que nos atinge a todos que lutamos de forma convicta pelo Projeto Ético-Político do Serviço Social!
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Introdução
O termo Direitos Humanos está presente de forma recorrente
em diversas narrativas em disputa na vida social, grande parte delas
quase sempre relacionadas a ideia de “defesa”: seja defesa dos direitos, não raro orientados por um ideal abstrato de dignidade humana;
seja pelos argumentos que se levantam contra a sua defesa, comumente associados à visão pejorativa de “defender bandido”, isto é,
defender aqueles que com sua própria existência ferem o princípio
que regula a sociabilidade capitalista sob a égide neoliberal, sustentada por dois pilares essenciais – o mercado e a moral tradicional
(BROWN, 2019).
Reconhecendo as controvérsias que cercam o debate sobre
Direitos Humanos, cabe indagar - como o Serviço Social vem se ocupando deste tema e qual sua importância na formação e no trabalho profissional? Este texto tem como objetivo problematizar como
a profissão vem estabelecendo mediações com as teorias de direitos
humanos, especialmente considerando a demarcação do posicionamento ético no Código de Ética do Assistente Social de 1993 (BRASIL, 1993), que postula a “defesa intransigente dos direitos humanos” como um de seus princípios centrais. Para tanto, serão tecidas
1 Doutora em Serviço Social pela PUCRS. Professora Titular do Curso de Serviço Social e
do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Escola de Humanidades da PUCRS.
Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ética e Direitos Humanos. E-mail:
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algumas considerações críticas sobre a noção de direitos humanos
que prevalece no Serviço Social, propondo uma “nova mirada” para
as lutas por igualdade na América Latina e no Brasil desde a Teoria
Marxista da Dependência, a Teoria Descolonial e a Teoria Crítica
dos Direitos Humanos, consideradas indispensáveis para o adensamento de fundamentos ético-políticos da formação e do trabalho
profissional das assistentes sociais.

Direitos Humanos e Serviço Social: uma análise crítica
Apreender as possíveis mediações de uma concepção crítica
de Direitos, nos fundamentos éticos e políticos da formação e do
exercício profissional, exige que se recupere, mesmo que sucintamente, a própria história do Serviço Social. Tal movimento supõe
recuperar não apenas uma visão crítica sobre a profissão como também sobre Direitos Humanos.
O Serviço Social emerge e se institucionaliza como profissão
no Brasil no primeiro quadrante do Século passado a partir de estreitas relações entre Estado, Mercado e Igreja que visavam conter as refrações da questão social que passam a ser consideradas como ameaça aos interesses de acumulação do capital. No início do século XX,
no Brasil, a questão social passa a ser incorporada como problema
de administração pública e desenvolvem-se políticas e agências de
poder estatal para respondê-la. Um marco histórico relevante deste
processo pode ser situado no governo Vargas, quando mecanismos
de proteção ao trabalho são incorporados na legislação trabalhista,
atendendo a interesses contraditórios, pois o Estado passa a intervir
com políticas reformistas em resposta às necessidades da industrialização e, também, incorporando algumas necessidades dos trabalhadores, o que se institui como estratégia de regulação da classe trabalhadora e de despolitização de suas lutas sociais pela benemerência e
pela filantropia (YAZBEK, 2012).
A agenda modernizadora estabelecida na era Vargas, com a
suposta busca por conciliação de interesses entre representantes do
capitalismo e classe trabalhadora, reificou formas reprodutoras de
desigualdades, assumindo uma feição de modernização conservadora – ou, como denomina Ivo (2008, p. 124), “modernização periférica”. Assim, em que pese os avanços em parâmetros normativos
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relacionados à proteção do trabalhador, as respostas à questão social
não se afastaram da ideia de controle social da classe trabalhadora.
A regulamentação das relações de trabalho buscava “transformar a
luta de classes em colaboração de classes” (BEHRING; BOSCHETTI, 2009, p. 106), verdadeiro instrumento de uma revolução passiva
acionado pelo Estado que, segundo Gramsci (2002) indicaria tanto uma “revolução” sem participação das massas, ou seja, concessões que visavam conter revoluções populares “de baixo para cima”,
como também uma dissimulação de progresso de classes sociais
impedidas de avançar abertamente., fenômeno que foi analisado
por Souza (2017, p. 32) como expressão de dois momentos “(...) o
da ‘restauração’ (na medida em que é uma reação à possibilidade de
uma efetiva e radical transformação ‘de baixo para cima’) e o da ‘renovação’ (portanto muitas demandas populares são atendidas pelas
velhas camadas dominantes)”.
Tal processo impulsionou a profissionalização de velhas práticas de caridade e filantropia, o que foi acompanhado pela necessidade de formação de agentes profissionais que atuassem com as
camadas mais empobrecidas da sociedade e com os operários, auxiliando no desenvolvimento do país. Se no século XIX ainda predominava na América Latina o assistencialismo controlado pela Igreja
e pelos senhores locais (FALEIROS, 1986), em meados do século
XX as tensões ocasionadas pela implementação de um regime liberal industrial impunha a necessidade de outro tipo de intervenção
no Brasil, que foi construída a partir da aliança entre Igreja, Estado
e Mercado (FALEIROS, 1986). Assim, o autor entende que a visão
religiosa e moral dos problemas que atingiam a classe operária ainda predominava nos debates parlamentares, combinando uma visão
profilática da raça e uma visão de capital humano necessário ao progresso e a industrialização, Igreja, Estado e mercado estavam aliados
política e ideologicamente (1986).
Estes são os laços estreitos entre Igreja, Estado e mercado,
que animam as primeiras iniciativas de institucionalização do ensino superior voltado para os antigos agentes da caridade que adquirem, através da formação especializada, um status de profissão com
formação específica no Brasil4. Para Yazbek (2012, p. 06), “a insti4 “As particularidades deste processo no Brasil evidenciam que o Serviço Social se institucionaliza e se legitima profissionalmente como um dos recursos mobilizados pelo Estado
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tucionalização da profissão de uma forma geral, nos países industrializados, está associada à progressiva intervenção do Estado nos
processos de regulação social”. Tais considerações são importantes
para análise da narrativa de direitos humanos que vai se consolidando no Serviço Social brasileiro. Se a profissão nasce marcada por expectativas de participação no controle social da classe trabalhadora e
dos conflitos que se evidenciam quando reivindicam seus direitos, a
negação da divisão da sociedade e social em classes sociais torna-se
dispositivo fundamental para a defesa de uma visão abstrata de bem
comum, noção cujos matizes metafísicos se conectam diretamente
a um ideal também abstrato de dignidade humana que está na base
da concepção liberal e burguesa dos direitos humanos, longamente
esteve presente na profissão. Nesta direção pode-se localizar a teoria
clássica dos direitos humanos que considera que “os Direitos Humanos têm sua gênese nas lutas burguesas pelo declínio do absolutismo feudal e da consequente realidade traçada pelos privilégios
da nobreza parasitária e do clero à época.” (FORTI, 2012, p. 274).
Cunhada na perspectiva liberal, tem a Revolução Francesa como um
marco na gênese dos direitos humanos na perspectiva clássica. Forti
(2012) destaca o quanto a teoria clássica porta uma concepção de direitos humanos como direitos naturais - isto é, algo que é intrínseco
à própria existência humana, alicerçada em uma noção abstrata dos
direitos, do humano e do próprio universal; justificação abstrata do
binômio igualdade-liberdade:
[...] permitiu que emergisse a figura jurídica do “sujeito de direitos”, viabilizando a livre contratação, imprescindível à sociedade
capitalista; [...] representaram o triunfo ideológico e legal de uma
concepção não-universal de ser humano, ou seja, uma concepção restrita a matriz branca, masculina, rica ou próxima disto e
de padrão civilizatório eurocêntrico (FORTI, 2012, p. 275).

Esta, aliás, é a origem da crítica marxista (MARX, 2010) aos
direitos humanos – uma crítica aos pressupostos liberais que fundam os estreitos limites de uma possível emancipação nos marcos do
Estado político. Vale dizer, os pressupostos liberais que sustentam a
e pelo empresariado, com o suporte da Igreja Católica, na perspectiva do enfrentamento
e regulação da Questão Social, a partir dos anos 30, quando a intensidade e extensão das
suas manifestações no cotidiano da vida social adquirem expressão política” (YAZBEK,
2012, p. 6).
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noção de Estado e de direito na ordem do capital são criticados justamente por afirmarem o ser humano individual (o burguês) como
fundante da sociedade; por suporem a existência de direitos inatos
ao homem, que poderiam ser considerados de forma a-histórica e,
também, pela concepção de que seriam as leis que organizariam o
social, através do direito. Para Marx, o direito, assim como a política,
são condições necessárias para a reprodução de desigualdade social
incita à ordem burguesa. Em razão da visão crítica de Marx ao Estado político e ao direito liberal é que emerge a descrença de qualquer
possibilidade de “resposta” para as desigualdades sociais através de
reformismos, mantidos intocados os marcos desta mesma ordem, o
que leva Marx a um programa político de natureza revolucionário
(PINTO, 2006).
No âmbito do Serviço Social, é a partir do denominado Movimento de Reconceituação, a partir do final dos anos 1960, que se
explicita o debate e disputa entre três vertentes: modernizadora (ou
funcionalista), fenomenológica e marxista (YAZBEK, 2012). Na esteira dos movimentos populares da época, em um contexto marcado
por violentas ditaduras na América Latina - e em especial no Brasil
-, a abordagem marxista vai ganhando hegemonia, principalmente a
partir do campo da produção acadêmica e dos órgãos reguladores da
profissão. No entanto, é apenas anos 80 do século XX que, segundo
Barroco (2012), que a ética se tornou-se objeto de debate em relação
ao rompimento com o tradicionalismo e a vinculação com valores
abstratos que orientaram a direção social da profissão por várias décadas.
Nesse contexto, no Brasil, explodiram os movimentos sociais
reivindicando a democratização do país. O caminho para abertura
política culminou com a Constituição Federal de 1988, com significativos avanços no plano dos direitos e na proteção social. Neste cenário, o “movimento dos direitos humanos emerge, como em outros
contextos da América latina, a partir da contestação do regime militar-autoritário e consolida-se a partir de marcos institucionais após a
redemocratização do país” (ENGELMANN; MADEIRA, p. 2015, p.
623). Vale dizer, é no contexto de resistência à ditadura que a noção
de direitos humanos é inscrita na cena cotidiana do país.
A efervescência do denominado Movimento de Reconceituação e a busca pela ruptura com o conservadorismo se materializa- 177 -

ram nas mudanças no Código de Ética do Assistente Social, em 1986,
firmando-se abertamente o compromisso profissional com a classe
trabalhadora, o qual se adensa no Código de 1993 que traduz valores
como possibilidades de objetivação da ética profissional no cotidiano
dos trabalhadores. Barroco (2012) definiu o debate então surtido em
torno da ética profissional como educativo e politizador.
Com o intuito de romper com o conservadorismo, a “pretensa neutralidade” profissional e a vinculação com valores abstratos,
o Código de Ética marca um importante avanço no que se refere à
orientação do dever ser profissional. Isto é, um instrumento que expressa a vinculação do projeto profissional com um projeto societário claramente vinculado com as necessidades e interesses da classe
trabalhadora (NETTO, 1999).
Neste contexto, considera-se o Código de Ética um instrumento político e jurídico que se propõe a orientar o agir profissional com base em valores, expressando uma intenção política e ética,
pautada em princípios filosóficos e políticos, que afirma claramente
os interesses com os quais a profissão se compromete no sentido de
fortalecê-los no seio das contradições da ordem capitalista. Barroco
(2009, p. 176) assinala, no entanto, a ética profissional não se cinge
ao código, pois “nenhuma profissão pode garantir a legitimação de
sua ética a partir de seu código, o que seria afirmar uma concepção
ética legalista e formal”.
Seja como for, é no Código de Ética de 1993 que o valor central da liberdade, considerada como a possibilidade de os sujeitos se
autodeterminarem e se desenvolverem plenamente na vida social,
passa a ancorar a profissão. Propõe que as ações e intervenções de
assistentes sociais tenham como horizonte ético a emancipação humana, o que se expressa no Código pelo compromisso da categoria
profissional com a construção de uma nova ordem societária, contra toda forma de opressão e exploração. Além disto, no Código de
Ética de 1993, aporta a defesa intransigente dos direitos humanos,
a ampliação da cidadania e da democracia, em busca da equidade
e da justiça social se colocam como princípios fundamentais. Nesta
direção, as Assistentes sociais devem se empenhar na eliminação de
todas as formas de preconceito e discriminação, se comprometendo
com a qualidade dos serviços prestados à população e respeitando os
posicionamentos teóricos e políticos plurais no âmbito da profissão.
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É importante frisar que em 1993, pela primeira vez aparece no
Código de Ética a expressa defesa intransigente dos direitos humanos
e recusa do arbítrio e do autoritarismo. Este princípio, segundo Paiva
e Sales (2011), representa o posicionamento da categoria profissional
desde meados dos anos 1970 em recusa a toda forma de violência e
violação de direitos, que se acirra com o aprofundamento das desigualdades, com a crise social e ética, e com a imoralidade da elite brasileira que impõe o irracionalismo e o terror, fazendo-se necessário
defender o óbvio: o valor da vida.
Considerando que as narrativas sobre direitos humanos constituem um campo aberto de disputas, percebe-se que somente neste
momento histórico que passa a reverberar no país, ainda que tardiamente, a chamada visão contemporânea de direitos humanos, vinculada à criação da ONU no contexto do pós guerra no século XX e
aos desdobramentos na hierarquização entre direitos de liberdade e
igualdade no contexto da guerra fria.
É necessário que se reconheça, porém, que tal visão
contemporânea carrega em si uma perspectiva universal de direitos
humanos cujo ideal de dignidade humana é forjado com base em
uma perspectiva eurocêntrica em que os países do centro do capital se
auto proclamam como mais desenvolvidos, civilizados e superiores,
impondo uma posição de inferioridade os demais povos e culturas –
legitimando, inclusive, a violência contra aqueles que se opõem a este
ideal. É o que referem Zeifert e Agnoletto:
Além disso, é nesse âmbito que os direitos humanos constroem
uma ideia de dignidade humana tal qual se concebe no mundo
ocidental, adquirindo a hegemonia como linguagem da dignidade humana. Nesse contexto, grande parte da população mundial não é sujeito de direitos humanos, mas apenas objeto de seu
discurso, pois possui outras linguagens de dignidade humana
(2019, p. 205).

Como se observa, há uma lógica colonial que constrói significados de um ideal de dignidade que não se separa de um modelo
de desenvolvimento cujo centro é ocupado pelos países centrais do
capital que constroem a narrativa que se propõe universal sobre direitos humanos e, em nome de um bem comum abstrato, reforçam
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dependência, subordinação e opressão aos países que orbitam na periferia.
Mesmo que se coloque em discussão os limites desta visão
universal da dignidade humana, vale lembrar que, em que pese a
agenda dos direitos humanos dos últimos séculos ter decorrido dos
interesses da burguesia e dos países do centro do capital, muitas pautas de defesa de direitos emergiram não apenas pelos interesses da
burguesia liberal, mas das lutas sociais e dos movimentos de trabalhadores contra a ordem burguesa, que não raro alargaram os limites
dos direitos da ordem burguesa (SANTOS, 2018).
É Barroco (2012) quem ressalta que, conforme crescem as
violações e a barbárie, se ampliam as lutas por direitos humanos,
demanda que rebate nas profissões que atuam junto às populações
afetadas por esse processo. O Serviço Social, como profissão vinculada a estas lutas, é convocado a emprestar maior clareza e consistência às concepções de direitos humanos que estão na base dos seus
fundamentos do trabalho e da formação profissional., pois não se
pode esquecer que foram “(...) apreendidos no contexto da sociedade burguesa e levando em conta suas contradições e determinações”
(BARROCO, 2012, p. 65). E como constata Forti (2012), se a noção
de “defesa de direitos” está amplamente incorporada na cultura profissional, tal clareza não se faz presente muito além do mero discurso
sobre direitos humanos. Conforme observa o autor:
[...] Comumente isso pode ser apreciado mediante a sentença:
“O meu objetivo profissional é a defesa e/ou a efetivação de direitos” [...] essa é a referência que aparece frequentemente como
fundamento e direção das ações dos Assistentes Sociais. Contudo, raros são os momentos em que menções deste tipo vêm
acompanhadas das concepções, do rumo profissional, das dimensões técnico-operativas e ético- -políticas que comportam.
Ou seja, raras são às vezes em que se esclarecem as condições, as
finalidades, os meios e os modos que permitirão a materialização
do trabalho profissional visando ao referido fim. E isso é imprescindível, evidentemente, pois o mero discurso não é suficiente,
por mais elaborado e bem articulado que seja, para assegurar,
conquistar ou ampliar direitos (FORTI, 2012, p. 266).

Diante de tantas polêmicas que o termo direitos humanos carrega e as disputas teóricas que o cercam, é indispensável considerar
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o seu lugar na formação e no trabalho profissional. Para tanto, recorre-se à intersecção entre a teoria crítica de direitos humanos, a teoria
marxista da dependência e a teoria descolonial para argumentar sobre a tarefa crítica que os direitos humanos cumprem na formação
e no trabalho profissional. Então, quais fundamentos podem trazer
sustentação a análises críticas, condizentes com a realidade social,
embasando a objetivação dos valores éticos profissionais no trabalho
profissional e qualificando a formação?

Contribuições das teorias crítica dos direitos humanos, marxista da dependência e descolonial na tarefa crítica dos direitos
humanos para a formação e o trabalho profissional
Herrera Flores propõe uma nova “mirada” aos direitos humanos. Segundo o autor, (2009, p. 69), “só há uma classe de direitos
para todas e todos: os direitos humanos. A liberdade e a igualdade
são as duas faces da mesma moeda. Uma sem a outra nada são.” E
ainda nos coloca as seguintes questões de enfrentamento indispensável para a teoria crítica dos direitos humanos: Quais são os bens que
tais direitos devem garantir? Quais são as condições materiais necessárias para exigi-los? Qual o papel das lutas sociais na sua concepção
e consolidação?
A concepção crítica de direitos humanos os considera, por um
lado, como produto das lutas sociais para garantia da dignidade –
considerada não de modo abstrato, mas como acesso igualitário e
não hierarquizado aos bens materiais e imateriais - e, por outro lado,
como síntese do processo de disputa entre diferentes interesses. Os
direitos humanos são, neste sentido, sempre provisórios (FLORES,
2009). Esta noção de direitos humanos articula valores como igualdade, liberdade e dignidade, vistos não como valores abstratos, e sim
como processos de lutas sociais que impõem a análise da realidade
social. Pode-se considerar, então, que tal concepção de direitos humanos se associa ao horizonte ético da emancipação humana.
Conforme sustentam Zeifert e Agnoletto (2019), “a cultura
dos direitos humanos nasce em meio às relações de poder e de colonialidade já existentes. [...] A forma decolonial de construir saberes
é necessária para adotar uma nova forma de compreender e pensar
os direitos humanos” (p. 198). Reis (2011) se propõe a enriquecer
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a compreensão sobre direitos humanos a partir de uma perspectiva
histórica, crítica, política e social, explorando fontes não euro norte-americanas e buscando a originalidade da contribuição latino americana. Nesta direção é que se ergue como indispensável a aproximação da teoria crítica dos direitos humanos, com a teoria marxista da
dependência e a teoria descolonial na busca de fundamentos críticos
para a formação e o trabalho profissional.
A teoria marxista da dependência (TMD), segundo Kay, considera que “o processo de desenvolvimento de países emergentes só
pode ser entendido no contexto das relações com países desenvolvidos” (2018, p.455). Ainda, Frank complementa que “em grande parte
o subdesenvolvimento contemporâneo é o produto histórico das relações econômicas passadas e contínuas entre os países subdesenvolvidos e as metrópoles, agora desenvolvidas” (1966, p. 18).
Para a TMD, o sistema capitalista mundial se processa a partir
de uma ordem hierárquica, na qual uma minoria de países, pioneiros do desenvolvimento capitalista, condiciona e subordina a grande
maioria que foi sendo incorporada ao sistema para garantir sua reprodução. A TMD busca identificar as formas particulares com que
o capitalismo se apresenta e se desenvolve nos países subordinados.
Portanto, ela advoga a existência de um capitalismo particular que,
embora seja regido pelas leis gerais de movimento do capital, apresenta leis específicas que vão redefinir a forma como as primeiras se
realizam no capitalismo dependente. Por isso a TMD faz uma reconstrução histórico-teórica do capitalismo dependente e elabora
novos conceitos que, apesar de subsumidos aos conceitos de Marx,
estão associados à forma do capitalismo dependente e seu funcionamento (FILGUEIRAS, 2018). Em síntese, os conceitos básicos da
TMD se ocupam de explicar, a partir de uma perspectiva crítica, as
particularidades do capitalismo dependente na América Latina. Filgueiras (2018), ressalta que ao longo do desenvolvimento do capitalismo como sistema mundial, a forma assumida pela dependência
foi se transmutando, conforme se reconfigurava o capitalismo nos
países imperialistas.
A TMD e a teoria descolonial guardam entre si forte conexão e para Castilho “A teoria da dependência é uma das correntes de
vanguarda do pensamento decolonial” (2013, p. 60). A autora aponta
que a descolonialidade, enquanto um projeto, conecta, se apresen- 182 -

ta como uma ligação entre os que produzem conhecimento a partir
do sentido do mundo, inclusive surgindo com a tomada de consciência da ferida colonial (CASTILHO, 2013). A Teoria decolonial
e a TMD se ocupam de questões distintas para analisar o lugar de
subalternidade que determinados países ocupam no funcionamento do capitalismo mundial. Enquanto a primeira se propõe a pensar
prioritariamente as mentalidades e a cultura, a segunda se propõe a
analisar a relação dialética de dependência/acumulação nos fluxos do
capitalismo mundializado.
Segundo Quijano (1992) a partir das construções intersubjetivas, produto da dominação colonial dos europeus que foram sendo
assumidas como categorias de pretensão científica e objetivas, foram
sendo constituídas significações a-históricas, ou seja, que consideram a história de que a dominação como um fenômeno natural, desvinculado da história do poder. Ainda o mesmo autor refere que,
com a conquista das sociedades que hoje habitam o que chamamos
de América Latina, começou a formação de uma ordem mundial
particular. Tal dominação é conhecida como colonialismo (QUIJANO, 1992). Nesse sentido, pensar os processos de colonialidade é
uma urgência tanto para fundamentar as análises como para buscar
a transformação da realidade colocada. (CASTILHO, 2013).
Isto posto, propõe-se aqui um questionamento: Qual é a importância do debate da teoria marxista da dependência e do debate
descolonial para a formação e o trabalho profissional de assistente
sociais? Que contribuições tais teorias oferecem para repensar criticamente a perspectiva de direitos humanos que orienta nosso trabalho profissional?
Historicamente a profissão vem se apoiando em matrizes
eurocêntricas para analisar os processos de violência, opressão, violações de direitos e construção de resistências. O acúmulo teórico
crítico do Serviço Social, especialmente a partir das aproximações
com o marxismo, possibilitou compreender o significado social da
profissão e buscar redesenhar o horizonte ético-político profissional,
vinculando-se aos interesses e necessidades da classe trabalhadora.
No entanto, cabe interrogar: é possível construir-se “uma outra mirada”, que tenha como fundamento as teorias e processos sociais latino-americanos, ainda que em diálogo com o pensamento crítico que
tem sua fonte no norte do mundo?
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O Serviço Social segue contando a sua história e analisando a
realidade, considerando, primeiramente, a formação do capitalismo
europeu, e ao abordar a questão social, reproduz “o relato europeu
que a história tanto se inicia na Europa, como é marcada por etapas
as quais todos os países passarão, ocultando elementos fundantes da
formação brasileira que se diferenciam do contexto europeu” (SANTOS, 2018, p. 45). Segundo Netto (2001), o termo questão social
está ligado à história da Europa Ocidental que experimentava os impactos da primeira onda industrializante – trata-se do fenômeno do
pauperismo.
Assim, o processo de colonialidade está presente e é recorrente nas formulações do Serviço Social bem como na sua concepção
de direitos e de dignidade humana. Santos (2018) reitera que não é
possível pensar a questão social sem considerar a questão colonial
e os processos de violência por ela desencadeados, que não cessaram até então, que se expressam como constante dominação, “um
constante processo de colonialidade marcado por dominações, explorações, contradições e conflitos que seguem latentes na sociedade
atual” (SANTOS, 2018, p. 47).
Castilho (2013) pontua que é possível perceber a importância
da crítica à colonização enquanto um processo político, social, cultural e epistemológico que, além de dizimar fisicamente as populações
colonizadas, dizimou intelectual e politicamente a forma e as construções sociais que não estivessem referidas à ótica do Europeu conquistador. Ao não serem reconhecidas as formas de violência que a
colonialidade enfeixa, intensificam-se as dificuldades para a apreensão e a análise dos processos particulares a que foram submetidos os
países colonizados, desde a formação econômica, cultural, política
dos povos e da classe trabalhadora, até a forma como a concepção de
direitos aqui constituída.
A análise que tem o marxismo como referência em intersecção com a teoria descolonial, e com a Teoria Marxista da dependência, irá evidenciar e problematizar a forma como se constituem
processos de expropriação, exploração, subalternização e extermínio
dos povos originários, considerando a questão social desde as particularidades da América Latina, a partir da sua localização geográfica
e dos processos aos quais fora submetida pelas grandes potências colonizadoras. Na sociedade capitalista em suas formas contemporâ- 184 -

neas, com todas as suas implicações nas desigualdades sociais e nos
processos de resistência, impõe-se que a análise tanto da realidade,
quanto da profissão, que expressam os fundamentos do Serviço Social, estejam enraizadas na realidade concreta, não separando teoria
de teleologia pois, como diz Tonet, ao tempo em que se aspira “[...]
um mundo justo, solidário e humano, mais parece que estes valores
se tornam cada vez mais distantes” (2013, p. 1). É neste contexto que
o Serviço Social é convocado a posicionar-se ética e politicamente e,
para isso, é indispensável compreender as bases político-sociais que
conformam a nossa realidade latino-americana.
Tendo em conta a história do tempo presente, do nosso próprio tempo, essa história em aberto cuja dinâmica parece dificultar a
apreensão dos acontecimentos, há que se compreender as bases que
conformam a realidade latino de modo a não desconectá-la da realidade histórica que lhe dá sentido (PADRÓS, 2009). A transformação
do neoliberalismo, a ascensão de formas antidemocráticas, autoritárias e o acirramento das contradições do capital, ou o que Sampaio
Jr. irá chamar de reversão neocolonial, são partes constitutivas da
realidade, e só fazem sentido no tecido da história e, como alertou
Fraser (2020), devem ser abordadas historicamente, relacionando o
regime de acumulação em vigência às suas fronteiras constitutivas.

Conclusões
Mesmo que a perspectiva crítica esteja na base dos fundamentos do Serviço social, algumas das referências mais utilizadas se
pautam na história contada desde a Europa: uma história que limita
a possibilidade de compreender as violações de direitos e as resistências construídas pelos povos, bem como compreender como foi
se conformando a burguesia latino americana; isto é, as raízes do
processo de colonização e o lugar que a América Latina ocupa nos
circuitos do capitalismo mundial. Este modelo de análise frequentemente faz com que, ao longo da formação e do trabalho profissional,
assistentes sociais entendam as pessoas como “sujeito de direitos” e
o objetivo profissional como “busca pela garantia de direitos” como
algo em si.
Ao pensar os acontecimentos do tempo presente é preciso situar o Brasil em sua constituição histórica como um país colonizado
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e dependente. Para isso, torna-se indispensável a articulação da teoria crítica dos direitos humanos com as teorias que se ocupam em
pensar a colonização e a dependência para explicar, a partir da localização geográfica, e dos processos a que foi submetido pelas grandes
potências colonizadoras, a formação econômica, social, cultural e
política do Brasil.
Nesta contextura, a concepção de direitos humanos desde
uma perspectiva crítica, que articula os processos de dependência e
da colonização permite valorizar processos em que se gestam particularidades nos modos de opressão e resistência vividos pelos povos
latino americanos: como se organizam nossas mentalidades, corpos,
possibilidades de trabalho, cultura, processos econômicos e sociais.
Desde tais perspectivas não poderá subsistir uma concepção
de dignidade humana em abstrato, descolada de suas múltiplas determinações, condições e bens necessários para a sua concretização,
fundante de uma visão universal e a-histórica de direitos humanos.
E, para o Serviço Social, a questão social não poderá ser considerada
de modo alheio aos processos de colonização e dependência. Entendendo os direitos humanos como conquistas provisórias e, também,
como possibilidades abertas pelas lutas sociais, é preciso fortalecer
o compromisso da formação e do trabalho profissional com as lutas
por uma nova ordem societária, sem dominação, exploração, exploração de classe, etnia, gênero de forma conectada com o que se passa
do lado de cá: o chamado sul do mundo.
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VIOLÊNCIAS CONTRA POVOS INDÍGENAS
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Introdução
Esse capítulo discorre sobre as múltiplas expressões de violência vivenciadas pelos povos indígenas e comunidades quilombolas
e a importância dessa discussão no âmbito da formação e do trabalho profissional de assistentes sociais. A violência é um fenômeno
histórico, social e polissêmico. Etimologicamente, a palavra “violência” vem do latim vis, que significa força. Chauí (2018) destaca cinco
sentidos para a palavra violência e força: 1. Tudo o que age usando
a força para ir contra a natureza (desnaturar); 2. Contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (coagir, constranger,
torturar, brutalizar); 3. Todo ato de violação da natureza de alguém
ou de alguma coisa, valorizada por uma sociedade (violar); 4. As
transgressões que alguém ou uma sociedade definem como justas e
como um direito (espoliar ou a injustiça); 5. “A violência é um ato
de brutalidade sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e
caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e
pela intimidação; pelo medo e pelo horror”. (p. 35)
Entendemos a violência como uma expressão da Questão social, enraizada na sociedade e podendo se manifestar no nível interpessoal e coletivo, mas sua raiz é estrutural.
Questão social apreendida como o conjunto das expressões das
desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem sua raiz
comum: a produção social cada vez mais coletiva, o trabalho
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torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos
seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da
sociedade (IAMAMOTO, 2015, p. 27).

Dado a formação social brasileira, a questão social, para além
do conflito capital x trabalho, expressa também “[...] desigualdades
econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por
disparidades nas relações de gênero, características étnico-raciais e
formações regionais [...]” (IAMAMOTO, 2015, p. 160). É a partir
dessa perspectiva que o debate das múltiplas expressões de violência
mediatizada por questão étnico-racial, de gênero e de classe deve ser
fortalecido no âmbito da categoria profissional, articulando, dialeticamente, formação e trabalho profissional.
Adensar os núcleos de fundamentação do projeto profissional, sobretudo o Núcleo que se refere à particularidade da formação
sócio-histórica brasileira, é ter em conta que a exploração de classe e
as demais opressões no Brasil não podem prescindir do debate étnico-racial e de gênero, a fim de assegurar a perspectiva da totalidade
social. Na esteira desse pensamento, argumentamos que tanto os povos indígenas quanto as comunidades remanescentes de quilombos
são povos fundamentais na e para a formação social do Brasil e não
podem ser ignorados no âmbito da formação de assistentes sociais.
As Diretrizes Curriculares da formação profissional em Serviço Social (ABEPSS, 1996), que conformam o projeto de formação
profissional, traduzem um conjunto de conhecimentos indissociáveis, os quais estão organizados em três núcleos de fundamentação,
a saber: 1 - Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida
social; 2 - Núcleo de fundamentos da particularidade da formação
sócio-histórica da sociedade brasileira e, 3 -Núcleo de fundamentos do trabalho profissional. Tais eixos não são autônomos, ou seja,
eles expressam a sua indissociabilidade. Congregam um conjunto de
conhecimentos necessários para a apreensão da gênese, expressões
e enfrentamento da questão social, sendo que esta se constituiu no
eixo fundante da profissão, enquanto objeto de trabalho profissional,
e também enquanto articulador da formação profissional.
Chauí (2006) identifica que os traços mais marcantes da sociedade brasileira são autoritários, ou seja, a formação social brasileira
é estruturada com base na matriz senhorial da Colônia, nas relações
privadas, fundadas no mando e na obediência. Ademais,
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As divisões sociais são naturalizadas em desigualdades postas
como inferioridade natural (no caso das mulheres, dos trabalhadores, negros, índios, imigrantes, migrantes e idosos), e as
diferenças, também naturalizadas, tendem a aparecer ora como
desvios da norma (no caso das diferenças étnicas e de gênero),
ora como perversão ou monstruosidade (no caso dos homossexuais, por exemplo). Essa naturalização, que esvazia a gênese
histórica da desigualdade e da diferença, permite a naturalização
de todas as formas visíveis e invisíveis de violência, pois estas não
são percebidas como tais (CHAUÍ, 2006, p. 57-58).

Outrossim, realizar pesquisas e produzir conhecimentos sobre a formação social brasileira, mas também sobre os segmentos
populacionais que são explorados por vários eixos de subordinação-opressão, contribuem para adensar a formação profissional, ao
mesmo tempo em que iluminam o trabalho profissional. Com isso, é
necessário superar, sobretudo nos estados da região sul do Brasil, o
entendimento de que a existência de povos indígenas fica circunscrita, na maioria das vezes, às regiões norte e centro-oeste, enquanto as
comunidades remanescentes de quilombos estão localizadas nas regiões nordeste e sudeste. A presença desses povos tradicionais faz-se
na totalidade do território geográfico brasileiro. Por isso, a superação, de uma mentalidade, em certa medida marcada pela colonização
europeia nos estados do Sul e pelo eurocentrismo, a fim de avançar
nessas discussões enquanto Brasil.
Com base nesses pressupostos, este capítulo objetiva discutir a
violência contra povos indígenas e comunidades quilombolas, enfatizando a violência como uma expressão da questão social, portanto,
sendo necessário seu debate na formação e no trabalho profissional
de assistentes sociais. Guia-se pelo materialismo histórico e dialético, apoiando-se em dados empíricos da realidade sobre as diferentes
violências, advindos de fontes secundárias.

Povos e Comunidades Tradicionais: um continuum de violências e violações
No plano internacional, a Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) procurou proteger os direitos dos
povos indígenas e tribais. Todavia, essa convenção também conferiu
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suporte normativo às comunidades remanescentes de quilombos.
O Estado brasileiro, ao promulgar a Convenção em 2004, afirmou
que esta deverá ser executada e cumprida inteiramente em seu teor.
Sob esta perspectiva, os Estados devem promover a plena realização dos direitos humanos desses povos e comunidades, respeitar as
suas identidades sociais e culturais, assim como reconhecer os seus
territórios tradicionalmente ocupados, implementar programas educacionais diferenciados e interculturais, consoantes com suas especificidades e seus projetos de futuro (CONSELHO NACIONAL DE
DIREITOS HUMANOS, 2018).
No âmbito dos direitos já assegurados na Constituição Federal, como por exemplo nos artigos 215 e 216, a Convenção 169
reforçou, também, a importância do respeito e da valorização étnica e cultural dos povos e comunidades tradicionais como princípios
norteadores das políticas públicas voltadas a esses segmentos. Isto é,
desde a Constituição Federal de 1988, diversos povos e comunidades
tradicionais são reconhecidos como sujeitos de direitos, o que antes,
devido ao preconceito, discriminação e racismo estrutural, contavam
com a total ausência do Estado no que diz respeito ao reconhecimento e proteção de seus direitos humanos.
Com base nessas premissas, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais define
como Povos e Comunidades Tradicionais:
grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como
tais, que possuem formas próprias de organização social, que
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e
transmitidos pela tradição; (BRASIL, 2007, s/p,).

Importante destacar que o autorreconhecimento dos povos
e comunidades tradicionais se configura enquanto um processo sócio-político de reconhecimento de sua identidade, opondo-se às diversas, históricas e violentas tentativas de ‘integração’ social desses
segmentos. De acordo com a FUNAI (2020), a população indígena
está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.
Há no Brasil 817.963 mil indígenas, representando 305 diferentes
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etnias, falantes de 274 línguas indígenas. Quanto às comunidades
remanescentes de quilombos, a Fundação Palmares (dados atualizados até 20/07/2020) reconhece a existência de 3.451 comunidades
quilombolas.
Os povos indígenas e as comunidades remanescentes de quilombos compartilham uma herança cultural, social, ancestral aliada
à preservação ambiental e da biodiversidade e ao território, por isso,
ele está articulado à sua identidade, e, portanto, ao acesso às políticas
públicas. Mas também, o território é mais do que a terra enquanto
fator de produção. Insere-se na cosmovisão, nos modos de agir, fazer
e sentir o mundo. Portanto, os Territórios Tradicionais são:
os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica
dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de
forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que
dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações;
(BRASIL, 2007, s/p, grifos nossos).

Os territórios tradicionais são importantes no que se refere à
sua ancestralidade, mas também à reprodução social dos povos e comunidades tradicionais. As terras indígenas e quilombolas são as que
mais protegem matas, rios e ecossistemas. No entanto, esse reconhecimento acerca de um direito originário é constantemente ameaçado. Segundo a publicação ‘Povos livres, territórios em luta - Relatório
sobre os direitos dos povos e comunidades tradicionais do Conselho
Nacional de Direitos Humanos’ (2018), uma das principais violações
sofridas pelos povos e comunidades tradicionais se refere ao questionamento acerca de sua tradicionalidade e autodeterminação que
implicam na ameaça e violação do direito ao território.
Conforme o ‘Relatório Violência Contra os Povos Indígenas do
Brasil – dados de 2019’, publicado anualmente pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), das 1.298 terras indígenas no Brasil, 63%
apresentam alguma pendência para a finalização e o registro do seu
processo demarcatório como território tradicional indígena. Além
disso, destas 829 (63%), um total de 536 terras (64%) ainda não teve
nenhuma providência adotada pelo Estado. De acordo com o relatório: “A intensificação das expropriações de terras indígenas, forjadas
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na invasão, na grilagem e no loteamento, consolida-se de forma rápida e agressiva em todo o território nacional, causando uma destruição inestimável.” (CIMI, 2020, p.6). O relatório aponta ainda que,
somente no ano de 2019, houve um aumento de 134,9% dos casos relacionados às invasões em comparação com os registrados em 2018.
Ainda como violações sofridas pelos povos e comunidades
tradicionais, o Relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos (2018) apontou a supressão e retirada dos bens da natureza, que
ocorre pela expansão do agronegócio monocultor (MATOPIBA),
mas também por ações estatais ou privadas como a instalação de
empreendimentos turísticos, de infraestrutura, de rodovia, linhas de
transmissão, hidrelétricas e da exploração mineral. Todo esse avanço do capital restringe ou impede a manutenção dos modos de vida
tradicionais. Outra violação se refere à implantação da nucleação
escolar e também do ensino a distância, que levam ao fechamento
principalmente das escolas nas comunidades ou próximas aos povos
e comunidades tradicionais. Resultando com isso, o distanciamento
das crianças com suas tradições e a reprodução destas, tendo em vista
que as mesmas precisam estudar longe de suas famílias.
Ambos os relatórios, assim como outras pesquisas reiteram
que os povos indígenas e as comunidades quilombolas são segmentos sociais oprimidos que, cotidianamente, sofrem violências institucionalizadas e sistemáticas. Tais violências se apresentam por meio
de violências físicas, psicológicas, materiais, simbólicas e estrutural,
conformando o caráter social da violência enquanto uma prática social. De acordo com Young (2000), grupos oprimidos sistematicamente sofrem a opressão da violência, por meio de ataques, intimidações, humilhações e destruição de seus corpos. Violências sexista,
racista, homofóbica, transfóbica, xenofóbica, policial, dentre outras,
são constantes. A violência torna-se sistemática porque é destinada
a membros de um determinado grupo oprimido, simplesmente por
alguém ser membro desse grupo. Portanto, existe uma predisposição
de membros de grupos oprimidos serem vítimas de violências em
razão de sua identidade grupal, privando as pessoas de sua dignidade
e liberdade. Essas violências resultam em processos de objetificação
e desumanização. Compartilhamos a posição de Chauí a seguir ao se
referir à violência:
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A violência se opõe á ética, porque trata seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade, como se fosse coisas,
isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos, instrumentos para uso de alguém. Na medida em que ética é inseparável da figura do sujeito racional, voluntário, livre, e responsável,
tratá-lo como se fosse desprovido de razão, vontade, liberdade e
responsabilidade é tratá-lo não como humanos e sim como coisa
(...) (CHAUÍ, 2018, p. 254).

Os dados do Relatório CIMI (2020), os quais estão sistematizados no quadro a seguir, vão ao encontro dos pressupostos de
Young (2000), apontando para o aumento na maioria das formas de
violência contra os povos indígenas.
Quadro 1: Sistematização das principais violências contra os povos
indígenas no Brasil nos anos 2018 e 2019:
2018 (nº
casos)

2019 (nº
casos)

omissão e morosidade na regularização de terras

821

829

conflitos relativos a direitos territoriais

11

35

invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio

109

256

Total

941

1.120

Assassinatos

135

113

abuso de poder

11

13

ameaça de morte

8

33

ameaças várias

14

34

homicídio culposo

18

20

lesões corporais dolosas

5

13

racismo e discriminação étnico-cultural

17

16

tentativa de assassinato

22

25

violência sexual

15

10

Total

245

277

VIOLÊNCIAS
Violência contra o patrimônio

Violência contra a Pessoa
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Violência por Omissão do Poder Público
desassistência geral

35

65

desassistência na área de educação escolar indígena

41

66

desassistência na área de saúde

44

85

disseminação de bebida alcoólica e outras drogas

11

20

morte por desassistência à saúde

11

31

Total

142

267

Suicídios

101

133

mortalidade na infância

591

825

Fonte: Sistematizado pelas autoras com base nos Relatórios CIMI (2019; 2020).

A partir do quadro acima, verifica-se o aumento das violências contra o patrimônio, sobretudo no que se refere aos conflitos
relativos aos direitos territoriais, tendo em vista a perpetuação da
omissão e morosidade na regularização de terras dos povos indígenas – já que 63% delas apresentam alguma pendência do Estado
para a finalização do seu processo demarcatório. Mas também, observa-se um aumento de violência em razão de invasões, explorações ilegais de recursos naturais como madeira, garimpo, exploração
mineral, agronegócio, pesca e caça predatórias, incêndios, grilagem,
empreendimentos turísticos, contaminação de água e/ou alimentos
por agrotóxicos, e rota para o tráfico de drogas.
Estes dados consubstanciam o histórico dos conflitos agrários
existentes no país, em razão da formação social do Brasil, que está
alicerçada no latifúndio, na monocultura e na produção de commodities. A violência por razões territoriais opera como um dos determinantes capitalistas, no intuito de transformar os territórios tradicionais em terras-mercadorias, em meios de produção apropriados
pela classe burguesa, sobretudo a classe rentista internacional.
Desta forma, compreender a questão étnico-racial é, ao mesmo tempo, compreender a questão agrária brasileira, em um continnum processo de acumulação primitiva do capital, que ocorre em
diferentes épocas históricas. Nesse sentido, Marx (2013, p.786) ao
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desocultar a acumulação primitiva do capital, contrapondo-se ao
caráter idílico que a economia burguesa tenta imprimir a tal processo, elucida que “na história real, como se sabe, o papel principal é
desempenhado pela conquista, a subjugação, o assassínio para roubar, em suma, a violência”. Com base nesse pressuposto marxiano, a
violência constitui-se em elemento estrutural do modo de produção
capitalista. Em terras brasileiras, a necessidade de expropriação dos
povos indígenas e das comunidades remanescentes de quilombos de
seus territórios tradicionais, dos quais esses povos garantem a sua
subsistência, opera com o intuito de destravar essas terras e colocá-las como forças produtivas a serviço do capital, na sua ânsia por
tudo mercantilizar, tendo em vista que:
Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos
os revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista
em formação, mas, acima de tudo, os momentos em que grandes
massas humanas são despojadas súbita e violentamente de seus
meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como
proletários absolutamente livres. A expropriação da terra que
antes pertencia ao produtor rural, ao camponês, constitui a base
de todo o processo. (MARX, 2013, p.787).

Portanto, é imprescindível:
A luta e resistência pela continuidade da autonomia contra a
submissão ou perda da terra, sobre os meios de produção e sobre
o processo de trabalho frente à invasão das terras por “fazendeiros”, “grileiros” ou sobreposição com unidades de conservação e
demais demarcações estatais é cotidiana. A violência da desterritorialização é um processo de exclusão territorial-social, sendo
que as categorias território e social são categorias intrínsecas,
uma é complementar à outra. As duas justapostas se referem,
além da perda de um território, a todo um processo de exclusão
de natureza econômica, política e cultural. (CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 2018, p. 56).

Em relação às violências contra as pessoas, embora no quantitativo de assassinatos tenha havido queda, o número de ameaças
de morte, ameaças variadas e lesões corporais dolosas tiveram crescimentos significativos, denotando que pessoas estão assumindo a
intenção e risco de violentar e matar os povos indígenas. Os dados do
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Relatório do CIMI (2020) corroboram os resultados anteriormente
apontados pelo Relatório Conselho Nacional dos Direitos Humanos
(2018), evidenciando que muitas lideranças dos povos e comunidades tradicionais vêm sofrendo um “[...] processo de criminalização,
junto ao crescimento das milícias armadas, dentro de um contexto
de legitimação do discurso de ódio contra esses povos e comunidades e, a rigor, contra a diversidade em suas mais diferentes expressões” (CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS,
2018, p.59).
Essa propagação dos discursos de ódio e, em certa medida,
a oficialização destes discursos por quem ocupa neste momento o
cargo de Presidente da República contribuem para exacerbar preconceitos, racismos, discriminações e outros tipos de violências
contra os povos e as comunidades tradicionais. Tais discursos, além
de inferiorizar esses segmentos, promovem a violação dos direitos
humanos, desmontam políticas públicas e restringem as possibilidades de exercício de seus direitos de cidadania. Nesse sentido, autoras
como Costa (2019) e Gomes, Madeira e Brandão (2020) apontam
que as narrativas sobre povos originários e tradicionais são sempre
baseadas em ódio e violência, aliados à falsa ideia de que estes povos
representam entraves ao desenvolvimento, razões pelas quais,
Os povos originários (indígenas) e tradicionais (quilombolas)
têm sofrido severos ataques, desprezo e silenciamentos na atual
conjuntura. Seus direitos têm sido negados e desmantelados, e
as exigências legais de consulta livre, prévia e informações sobre
medidas que possam afetar-lhes têm sido desrespeitadas, trazendo impactos no seu território, meio ambiente e modo de vida.
(GOMES; MADEIRA; BRANDÃO, 2020, p. 322).

Embora, muitas vezes, as elites tentem perpetuar um discurso de que os povos indígenas e tradicionais sejam ‘bárbaros’, num
processo de alienação em relação ao ‘outro’, ao humano genérico do
ser social, sabe-se que as relações sociais capitalistas estabelecidas no
Brasil forjaram-se no racismo estrutural, que contribuiu e impôs aos
povos e comunidades tradicionais o compartilhamento de um passado histórico de expropriações, espoliações, silenciamentos e violências, as quais são vivenciadas continuamente desde o período da colonização. Partindo dessa compreensão, a violência é historicamente
imputada aos/às oprimidos/as, e não o seu contrário. Todavia, Paulo
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Freire adverte que: “Inauguram a violência os que oprimem, os que
exploram, os que não se reconhecem nos outros; não os oprimidos,
os explorados, os que não são reconhecidos pelos que os oprimem
como outro. (FREIRE, 2019, p. 58).
No que se refere às violências por Omissão do Poder Público,
verifica-se que houve aumento em todas essas formas de violência,
traduzindo, o racismo institucional e estrutural impetrado contra os
povos indígenas sistemática e continuamente desde o momento da
chegada dos povos ibéricos ao território brasileiro e, posteriormente, aos/às negros/as, que foram escravizados. Para Almeida (2019), a
existência de racismo institucional é resultado dos modos como as
instituições e o Estado funcionam, de modo que conferem privilégios, mas também desvantagens e padrões discriminatórios com base
na raça/etnia. O relatório CIMI (2020) apontou a omissão do Estado
em relação à educação escolar indígena, à saúde (incluindo a saúde
mental por meio do aumento do quantitativo de suicídios e disseminação de bebida alcoólica e outras drogas), mas sobretudo um significativo aumento na mortalidade infantil (crianças de zero a cinco
anos). Também é necessário pontuar que, no contexto da pandemia
da COVID-19, entidades manifestaram preocupação em relação às
vulnerabilidades dos povos indígenas e quilombolas no contexto epidêmico, indicando medidas de controle e proteção desses povos, em
razão da inércia do Estado brasileiro na implementação das ações de
controle e vigilância da COVID-19. Todo esse conjunto de indicadores de violências demonstram a sistemática discriminação imposta,
pelo Estado, aos povos indígenas e também às comunidades quilombolas, ancoradas nos pressupostos do racismo enquanto ideologia.
Mas como alerta Almeida (2018, p. 36) “[...] as instituições são racistas porque a sociedade é racista”, ou seja, não são as instituições
que criam o racismo e o materializam em práticas discriminatórias,
mas sim, elas reproduzem parte da ordem social, por isso o caráter
estrutural do racismo.
Costa (2019), ao discorrer sobre a violência, discriminação,
racismo e conflitos envolvendo os povos indígenas do Baixo Tapajós, afirma que os conflitos vivenciados por esses povos em específicos não diferem dos já identificados, anualmente, pelos relatórios
do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), como atos de viola-
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ção permanente de direitos dos povos indígenas ao território, assim
como no que se refere ao acesso às políticas de saúde, educação, assistência social, regularização fundiária e valorização étnico-cultural.
A autora elenca diversas situações de intolerância, ameaças, violências, criminalização dos movimentos de resistência e reivindicações
de direitos dos povos indígenas e racismo, especialmente o racismo
étnico/institucional, sendo praticado por não índios contra os povos
indígenas que habitam a região. Além disso,
Outras situações de conflitos e violência sofrida pelos indígenas
têm sido relatadas ao longo dos anos durante as pesquisas para
elaboração da cartografia social, tais como: conflitos de pesca
pela invasão de suas áreas de pesca e a prática da pesca e caça
predatória; a discriminação étnico/racial pelos não indígenas
está presente nas aldeias/comunidades em que há presença de
famílias não indígenas, o que ocasiona principalmente conflitos
nas escolas; conflito com sojicultores no Planalto Santareno por
causa do desmatamento e assoreamento dos igarapés, uso de
agrotóxicos; registra-se ainda a discriminação sofrida pelos alunos indígenas nas universidades, fato que tem sido denunciado
amplamente pelo Diretório dos Estudantes Indígenas (DAIN) e
que tem se constituído em pauta do movimento indígena. (COSTA, 2019, p.97).

O Estado, com parte da estrutura racista, discriminatória e
opressiva do capitalismo, perpetua as violências contra os povos indígenas e quilombolas, quando não regulamenta, tampouco protege
os seus territórios, não assegura políticas públicas específicas como
saúde e educação, respeitando as especificidades dos povos indígenas
e quilombolas, viola a existência dessas populações quando há um
aumento significativo de violências contra os integrantes desses segmentos sociais, quando criminaliza as formas de resistências e lutas
sociais empreendidas, quando reduz significativamente o orçamento dos órgãos estatais destinados à formulação de políticas públicas,
promoção e proteção da valorização étnica-cultural desse povos.
Sendo assim, há um conjunto de violências contra os povos
indígenas e as comunidades remanescentes de quilombos, com as
quais o Estado compactua e atua, ora como copartícipe, ora como
agente principal. Tal realidade perversa contra os povos e comunidades tradicionais no Brasil, sobretudo no primeiro ano do governo
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de Jair Bolsonaro na Presidência do país, reitera o projeto de governo
e país do capital, aliado às elites burguesas nacionais e internacionais. Nesse sentido, Mascaro (2013, p. 59) elucida que o Estado não
é burguês, apenas porque seu domínio é realizado por agentes ou
representantes da classe burguesa, mas “o Estado é capitalista porque
sua forma estrutura as relações de reprodução do capital.”. No caso
brasileiro, o Estado foi, e continua sendo, historicamente, capturado
pelo bloco do poder, por meio da violência e/ou cooptação de interesses, assumindo uma posição na qual irradia os valores, as ideologias e interesses da classe dominantes (IAMAMOTO, 2015).
Outro exemplo de violência contra os povos tradicionais,
como os quilombolas, ocorreu em plena pandemia da Covid-19, no
qual 300 famílias foram expulsas de um quilombo no Maranhão,
acarretando mudanças no seu modo e condições de vida, no trabalho, na aquisição de alimentos, na segurança alimentar e nos seus
rituais, entre outros. Muitas terras são sagradas e usadas para rituais
religiosos. Essas remoções afetam as relações entre famílias e gerações e as práticas culturais de um povo (ARAUJO, 2020). Comunidades quilombolas que viviam da pesca perderam seu meio de subsistência a fim de ampliar a base naval de Alcântara (MA) devido a um
acordo de cooperação com os Estados Unidos. Esse exemplo reflete
uma violência estrutural expressa na dominação de classe, de gênero,
de grupos, do Estado e de nações. Considerada natural, permanece
silenciosa e difusa na sociedade. É usada como instrumento de poder
transformado em direito (legitimidade). (MINAYO, 1994).
No item a seguir, discorremos sobre a importância do debate
sobre violências e resistências na formação profissional de assistentes
sociais.

Serviço Social, violências e resistências: a necessidade desse debate no âmbito da formação e do trabalho profissional de assistentes sociais
No momento de escrita desse capítulo (outubro/2020), assiste-se por meio da mídia tradicional, redes sociais e demais plataformas, notícias sobre os focos de incêndio, incontroláveis, sobretudo no Pantanal e na Amazônia (PEROBELLI, 2020; BARIFOUSE,
2020). Inúmeros/as especialistas apontam que a utilização do fogo
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possui caráter criminoso e objetiva expulsar os povos tradicionais de
seus territórios e, assim, entregá-los aos interesses do agronegócio, da
mineração, da extração de madeira, ou seja, do capital. Portanto, os
territórios tradicionais são arenas de conflitos, violências, racismos,
discriminações e violação de direitos humanos. Este cenário atual
nos mostra que a exacerbação das violências, aliadas à expropriação
dos povos e comunidades tradicionais de seus territórios, fazem parte de um projeto de governo que se alia aos interesses do capital.
No Brasil, evidencia-se, por meio de indicadores socioeconômicos, o aumento da concentração de renda e riqueza, aliada à
renovação e intensificação de posicionamentos e ações ultraliberais,
ultrarreacionárias e ultraconservadoras, algo sempre presente na formação social brasileira como já mencionada por Iamamoto (2015).
Configura-se, desta forma, uma estranha articulação entre o forte
conservantismo no plano político (expresso através do mandonismo
oligárquico) e o ideário liberal no plano econômico, aliado ao caráter
autoritário, antipopular e elitista, que faz uso dos aparelhos repressivos do Estado, para a manutenção da dominação e dos interesses
das classes burguesas, assim como para a exclusão forçada das classes
populares.
Esse caldo cultural e ideológico contribui para o distanciamento do ser social enquanto ser humano genérico. Não apenas as
situações de pobreza, miséria e violência, mas tantas outras não causam nenhuma objeção nos indivíduos, cooptados pelos processos de
individualismo, exponenciados no neoliberalismo, mas são naturalizadas e com isso a vida humana é banalizada, podendo ser descartada, como qualquer mercadoria na sociabilidade do capital. Consequentemente, vidas, países e continentes podem ser e são violados,
subjugados, invadidos, descartados e exterminados, expressando a
concretude da banalização do humano.
A partir da realidade social concreta, as violências – como
expressões da questão social – chegam como demandas de trabalho
profissional de assistentes sociais, através de situações de opressão,
de violação de direitos humanos, de constrangimentos, assédios,
dentre outras formas. Contudo, embora a existência de suas diversas
formas, o fenômeno da violência não deve ser compreendido de maneira isolada. Existem relações e determinações entre as manifestações de violências sofridas no plano individual com a violência estru- 204 -

tural inerente à sociabilidade, as quais só podem ser compreendidas
a partir da totalidade social.
No âmbito do Serviço Social, além de tomar a violência como
uma expressão da questão social e também como categoria de análise
da estrutura do modo de produção capitalista, as/os assistentes sociais necessitam levar em conta, no seu exercício profissional, as especificidades e o respeito às diferenças, como indica nosso Código de
Ética, a fim de não reproduzir outras maneiras de violências quando
do atendimento às populações usuárias. Além disso, assistentes sociais têm como princípios éticos a recusa do arbítrio e autoritarismo,
a defesa intransigente dos direitos humanos e a construção de uma
sociedade sem dominação e exploração de classe, etnia, raça e gênero
(CFESS, 2012), os quais devem guiar o exercício profissional.
Ressaltamos que o nosso Código de Ética Profissional não se
encerra em um conjunto de prescrições legais, jurídicas, prescritivas
e abstratas. Ele constitui-se no resultado de um processo construído
coletivamente pela categoria profissional, no qual assenta as bases da
direção social da profissão. Assim, a ética profissional ganha materialidade por meio das intervenções profissionais no cotidiano dos
diversos espaços sócio-ocupacionais, respondendo às necessidades
dos/as usuários/as, garantindo direitos humanos e a plena expansão
da liberdade dos sujeitos, negando toda e qualquer prática discriminatória de classe, raça/etnia, gênero, e, sobretudo, refutando a ideologia neoliberal conservadora e tradicional.
A lógica neoliberal sob o domínio do capital financeiro pulveriza e fragmenta a questão social, imputa aos indivíduos e famílias
a responsabilidade pela sua condição precária de vida, mas também
criminaliza a questão social, numa tendência de sua naturalização, a
qual é expressa por meio da repressão, violência e o extermínio das
‘classes perigosas’. Além disso, realiza um chamamento do terceiro
setor, da filantropia e do voluntariado no atendimento das múltiplas
expressões da questão social (IAMAMOTO, 2015). Diante disso, reforça-se que o/a profissional assistente social, nas situações do cotidiano profissional, deve sempre orientar-se com base na concepção
que norteia o projeto ético-político, ou seja, na defesa da liberdade, da cidadania, dos direitos humanos, da justiça social, recusando qualquer postura discriminatória, preconceituosa e/ou arbitrária
(BARROCO; TERRA, 2012).
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Considerações finais
Marx (2013) afirma que a violência é a parteira do capitalismo,
sendo que este já nasce pingando sangue e fogo. Portanto, esse sistema está alicerçado na desigualdade, no antagonismo, na violência,
na exploração, na opressão, na injustiça social, mas também na contradição e com isso, existe a possibilidade de sua superação. Diante
disso, a possibilidade de realização da humanização como vocação
da humanidade, do ser mais como Paulo Freire (2019) apontou, só
se realizará por meio da superação do antagonismo entre opressores/
as-oprimidos/as, numa sociabilidade para além do capital.
Esse contexto que vivemos, no qual a violência estrutural é
banalizada e naturalizada cotidianamente, tem rebatimentos na formação profissional de assistentes sociais, mas também no seu trabalho profissional, na medida em que se agudizam as manifestações da
questão social ao mesmo tempo em que há um desmonte das políticas públicas. Essas pretendem, ainda que de forma limitada, garantir
direitos humanos e condições mínimas de sobrevivência da classe
trabalhadora. Portanto, não ocultar as mediações que o capital realiza para manter suas taxas de lucratividade, em oposição a sua queda
tendencial das taxas de lucro, faz-se necessário, a fim de construir
respostas profissionais efetivas frente às manifestações da questão
social, dentre elas as violências, de modo que fortaleça o projeto ético-político profissional.
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Introdução
A discussão sobre trabalho está em evidência há algumas décadas, podendo até parecer, numa visão mais aligeirada, um assunto
antigo e demasiadamente explorado. Todavia, acreditamos que se
trata de uma temática muito pertinente nos dias atuais, sobretudo
quando consideramos os altos índices de desemprego da sociedade
capitalista moderna e as profundas alterações nas relações e nas condições de trabalho que afetam, por sua vez, a qualidade de vida da
classe trabalhadora. Considerando apenas a realidade brasileira no
segundo trimestre de 2020, conforme dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE (2020), o país possui cerca de 12,8
milhões de pessoas desempregadas. É necessário lembrar que este
período do ano marcou exatamente o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, o que também tem contribuído para a situação de
desemprego dos trabalhadores, além das outras questões relacionadas ao agravamento da crise econômica e sanitária.
1 Professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas –
Ufam e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia
– PPGSS, no qual atua também como coordenadora. É doutora em Ciências do Ambiente e
Sustentabilidade na Amazônia pela Ufam. E-mail: hamida.assuncao@gmail.com; hamida@
ufam.edu.br
2 Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas – Ufam. Mestranda
no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia – PPGSS, sendo bolsista do CNPq. E-mail: cliviabarroco@gmail.com
3 Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas – Ufam. Mestranda
no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia – PPGSS, sendo bolsista da FAPEAM. E-mail: gloriavazsantos@hotmail.com
4 Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas – Ufam. Mestranda
no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia – PPGSS, sendo bolsista da FAPEAM. E-mail: lana2310azevedo@hotmail.com
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Este artigo discute a temática do trabalho, a partir da realidade enfrentada pela categoria profissional dos assistentes sociais em
meio à ofensiva neoliberal. É fruto de pesquisa bibliográfica e documental vinculada à investigação acerca do trabalho profissional do
assistente social que tem sido realizada no âmbito do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia (Procad/Amazônia).
Assim, o presente texto é um gotejamento da pesquisa intitulada “A
formação e o trabalho profissional do Assistente Social: aproximações e particularidades entre Amazônia e Sul do Brasil”, financiada
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes). Esta pesquisa vem sendo realizada por docentes e discentes
do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade
na Amazônia (PPGSS) da Ufam (que realiza a coordenação geral);
do Programa de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUC/RS) e do Programa de Serviço Social
da Universidade Federal do Pará (UFPA) desde 2018 e tem previsão
para ser concluída em 2023.
Como fio condutor das reflexões contidas neste texto, defendemos que o trabalho é a categoria central para compreensão da
sociedade capitalista e, nesse sentido, buscamos refletir inicialmente
acerca do assistente social como trabalhador assalariado. No segundo
momento, o texto traz à tona algumas particularidades do trabalho
do assistente social. E, por fim, o debate gira em torno das tendências
e dilemas que permeiam o trabalho dos assistentes sociais no cenário
contemporâneo.
Os assistentes sociais são profissionais que conservam em seu
trabalho um caráter bastante complexo e digno de aprofundamento,
na medida em que se posicionam num limite muito tênue entre a
atuação ético-política crítica e ousada de um lado e, por outro, um
trabalho que dialoga fortemente com aspectos conservadores que se
fazem presentes desde a origem da profissão no país. Assim, a realização de uma reflexão sobre o trabalho dos assistentes sociais é tarefa
primordial, sobretudo se considerarmos os tempos tão adversos que
são marcados pela regressão de direitos.

O Assistente Social enquanto trabalhador assalariado
Para discutirmos o trabalho do assistente social é necessário,
inicialmente, elucidar alguns elementos relacionados à concepção
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marxiana de trabalho, que acreditamos ser a trilha de pensamento
que norteia as discussões contidas nesse artigo.
Nesse sentido, partimos do pensamento de Karl Marx (2013)
que apresenta o trabalho como elemento central para as condições
de existência do homem. É a partir do processo de intercâmbio com
a natureza que o ser humano, através das forças do seu corpo como
“braços e pernas, cabeça e mãos” (p.326), conseguiu apropriar-se dos
recursos naturais, os tornando úteis para a sua subsistência.
É necessário assinalar ainda que, o homem, na medida em
que atua para desenvolver suas potencialidades na sua relação com
a natureza, não é guiado exclusivamente por instintos, como os
animais, e sim conduz uma atividade voltada para uma finalidade, de
modo consciente. É dentro dessa assertiva que Marx (2013) afirma o
trabalho como uma atividade tipicamente humana.
A partir do aperfeiçoamento de suas habilidades, através do
trabalho, outras necessidades são geradas. Nesse sentido, o ser humano torna-se capaz de elaborar novos objetos para a manutenção
da sua vida social, considerando nesse processo de criação propriedades mais apropriadas para o objeto, gestando assim novos processos de trabalho.
Destaca-se que não é apenas o objeto ou o ser humano, em sua
individualidade, que se metamorfoseia, na verdade a sociedade também passa por transformações, visto que o objeto de trabalho possui
dimensão social. Nas palavras do autor, “o objeto construído pelo
trabalho do indivíduo possui, portanto, uma ineliminável dimensão
social: ele tem por base a história passada e faz parte da vida da sociedade” (LESSA, 2016, p.38). Desse modo, o trabalho se reconfigura
conforme a intencionalidade do contexto histórico-social em que é
analisado, pois como afirma o autor a história nunca se repete.
Nas sociedades capitalistas, por exemplo, o homem é influenciado a produzir e consumir mais do que o necessário para as condições de sua sobrevivência. Além disso, o trabalho em seu sentido ontológico, voltado para a realização dos indivíduos sociais se esvazia,
e passa a ser estranhado ou alienado, que, nas palavras de Antunes
(2007), é quando se converte em mercadoria e o produto gerado pelo
trabalho é cada vez mais estranho para o trabalhador.
No domínio do capitalismo, o trabalhador vende sua força
de trabalho e desenvolve atividades produtivas como forma de gerar
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lucros para os donos dos meios de produção, por meio da apropriação da mais-valia, ou seja, do trabalho excedente (trabalho não pago)
produzido pelo trabalhador. Nesse sentido, a dominação do homem
pelo homem se firma, uma vez que o capitalista controla o trabalho
desenvolvido pelo trabalhador em todas as dimensões, propiciando
assim um cenário em que as possibilidades de autonomia e emancipação humana e de um trabalho voltado para a realização do ser
social são obscurecidas.
As marcas do trabalho, sob a égide do capitalismo, nos ajudam a entender que o sentido voltado para o desenvolvimento das
habilidades é subsumido e passa a ser configurado como o colapso da
vida humana. Nessa lógica, como afirma Lourenço (2016), é cada vez
mais requerido um processo produtivo no qual o trabalhador exerce funções de forma interminável e constante, que proporcionam,
a longo prazo, deformações e disfunções tanto na dimensão física,
quanto na dimensão psicológica do trabalhador, sentenciando-o, em
muitos casos, à morte precoce.
Partindo do pressuposto que os assistentes sociais são integrantes da classe trabalhadora e sofrem com as mesmas determinações no cotidiano de trabalho, é necessário apresentar alguns traços
da gênese da profissão no Brasil para tornar mais clara as mudanças
pelas quais a profissão passou e tem passado.
Segundo Iamamoto e Carvalho (2006), a origem do Serviço
Social no Brasil enquanto profissão se interliga intimamente ao processo de desenvolvimento capitalista industrial e de expansão urbana, fenômenos observados dentro da constituição e expansão do
proletariado e da burguesia industrial brasileira na década de 1930.
Nesse contexto, se acentuam muitas expressões da questão social,
que nada mais é que “a manifestação, no cotidiano da vida social,
da contradição entre proletariado e burguesia, a qual passa a exigir
outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão”. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p.77).
Esse cenário requisitou a inserção de profissionais como os assistentes sociais para o trabalho com as políticas sociais desenvolvidas
pelo Estado burguês naquele período. Netto (1996), em consonância
aos autores supramencionados, afirma que é na sociedade capitalista,
dentro do estágio monopolista, que se fomentam as condições para a
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constituição de um espaço ocupacional para as atividades profissionais como as do assistente social. O autor revela que é nessa dinâmica
que os assistentes sociais se inserem em atividades nas quais a organização, objetivos e recursos estão além de seu controle.
O Serviço Social no Brasil passa a ser incorporado significativamente no setor público no final da década de 1930, sob a vigência
do Estado Novo5, visto o aumento expressivo do controle e da ação
estatal sobre a sociedade civil. A profissão também se insere nas organizações patronais privadas, que têm como finalidades o desenvolvimento de atividades produtivas e a prestação de serviços sociais
à população. Nesse ponto dá-se destaque para o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial – SENAI, Serviço Social da Indústria –
SESI e Serviço Social do Comércio – SESC, como organizações patronais da Indústria e do Comércio, que incorporaram expressivamente assistentes sociais no contexto de 1940.
A partir da relação de assalariamento, o trabalho do assistente social se coloca em um processo de compra e venda, no qual sua
força de trabalho passa a ser mercantilizada. Cabe citar Netto (1996)
que afirma que, dentro da condição de assalariamento, os profissionais devem conviver com todas as consequências que derivam desta. Por essa razão, podem ser elucidados os próprios mecanismos de
exploração que constituem o mundo do trabalho, no qual o ofício
profissional torna-se tensionado e condicionado pelos contratantes
e, muitas vezes, acaba sendo desenvolvido sem os recursos financeiros, humanos e técnicos necessários para sua realização.
O salário, na perspectiva de Marx (2004), é a consequência
imediata do trabalho estranhado, sendo que sua função é criar uma
ilusão para os trabalhadores de que estes recebem proporcionalmente e integralmente ao que produzem, quando na verdade é, na maioria das vezes, inferior ao suprimento das condições básicas para a sua
sobrevivência. Nesse sentido, os assistentes sociais, inseridos na divisão sociotécnica do trabalho, são envoltos pelas amarras do trabalho
no marco do capitalismo contemporâneo, nas quais a degradação
dos modos de vida é cada vez mais presente.
5 Carvalho (2010) esclarece que o período conhecido como Estado Novo ou Era Vargas
ocorreu entre 1937 e 1945 no Brasil e se caracterizou por uma ditadura civil liderada pelo
Presidente Getúlio Vargas. Este momento foi marcado pelo fechamento do Congresso Nacional, pela centralização de poder nas mãos do Presidente, pela censura e controle da
imprensa e pelo forte nacionalismo econômico.
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Iamamoto (2000) destaca que os empregadores acabam por
determinar as necessidades sociais que o trabalho profissional deve
responder, pois delimitam o escopo da atuação, assim como interferem nas condições em que se operam esses atendimentos e seus
efeitos na reprodução das relações sociais. A autora afirma ainda que
a condição assalariada acaba por requerer a incorporação dos determinantes institucionais e trabalhistas que regulam as relações de
trabalho, expressas no contrato de trabalho que sinaliza as condições
em que o trabalho deve ser realizado, como por exemplo: a jornada,
o salário e as metas a serem apresentadas. Ademais, as exigências
impostas pelos empregadores acabam condicionando o conteúdo do
trabalho a ser realizado e estabelecem limites à realização dos objetivos profissionais.
É interessante observar que embora o Serviço Social seja
reconhecido como uma profissão liberal, através da Portaria nº 35
(19/04/1949) do Ministério do Trabalho brasileiro, ele não possui as
mesmas características de outras profissões classificadas como liberais. Isso se deve ao fato de que os assistentes sociais não exercem
suas atividades de forma independente e não dispõem de condições
materiais e técnicas para o desenvolvimento de seu trabalho, conforme afiançam Iamamoto e Carvalho (2006).
Assim, o exercício profissional se depara com inúmeros desafios, sobretudo pela atuação pautada por interesses antagônicos que
convocam os profissionais a reforçar mecanismos de exploração e
dominação sobre a classe que defende e se identifica e pertence. Esse
cenário exige respostas profissionais que estejam em consonância ao
Projeto Ético-político da profissão6, o qual vem sendo tensionado
por forças conservadoras, que, por sua vez, vem trazendo novas particularidades para o trabalho profissional nos diferentes espaços de
atuação.

6 De acordo com Netto (1999, p. 4) “os projetos profissionais apresentam a autoimagem
de uma profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam
seus objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o
seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem
as bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com
as organizações e instituições sociais privadas e públicas (inclusive o Estado, a que cabe o
reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais).”
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Particularidades do Trabalho Profissional no Brasil
Para abordar as particularidades do trabalho do assistente social no contexto brasileiro é preciso, inicialmente, apreender que o
Serviço Social é uma profissão reconhecida na divisão social e técnica do trabalho, regulamentada no Brasil pela Lei no. 8.662/93 e
atualmente norteada por um Código de Ética instituído pela Resolução CFESS nº 273 de 13 de março de 1993. Essa profissão possui um
projeto de formação profissional crítico, subsidiado pelas Diretrizes
Gerais para os Cursos de Serviço Social da ABEPSS de 1996. Nesse
sentido, os assistentes sociais são profissionais cuja regulamentação e
os princípios éticos os direcionam para o compromisso com a classe
trabalhadora e com a defesa da emancipação humana.
O Serviço Social é uma profissão que possui natureza analítica e interventiva, o que representa uma particularidade importante
do trabalho. Dessa forma, para intervenção na realidade, o assistente
social precisa conhecê-la a ponto de poder construir respostas às diversas demandas que se apresentam, elegendo prioridades e estabelecendo fluxos de orientação e atendimento.
O assistente social tem as diversas expressões da questão social como objeto do seu trabalho. Nesse espaço, as políticas sociais
tornam-se importantes ferramentas para intervenção nas expressões
da questão social, ganhando destaque dentre as competências profissionais estabelecidas no artigo 4º. da Lei de Regulamentação da Profissão, conforme consta no item I: “Elaborar, implementar, executar
e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública,
direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares”.
As políticas sociais ganham centralidade na atuação profissional dos assistentes sociais, justamente por isso é imprescindível que
os profissionais tenham conhecimento de sua natureza sociopolítica
e de suas principais características. Assim, nos apoiamos nas ideais
de Almeida e Alencar (2011, p. 63) ao explicitarem que as políticas
sociais:
se originam de um conjunto de respostas historicamente elaboradas pelo Estado no enfrentamento da questão social que, do
ponto de vista econômico, expressam um conjunto de ações dirigidas para a manutenção, dentro de limites que não comprometa
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a própria lógica de acumulação crescente do capital, patamares
mínimos de consumo da classe trabalhadora.

Posto isso, é preciso esclarecer que o trabalho executado pelo
assistente social, mediatizado pelas mais diversas políticas sociais,
compõe processos de trabalho coletivos nas instituições empregadoras, tais como: Estado, empresas privadas, Organizações Não Governamentais (ONGs), associações e entidades de classe que prestam
serviços sociais ou executam ações no âmbito da assessoria e consultoria (ALMEIDA e ALENCAR, 2011).
A atuação dos assistentes sociais se efetiva em instituições públicas ou privadas em diferentes áreas, como, por exemplo: saúde,
previdência, assistência social, educação, habitação etc. É importante
destacar que o principal empregador do assistente social é o Estado.
Ele requisita esses profissionais para atuarem nas políticas setoriais
dando respostas às necessidades sociais na perspectiva de acesso aos
direitos e de consolidação da cidadania.
Nesse sentido, diariamente os assistentes sociais são desafiados em seus campos de atuação profissional pelas mais diversas
demandas que se apresentam. Por isso, acreditamos que é essencial
para o trabalho profissional um olhar reflexivo e crítico para as contradições da sociedade capitalista. Por essa razão, o assistente social
que conhece e apreende de forma crítica e reflexiva os processos de
contradições da sociedade vigente, orientado pelo Projeto Ético-político, pode atuar de modo a viabilizar o acesso aos direitos sociais, a
ampliação e consolidação da cidadania e a defesa e aprofundamento
da democracia.
É evidente que o trabalho profissional do assistente social
envolve contradições, haja vista que além de ter que responder às
demandas apresentadas pela população usuária, precisa atender
ainda aos interesses e às exigências postas pelo empregador. Dessa
forma, o trabalho profissional inserido nessa dinâmica contemporânea deve ser norteado por um aparato de instrumentais e técnicas
que dão suporte ao fazer profissional através das dimensões teóricometodológica, ético-política e técnico-operativa.
O Projeto Ético-político do Serviço Social vigente no Brasil
desde a década de 1990 é considerado um projeto profissional cons-
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truído coletivamente e uma das grandes fortalezas para o enfrentamento dos desafios na contemporaneidade, uma vez que direciona o
trabalho e a formação por uma perspectiva crítica. É necessário assinalar que a fundamentação do projeto está no tripé basilar composto pela: Lei de Regulamentação da Profissão (1993), pelo Código de
Ética Profissional (1993) e pelas Diretrizes Curriculares da ABEPSS
(1996). O referido projeto assume o compromisso com a construção
de uma nova ordem societária, e com um exercício profissional articulado aos princípios de justiça social, liberdade, defesa dos direitos
humanos, garantia do pluralismo e defesa da democracia, expressos
no Código de Ética atual.
Na visão de Netto (1999) é um projeto considerado radicalmente democrático bem como tem o compromisso com a competência profissional e com a qualidade dos serviços prestados. Todavia,
as mudanças na dinâmica da relação entre Capital e Trabalho, bem
como os novos contornos de regulação social do Estado vem provocando profundos rebatimentos no trabalho profissional do Assistente Social.
A partir da década de 1990 o ideário neoliberal emerge de
modo expressivo no Brasil, provocando mudanças no âmbito econômico e também social. Desde lá, a ofensiva neoliberal vem ameaçando a concretização do projeto profissional do Serviço Social, uma
vez que vai de encontro aos objetivos e princípios deste projeto, pois
apresentam defesas de interesses antagônicos, o que torna o trabalho
do assistente social mais desafiador.
Assim, temos vivenciado um processo de contrarreforma do
Estado, sinalizado por Behring e Boschetti (2009) como um movimento contrarrevolucionário marcado pelas políticas em favor da
ampliação do mercado e pela minimização das ações do Estado nas
políticas sociais.
De acordo com Almeida e Alencar (2001), o processo de contrarreforma do Estado é orientado pelo ideário neoliberal, o qual estabelece outra forma de gestão para as políticas públicas. Os autores
destacam que novas práticas e valores gerenciais ameaçam o papel
social das políticas públicas que propõe, sobretudo, a consolidação
da cidadania. Ademais, nessa reconfiguração na gestão de políticas
sociais, as mesmas passam a ser tratadas de forma mercantilizadas,
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focalizadas e seletivas que, consequentemente, retiram sua perspectiva de acesso mais amplo aos direitos.
Para Raichellis (2013), as transformações ocorridas nas políticas de proteção social ocasionadas pelo avanço do neoliberalismo
acabam afetando o trabalho do Assistente Social. Segundo a autora:
[este movimento] atinge a totalidade dos processos produtivos e
também dos serviços, alterando perfis profissionais e espaços de
trabalho das diferentes profissões, que, como o Serviço Social,
têm na prestação de serviços sociais seu campo de intervenção
privilegiado, e nas instituições sociais públicas e privadas seu
espaço ocupacional por excelência (RAICHELLIS, 2013, p. 619620).

Assim, fica explícito como o processo de trabalho do Assistente Social acaba sendo duramente afetado na atualidade. A atuação voltada para garantia e ampliação de direitos é cada vez mais
permeada de dificuldades, deixando muitos profissionais imersos em
grandes dilemas, dentre os quais é necessário destacar a preocupação
com a manutenção do seu emprego. No cotidiano profissional, o assistente social, muitas vezes, se vê acuado entre questionar ou apenas
se adaptar à realidade e às regras institucionais, sob pena de ser alijado do mercado de trabalho.

Tendências e Dilemas Contemporâneos para o Assistente Social
Como já assinalamos, o assistente social intervém nas expressões da questão social, as quais se alteram constantemente, tendo em
vista que a realidade é dinâmica e permeada de contradições. Nesse
sentido, cabe destacar que o conservadorismo, presente no âmbito
da profissão desde sua criação, ainda exerce grande tensão na contemporaneidade.
Este conservadorismo tem se reatualizado e se revigorado ao
longo do tempo e, mais recentemente, incorporou os princípios do
neoliberalismo. Portanto, fala-se hoje de um neoconservadorismo7,
7 O surgimento do movimento neoconservador norte-americano é situado no pós-guerra,
onde se destaca um grupo de intelectuais como Irving Kristol. Daniel Bell, Russel Kirk e
outros. A partir de 1960, manifestou sua reação à contracultura, aos movimentos de defesa
dos direitos das minorias, fortalecendo-se no contexto da implantação das políticas neoli-
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o qual se mostra como uma forma de apologia conservadora exprimida da ordem capitalista voltada para destituir os direitos sociais,
tendo como objetivo a ampliação da sociedade de livre mercado.
Assim, o neoconservadorismo advoga em favor de um Estado com
amplo papel coercitivo e repressivo, no qual a sociedade não deve
possuir espaços para contestação (BARROCO, 2015).
Sob essa lógica, a moral tende a desenvolver uma função de
destaque no ideário conservador, sendo entendida como base fundante da sociabilidade e da política. Isso gera um entendimento de
que as crises sociais e as expressões da questão social são consequências de uma desagregação moral, uma vez que as críticas dos neoconservadores ao Estado social são remetidas, por exemplo, à desestruturação da família e dos valores tradicionais (BARROCO, 2015).
Destaca-se que a ampliação do neoconservadorismo afeta diretamente o trabalho, mas também a formação em Serviço Social.
Por isso, é importante frisar que a explosão da modalidade de ensino
a distância – EaD a partir dos anos 2000 traz também seus dilemas
para a categoria profissional. É fundamental entender que a ampliação do EaD no Brasil se relaciona, essencialmente, com o modelo de
expansão do ensino superior por meio do setor privado mercantil,
com crescente centralização e movimentação do capital no mercado educacional. Esse contexto é marcado pela ação estatal desde os
governos de Fernando Henrique Cardoso, de Luís Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff8 que criaram ampla legislação que, de certo
modo, favoreceu o crescimento do Ensino a distância (PEREIRA,
2012).
berais e apresentando-se como programa político (a partir do governo Reagan) sustentado
pela defesa do neoliberalismo, do militarismo e dos valores tradicionais familiares e religiosos (KIRK, 2001).
8 Fernando Henrique Cardoso esteve na presidência do Brasil de 1995 até o ano de 2002 e
inaugurou a tendência de ampliação do setor privado na área da educação, especialmente
no ensino superior. Este governo foi marcado, inclusive, por várias tentativas de privatização das Universidades Públicas, frutos de sua adesão aos princípios neoliberais. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, entre os anos de 2003 e 2010, apesar de ser um governo
com princípios políticos ideológicos diferentes do governo que o antecedeu, não houve
uma ruptura com as recomendações do receituário neoliberal e assim a área educacional
permaneceu sendo tensionada pelas políticas de ampliação do mercado. Posteriormente,
a gestão de Dilma Rouseff, de 2011 a 2016, deu prosseguimento a essa expansão do mercado, com ênfase na privatização do ensino superior, mesmo com algumas ações que se
voltavam para o desenvolvimento e restruturação de alguns aspectos das universidades
públicas iniciadas no Governo anterior, como foi o caso do Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). (LIMA, 2013)
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No início dos anos 2000, instaura-se no âmbito da profissão o
debate acerca da questão qualitativa desse modelo de ensino. O EaD
divide opiniões até os dias de hoje, todavia o acúmulo das discussões,
numa perspectiva mais crítica da formação e do trabalho profissional, tem mostrado suas inúmeras fragilidades e sua incompatibilidade com o projeto de formação profissional vigente no país.
Segundo Pereira (2012), o perfil de profissional que figura no
Projeto Ético-político do Serviço Social brasileiro é aquele no qual
os profissionais devem possuir amplo domínio das dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa. Ou seja, profissionais com capacidade de compreender a realidade e, por meio do
arcabouço teórico-crítico, fazer o delineamento das ações profissionais que se voltem para a afirmação de direitos de cidadania, ainda
que em um contexto de agudização da barbárie social.
É preciso entender que a fragilidade do ensino não é exclusividade do EaD. O sucateamento da educação, nos mais diferentes níveis, é uma forte tendência na atualidade. Na área de Serviço Social,
considerando que a expansão dos cursos no Brasil nem sempre estão
de acordo com as prerrogativas contidas das Diretrizes da ABPESS
(1996), a precarização é parte expressiva dessa ampliação. Dessa forma, tal problemática precisa permanecer em evidência e ser amplamente discutida no âmbito da profissão, uma vez que a mercantilização do ensino é impulsionada pelos princípios neoliberais em todo
momento. A área educacional é de grande interesse do mercado.
Outra questão que merece destaque, no que diz respeito ao
trabalho do assistente social na sociabilidade capitalista, é uma tendência pela supressão de direitos e pela ampliação de posicionamentos em favor de práticas neoconservadoras. No cenário contemporâneo tem sido cada vez mais marginalizada a atuação dos movimentos
sociais, bem como contidos os espaços e as formas de participação
social. Isto impõe aos assistentes sociais o desafio de buscar estratégias para ampliar o acesso aos direitos, bem como os espaços e as
formas de participação da sociedade.
Na visão de Boschetti (2017), estamos em uma realidade de
contraofensiva capitalista, onde devemos nos posicionar a favor das
lutas sociais. Esta realidade é caracterizada pela fragilização dos direitos sociais e dos direitos humanos, pela degradação da natureza,
- 224 -

pela criminalização dos movimentos sociais e pelo avanço de forma
acelerada do neoconservadorismo no seio da profissão.
Como contraponto dessa realidade tão contraditória, destaca-se que, em meio a esse contexto de destituição dos direitos, o
Projeto Ético-político do Serviço Social, que foi construído de forma
coletiva, representa uma ferramenta crucial na luta contra todas as
formas de exploração e de opressão que se expressam na barbárie na
sociabilidade capitalista. Esse projeto que se vincula aos princípios
de liberdade, de equidade, de compromisso com as lutas sociais, de
recusa de todas as formas de discriminação e exploração, dentre outros, configura-se como norte para análise da realidade e intervenção
de maneira crítica.

Considerações finais
É inquestionável que o avanço da ofensiva neoliberal no cenário
contemporâneo traz grandes mudanças para o trabalho profissional
do assistente social e condiciona ainda a formação profissional a
parâmetros bastante superficiais e conservadores. Obviamente,
que a categoria dos assistentes sociais não é a única a ser atingida
por essa tendência, mas nesse texto buscamos aprofundar alguns
aspectos que atingem especificamente o Serviço Social brasileiro,
ainda que saibamos que estes processos afetam o conjunto da classe
trabalhadora.
A partir deste entendimento, destacamos algumas contradições que envolvem a atuação dos assistentes sociais brasileiros nos
dias de hoje, como por exemplo, a precarização das suas condições
de trabalho ocasionada principalmente pela regressão de direitos que
avança de forma avassaladora. Na atual conjuntura, marcada pela
contrarreforma do Estado e seu perverso recuo de direitos sociais, os
profissionais de serviço social se veem divididos entre a aceitação de
uma intervenção mais conservadora e a defesa do arrojado Projeto
Ético-político vigente.
Como vimos, a condição de assalariado, muitas vezes, imputa
limites grandiosos para a intervenção atrelada aos princípios de uma
profissão engajada na construção de outro projeto societário conforme está explicitado no Código de Ética Profissional de 1993. Se, por
um lado, existe o compromisso com os interesses da classe trabalha- 225 -

dora estabelecido pela categoria em seu Projeto Ético-político, por
outro, tem o medo do desemprego, o que, na maioria das vezes, coloca muitos profissionais numa posição de resignação, mesmo diante
de injustiças sociais tão gritantes.
Outro fator que também é responsável por essa ausência ou
dificuldade de um posicionamento mais crítico pode ser atribuído à
precarização da formação, que ressalta cada vez mais o caráter mais
conservador e tecnicista da profissão. A formação precarizada tem
se expandido cada vez mais nas últimas duas décadas, especialmente
por meio da explosão dos cursos de graduação na modalidade EaD.
Não é demais lembrar que a profissão de Serviço Social nasce
no Brasil no início do século passado arraigada aos ideais conservadores ligados à Igreja Católica. Esta origem possibilita um solo bastante confortável para as práticas conservadoras que ganham proeminência no trabalho profissional até meados da década de 1960. O
movimento que surge nesse período, denominado de Movimento de
Reconceituação conforme nos ensina Netto (1995), passa a questionar as ações de caridade, de assistencialismo, de vigilância e de fiscalização que caracterizavam o trabalho do assistente social até aquele
momento.
Diante disso, a profissão vai se reconfigurando e se aproximando das ideias do pensamento social de Marx e seus seguidores,
o que, por sua vez, propicia uma proposta de trabalho radicalmente
contrária daquela que a originou. É nesse movimento que na década de 1990, a profissão consegue se firmar enquanto detentora de
um Projeto Ético-político que defende princípios democráticos, bem
como luta pela construção de uma sociedade justa socialmente, pela
ampliação da cidadania e se posiciona de maneira desfavorável a
qualquer forma de preconceito, exploração e violência.
Assim, a profissão de Serviço Social, nos mais distintos espaços de atuação profissional, tem se colocado no enfrentamento de
situações de injustiças, relacionadas principalmente aos direitos de
cidadania. O avanço dos princípios democrático tem estado na agenda de prioridades das entidades representativas da profissão – Conjunto CFESS/CRESS (Conselho Federal de Serviço Social/Conselho
Regional de Serviço Social, ABEPSS e ENESSO (Executiva Nacional
de Estudantes de Serviço Social) – ainda que tais entidades tenham
plena clareza de que a construção de um novo projeto societário não
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é tarefa de uma única categoria profissional, mas sim da sociedade
como um todo.
A profissão cresceu muito no Brasil, Boschetti (2015) destaca que em 2006 o Serviço Social tinha um quantitativo de 70 mil
profissionais, já em 2013 este número subiu para 135 mil e, posteriormente, em 2015 para 150 mil. Obviamente que esse aumento foi
propiciado, majoritariamente, pela explosão de cursos de graduação
na modalidade EaD. Tal aumento traz mais dificuldades para os enfrentamentos cotidianos dos profissionais, pois, como vimos, a boa
formação é elemento crucial para um posicionamento questionador
diante das injustiças.
Por fim, ainda que persistam alguns grandes desafios, é preciso reiterar que o Serviço Social brasileiro não tem fugido da luta
democrática por direitos, ainda que o avanço do conservadorismo
imponha dificuldades adicionais, que a cada dia estão mais presentes
nos diversos espaços sócio-ocupacionais.
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Introdução
O Brasil de 2020 certamente é muito distinto daquele que se
idealizava no florescer da nova Constituição de 1988. Ainda que a
transição à democracia no Brasil tenha ocorrido de forma lenta e gradual, conservando vários aspectos e estruturas oriundos da ditadura
civil-militar, a possibilidade de construir um Brasil democrático, de
cidadania e de direitos, ecoava nas mentes e corações da população
brasileira e impulsionava lutas sociais por um projeto de sociedade
mais justo e igualitário. Assim, embora possamos caracterizar este
processo como uma transição conservadora, é fato que passávamos
a viver em uma conjuntura que abria possibilidades para a expansão
da democracia e dos direitos sociais.
Neste sentido, diferentes políticas sociais públicas, programas
e estratégias foram elaboradas com o intuito de garantir os direitos
1 Docente no Curso de Serviço Social e no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
da Escola de Humanidades da PUCRS. Pesquisadora Produtividade do CNPq. Coordenadora de Pesquisa da Escola de Saúde Pública da Secretaria Estadual de Saúde do RS.
Atualmente investiga as seguintes temáticas: serviço social, família, intersetorialidade,
interprofissionalidade, política de saúde/SUS, educação na saúde. E-mail: maria.bellini@
pucrs.br; maria-bellini@saude.rs.gov.br.
2 Mestra e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Escola de
Humanidades da PUCRS. Especialista em Saúde Mental Coletiva pela UFRGS. Bolsista da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Capes. Atualmente investiga as seguintes temáticas: saúde mental, reforma psiquiátrica, suicídio, América Latina e
capitalismo. E-mail: aguiar.laurem@gmail.com
3 Docente no Curso de Serviço Social e no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Escola de Humanidades da PUCRS (1991). Pesquisadora Produtividade do CNPq.
Possui Pós-Doutorado e Doutorado em Serviço Social. Atualmente investiga as seguintes
temáticas: trabalho, formação, reforma trabalhista e análise de discurso. E-mail: gleny@
pucrs.br

- 231 -

sociais, compreendidos na Constituição, tais como educação, saúde,
trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, bem como assistência à população em situação de
vulnerabilidade social ou a quem dela necessitar. Com isto, a partir
da Constituição Federal ou Constituição Cidadã, reforçaram-se duas
lutas que se complementavam: a luta pela implementação de políticas ainda inexistentes e a luta pela reformulação e melhor efetivação
daquelas que já existiam.
Entrelaçando estas duas lutas, a intersetorialidade progressivamente tornou-se ponto de pauta em várias agendas, de pesquisadores e de gestores, principalmente no campo da saúde. Se, na década de 1970, aparecia como tendência o conceito de intersetorialidade
em documentos oficiais das conferências internacionais de promoção de saúde, nos anos seguintes ela passou a ser compreendida como
relevante nas demais política sociais (FALER, 2015). O destaque para
a intersetorialidade, compreendida como uma lógica de gestão que
perpassa diferentes âmbitos das políticas sociais públicas e pressupõe
articulação entre vários setores, cresceu ao passo que era necessário
superar a fragmentação das políticas sociais públicas, reformulando
conceitos e ações a fim de beneficiar os cidadãos brasileiros em seu
acesso aos serviços oferecidos pelo Estado (BELLINI et al., 2014).
Contudo, devemos destacar que as lutas travadas nas últimas
décadas não dizem respeito apenas à expansão e/ou reformulação
das políticas sociais públicas. O estabelecimento do neoliberalismo,
implementado a partir do caminho pavimentado pela ditadura, sempre fragilizou as políticas públicas, colocando em xeque a existência
das mesmas. Ou seja, apesar dos avanços, as contradições impostas
pelo modelo neoliberal seguiram existindo. De acordo com seu avanço avassalador, na mesma medida em que cresce a ofensiva neoconservadora, as políticas sociais públicas vão definhando e se tornando
cada vez mais restritivas. Não apenas através do desfinanciamento
ou da moralização da questão social, mas também pelo desmonte da
intersetorialidade nos seus mais variados aspectos.
A intersetorialidade preza pela integração de diversos setores
para a elaboração e execução de ações públicas, ao passo que mantém as especificidades de cada área e vai além delas (BELLINI et al.,
2014), buscando atingir um objetivo comum. A lógica defendida
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pelo neoliberalismo, contudo, é marcada pela fragmentação e pela
defesa da privatização. O Estado não deve pensar ações públicas de
maneira integrada, a fim de proporcionar o bem ao cidadão, mas somente garantir um quadro institucional que possibilite a maximização das liberdades empresariais, dos direitos de propriedade privada,
da liberdade individual e do livre mercado (HARVEY, 2007).
O presente capítulo percorre o seguinte percurso metodológico: partimos do golpe instaurado em 2016, no contexto do neoliberalismo, em que propositalmente há o desmonte vertiginoso das
políticas públicas e, por consequência, a intersetorialidade é inviabilizada e até mesmo (in)visibilizada. Demonstramos que, no período
da pandemia, os programas propostos pelo atual governo não atuam
numa perspectiva intersetorial, em especial entre as políticas da saúde, do trabalho e da assistência social. Posteriormente são resgatadas
concepções em relação à intersetorialidade em seus limites e contradições e, em contranitência ao movimento de intensa fragmentação,
defende que a intersetorialidade pode ser uma forma de resistência e
de pressão para o fortalecimento das políticas sociais públicas, conforme preconizado na Constituição Federal de 1988. Concluímos
defendendo a importância da intersetorialidade para se enfrentar,
especialmente, este momento inédito e histórico de crise sanitária.

Passando a “boiada”: o oportunismo do capital
O atual Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em uma
reunião ministerial realizada em 22 de abril, argumentava que a pandemia da Covid-19 era uma oportunidade para “ir passando a boiada
e mudando todo o regramento e simplificando normas ambientais”.
Por sua vez, o Ministro da Economia, Paulo Guedes na mesma reunião fala em privatização de bancos públicos e sobre colocar uma
“granada” (o não reajuste dos salários) no bolso do inimigo (os servidores públicos). (G1, Política, 2020). Como chegamos a esta situação
em que Ministros da República tratam uma pandemia como uma
oportunidade de avanço dos interesses do capital?
No ano de 2018, a população brasileira elegeu um governo de
características neofacistas4, abertamente neoliberal e submetido aos
4 Para Boito (2019), fascismo e neofascismo são movidos por discursos superficialmente
críticos e profundamente conservadores sobre a economia capitalista e a democracia burguesa, combinados com a defesa de uma ordem autoritária. O autor destaca, ainda, como
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interesses do capital estrangeiro. Ao assumir o mandato, o governo
encabeçado por Jair Bolsonaro radicaliza uma série de medidas de
desmonte das políticas públicas e de precarização social do trabalho
que já estavam em curso, pelo menos, desde o golpe de 2016 – golpe
que foi tão decisivo para promover “oportunidades” ao capital, quanto para garantir o esvaziamento progressivo dos espaços democráticos em nome de uma “nova política”. Contudo, o que se apresenta
como novo é o velho conservadorismo daqueles que se movimentam
sob a lógica do lucro.
Por que após tantos anos de democracia e de avanços nas políticas sociais públicas – ainda que entre contradições – uma parcela
expressiva da população optou por apoiar um defensor da ditadura?
Por que venceu a candidatura neofacista? Por que o golpe se consolidou? Estas são questões que podem ser respondidas de diferentes
maneiras, a partir de diferentes perspectivas. Porém, aqui, daremos
maior destaque à incidência da lógica neoliberal na construção do
“sujeito neoliberal” e do “governo empresarial” e sua relação com
tais questionamentos.
Antes de abordarmos diretamente estas problemáticas e suas
implicações para a intersetorialidade, todavia, devemos partir de
uma definição do que é o neoliberalismo, que pode ser apreendido
de diferentes formas. Aqui, referimo-nos especialmente a duas definições gerais: a) o neoliberalismo enquanto um conjunto de práticas
de política econômica, cujo início de sua teorização data do período
entre guerras; b) o neoliberalismo enquanto nova fase do capitalismo, que passa a ganhar espaço a partir dos anos 1970 e torna-se hegemônica depois do fim da União Soviética. Em outras palavras:
O projeto/processo neoliberal constitui a atual estratégia hegemônica de reestruturação geral do capital – em face da crise, do
avanço tecnocientífico e das lutas de classes que se desenvolvem
no pós-1970 e que se desdobram basicamente em três frentes:
a ofensiva contra o trabalho (atingindo as leis e direitos trabalhistas e as lutas sindicais e da esquerda) e as chamadas reestrucaracterísticas da ideologia fascista e neofascista a designação da esquerda como o inimigo
a ser destruído; o culto a violência; seu caráter destrutivo/negativo/não propositivo; o irracionalismo; um nacionalismo autoritário e conservador e a politização do racismo e do
machismo. Ver também Michael Löwy (2019) “Neofascismo: um fenômeno planetário - o
caso Bolsonaro”.
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turação produtiva e (contra)reforma do Estado. (MONTAÑO e
DURIGUETTO, 2011, p. 193).

Esta concepção, inegavelmente, projeta para a sociedade uma
forma ideológica relativamente “coerente” que defende a transformação de todas as relações humanas em relações mercantis. Neste
sentido, estamos de acordo com Dardot e Laval (2016, p. 133) quando afirmam que “não captaríamos a originalidade do neoliberalismo
se não víssemos seu ponto focal na relação entre as instituições e ação
individual”. Ou seja, não é possível compreender o neoliberalismo
sem entender as mudanças que ele gera nos indivíduos, no Estado e
demais instituições – afinal, o neoliberalismo busca uma reorganização do conjunto da sociedade, remodelando valores e práticas sociais
que vão para além do estritamente econômico.
A meritocracia, o individualismo, o empreendedorismo, a
adaptabilidade, a competição e outras características, em geral associadas ao “mundo dos negócios”, passam a reger, de maneira ainda
mais intensa, a ação de toda a sociedade. Este é o cenário que explica
o nascimento do chamado sujeito neoliberal, definido por Dardot e
Laval como aquele que é “empresa de si mesmo”, que assume racional e individualmente todos os riscos:
O novo sujeito é visto como proprietário de “capital humano”,
capital que ele precisa acumular por escolhas esclarecidas, amadurecidas por um cálculo responsável de custos e benefícios. Os
resultados obtidos na vida são fruto de uma série de decisões
e esforços que dependem apenas do indivíduo e não implicam
nenhuma compensação em caso de fracasso, exceto as previstas
nos contratos de seguro privado facultativo. A distribuição dos
recursos econômicos e das posições sociais é vista exclusivamente como consequência de percursos, bem-sucedidos ou não, de
realização pessoal. Em todas as esferas de sua existência, o sujeito empresarial é exposto a riscos vitais, dos quais ele não pode
se esquivar, e a gestão desses riscos está ligada a decisões estritamente privadas (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 346).

A propagação deste “sujeito ideal”, ao lado da repressão e da
supressão das liberdades democráticas, assenta condições necessárias para que as políticas sociais públicas sejam desmontadas. A ideia
de que o Estado, a partir de programas sociais, por exemplo, está
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distorcendo a livre concorrência entre os sujeitos (empresários de
si) estimula, inclusive, que parcela da população exija o fim das políticas sociais públicas vistas como privilégios de uma minoria. Em
confluência com isto, o empreendedorismo acaba por ganhar força
como solução para um quadro de desemprego e de precarização da
vida, aonde não existem cidadãos diante do Estado, mas consumidores/empresários frente ao mercado. Também ganha força a “solidariedade” e o voluntariado de forma a dar o protagonismo às organizações da sociedade civil em detrimento das (des)responsabilidades
do Estado em ofertar serviços e programas através das políticas sociais públicas.
O governo-empresarial, por sua vez, demoniza o gasto com o
social, o “peso” do Estado e é marcado pela determinação de que o
Estado seja mais flexível e orientado pelo mercado. Destaca-se, assim, o gerencialismo, o management, como modelo
válido para todos os domínios, como uma atividade puramente
instrumental e formal, transponível para todo o setor público.
Essa mutação empresarial não visa apenas a aumentar a eficácia
e a reduzir os custos da ação pública; ela subverte radicalmente
os fundamentos modernos da democracia, isto é, o reconhecimento de direitos sociais ligados ao status de cidadão (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 270).

Juntamente com o avanço do neoliberalismo e de suas variadas expressões, não podemos deixar de mencionar que enfrentamos
mundialmente a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Para
conter o avanço do contágio, todos os países têm adotado, ainda que
de diferentes maneiras, a prática do isolamento social. Essa ação, por
sua vez, produz uma série de efeitos – um deles é o impacto socioeconômico na população bem como a relação do Estado com as políticas sociais públicas. Desde janeiro de 2020, o Brasil, através das
mídias, vem alertando sobre o avanço da pandemia, que ocorreu primeiramente nos países orientais e depois na Europa. Mas, somente
em março de 2020, através do decreto legislativo n. 06 de 2020 foi
reconhecido pelo Brasil o Estado de calamidade pública. (BRASIL,
Decreto Legislativo, 2020).
A pandemia chegou ao mundo, ainda antes do mês de março,
quando então, no Brasil, passou a ser temática diária. Foi, depois de
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manchetes no seu itinerário da China à Europa, que essa ocorrência
passou a promover modificações na forma como se vive e, em alguns
casos, como se realizam as atividades de trabalho, a função do Estado
e as políticas sociais públicas. No Brasil, foi decretada a quarentena,
enquanto orientação ao isolamento social, como uma necessidade a
ser obedecida, a partir da segunda quinzena do mês de março, deste
ano, obedecendo às determinações da Organização Mundial da Saúde (OMS) (BRASIL, Ministério da Saúde, 2020).
A quarentena tem sido, até o momento, a medida mais eficaz
de enfrentamento à situação de pandemia, porém os dados continuam sendo alarmantes, pois em outubro de 2020 “foram confirmados no mundo 38.789.204 casos de Covid-19 (383.588 novos em
relação ao dia anterior) e 1.095.097 mortes (6.007 novas em relação
ao dia anterior)” (Escritório da OPAS e da OMS no Brasil, 2020).
Convém ressaltar que o vírus seria apenas mais um, entre tantos já existentes no dia a dia, se não fosse o seu potencial de contágio
exponencial e a necessidade de internação para tratamento que, mesmo abrangendo uma porcentagem pequena dos infectados, já é capaz de produzir colapsos nos sistemas de saúde... Isso o faz diferente
de tudo que a saúde pública, em termos de medidas de prevenção,
em nível mundial, já enfrentou nos últimos anos. Nas palavras do
Presidente da Fiocruz, “trata-se de uma crise sanitária e humanitária” (DAHER, 2020, p. 01).
Não podemos deixar de relacionar que o isolamento social
afeta diretamente a condição da classe trabalhadora. A medida provisória 927/2020 dispõe sobre as alternativas trabalhistas que os empregadores poderão adotar, para enfrentamento do estado de calamidade pública, com o objetivo de preservar os empregos e a renda.
Esta situação se aplica aos trabalhadores que se encontravam numa
relação formal de emprego e não na condição de desempregado ou
autônomo ou trabalhador informal. Várias alternativas de enfrentamento são apontadas no artigo 3 desta medida provisória, sendo o
teletrabalho a primeira a ser mencionada (BRASIL, Medida provisória 927, 2020). É uma ação do Estado, especificamente ao trabalhador
com algum tipo de vínculo empregatício.
O trabalho se constitui como o principal lócus de reprodução das relações sociais e econômicas que se estabelecem na socie- 237 -

dade, atuando como o mecanismo que é capaz de manter o sistema
capitalista. A vida econômica da sociedade entra em xeque e ações
imediatas, tanto de parte da população quanto dos governantes, são
necessárias. Embora as condições de trabalho no sistema capitalista,
historicamente, tenham sido caracterizadas pela exploração da força
de trabalho, nos últimos anos, também houve uma forte reinstalação
de um processo mundial que institui uma aceitação da ampliação da
precarização das condições de trabalho, como condição sine qua non
para manutenção ou acesso ao emprego.
Neste lócus, não podemos perceber apenas a situação
emergencial posta, mas também que as estratégias de enfrentamento
ao coronavírus apresentam uma trajetória histórica que sustenta tais
medidas, por isso enfatizamos que o discurso neoliberal defende a
reforma trabalhista (BRASIL, Lei 13467/2017), que em sua aplicabilidade vem acarretando a perda de direitos conquistados pela classe
trabalhadora. Isso tem ocorrido através da flexibilização e redução
da proteção social, da precarização das condições de trabalho, do desemprego, do aumento da informalidade e da exploração da mão de
obra. Compondo esse rol de situações, gestam-se as novas formas
de relações trabalhistas, que atualmente estão em destaque, situando-se de forma exponencial a presença do teletrabalho ou trabalho
remoto ou online. Portanto, no contexto emergencial de pandemia,
o teletrabalho se apresenta como uma alternativa de enfrentamento
econômico para evitar, de certa forma, o colapso do sistema. Porém,
é necessário analisar as reais condições que estão sendo vivenciadas
pelos trabalhadores que se utilizam desta modalidade, em especial a
“classe-que-vive-do-trabalho” (ANTUNES, 2003).
A intervenção do Estado para a população que se encontrava
sem renda (trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados), se operacionaliza através da aprovação do auxílio emergencial, constituído de seis parcelas
de seiscentos reais5 (BRASIL, Lei 13.982, 2020). A partir de setembro de 2020, este auxílio sofre uma redução para quatro parcelas de
trezentos reais chamada de “auxílio emergencial residual” (BRASIL,
Medida Provisória 1.000, 2020).
5 O benefício no valor de R$ 600,00 será pago para até duas pessoas da mesma família. Para
as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago
mensalmente será de R$ 1.200,00.
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Trata-se de uma transferência de renda, e deve ser compreendido como um direito social. No que diz respeito ao auxílio emergencial promulgado pela lei (13.982) e prorrogado através da medida
provisória (1.000), não são ações novas ou benevolentes do Estado.
Este auxílio decorre da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, em seu capítulo IV, em que prevê a transferência de renda para as pessoas em
situação de vulnerabilidade social através do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) (BRASIL, Lei 8.742, 1993).
Os exemplos apresentados sobre o trabalho e o auxílio emergencial, enquanto uma das intervenções do Estado para enfrentamento da pandemia, deveriam ser tratados como ação intersetorial
entre as políticas de saúde, trabalho e de assistência social. A ação do
Estado, tanto no que diz respeito às políticas para a população que
se encontra em situação de emprego e desempregada, demonstram
nitidamente uma desarticulação entre estas políticas sociais públicas, ou seja, a intersetorialidade que deveria ser a alternativa primeira
para se pensar as soluções propostas através da intervenção do Estado, são simplesmente invisibilizadas. O benefício previsto na política
social de assistência passa a ser tratado e divulgado para a população
em geral como um auxílio financeiro associado à Caixa Econômica
Federal e não como um direito social, já previsto na legislação brasileira enquanto benefício da referida política pública. Em outras palavras, inexiste a intersetorialidade entre as políticas sociais públicas
para enfrentamento da crise da pandemia.
Constatamos que a intersetorialidade é atingida pelo avanço
do neoliberalismo a partir de diferentes flancos. O primeiro, e mais
evidente, diz respeito ao desmonte das políticas sociais públicas,
campo onde a intersetorialidade pode emergir. Em segundo, pela
(in)ação daqueles governos que atuam sob a lógica empresarial e
defendem uma perspectiva fragmentária e privatista, onde prevalece
o lucro sobre a vida. Em terceiro lugar, e talvez o aspecto de mais
difícil reversão, refere-se à subjetividade da população, que passa a
defender seus direitos de consumidor no lugar de seus direitos de
cidadão, distanciando-se cada vez mais de qualquer compreensão de
coletividade, solidariedade ou bem comum.
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Intersetorialidade como forma de resistência e de pressão para
o fortalecimento das políticas sociais públicas
Como já referido na Introdução, o Brasil da Constituição Cidadã, ao garantir o caráter universal nas políticas sociais públicas,
vinha incidindo na ampliação do acesso aos direitos à educação, à
saúde, à previdência e à assistência social especialmente para aqueles
segmentos mais vulnerabilizados. Ações concretas impactaram na
redução do número de pessoas em situação de extrema miséria. Somava-se a isso a ampliação dos vínculos formais de trabalho, e, fortalecidos pelo princípio da equidade entendida também como justiça
social, reconhecia-se os cenários de desigualdade agindo no fortalecimento dos cidadãos através de políticas afirmativas6 que permitiram o acesso dos historicamente excluídos ao trabalho formal, às
universidades, aos concursos públicos.
Somos sabedoras de que as políticas sociais públicas não
são estanques, pelo contrário, movimentam-se constantemente
conforme variáveis como política governamental, demandas e
movimentos da população, processos jurídicos, o que as colore
com diferentes nuances e definições que se mimetizam ao contexto
socioeconômico, trata-se, portanto,
de abordagem institucional do processo governamental, baseada
em pressuposto da tradição institucionalista da ciência política,
segundo a qual as decisões e preferências são influenciadas ou
distorcidas por regras e procedimentos. Uma vez que os processos contribuem para moldar as decisões, cabe trazê-los a lume
de modo racional, compreendendo as formas pelas quais os
próprios processos e seus pressupostos de formação tornam-se
objeto de decisão, conscientemente informada de suas injunções
políticas (BUCCI; 2013, p.110).

Atualmente, essas políticas têm sido “vítimas preferenciais”
do governo federal, o qual tem liberado “pacotes governamentais”
que têm como matéria prima a austeridade fiscal, com redução vertical dos investimentos públicos e do Estado para o social.
Alguns destaques do desmonte institucional estão expressos
nos seguintes planos: a) “Uma ponte para o futuro”, o qual, publica6 “Quem usa cota, no meu entender, está assinando embaixo que é incompetente. Eu não
entraria num avião pilotado por um cotista. Nem aceitaria ser operado por um médico
cotista” Afirmação do Presidente Jair Bolsonaro em 2011. (CARTACAPITAL, 2018).
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do em 2015, está sendo efetivado desde o golpe, a partir de Decretos
e Emendas Constitucionais que atingem as políticas sociais públicas
e os trabalhadores, como demonstramos anteriormente. As suas indicações são: Reforma da Previdência, alteração da CLT, liberação
total da terceirização, privatização das estatais, desvinculação de receitas obrigatórias para saúde e educação; b) “Plano Mais Brasil”
do ministro Paulo Guedes também amparado no discurso e prática
da austeridade fiscal, incidindo na contenção do gasto público em
contraposição ao investimento pesado no gasto privado (compõe o
Plano Mais Brasil: PEC Emergencial – 186/2019, a PEC dos Fundos
Públicos - 187/2019 e a PEC do Pacto Federativo -188/2019).
Esses Planos atingem mortalmente a Constituição Federal e
devem passar por Comissões no Congresso Nacional e ser aprovados
em dois turnos tanto no Senado como na Câmara dos Deputados.
Isso posto, avançamos na discussão, tendo como estofo o momento histórico o qual impõe ampliar o espectro da compreensão,
do que seja a intersetorialidade para além de contemplar a relação
umbilical entre políticas sociais públicas, convocando para uma
compreensão em âmbito institucional e política no campo da seguridade e da proteção social, e na direção da proteção da população no
acesso aos direitos sociais.
Sabemos que a intersetorialidade é um termo polissêmico frequentemente associado à gestão e com a missão de romper a histórica fragmentação entre as políticas sociais públicas. Faler (2015),
na tarefa árdua de construir um conceito sobre a intersetorialidade,
instigada e descontente com a produção bibliográfica que referia sistematicamente como “um modelo de gestão” com capacidade de superar as divisões rígidas entre setores e territórios que compõem as
políticas sociais públicas, esmiuçou documentos, legislações, bibliografias, entrevistou gestores das políticas de saúde e assistência social
nas diferentes esferas de governo e finalmente afirmou que,
A intersetorialidade carrega na sua essência as contradições típicas das políticas sociais públicas, de subsidiar através da operacionalidade de diferentes setores públicos a atenção basilar
das necessidades do cidadão, assim como mantém a reprodução
da ordem capitalista de atenuar as expressões da questão social.
Essa reprodução é característica do modelo capitalista que visa
obscurecer a inoperância estatal, bem como otimizar e reduzir os
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recursos financeiros para as políticas sociais públicas. A contradição de materializar a intersetorialidade está pautada na mesma
lógica, de que possamos usufruir de outros princípios também
definidos pelas políticas sociais, como a universalização e a integralidade (FALER, 2015, p.129).

A intersetorialidade teria historicamente a intenção de ser um
“paradigma inovador que surge gradativamente nas políticas sociais
públicas, cujo intento é superar a histórica tradição empirista cartesiana e a burocracia compartimentalizada das administrações públicas” (idem, p. 129), assumindo assim a falácia de dar conta de todas
as apostas, mascarando as contradições e as lacunas das políticas,
reacendendo disputas entre os limites de cada política, particularizando as necessidades e pulverizando as demandas sociais.
Se até então essa era a discussão calorosa e potente sobre a intersetorialidade, atualmente o risco é vê-la cooptada em um processo
que torna cada vez mais movediça a importância de cada política
pública e de seus programas, em uma forma de hibridismo e mimetização na qual as indefinições de limites e de responsabilidades
permitem ausências e insuficiências no sistema de proteção.
Potencializa-se esse risco a partir da crise provocada pela Pandemia da Covid-19, quando o Brasil assume o posto de segundo país
com o maior número de mortes pelo vírus, em que os riscos ainda
que generalizados são particularizados para segmentos mais vulnerabilizados e em que a crise sanitária se irmana ao agravamento da
crise econômica, elevando o número de desempregados para aproximadamente 14 milhões (AGÊNCIA BRASIL, 2020).
A pandemia desvelou a desigualdade brasileira. E a desigualdade mata: os dados já mostram maiores taxas de óbitos entre
populações de menor renda e entre pessoas negras. Inquérito
sorológico nacional realizado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) mostrou que a incidência nos 20% mais pobres da
população (4,1%) é mais do que o dobro da incidência entre os
20% de maior renda (1,8%) (GIOVANELLA et al., 2020, p. 895).

Alguns efeitos dramáticos da pandemia poderiam ter sido evitados ou mitigados se o governo federal assumisse sua responsabilidade
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na formulação e condução de políticas emergenciais efetivas para
proteger a população brasileira dos diversos efeitos evitáveis da
pandemia e do Ministério da Saúde na função de coordenação
de ações intra e intersetoriais de impacto sobre a saúde, crucial
em um país caracterizado por sua dimensão continental, com
diversidades socioculturais, econômicas e ambientais, em um
contexto histórico de profundas desigualdades sociais (SOUTO,
TRAVASSOS, 2020, p.588, grifos nossos).

Refletindo sobre o título desse item, e ainda que contemplando as contradições embutidas na intersetorialidade e nas políticas,
corroboramos que, nesse momento de crise sanitária, fomentar
ações intersetoriais entre as políticas sociais públicas e demais setores
da sociedade poderia compor no planejamento de ações em várias
direções e dimensões.
Este tipo de organização exige pactuação entre os diferentes
atores governamentais e não governamentais com participação ativa
dos segmentos da sociedade, com vigilância adequada às situações
de risco, com atendimento prioritário aos segmentos mais vulnerabilizados, portanto mais sensíveis ao contágio, em interface dinâmica com espaços de produção de conhecimento, espaços de prática,
movimentos sociais, sociedade civil. Uma direção e intenção única:
proteger a população do vírus. Porém, ao contrário, o que assistimos
foi “um espetáculo de soberba e abandono, por parte do governo federal, de suas responsabilidades” (SOUTO, TRAVASSOS, 2020) em
oposição às exigências impostas pela pandemia em um papel que oscilava entre omisso e desagregador.
No lugar de unir o País para enfrentar, à altura, a inédita situação
de crise sanitária, o governo optou pelo acirramento de conflitos
entre os entes federados, entre segmentos da sociedade, enfatizando um discurso de discórdia e negacionismo. A estratégia
de comunicação contribuiu, assim, para disseminar confusão e
impedir a tomada de decisões de proteção da vida e da saúde da
população” (SOUTO, TRAVASSOS, 2020, p.587).

Conclusão
A intersetorialidade, frequentemente referida como um dos
“pés” que junto com a interdisciplinaridade garante a integralidade,
cumprirá seu papel na medida em que fomentar ações caracteriza- 243 -

das pela interação, articulação, interlocução com as demais políticas,
órgãos, programas, movimentos sociais em uma perspectiva única,
garantir a proteção da população.
No enfrentamento da crise sanitária provocada pela Pandemia por Covid-19, a intersetorialidade poderia contribuir para evitar
processos disruptivos típicos de um projeto neoliberal, na medida
em que fomenta ações interligadas, articuladas e interdependentes.
A falta de intersetorialidade entre as políticas do trabalho, saúde e
assistências social é evidente quando o Estado propõe ações isoladas
no contexto da pandemia para tratar a condição do trabalhador vinculado ao mercado de trabalho (a partir das novas modalidades de
trabalho previstas na atual reforma trabalhista), bem como nas ações
de transferência de renda à população em situação de desemprego ou
desalento que passa a receber o auxilio emergencial.
As ações vinculadas ao trabalho são reforçadas por uma lógica
de precarização e diminuição de postos de trabalho. O auxílio emergencial é executado totalmente desvinculado da política de assistência
social, enquanto direito social, passando a ser tratado como sistema
bancário e colocando a ação do Estado como assistencialista. Mesmo
estando num contexto de crise sanitária em função da pandemia da
Covid-19, o avanço do projeto neoliberal é soberano e o desmonte
das políticas sociais públicas segue o rumo previsto na agenda liberal.
Neste sentido, a invisibilidade da intersetorialidade entre as políticas
sociais públicas se torna uma estratégia proposital para o avanço do
Estado mínimo sob a tutela dos interesses do capital.
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Introdução
O presente artigo expressa parte das conclusões da pesquisa
intitulada “As Condições de Vida e de Trabalho das/dos Assistentes
Sociais na Região Metropolitana de Belém: aproximações reflexivas”.
A pesquisa buscou identificar o perfil do assistente social a partir de
indicadores sociais, como também obter um mosaico que possa evidenciar as principais características atinentes às condições de moradia e de trabalho destes profissionais.
A relevância científica prende-se à necessidade de realizar
estudos sobre a qualidade de vida e de trabalho das/dos assistentes
1 Assistente Social (UFPA, 1984), Doutor em Sociologia pela Universidad Complutense de
Madrid (2007), Professor e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Serviço
Social no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas/UFPA, temas de pesquisa: Serviço Social, Formação profissional, Teorias sociais e Serviço Social e Política de assistência social.
E-mail: rnobrepontes@gmail.com
2 Estatístico, (UFPA, 1990), Doutor em Ciências Socioambientais. Professor no Programa
de Pós-Graduação em Serviço Social no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas/UFPA, temas de pesquisa: Indicadores Sociais, Indicadores Socioespaciais, Políticas públicas urbanas, com destaque na política, habitação, mercado imobiliário. E-mail: cardosow5@gmail.
com
3 Assistente Social (UFPA, 2007), Mestra em Serviço Social pelo PPGSS/ICSA/UFPA,
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social no Instituto de Ciências
Sociais Aplicadas/UFPA. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do
Pará, tema de pesquisa: trabalho, políticas públicas, Amazônia, questão social e assistência
social. E-mail: lilachris@gmail.com
4 Assistente Social (UFPA), Especialista em Gestão e Planejamento de Políticas Públicas
pela ESAMAZ, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – PPGSS/
ICSA/UFPA e membro do Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Serviço Social e Políticas Sociais na Amazônia - GEPSS/PPGSS/UFPA. Pesquisa a Formação Profissional em
Serviço Social e a dimensão técnico-operativa nesse processo. E-mail: karinamarquesas@
hotmail.com
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sociais num crucial momento de transformações sociais no Brasil e
no mundo, considerando a particularidade da região amazônica. Soma-se ainda o fato de agregar à literatura especializada um estudo
que aborda estes profissionais ensejados numa especificidade local,
e nesta perspectiva pretende corroborar com o estado da arte que
revelou escassez de produções acadêmicas que abordem a interface
entre as condições de vida e de trabalho.
O processo metodológico utilizado na presente pesquisa partiu de uma concepção crítico-dialética da realidade, bem como do
método de análise (MARX, 1982), associando na análise as dimensões quantitativa e qualitativa da realidade. Preliminarmente realizou-se uma revisão bibliográfica sobre a produção recente sobre Serviço Social e formação profissional para identificar as tendências do
debate.
O levantamento de dados sobre os/as assistentes sociais na
Região Metropolitana de Belém (RMB) foi feito por meio de uma
pesquisa quanti-qualitativa implementada por meio da aplicação de
formulário eletrônico enviado a partir da página do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/PA) e de e-mails de assistentes sociais inscritos e ativos. Para realização da pesquisa foi necessária a
construção de uma base de dados a partir das variáveis de interesse
da pesquisa, que se fundamentou em três eixos temáticos, “dados
socioeconômicos”, “condições de moradia do profissional” e “condições de trabalho”.
Sobre o tema condições de moradia, trabalhou-se com as variáveis: tipo de habitação, condições de saneamento, acesso à água
encanada, acesso à energia elétrica e segurança. Por último, no tema
condições de trabalho, foram elaboradas questões com base nas seguintes variáveis: reside onde trabalha, tempo de deslocamento até o
trabalho, carga horária, volume de trabalho, leva trabalho para casa,
se a equipe de trabalho está completa, relação com a equipe de trabalho, se possui mais de um vínculo empregatício, privacidade no trabalho, adequação no ambiente de trabalho, ventilação no ambiente
de trabalho, luminosidade no ambiente de trabalho, acessibilidade
no ambiente de trabalho, segurança no ambiente de trabalho, segurança no bairro onde trabalha, violência no trabalho e violência no
trajeto.
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No sentido de obtenção de indicadores que revelem as relações entre essas diversas características dos/das assistentes sociais na
RMB, foram realizados alguns cruzamentos entre as seguintes variáveis: acesso ao plano pedagógico x ano de conclusão do curso, acesso
ao plano pedagógico x tipo de instituição onde cursou, acesso ao
plano pedagógico x primeira opção de curso, faixa salarial x gênero,
primeira opção de curso x gênero, faixa salarial x tipo de instituição,
tempo até o primeiro emprego x tipo de instituição onde cursou, leva
trabalho para casa x equipe de trabalho completa, carga horária x
disponibilidade de equipe completa e carga horária x mora na cidade
onde trabalha.
Com essa estruturação, a base de dados elaborada foi disponibilizada eletronicamente para alimentação e monitoramento on-line.
A aplicação do formulário ocorreu de maio de 2016 a abril de 2017,
quando se atingiu o número mínimo da amostra de 478 respondentes para validar estatisticamente a pesquisa. Os procedimentos técnico-operativos adotados para o cálculo do tamanho da amostra foram
possíveis a partir das informações iniciais do Conselho Regional de
Assistentes Sociais do Estado do Pará (CRESS-PA) no que se refere
ao número total de profissionais inscritos no Estado que, em 2016,
eram 6.871. Devido à magnitude quantitativa, optou-se por trabalhar
com uma amostra que após cálculo chegou a 478 informantes para
pesquisa.
Os dados obtidos pelas diferentes técnicas foram sistematizados por meio da análise de conteúdo e de métodos de comparações
estatísticas que permitem análises através de categorias constantes
do formulário. Para efeito do presente artigo, apenas os dados estatísticos foram objeto de interpretação.
A sistematização a partir da base de dados produziu uma análise empírica aqui apresentada, que representa um esforço em protagonizar o levantamento de elementos essenciais para caracterização
acerca das condições de vida e de trabalho das/dos assistentes sociais
na RMB. Isto porque numa perspectiva pendular, os dados levantados sinalizam algumas heterogenias, que merecem atenção, considerando o exercício técnico-operativo e a ressonância da adoção das
orientações reguladoras da prática laboral emitidas pelo Conselho
Federal de Serviço Social. Ao mesmo tempo revelam no lócus da pes- 251 -

quisa, que abrange o segundo maior aglomerado urbano amazônico,
um verdadeiro amálgama de expressões e materialidades da questão
social peticionadora da atuação profissional de assistentes sociais,
agravada por um contexto atual de incertezas jamais historicamente
vivenciado.
Estes resultados estruturam o presente artigo em quatro partes: 1. Introdução; 2. Assistentes Sociais: Gênese, Constituição e Lugar; 3. O Perfil Socioprofissional dos (as) Assistentes Sociais na RMB;
por último 4. Conclusões Provisórias.

Assistentes Sociais: gênese, constituição e lugar
A pesquisa que ora apresentamos se desenvolve no período
temporal marcado pelo avanço e aprofundamento das políticas de
austeridade econômica, no seio da crise estrutural do capital5 e do
recrudescimento dos investimentos públicos nas políticas sociais do
Estado capitalista que acirram as desigualdades sociais, raciais e de
gênero na sociabilidade capitalista.
Os resultados coletados pela pesquisa e agora apresentados refletem a realidade da classe trabalhadora na sociabilidade burguesa,
uma vez que o assistente social é um trabalhador assalariado e que,
portanto, precisa vender sua força de trabalho para se reproduzir socialmente.
O texto de Iamamoto e Carvalho (2006) alicerça a compreensão de que o Serviço Social é uma profissão que se inscreve na divisão social do trabalho, para responder a dinâmicas de reprodução do
capital como uma “[…] atividade auxiliar e subsidiária no exercício
do controle social e na difusão da ideologia da classe dominante jun5 A categoria crise estrutural do capital surge a partir dos estudos de Mészáros (2000; 2006),
que reafirma questões fundamentais sobre a análise marxista sobre as crises no modo de
produção capitalista e, ao mesmo tempo, apresenta um conjunto de novas características
que emergem na sociabilidade do pós-Segunda Guerra (1939-1945), manifestadas, particularmente, a partir dos anos 1970, resumida em quatro aspectos essenciais: 1) caráter
universal – afeta a totalidade do complexo de produção e reprodução social, em todas as
relações com as partes constituintes e com os subcomplexos aos quais se articula; 2) alcance global – se generaliza envolvendo um número ilimitado de países; 3) duração extensa e
contínua – diferente das crises cíclicas e limitadas dos períodos anteriores, atualmente, a
crise é permanente; e 4) desdobramento gradual – anteriormente, haviam intensos e distintivos colapsos, seguidos de deslocamentos temporários de seus efeitos imediatos, enquanto
que com a novidade histórica da crise estrutural, a tripla dimensão fundamental do capital
(a produção, o consumo e a circulação/distribuição/realização), tende a romper com o
processo normal de crescimento e também da função vital de deslocar as contradições
acumuladas pelo sistema.
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to à classe trabalhadora”. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p. 94,
grifos dos autores). Nesta obra, os autores reconhecem que as contradições fundamentais da sociedade burguesa polarizam também
a profissão, no interesse das classes essenciais e, que a/o assistente
social, dependendo de sua opção política, pode orientar a sua atuação reforçando a legitimação do contexto vigente ou pode apresentar
um projeto político alternativo. Outra contribuição importante de
Iamamoto (2011) diz respeito à questão do exercício profissional e da
inserção ao mercado profissional, ou seja, a/o assistente social como
trabalhadador/a assalariado/a e consequente processo de precarização do trabalho, em contexto de crise estrutural do capital.
Os mecanismos inerentes à forma salarial da produção capitalista impõem ao trabalhador condições de exploração. Para Marx
(2017), esta condição de exploração é parte intrínseca da organização
do trabalho sob o domínio do capital. No entanto, a partir da década
de 1970, esta condição se agrava com a reestruturação produtiva, resultando na inserção de elementos que determinarão uma dimensão
de precarização do trabalho, que, segundo Alves (2007), repõe uma
lógica mercantil (distinta dos trinta anos gloriosos) que desregulamenta e flexibiliza as condições de trabalho e assalariamento.
Sob a hegemonia do capital financeiro que desponta no século
XX e passa a organizar o sistema capitalista mundial e as políticas
neoliberais que estabelecem uma série de pressupostos a serem seguidos pelos Estados-nação, iniciam-se intensos processos de desmontes das políticas sociais, conquistadas historicamente pela luta da
classe trabalhadora organizada, precarização dos espaços públicos,
aumento das investidas privatistas em empresas públicas estratégicas
para o capital e intensa parceria entre público-privado que gerou,
na contrarreforma do Estado brasileiro, por exemplo, o aumento do
número de incentivos econômicos e públicos em educação superior
no seio de empresas privadas através de programas governamentais.
Como aponta Iamamoto (2011, p. 123), “o mercado profissional de
trabalho sofre impactos diretos dessas transformações operadas nas
esferas produtivas e estatal, que alteram as relações entre o estado e
a sociedade”.
No âmbito dos serviços públicos, observa-se a intensificação
das requisições de acesso mediante o aumento expressivo da paupe- 253 -

rização da população. Esse movimento de pressão popular é contrário às respostas governamentais, visto que as verbas e recursos destinados às instituições prestadoras de serviços sociais públicos são
escassos como sinalizado nos parágrafos acima.
Iamamoto (2011) aponta que nesse cenário contraditório, observamos, de um lado, o aumento da pobreza estrutural e, de outro, o
recuo dos recursos para políticas reformistas compensatórias, o que
incorre na seletividade dos atendimentos, descaracterizando o que
preconiza a Constituição Federal (1988) quanto à universalização
aos direitos sociais e ampliação ao acesso.
Explica Iamamoto (2011, p. 161, grifos da autora), “o assistente social, vê-se, institucionalmente, cada vez mais compelido a
exercer a função de um juiz rigoroso da pobreza, técnica e burocraticamente conduzida”, como uma aparente alternativa à cultura do
arbítrio e do favor.
Após a Constituição “Cidadã” de 1988, no governo Fernando
Henrique Cardoso (1994-2002), atendendo ao ajuste internacional
delineado pelo Consenso de Washington, foi proposta a reforma
do aparelho do Estado. O resultado da “reforma” foi um profundo
processo de retrocesso social das conquistas no campo dos direitos
sociais, e por isso, caracterizada por Behring (2009) como contrarreforma do Estado, convertida em um redirecionamento das políticas
sociais, com graves repercussões para as condições de trabalho,
[...] na medida em que aumenta a demanda por benefícios e serviços exponencialmente com o aumento da desigualdade e da
pauperização absoluta e relativa, no mesmo passo em que diminuem as condições de atendimento físicas, éticas e técnicas, o
que incluem impactos também na remuneração do funcionalismo público (idem, p. 317).

Sob a proposta de reforma do Estado, surge a Reforma Gerencial do Aparelho do Estado, que objetiva reduzir os custos dos
serviços prestados aos cidadãos e introduzir novas formas de gerenciamento da sua força de trabalho e o Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado (PDRAE), que prevê a extinção de atividades e
cargos considerados auxiliares ou sua “descentralização/flexibilização” em outras funções que não “envolvem o exercício do poder do
Estado”. (BRASIL, 1995, p. 12).
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Souza (2009) afirma que a contrarreforma teve como ênfase
central a superação das “formas tradicionais” da administração pública, alterando o sentido da política social contido na Constituição
Cidadã: permitiu-se que os serviços de saúde, educação e assistência
social, fossem contratados e executados por organizações públicas
não estatais competitivas; assim como também as despesas com a
força de trabalho foram reduzidas por meio da terceirização.
Um dos objetivos da contrarreforma do Estado consiste na
reorganização de uma política de recursos humanos capaz de superar a suposta “rigidez protecionista” atribuída às relações trabalhistas. Assim, Cavalcante e Prédes (2010) afirmam que o principal marco legal da contrarreforma que se efetiva no Brasil, desde a década
de 1990, encontra-se na Emenda Constitucional 19/1998, que incide
em três blocos,
[...] regras voltadas à redução de custos e à eliminação do deficit público, que englobam normas sobre o controle de gastos
com pessoal, normas sobre remuneração e sobre a estabilidade
do servidor público; regras para a eficiência administrativa,
através de normas de flexibilização da admissão de pessoal,
normas sobre a profissionalização da administração e normas
sobre a flexibilização na gestão pública; regras de participação
e regras de controle referentes à transparência e à participação
(CAVALCANTE; PRÉDES, 2010, p. 12).

No contexto de contrarreforma do Estado, diversas políticas
sociais foram limitadas e, de modo particular, o desenvolvimento da
seguridade social foi submetido a várias pressões: regulamentação
tardia, tensão entre universalidade e seletividade, forma de implementação e composição de equipes de referência com contratos de
trabalho sem vínculo permanente, entre outras.
O processo de precarização das condições do trabalho é parte
do movimento mundial do capital em busca de valorização, que se
acentua nos países dependentes, intensificando as formas de exploração da força de trabalho, fragmentação da classe trabalhadora, retirada de direitos historicamente conquistados, ampliando desigualdades sociais. Essa precarização acentuada das condições de trabalho
das classes trabalhadoras nos países dependentes, como o Brasil, repercute também na condição de trabalhador assalariado de assisten- 255 -

tes sociais, a partir do desmonte do setor público (contrarreforma,
uma vez que estes profissionais se vinculam de maneira predominante na esfera estatal).
Por isso, Alencar e Granemann (2009) apontam que as exigências da produção enfatizam formas que, ao intensificar a utilização da força de trabalho, requerem as contrarreformas, as quais, de
um lado, reforçam aparatos repressivos contra as classes trabalhadoras e criminalizam quaisquer formas de reivindicação por melhores
condições de vida e, por outro lado, adotam medidas de desmonte de
direitos trabalhistas.
De forma geral, as autoras (ibidem) explicam que na esfera estatal a contrarreforma se dá pela restrição/redução do financiamento
das políticas sociais; repasse ao setor privado de serviços estatais e/ou
a gestão destes serviços; regressão de formas de contratação da força
de trabalho com garantias de direitos trabalhistas e sociais e parâmetros gerencialistas de controle da força de trabalho. Ou seja, na esfera
pública e, especialmente na contratação de assistentes sociais, ocorre
um aumento em contratos sem a realização de concursos e por prestação de serviços e as formas de precarização do trabalho profissional
se expressam por parte do trabalho realizado na esfera domiciliar,
instabilidade de contratação desde a ausência de informações sobre
condições de contratação e trabalho nos editais (quando há), entre
outras.
No que se refere às condições de trabalho profissional são exigidas metas de produtividade que, consequentemente, aumentaram
a incidência de situações de assédio moral; profissionais chamados a
responder em uma outra política que não a que lhe contratou (como,
por exemplo, demandas da área jurídica para a política de assistência
social), incluindo a exigência de capacitação para atender a multiplicidade dessas políticas; jornadas intensivas e longas, que se estendem
para o horário de descanso; baixos salários; rotinas de viagens exaustivas; acúmulo de funções e de atividades, entre outras. (ALENCAR;
GRANEMANN, 2009).
Raichelis (2011) aponta para a insuficiência de pesquisa que
abordem a dupla dimensão do trabalho do assistente social, concreto
e abstrato, e as implicações no que tange à mercantilização, no contexto contemporâneo, da força de trabalho deste profissional espe- 256 -

cializado. Continuando, afirma que a temática da superexploração e
dos desgastes físicos e mental no trabalho profissional se constituem
como áreas de estudos ainda muito tímidas dentro do Serviço Social
e, por isso, pouco ainda se conhece sobre esta particularidade temática na literatura profissional. Portanto, os resultados desta pesquisa
se mostram relevantes para a comunidade acadêmica e profissional
no sentido em que revelam, mesmo que na particularidade da realidade amazônica, reflexos do processo sistêmico da precarização do
trabalho.

O perfil socioprofissional das(os) assistentes sociais na RMB
Nesse item serão apresentados os resultados e análises da pesquisa realizada junto a assistentes sociais da RMB; iniciando-se pela
caracterização do espaço da pesquisa: a RMB. Em seguida, aborda-se
os dados da realidade dos assistentes sociais, sob os aspectos de condições de trabalho e de moradia.
Na Região Metropolitana de Belém (RMB), como o segundo
maior aglomerado urbano da Amazônia ao longo das seis últimas
décadas, observamos uma explosão demográfica de aproximadamente 720,2%. Em 1950, a RMB possuía 268.000 habitantes, chegando, em 2010, com 2.198.000 habitantes. Com base na estimativa
do IBGE para 2019, esta população chega a 2.510.274 habitantes e o
crescimento atinge 836,7%, com maior concentração no município
de Belém com 1.492.745 habitantes, significando 59,5% deste contingente populacional.
Como Belém detém 59,5% da população e 67,1% do Produto
Interno Bruto (PIB) da Região Metropolitana, além de município-capital, constitui-se um forte polo irradiador e detentor da economia da região e, com isso, torna-se o município representativo da
região metropolitana como um todo.
Considerando que os dados do último censo demográfico de
2010 já contam com uma “defasagem” de dez anos, posto que já estamos no ano de novo censo, trabalhamos com a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C) – meio pelo qual
o IBGE atualiza estes dados, anualmente, e que tem como unidade
amostral as Regiões Metropolitanas do Brasil. Apresentaremos uma
caracterização sociodemográfica e econômica da RMB com base nas
PNAD-C’s de 2017, 2019 e primeiro trimestre de 2020.
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A principal característica da cidade-capital do estado é o crescimento a partir da orla fluvial. O sítio urbano está coberto por extensa rede de cursos d’água devido à localização na confluência da
baía do Guajará com a foz do rio Guamá.
Essas características geográficas têm papel fundamental
na forma como os conflitos sócio-espaciais são engendrados no
contexto de crescimento da favelização e da periferização da cidade,
configurando-se as expressões da questão social a partir dos aspectos
sociais, econômicos e políticos das contradições que a metrópole
vivencia, onde se verificam, num mesmo cenário, áreas infraestrutura
das que contrastam com áreas de ocupação precária, em geral, alagadas ou alagáveis, sem serviços básicos e equipamentos coletivos.
A Região Metropolitana de Belém tem um Produto Interno
Bruto de 45 bilhões de reais e um PIB/Per capita de R$ 17.942,73.
Belém e Ananindeua possuem, respectivamente, o primeiro e o segundo maior PIB da RMB, embora o PIB de Belém seja quase cinco
vezes o PIB de Ananindeua, o PIB/Per capita não chega ser o dobro,
ressalta-se que o PIB/Per capita de Ananindeua é 65% do PIB/Per
capita de Belém e o quinto maior da RMB.
De outro lado, segundo os dados do IBGE-PNAD-Contínua-Primeiro trimestre de 2020, o rendimento médio mensal da população da RMB segundo gênero, temos que as mulheres auferem renda
média de R$ 2.135,00 mensais e os homens possuem rendimento
médio mensal de R$ 2.568,00, isto é, 20,3% a mais que as mulheres.
Neste contexto, inserem-se os profissionais Assistentes Sociais, cuja realidade de condições de trabalho e moradia passamos a
tratar. Os aspectos metodológicos foram apresentados com detalhes
na introdução desse trabalho e estabelecem em que bases foram gerados. No que se refere à faixa salarial mensal dos assistentes sociais
na RMB, apresenta-se na tabela 1 segundo gênero.
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Tabela 1 – Assistentes Sociais e a faixa de salário segundo Gênero –
2017
Feminino

%

Masculino

%

Total
Geral

1 a 2 salário
mínimo

185

42,4

19

45,2

204

3 a 4 salário
mínimo

184

42,2

14

33,3

198

5 a 6 salário
mínimo

39

8,9

3

7,1

42

mais de 6 salário mínimo

28

6,4

6

14,3

34

Total Geral

436

100,0

42

100,0

478

Faixa Salarial

Fonte: GEPSS/FASS/ICSA/UFPA

Embora, entre os profissionais Respondentes, 91% tenham
sido mulheres e apenas 9% homens, percebe-se na tabela 1 que na
faixa de maiores salários, isto é, mais de seis salários mínimos, 14,3%
dos homens Respondentes recebem mais de 6 salários mínimos, enquanto entre as mulheres este percentual é de 6,4%, onde demonstra-se a diferenciação de renda por gênero com desvantagens para as
trabalhadoras, mesmo em uma profissão em que majoritariamente
predominam as mulheres. Os dados apresentados a seguir retratam
as condições de trabalho e moradia das/os assistentes sociais na RMB
apreendidos a partir da amostra pesquisada.
Perguntados sobre o município de residência ser ou não o
mesmo onde desenvolve seu trabalho, 25% dos respondentes afirmaram trabalhar em município diferente de onde residem, situação
que gera um impacto no tempo de deslocamento da residência ao
local de trabalho e vice-versa, fato este que, com o passar do tempo,
se reflete no desgaste físico do profissional.
A Tabela 2 versa sobre o tempo gasto no deslocamento do profissional de sua residência até o trabalho. Observa-se que 19,25% dos
assistentes sociais responderam demorar mais de uma hora para chegar ao seu local de trabalho, dentre estes 8,58% levam mais de duas horas para chegar ao trabalho. No outro extremo, 38,7% dos profissionais
levam até quinze minutos para chegarem em seus locais de trabalho.
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Tabela 2 – Assistentes Sociais e o tempo gasto de deslocamento até
o local de trabalho – 2017
Tempo de deslocamento

Assistentes Sociais

%

Até 15 minutos

185

38,70

De 16 a 30 minutos

118

24,69

De 31 a 60 minutos

83

17,36

De 61 a 120 minutos

51

10,67

Mais de 120 minutos

41

8,58

Total

478

100,00

Fonte: GEPSS/FASS/ICSA/UFPA

Uma outra importante variável que expressa as condições de
trabalho do assistente social é a carga horária semanal. A Lei Federal
N° 12.317/10 instituiu a redução da carga horária de 40 para 30 horas
semanais dos assistentes sociais no Brasil, ainda assim muitas instituições e empresas ainda mantêm o regime de 40 horas semanais,
como refletido na Tabela 3, demonstrando que 61% dos assistentes
sociais têm uma carga horária de 30 horas semanais, enquanto que
32,4%, isto é, quase um terço dos profissionais, possuem jornada de
40 horas semanais.
Tabela 3 – Carga horária semanal de trabalho – 2017
Carga horária

Assistentes
Sociais

%

20 horas

23

4,81

30 horas

292

61,09

40 horas

155

32,43

Não Informado

8

1,67

Total

478

100,00

Fonte: GEPSS/FASS/ICSA/UFPA

O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) criou em seu
sítio um observatório para informar seus profissionais acerca das
ações efetivadas em defesa e ampliação da aplicação da referida lei.
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Ainda assim, em geral, as autarquias federais não adotam a lei por
possuírem regramento próprio de regime de trabalho em torno da
jornada de 40 horas.
Tabela 4 – Ultrapassa a carga horária de trabalho – 2017
Ultrapassa o limite de
carga horária

Assistentes Sociais

%

Sim, Ocasionalmente

302

63,18

Sim, Sempre

68

14,23

Não, Nunca

99

20,71

Não Informado

9

1,88

Total

478

100,00

Fonte: GEPSS/FASS/ICSA/UFPA

A tabela 4 apresenta as respostas dos profissionais Respondentes quanto às ocasiões em que ultrapassam sua carga horária
semanal, onde se constata que 63% afirmaram que ocasionalmente
ultrapassam o tempo normal de carga horária na semana, entretanto
14% responderam que sempre ultrapassam o que sugere haver uma
sobrecarga de trabalho dos/das assistentes sociais submetidos à superexploração do trabalho, significando a necessidade de contratação
de mais profissionais para suprir a demanda de trabalho. De outro
lado, verifica-se que 20,7% dos profissionais Respondentes nunca ultrapassaram sua carga horária de trabalho.
Tabela 5 – Costuma levar trabalho para casa – 2017
Leva trabalho pra casa

Assistentes Sociais

%

Sim, Ocasionalmente
Sim, Sempre
Não, Nunca
Não Informado
Total

233
48
189
8
478

48,74
10,04
39,54
1,67
100,00

Fonte: GEPSS/FASS/ICSA/UFPA
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A sobrecarga de trabalho de grande parte dos assistentes sociais é ratificada a partir dos dados demonstrados na tabela 6 que
revelam as respostas dos Respondentes quanto à questão se costuma
levar trabalho para casa, 48,7% afirmaram levar ocasionalmente trabalho para casa que associado aos 10% que responderam que sempre
levam, temos que próximo de 60% dos profissionais tem sobrecarga
de trabalho.
Tabela 6 – Equipe de trabalho está completa – 2017
Equipe de trabalho está
completa

Assistentes Sociais

%

Sim

210

43,93

Não

241

50,42

Não Sabe

19

3,97

Não Informado

8

1,67

Total

478

100,00

Fonte: GEPSS/FASS/ICSA/UFPA

Quaisquer que sejam as áreas em que atuam os assistentes sociais, para que se respondam às demandas das múltiplas expressões
da questão social, é de fundamental importância a multidisciplinaridade, seja na educação, saúde, assistência social ou previdência social, a presença de equipes multiprofissionais traduz-se em condição
indispensável para que qualquer destas políticas públicas se efetive
com qualidade e eficiência para sociedade.
Na tabela 6 apresentam-se os dados de respostas sobre se a
equipe de trabalho está completa. Constata-se que a metade (50%)
dos assistentes sociais afirmou que as suas equipes de trabalho não
estão completas, situação essa que acarreta em grande medida sobrecarga de trabalho para o profissional que, de alguma maneira, mesmo que precariamente, tenta suprir esta necessidade no atendimento
emergencial, bem como implica na queda de efetividade do serviço
oferecido por aquela política pública em questão.
A seguir apresentam-se os principais aspectos sobre as condições de moradia dos assistentes sociais respondentes organizados
na tabela 7.
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Tabela 7 – Indicadores de condições de Moradia dos Assistentes
Sociais – 2017
Indicadores de Condições de Moradia

Respostas

%

Tipo de Habitação dos AS

Casa Própria

73,0

Casa alugada

17,0

Outros

10,0

Acesso ao saneamento
Acesso à água

Sim

74,9

Não

25,1

Rede de Abastecimento

58,2

Poço

41,0

Outros

0,8

Acesso à Luz elétrica

Sim

100,0

Iluminação na moradia adequada

Sim

79,3

Não

20,7

Segurança no local de moradia

Adequada

43,5

Inadequada

56,5

Sim

75,1

Não

24,9

Trabalha no município de residência
Fonte: GEPSS/FASS/ICSA/UFPA

A tabela 7 demonstra sete indicadores de condições de moradia: o primeiro trata do tipo de habitação, em que a maioria dos profissionais entrevistados respondeu morar em casa própria (73%), os
que pagam aluguel correspondem a 17%; no que se refere ao acesso
ao saneamento, 74,9% disseram que possuem este acesso, enquanto 25,1% responderam negativamente. O indicador de acesso à água
aponta que 58,2% dos assistentes sociais possuem o abastecimento
pela rede encanada, enquanto 41% utilizam água de poço, o que é
uma parcela expressiva de profissionais nesta situação.
O acesso à energia elétrica contempla a totalidade dos assistentes sociais pesquisados, quanto ao indicador de iluminação adequada na moradia, 79,3% responderam possuir iluminação adequada e 20,7% afirmaram uma iluminação inadequada; o indicador que
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expressa à segurança no local de moradia aponta que 56,5% dos respondentes afirmam ser inadequada em contraposição aos 43,5% que
disseram ter segurança adequada no seu local de moradia.
Por fim, o indicador que mostra se o profissional reside no
mesmo município em que exerce suas atividades laborais revela que
75,1% dos profissionais residem e trabalham no mesmo município,
enquanto 24,9% trabalham em município diferente de onde moram
o que sugere uma dificuldade maior de seu deslocamento diário para
o trabalho.

Conclusões provisórias
Essa pesquisa identificou lacunas no estado da arte do tema
investigado em nível nacional e regional, e aportou conhecimentos
novos, tanto em âmbito estadual, quanto regional ao apresentar dados sobre as condições de vida e de trabalho dos assistentes sociais
que atuam na RMB, corroborando para uma melhor apreensão desta
realidade.
Dada as nossas opções teórico-metodológicas estarem filiadas à perspectiva crítico-dialética, a chegada às conclusões que ora
apresentamos possui caráter de tendencioso e aproximativo, já que
se concebe a realidade como dinâmica e contraditória. Dessa forma,
o que na sequência apresentamos não pode ser tomado como absoluto, mas como expressão de tendências da própria realidade, passível
de contestação e de novas investigações que afiram a dinamicidade
do fenômeno e sua parcial veracidade.
Em síntese, o perfil delineado dos assistentes sociais da RMB
apresenta as seguintes características mais marcantes e dominantes:
em relação ao gênero, a amostra trabalhada aponta que 91% dos entrevistados são mulheres e apenas 9% homens; na situação salarial,
na faixa de maiores salários, isto é, mais de seis salários mínimos,
14,3% dos homens se enquadram nesta faixa salarial, enquanto que,
entre as mulheres que recebem mais de seis salários mínimos, o percentual é de apenas 6,4%. São visíveis as desvantagens para as trabalhadoras, mesmo em uma profissão predominada majoritariamente
por mulheres.
Atinente às condições de trabalho sobre o município de residência ser ou não o mesmo onde desenvolve seu trabalho, em síntese,
a pesquisa revelou que 75,1% dos profissionais residem e trabalham
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no mesmo município, sendo que 25% dos respondentes afirmaram
trabalhar em município diferente de onde residem, com repercussão
sobre o tempo de deslocamento da residência ao local de trabalho e
vice-versa, e também sobre o desgaste físico do profissional. Correlativo ao tempo de deslocamento para o trabalho, 19,25% dos assistentes sociais responderam demorar mais de uma hora para chegar no
seu local de trabalho, dentre estes 8,58% levam mais de duas horas
para chegar ao trabalho. No outro extremo, 38,7% dos profissionais
levam até quinze minutos para chegarem em seus locais de trabalho.
Outro aspecto que incide diretamente sobre o trabalho corresponde à carga horária. Os dados levantados demonstram que 61%
dos assistentes sociais têm uma carga horária de 30 horas semanais,
enquanto 32,4%, isto é, quase um terço dos profissionais, possuem
jornada de 40 horas semanais. Sobre este item pesa a legislação vigente, onde a posição do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)
preconiza ações efetivas em defesa e ampliação da aplicação da lei
que estabelece 30 horas semanais. Ainda assim, em geral, as autarquias federais não adotam a lei por possuírem regramento próprio
de regime de trabalho em torno da jornada de 40 horas.
Ao serem indagados sobre ultrapassarem a carga horária de
trabalho, 63% afirmaram que ocasionalmente ultrapassam o tempo
normal de carga horária na semana. A sobrecarga de trabalho de
grande parte dos assistentes sociais é ratificada a partir dos dados
demonstrados pelas respostas dos Respondentes quanto à questão se
costuma levar trabalho para casa: 48,7% afirmaram levar ocasionalmente trabalho para casa que associado aos 10% que responderam
que sempre levam, temos que próximo de 60% dos profissionais tem
sobrecarga de trabalho.
Do universo de pesquisado, 50% dos assistentes sociais afirmaram que as suas equipes de trabalho são incompletas, configurando uma sobrecarga de trabalho para o profissional que, de forma
precária, na ausência dos demais técnicos, tenta suprir a necessidade
no atendimento emergencial, implicando na queda de efetividade do
serviço oferecido.
As conclusões ora apresentadas revelam um perfil das/dos
assistentes sociais que atuam na RMB, cujo conhecimento corrobora para uma melhor apreensão desta realidade, em termos técni- 265 -

cos-operativos atinentes ao trabalho e às condições de vida, porque
ambas as dimensões se entrecruzam, criando interfaces que impulsionam constante relevância de investigação crítica e analítica.
Ademais, como um trabalhador assalariado, a/o assistente social
está inserida/o no contexto de recrudescimento dos investimentos
públicos, e impactado pela mercantilização da força de trabalho, ao
mesmo tempo, em que a agudização da questão social peticiona cada
vez mais profissionais do Serviço Social. Assim, na dinâmica atual,
os assistentes sociais vivenciam as consequências deste cenário, e
também são demandados pela sociedade. Nesta perspectiva de compreensão estrutural das relações de trabalho e condições de vida e
moradia dos trabalhadores(ras) em nosso país, é de grande importância para as instituições formadoras dos profissionais em Serviço
Social, bem como para o Estado como indutor de políticas públicas
estar alicerçado, ou subsidiado sobre pesquisas desta natureza, essenciais e não apenas subsidiários na reprodução da sociedade capitalista, para orientar suas atuações no campo da formação, como na
contratação profissional.
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O INSS DIGITAL NA AMAZÔNIA E O
TRABALHO PROFISSIONAL DO(A)
ASSISTENTE SOCIAL:
Notas para o debate
Vera Lúcia Batista Gomes1
Sara Daltro Tavares Paiva2

Introdução
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até o ano de
20183 era um órgão vinculado diretamente ao Ministério da Previdência Social, sendo responsável pelo pagamento de aposentadorias
e os demais benefícios dos trabalhadores brasileiros que contribuem
para a Previdência Social - seguro que garante uma aposentadoria ao
contribuinte quando este para de trabalhar, com exceção dos servidores públicos. Desta forma, a “previdência social nasceu e se estruturou no Brasil concomitantemente à estruturação do mercado de
trabalho entre as décadas de1920 e 1970” (SILVA, 2012, p. 125) e se
constitui como uma resposta às lutas dos trabalhadores pela proteção
social, em decorrência da insegurança vivenciada pelos mesmos, haja
vista a instituição da nova base produtiva urbano-industrial surgida
em substituição ao padrão de acumulação do capital que, até os anos
1930, era baseada em atividades econômicas agroexportadoras:
Com efeito, a previdência social “serviu de apoio às novas necessidades de expansão do capital, contribuindo na reprodução da
1 Assistente social, mestre em Serviço Social (UFPA); doutora em sociologia do trabalho
pela Université de Picardie “Jules Verne-Amiens/France; docente do curso de graduação
e Pós-Graduação em Serviço Social/UFPA; Líder do “Trabalho, Estado e Sociedade na
Amazônia/GEP_TESA/PPGSS-UFPA.Temas de pesquisa: transformações no mundo do
trabalho; trabalho profissional do assistente social; saúde do trabalhador etc. E-MAIL: veragomesbelem@hotmail.com
2 Assistente social, mestranda em Serviço Social-UFPA, com bolsa da Capes e Procad/
Ufam/PPGSS/PUC-RS; ex-bolsista de IC – CNPq com Planos de Pesquisa na área da Saúde
do Trabalhador e previdência social; participa do Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho,
Estado e Sociedade na Amazônia – GEP_TESA/ PPGSS-UFPA. E-mail: sara.daltro223@
gmail.com
3 Com a lei Nº 13.844 de 18 de junho DE 2019 que estabelece a organização básica dos
órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, sancionada pelo presidente da República do Brasil, o INSS passou a fazer parte do Ministério da Economia (BRASIL, 2019).
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força de trabalho e reduzindo o custo dessa reprodução para os empregadores, auxiliando no controle do trabalho, excepcionalmente,
no ajuste do trabalhador a indústria nascente (...).” (SILVA, 2012, p.
126). Assim, a previdência social, no Brasil, teve como ponto de partida a criação da primeira Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários, em 1923. Contudo, a partir de então, a previdência social
passou a ter expressivas mudanças no que concerne à sua concepção
e financiamento, sobretudo, com a promulgação da Constituição
Federal do Brasil (CFB), em 1988, que instituiu a seguridade social
(SILVA, 2012).
Apesar da seguridade social ser abordada de formas diferentes4, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), fundada em
1919, estabeleceu que o seguro social se constituísse um instrumento
fundamental de proteção social dos trabalhadores. Sendo assim, a
partir de várias “conferencias Internacionais da OIT, constituídas
por representantes de trabalhadores, empregadores e governo aprovaram diversos acordos, em forma de Convenções e Recomendações
sobre seguridade social” (SILVA, 2012, p. 130), com destaque para a
Convenção 102, de 28 de junho de 1952, a qual fixa as normas mínimas de seguridade social, incorporando traços da concepção beveridgiana. Trata-se, então, da seguridade social como
proteção que a sociedade proporciona aos seus membros mediante uma série de medidas públicas contra as privações econômicas
e sociais que de outra forma derivariam no desaparecimento ou
em forte redução de sua subsistência como consequência de enfermidade, maternidade, acidente de trabalho ou enfermidade
profissional, desemprego, invalidez e morte e também a proteção
em forma de assistência médica e de ajuda às famílias com filhos
(OIT, 1982 apud SILVA, 2012, p. 130).
4 Segundo Silva (2012) há um relativo consenso sobre a história da seguridade em dois
aspectos principais: O primeiro é que a expressão seguridade social foi usada pela primeira
vez pelos Estados Unidos da América, em 1935, pelo presidente Franklin Roosewelt que
por meio de leis instituiu vários programas sociais voltados para o bem-estar da sociedade,
incluindo os seguros sociais. O segundo aspecto se reporta ao conceito contemporâneo de
seguro social desenvolvido no Relatório sobre Seguro Social e Serviços Afins, publicado
pela Inglaterra, em 1942, por decisão do parlamento britânico, o qual ficou conhecido
como Plano Beveridge de Seguridade Social. Esse Plano se constitui em uma reorganização
e recomposição de medidas dispersas de proteção social que já existiam na Inglaterra, com
acréscimos de outras direcionadas para a ampliação e consolidação dos planos de seguro
social básico, universal, da uniformização de benefícios e criação novos auxílios.
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É sob este entendimento que, as discussões sobre seguridade social, ocorridas no processo constituinte, no Brasil, pelos sindicalistas e movimentos sanitaristas tiveram influências. Contudo,
foi considerada a estrutura de proteção social já existente, no País
que constava de: Seguro social (aposentadorias, pensões, os auxílios-doença, seguro de acidente de trabalho, benefícios de natureza mista (assistência e seguro); benefícios eventuais e de prestação única
(auxílios-natalidade e funeral e a ajuda pecuniária aos dependentes
de seguridade de baixa renda); os benéficos de prestação continuada;
as contribuições prévias efetuadas com a Renda Mensal Vitalícia; os
benefícios destinados aos trabalhadores rurais e pescadores, artesanais; bem como a assistência à saúde destinada aos segurados e dependentes (SILVA, 2012).
Apesar da seguridade social instituída pela Constituição Federal do Brasil (CFB) 1988 apresentar um caráter inovador e intencionar possibilitar um sistema amplo de direitos sociais, tornou-se
“um sistema híbrido que conjuga direitos derivados e dependentes
do trabalho (previdência) com direitos de caráter universal (saúde) e
direitos seletivos (assistenciais)” (SILVA, 2012, p.132). Sendo assim,
em consonância ao que preconiza a mencionada CFB, a seguridade
social integra um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à: saúde,
previdência e assistência social. No que se refere à previdência social,
o texto original da Constituição preconizava o caráter contributivo
e definia as prestações devidas, porém, esse texto foi alterado pela
Emenda Constitucional n. 20 de 1988, o que implicou na regressão
das conquistas obtidas pelas lutas dos trabalhadores que influenciaram o processo constituinte entre 1987 e 1988, por conseguinte foi
reforçado o caráter contributivo, eliminando prestações desvinculadas de contribuições prévias (SILVA, 2012).
Assim, a previdência social passou a ser organizada sob o regime de filiação obrigatória, conforme preconiza o art. 201 da CFB
de 1988, bem como, uma política de seguridade social que deve ser
custeada por toda a sociedade, de forma direta ou indiretamente, de
acordo com o art. 195 da mencionada Constituição. Neste sentido, a
preocupação central dessa concepção objetivava a “a garantia de uma
série de direitos sociais ao trabalhador, na perspectiva de construção
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de um Estado Social, tendo por inspiração os modelos de Estados de
Bem-Estar europeus” (SILVA, 2019, p. 214).
Entretanto, antes mesmo que pudesse ocorrer a efetivação
dos preceitos constitucionais, a seguridade social brasileira foi,
duramente, questionada e considerada como uma das responsáveis pela crise financeira que assola o sistema capitalista e o respectivo modelo do Estado. Em uma clara inversão da ordem do
Estado Social, o governo brasileiro apostou na programática neoliberal, como estratégia para recuperar as taxas de lucro baseada
em economia de mercado, sob a hegemonia do capital financeiro. Instituem-se, entre outros, os ajustes econômicos, os cortes
dos benefícios sociais e as reformas das políticas sociais públicas,
transformando direitos em ações do mercado e o Estado Social
em estado mínimo, voltado para os interesses mercantis – instauram-se, então, sob a hegemonia das finanças, um conjunto de medidas para enfrentar os efeitos da sua crise e garantir a reprodução
social do sistema capitalista. Segundo Alves (2007), essas medidas
foram conjugadas, numa clara relação de interdependência entre
o modelo de Estado e o modelo de produção, como se fossem
faces de uma mesma moeda: a reestruturação produtiva e o neoliberalismo.
Neste contexto, de um lado se tem o agravamento das condições de vida da população, em decorrência da perda de postos de
trabalho e da criação de novos empregos alinhados ao mercado informal, sem nenhuma segurança ou garantia do próprio trabalho e
dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, acompanhado do
sucateamento, da precarização das políticas sociais públicas e “de
outro, mais além dessas destituições, o que está em curso é o esvaziamento da própria noção de direitos relacionado a uma suposta desnecessidade de tudo que é público e estatal” (RAICHELIS, 2009, p.6).
Observa-se, então, que há um duplo movimento: por um lado, tem
ocorrido um aumento da demanda por serviços de Saúde, Previdência e
Assistência Social, em decorrência do profundo processo de precarização
das condições vida e de trabalho, mas, ao mesmo tempo, têm ocorrido
transformações importantes na forma de gerir e organizar os serviços
públicos a partir das premissas que se contrapõem às prerrogativas universalizantes e de direito universal. Estas mudanças são acompanhadas
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de dificuldades políticas da classe trabalhadora que, no contexto de desemprego e subemprego, tem tido menos condições para sua organização
coletiva e exposição de forças para as respectivas demandas.
Desta forma, o Estado, enquanto representante rigoroso do
Capital se vê na situação confortável de manter uma política econômica e social que atenda, cada vez mais, os interesses privados,
sobretudo, os de âmbito financeiro, que os de ordem coletiva e
voltados para a classe trabalhadora (GRANEMANN, 2008; 2013).
Como se sabe o Estado tem se constituído, ao longo da história
como um importante anteparo para os capitais em contexto de
crises (SILVA, 2017). A crise do capitalismo na contemporaneidade, iniciada nos anos 1970 se caracteriza, segundo Mészáros
(2009) como uma crise estrutural por afetar todo o circuito do capital, não ter o caráter cíclico, de difícil solução, além de afetar todos os países do mundo e se espraiar para as diversas dimensões:
econômica, política, social, cultural etc. “Em seu curso, o capital
financeiro localiza-se no centro das relações econômicas e sociais,
assumindo o comando do conjunto da acumulação, associado a grupos produtivos tradicionais” (CHESNAIS apud SILVA, 2017, p.189).
Sendo assim, o mercado financeiro se expandiu em tempos
de crise com base no aumento das dívidas públicas dos Estados-Nação, atraindo fundos líquidos em busca de investimentos financeiros
estimulados por juros altos (IDEM, 2017, p.189). Dentre as instituições financeiras que tem constituído o capital financeiro podem ser
destacados, os bancos, os investidores institucionais, como Fundo
de Pensão, seguros, fundos coletivos, etc. Segundo Chesnais (2001),
esses fundos, particularmente, os planos de previdência privada e
poupança salarial vêm se apresentando como trampolins para a acumulação financeira. Sob esta ótica entende-se que as propostas de
contrarreformas da previdência social, no Brasil, encontram-se ancoradas na lógica do seguro privado, o que de certo enterrará o pacto
social instituído com a promulgação da CEF promulgada, em 1988.
Essas considerações conduziram a se interrogar sobre as repercussões da implantação do INSS digital na Amazônia e o trabalho
profissional do (a) assistente social nesse espaço sócio-ocupacional,
tendo por base os resultados parciais de uma pesquisa empírica sobre o trabalho e saúde desse (a) profissional que atua na seguridade
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social. Assim, foi efetuado um recorte sobre o trabalho profissional
do(a)s assistentes sociais que atuam na previdência social – GEX/
Belém-Pará. Trata-se de uma abordagem qualitativa, a partir da aplicação de questionários e entrevistas individuais com 09 (nove) das
16 (dezesseis) assistentes sociais das que atuam na referida gerencia.
Assim, procurou-se organizar este capítulo em 04 sessões, incluindo
esta parte introdutória e as considerações finais. A segunda sessão
intitulada “As contrarreformas do Estado brasileiro e o INSS Digital”
procurou analisar as determinações mais gerais dessas contrarreformas, evidenciando que esse sistema digital é tributário da reforma
administrativa do Estado. A terceira parte intitulada “INSS DIGITAL na Amazônia e trabalho profissional do(a) assistente social:
elementos para reflexão”, se reporta à trajetória histórica do Serviço
Social nesse espaço institucional, fazendo destaque ao INSS Digital
como um dos principais limites institucionais que tem se apresentado ao trabalho profissional do(a)s assistentes sociais. Nas considerações finais foi evidenciado que o INSS Digital, a instituição das metas
de produtividade, o bônus por processos, instituem novas formas de
precarização e de intensificação do trabalho do(a)s servidores/as do
seguro social, o que sem dúvidas expressam o desmonte da seguridade social no Brasil, tornando-se imperiosa, portanto, a continuada
luta da classe trabalhadora em defesa dos direitos e benefícios sociais,
para a necessária resistência do(a)s trabalhadores/as.

As contrarreformas do estado brasileiro e o INSS Digital
Na década de 1990, com ascensão de Fernando Collor de
Melo, ao cargo de presidente do Brasil, foram empreendidas mudanças significativas na estrutura organizacional da previdência social,
sob a égide da reforma gerencialista do Estado, com inúmeros cortes
orçamentários para as políticas sociais e instituiu, ainda, novas bases
para o trabalho no serviço público, a exemplo da modernização e
eficiência, calcadas em metas de produtividade, flexibilização e a utilização da tecnologia no processo de trabalho (BRASIL, 2019).
Nesse contexto, importantes direitos sociais foram sendo desconstruídos, dada a conjuntura política e econômica sob a orientação das ideias neoliberais. Assim, foi extinto o Instituo Nacional de
Previdência Social (INPS) e criado o INSS, iniciando uma agenda de
- 274 -

modificações e revisões no mencionado Instituto, sob o discurso de
modernização, principalmente, sob a justificativa do seu caráter burocrático (NEVES, 2007). Com efeito, a referida Reforma atingiu todos os setores do órgão, instituindo-se a Lei 8.213, de julho de 1991,
a qual definiu o Plano de benefícios e custeios da Previdência Social e
atestou nos termos legais, apenas, o Serviço Social enquanto um serviço normatizado na instituição (NEVES, 2007). Instaurou-se, ainda,
sob a ideia de modernização da gestão o Programa de Melhoria do
Atendimento (PMA), cujo objetivo consistia em “tentar organizar
e qualificar o atendimento aos cidadãos, com o intuito de pôr fim
às filas, grande símbolo do atendimento do órgão” (MENDONÇA,
2020, p. 173).
Entre os anos 2006 e 2007, se estabeleceu o agendamento via
canais remotos de internet (através do site da previdência) e telefone, através do número 135, fundamentado pela premissa de modernização e eficiência com a pretensa finalidade de redução das filas
nas agências e celeridade nos atendimentos (MENDONÇA, 2020).
Consolida-se, portanto, os princípios de uso das tecnologias no atendimento e no processo de trabalho no INSS, desde a contrarreforma
do Estado e as suas diretrizes vem sendo instituídas desde, então. Sob
esta lógica inaugura-se, em 2017, o projeto INSS digital, conforme a
Portaria nº 2.033 que institui a forma de atendimento dos processos pelas vias remotas, telefone e internet, através do Portal “MEU
INSS”. Esta proposta objetiva modernizar o mencionado Instituto,
partindo da “necessidade de otimizar a força de trabalho e conferir celeridade e economicidade ao atendimento prestado pelo INSS”
(BRASIL, 2017, s/p), inserindo, assim, o teletrabalho para os servidores do Instituto, não incluso o(a)s assistentes sociais.
O projeto do INSS digital é tributário das bases fundantes da
Reforma Administrativa, utilizando a tecnologia como uma nova
forma de atender aos/às usuários/as que buscam acessar os seus direitos previdenciários. Contudo, considera-se importante registrar
que a experiência do projeto piloto do INSS digital, em Mossoró, em
2017, apresentou resultados negativos do ponto de vista do acesso
dos usuários as informações e aos seus direitos previdenciários (SILVA, 2018), bem como, provocou mudanças no trabalho dos servidores administrativos do INSS, os quais passaram a realizar o teletrabalho, com flexibilização de sua jornada, conforme aponta estudos de
Mendonça (2020).
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Entende-se, então, que a mencionada reforma administrativa
demarca os fundamentos - políticos, econômicos e ideológicos - do
projeto INSS Digital, o qual provoca mudanças significativas no trabalho dos servidores(as) públicos, em particular, do(a)s assistentes
sociais que atuam no INSS. Conforme aponta Mendonça (2020, p.
117):
Das características supramencionadas, destacam-se a orientação
para a eficiência, a ênfase no controle dos resultados e a necessidade de flexibilidade no trabalho, fundamentos imprescindíveis
para o alcance dos objetivos da Administração Pública contemporânea e premissas constantes do Projeto INSS Digital.

Deduz-se, então, pelo exposto, que a instituição do INSS Digital se apresenta sob a lógica da eficiência, do controle dos resultados e da flexibilização no trabalho, o que tem conduzido a substituição do trabalho morto pelo trabalho vivo, via a introdução de
novas tecnologias no processo de trabalho. Segundo Katz (1996), na
década de 1990, se registrava um inquestionável aumento do uso de
tecnologias embora, naquele momento, as aplicações da informática
fossem, ainda, limitadas na esfera industrial e a automação estivesse
engatinhando, iniciando-se, assim, um salto qualitativo na utilização
de tecnologias radicalmente novas no conjunto da economia. Contudo, a generalização no âmbito dos serviços, de inovações preparadas e pesquisadas durante longo tempo no campo militar, contraditoriamente, coincide com o aumento da precarização do trabalho,
o aumento das desigualdades sociais e o desemprego estrutural: “a
expansão da informática por meio da flexibilização trabalhista constitui uma confirmação de que a extração de mais-valia é o móvel central da inovação capitalista” (KATZ, 1996, p. 227-228).
Desta forma, a flexibilização trabalhista se constitui um obstáculo e não um requisito do progresso tecnológico, pois quanto mais
complexa é a maquinaria, maior é o esforço e o desgaste físico e mental do(a) trabalhador(a). Portanto, deveria haver mais segurança, regulamentos e garantias, tano do emprego quanto no salário e nas
condições de trabalho, pois, “operar um computador, controlar um
processo continuo, manejar uma máquina de controle numérico ou
analisar os códigos de um computador, implica uma condensação de
atividades cada vez mais complexas” (KATZ, 1996, p. 228). Contudo,
a generalização de novas tecnologias esteve, invariavelmente, acom- 276 -

panhada de aumento da produtividade e reduções de salários em
quase todos os países, o que revela “a inconsistência das permanentes queixas patronais contra o aumento dos “custos salariais” ou “o
excesso de gastos” com a previdência social” (KATZ, 1996, p. 228).
Apesar disso, muitos foram os mitos eurocêntricos que floresceram, nas últimas décadas do século passado, chegando, mesmo, a
acreditar que com o avanço das tecnologias da informação e comunicação (TIC), “uma nova era de felicidade se iniciava: trabalho on-line, digital, era informacional (...)” (ANTUNES, 2018, p.19). Segundo este autor, se por um lado o universo do trabalho on-line e digital
continua a se expandir em todos os cantos do mundo, por outro, é
importante lembrar que o primeiro passo para se chegar ao smartphone e a seus assemelhados começa com o trabalho do mineiro, ou
seja, o ponto de partida do trabalho digital se encontra no duro oficio
do trabalho do mineiro5. Assim, o capitalismo contemporâneo apresenta várias formas de extração do mais valor, para o qual o trabalho
informal, precário, material e imaterial se tornaram vitais, pois
o capital não se valoriza sem realizar alguma forma de interação entre trabalho vivo e trabalho morto, ele procura aumentar
a produtividade do trabalho, intensificando os mecanismos de
extração do sobretrabalho, com a expansão do trabalho morto
corporificado no maquinário tecnológico-científico-informacional (ANTUNES, 2018, p. 33).

Sob este entendimento, procurou-se problematizar e analisar
os rebatimentos do sistema digital no INSS sobre o trabalho profissional do(a)a assistente social, enquanto um servidor público que se
encontra submetido às condições de trabalho provocadas pelas contrarreformas do Estado brasileiro.

INSS Digital na Amazônia e trabalho profissional do(a) assistente social: elementos para reflexão.
O Serviço Social na previdência possui mais de 70 anos, datando da década de 1940, especificamente, em 1944, onde em um
contexto de expansão dos seguros sociais, baseava a sua ação na con5 Segundo Antunes (2018), “a vida na mina é uma vivência em uma cidade submersa. A
escuridão, o risco de desmoronamento, o barulho repetitivo de subsolo que não tem nem
lua nem sol, somente luzes artificiais” (p.22). (Grifos do autor).
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cepção de ajuste social dos indivíduos, seguindo a tendência conservadora da profissão no mencionado período histórico (ENNES,
2012). A trajetória do Serviço Social na previdência social se reporta
desde a sua implantação nos Instituto de Aposentadorias e Pensões
(IAPs) e Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), cuja concepção do Serviço Social era a de assistência complementar, até a definição do Manual Técnico do Serviço Social no INSS. Entender este
percurso do Serviço Social no referido espaço sócio-ocupacional, se
constitui fundamental para identificar as tensões e os conflitos que
permearam o trabalho profissional do(a) assistente social nessa área
que foi carregado de avanços e retrocessos. Segundo Neves (2008),
desde a inserção do Serviço Social na previdência social, até 1994,
três documentos se apresentam como relevantes para compreender
as diretrizes do trabalho do(a) assistente social na previdência social,
no Brasil, quais sejam: Os dois Planos Básicos de Ação do Serviço
Social (PBA) e a Matriz Teórico Metodológica do Serviço Social na
Previdência Social (MTMSS).
A propósito, registra-se que os dois primeiros documentos –
PBA de 1972 e de 1978 foram criados no período da ditadura militar
instaurada, no país, caracterizado pelo autoritarismo que impedia os
canais de participação da classe trabalhadora, visto que tratava-se de
“um governo que rearticulou a burguesia, apoiado nas classes médias
urbanas, em torno do padrão burguês de dominação” (NEVES, 2007,
p. 38). O primeiro PBA direcionou o trabalho profissional do(a) assistente social, propondo na sua regulamentação “corresponder aos
objetivos do Instituto, às finalidades do Serviço Social e às necessidades da clientela” (BRASIL, INPS, 1972). Segundo Abreu e Lopes
(2007), a prática profissional do(a) assistente social, nesse período, se
caracterizava pelo atendimento psicossocial do(a)s segurado(a)s na
perspectiva do ajuste social, focado em uma ação burocrático/administrativa, própria de regimes militares.
Devido à derrocada do plano do “milagre econômico” houve
um elevado índice de desemprego, pobreza e miséria da população,
o que conduziu o Estado a repensar as suas ações nos moldes institucionais e administrativos (NEVES, 2007). Nesse contexto, o Serviço
Social foi retirado da estrutura organizacional do INPS, visto que foi
instituída uma distinção entre as atividades previdenciárias e assis-
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tenciais, das quais o(a) assistente social da previdência social foi destituído(a) desse espaço sócio-ocupacional, sendo deslocado(a) para a
Legião Brasileira de Assistência (LBA). Esta medida autoritária e de
destituição da profissão desse espaço sócio-ocupacional foi possível
ser revertida e o(a) assistente social passou a integrar, novamente, o
quadro institucional do mencionado Instituto; entretanto, sob novas formas e, sem, o devido prestígio e respeito de outrora (NEVES,
2007).
Em vista desta nova configuração de trabalho, o(a)s assistentes sociais formularam o segundo PBA, em 1978, redefinindo
as suas ações, metas e objetivos na previdência social brasileira em
consonância com o mencionado cenário. Sendo assim, o exercício
profissional inscrito neste documento, pautava-se na ação corretiva
e terapêutica, sob um viés de identificação de problemas tido como
individuais, os quais poderiam ser respondido pela instituição. Portanto, a prática profissional desse(a) profissional estava ligada a uma
ação “integradora e controladora, efetivando, dessa forma, a conformação do sujeito a instituição” (NEVES, 2007, p. 100). Contudo, na
década de 1990, período da reforma do Estado e do início da adoção
das ideias do neoliberalismo, no Brasil, foi extinto o INPS e criado o
INSS, iniciando uma agenda de modificações e revisões no mencionado Instituto, sob o discurso de modernização, principalmente, por
seu caráter burocrático. Com isso, a referida Reforma atingiu todos
os setores do órgão, de modo que se instituiu a Lei 8.213, de julho de
1991, a qual definiu o Plano de benefícios e custeios da Previdência
Social e atestou nos termos legais, apenas, o Serviço Social enquanto
um serviço normatizado na instituição (NEVES, 2007). Esta reorganização do INSS provocou inúmeras discussões no seio da categoria
profissional do(a)s assistentes sociais sobre o trabalho que exerciam,
bem como, sobre novas propostas para o mesmo (NEVES, 2007).
Na construção desse processo determinados grupos da referida categoria, notadamente, aqueles já envolvidos nas discussões sobre o
exercício profissional, disseminaram ideias para subverter a lógica da
prática profissional até, então, exercida no Instituto, sendo por isso,
determinante na visão crítica apresentada na Lei 8.213.
Nessa conjuntura neoliberal adversa para os segmentos da
classe trabalhadora e para o conjunto das políticas sociais, as refle-
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xões empreendidas no período de reconceituação da profissão ganham notoriedade, sobretudo, devido a necessidade de formulação
de novas propostas de enfrentamento às transformações no mundo
trabalho, em particular, no trabalho profissional do(a) assistente social, acentuadas no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.
Segundo Yasbek (2007), a nova prerrogativa para basear o trabalho profissional do(a) assistente social na previdência social é o
método crítico dialético, visando uma intervenção capaz de contrapor-se a perspectiva funcionalista/ajustadora que permeou o cotidiano de atuação durante mais de 15 anos, sem alterações significativas.
O resultado da definição dessa nova metodologia de trabalho materializou-se no documento denominado Matriz Teórica Metodológica do Serviço Social na Previdência Social (MTMSS), no ano de 1994.
Para esta autora, trata-se de entender a previdência social sob um
viés crítico, com novos aportes teóricos e metodológicos, visando na
atuação junto aos trabalhadores a busca pela emancipação, a cidadania e a democracia, compreendendo a política previdenciária como
um direito de todo(a)s o(a)s trabalhadores/as.
Um dos diferenciais determinantes para que a MTMSS na
previdência social se constituísse um avanço no trabalho profissional, foi a análise histórica e teórico-metodológica que o(a)s assistentes sociais empreenderam para a construção dessa matriz. Desta
forma, a visão dos direitos previdenciários ganhou relevância para
a categoria profissional do(a)s assistentes sociais, em detrimento de
uma perspectiva simplista de ajuste social e adequação institucional/
burocrática. Além da referida matriz, destaca-se o manual técnico
que teve a sua elaboração iniciada, em meados de 2007, por um conjunto de profissionais partícipes de um grupo de trabalho que visava discutir sobre a reestruturação administrativa do Instituto, bem
como, construir e atualizar as diretrizes para a ação profissional dos
assistentes sociais, em consonância com os dispositivos e as diretrizes da Matriz (BRASIL, 2012).
Embora esses marcos legais garantam, na lei, o trabalho do(a)
assistente social na previdência social, esse(a) profissional encontra
diversos entraves para a realização das suas atribuições com qualidade (ARAÚJO, 2007), sobretudo, em um contexto de contrarreforma
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do Estado que, por meio da reforma gerencialista tem ocorrido inúmeros cortes no orçamento das políticas sociais públicas e instituiu,
ainda, novas bases para o trabalho no serviço público, a exemplo da
modernização e eficiência, as quais ter por base metas de produtividade, a flexibilização e a utilização da tecnologia no processo de
trabalho (BRASIL, 1995).
Na particularidade do INSS, a modernização da gestão e do
atendimento aos usuários se instaura, ainda, na década de 1990, com
o Programa de Melhoria do Atendimento (PMA), cujo objetivo consistia em “tentar organizar e qualificar o atendimento aos cidadãos,
com o intuito de pôr fim às filas, grande símbolo do atendimento do
órgão” (MENDONÇA, 2020, p. 173). Portanto, os princípios de uso
das tecnologias no atendimento e no processo de trabalho estão consolidados, no INSS, desde a contrarreforma do Estado dos anos 1990
e as suas diretrizes vem sendo instituídas, desde, então. O trabalho
do(a) assistente social enquanto um serviço a ser prestado no INSS é
regulamentado pela Lei nº 8.213/1991 que define da seguinte forma:
Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários
seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que
emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no
âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade
(Art. 88, Lei nº 8.213/1991).

Para a operacionalização do que preconiza essa Lei, o Serviço Social tem por base três linhas de ação, as quais estão expressas
no Manual Técnico instituído, em 2012: 1) Ampliação e consolidação do acesso à previdência; 2) Segurança e saúde do trabalhador, 3)
Direitos das pessoas com deficiência/pessoa idosa e procedimentos
técnicos. A primeira refere-se a um conjunto de ações que envolvem
o fortalecimento de informações qualificadas para que diversos segmentos tenham acesso aos benefícios previdenciários e assistenciais.
Esta linha de ação se aproxima da orientação e socialização de informações, das quais são fundamentais para a garantia que os usuários
consigam obter os benefícios que têm direito (BRASIL, 2012).
Com base nas três linhas de ação que orientam o trabalho do
Serviço Social na Previdência Social brasileira, o(a)s assistentes so- 281 -

ciais formulam planos de ação mensais, os quais seguem as diretrizes
dos planos anuais formulados pela categoria. Sendo assim, são realizados atendimentos individuais e coletivos com o(a)s usuários(a)s
objetivando orientá-lo(a)s de forma qualificada sobre os seus direitos
sociais, em particular, os previdenciários e assistenciais. Entretanto,
esse(a)s profissionais encontram limites institucionais para a execução do referido trabalho de acordo com as mencionadas linhas de
ação, o que revela que o assistente social possui autonomia relativa,
devido às condições objetivas de trabalho (IAMAMOTO, 2005).
Segundo a pesquisa que subsidiou este texto, foi evidenciado
que um dos limites institucionais que tem se apresentado ao trabalho
profissional do(a)s assistentes sociais, é a instauração dos atendimentos via INSS Digital. Mediante a inserção deste sistema, o processo de
agendamento dos benefícios mudou para a esfera digital, ocorrendo
apenas pelas vias remotas (Internet e telefone), após isso é efetuada
a análise da documentação do usuário necessária para o acesso ao
benefício, a qual será digitalizada no Polo Digital.
De acordo com o(a)s profissionais pesquisados, a demora no
andamento dos processos prejudica tanto o(a)s usuário(a)s da política, quanto o(a)s profissionais de Serviço Social, visto que com esse
sistema de atendimento, esse(a)s passaram a possuir uma regularidade na agenda de atendimento, a qual pode variar de 1 a 5 atendimentos no dia, dependendo de quantas avaliações o sistema definir. Assim, enfrentam-se, diariamente, diversos problemas advindos deste
sistema digital, conforme evidencia o relato abaixo:
(...) a questão do digital, isso, também, gerou uma demanda muito grande, o resultado do auxílio doença mudou! Então, assim,
é como eu falei: Não tem como dissociar isso. O INSS ele é um
Instituto federal, ele é um instituto, ele é uma autarquia federal
regida pelo executivo. Então, se muda a gestão e muda a forma
como é administrada, isso vai rebater para as pessoas que são
atendidas aqui. Então, quando essa gestão assume e se propõe
a fazer o que eles estão fazendo, diminuir o acesso, retirada de
direitos, sucatear (Assistente social n. 8)

O relato acima evidencia que a mudança na forma de trabalho,
no INSS, apresenta maior impacto tanto para o trabalho profissional
do (a)s pesquisado (a)s quanto para o (a)s usuário(a)s, pois, além de
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que o(a)s mesmo(a)s não participaram da construção do mencionado sistema, não foram consideradas as particularidades regionais,
conforme aponta o relato abaixo:
(...) no momento que eles trouxeram esse projeto pra agência e
inventaram esse projeto lá, em Brasília, determinando sem que
levasse em consideração as condições territoriais, as condições
sociais, às expressões de todos os tipos de exclusão que uma região como a nossa tem, as coisas estão ficando muito complicadas, as pessoas não estão conseguindo acessar os seus direitos, os
agendamentos estão represados, para as habilitações, as pessoas
não conseguem acessar como deveriam, porque, agora, ocorrem
só por carta ou por telegrama e, aí, as pessoas não conseguem informações pelo telefone, os telegramas que eles estão enviando,
milhares de telegramas para as pessoas, numa região que as pessoas sequer conseguem receber um telegrama ou um telefonema
(Assistente social n. 4). (Grifo nosso).

Pelo exposto, após a inserção do INSS digital, os atendimentos
que outrora eram realizados para a avaliação social do benefício assistencial, estão sendo transmutados para o(a)s usuário(a)s que estão
com os seus benefícios represados no Polo Digital. Em consequência, o(a)s usuário(a)s que, atualmente, estão sendo atendidos pelo(a)
s assistentes sociais, nas agências do INSS instaladas na Região Amazônia, em particular, no estado do Pará, estão sendo violado(a)s na
sua integridade, dignidade e cidadania, uma vez que, o acesso à informação básica e de qualidade está sendo negado, juntamente, com
o próprio benefício previdenciário, visto que, se quer conseguem as
informações necessárias para pleitear o referido benefício.
Além disso, o sistema INSS Digital tem gerado ataque às atribuições e competências do(a) assistente social nesse espaço sócio-ocupacional de forma severa. De acordo com os relatos do(a)s pesquisado(a)s, desde a fase de testes desse sistema, a gestão nacional vem
incentivando e demandando diversos trabalhos que se configuram
como desvio de função desse(a) profissional - o principal dentre eles,
diz respeito à tentativa de que o(a)s mesmo(a)s realizem o trabalho
de habilitação de benefícios, o qual consiste em análise de documentação e digitalização da mesma. Neste cenário, o(a)s usuário(a)s encontram-se, cada vez mais, estressados por sentirem-se humilhados,
impacientes e tensos devido à complexidade da realidade social que
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vivenciam, notadamente, acentuada em tempos de crise do capitalismo, do avanço das ideias neoliberais e, consequente, a retração do
Estado no trato das expressões da questão social provocadas pela relação capital x trabalho.
Constata-se, então, segundo os relatos dos pesquisados que,
se por um lado, esta nova forma de atendimento digital tem prejudicado o trabalho do(a)s assistentes sociais, conforme referido acima,
por outro tem causado inúmeros transtornos para os/as usuários/as,
sob diversos aspectos: - Falta de acesso do(a)s usuário(a) à tecnologia para agendar e/ou acompanhar o processo dos benefícios; - Dificuldade de entendimento da linguagem utilizada, visto que, muitos
requerentes são semi ou analfabetos; - Falta de conhecimento acerca
do andamento do processo, uma vez que os telegramas não conseguem chegar, muitas vezes, ao endereço do(a)s usuário(a)s por se
tratar de áreas ribeirinhas ou consideradas perigosas pelos correios;
- Morosidade na habilitação dos processos represados; etc..
Assim, o(a)s usuário(a)s da previdência social, em particular,
no estado do Pará, estão tendo não somente, os seus direitos sociais
negados, mais, também, o direito à informação qualificada, enquanto um direito de todo cidadão brasileiro, conforme pode ser constatado pelos depoimentos, a seguir:
(...) acho que de cada 10 atendimentos, 8 são só pra dar esclarecimentos dessa situação (...) eles dizem “eu só queria pelo menos
saber”, “pelos menos você esclareceu” e eles agradecem. Aí, eu
digo: Não! você tem toda razão de estar chateado, só que, infelizmente, a gente não está podendo fazer, porque, realmente, a
gente não tem acesso ao INSS digital, então, se pergunta em que
pé tá esse processo? Quanto tempo vai demorar? se eles perguntarem a gente nem tem isso, a gente responde (Assistente social
n. 7).
(...) Geralmente é a falta da informação e de uma informação
com qualidade, porque deu pra perceber, né? Então, às vezes a
pessoa chega e, assim, ela recebe um papel com um monte de
coisa escrito, uma carta cheia de informações que ela não tem
noção do que se trata. E aí, ela vem até o Serviço Social pra tentar
compreender... (Assistente social n. 1).

A falta de acesso à informação pelos usuários do INSS revela
que o Sistema digital do INSS não levou em consideração a particu- 284 -

laridade dos Estados, que compõem os estados da Região Amazônia,
na qual, grande contingente da população vive na zona rural e ribeirinha, localidades de difícil acesso terrestre, sendo o principal meio de
transporte o fluvial (pequenas embarcações precárias) e, geralmente,
sem sinal de internet e telefone, impedindo, assim, o acompanhamento dos processos dos benefícios demandados e, por consequência, o acesso ao seu direito previdenciário. Esta situação tende-se a
agravar, haja vista que após a eleição para o cargo de presidente do
Brasil, realizada em 2018, cujo candidato eleito foi o presidente Jair
Messias Bolsonaro, o país tem vivenciado tempos mais agressivos e
regressivos em termos de direitos sociais da classe trabalhadora. Essa
situação decorre do avanço neoliberal expresso pelas medidas de
austeridades fiscais e a aprovação da contrarreforma da previdência
social pública, a qual preconiza a implementação do regime de capitalização que destrói o atual regime estatal e público de previdência,
no Brasil - nesse regime cada trabalhador passa a ser responsável por
poupar para a própria velhice, ao contrário do regime da previdência
social publica que previa um acordo entre gerações: os trabalhadores
ativos financiam a aposentadoria dos inativos.

Considerações finais
A elaboração deste texto possibilitou importantes reflexões
sobre a seguridade social, em particular, a política de previdência social no contexto da hegemonia do capital financeiro. Constatou-se,
assim, que com o avanço do neoliberalismo, notadamente, a partir da
década de 1990, a “modernização” do INSS implicou em mudanças
estruturais que têm repercutido no trabalho do(a) assistentes sociais,
os quais sofreram tentativas de esvaziamento e redirecionamento do
conteúdo do trabalho que exercem no referido Instituto. Registra-se
que, antes do período referido acima, houve outras mudanças que
atingiram, diretamente, o Serviço Social previdenciário, no entanto,
nota-se que a partir da consolidação da MTMSS, os ataques foram
mais frequentes e ameaçadores.
Segundo os relatos das profissionais pesquisadas, em tentar
responder, diariamente, as mazelas sociais apresentadas pelos usuário(a)s configura-se como o primeiro desgaste no trabalho dos/as
referido(a)s profissionais, uma vez que dialogar com pessoas expropriadas de seus direitos, da dignidade de vida e de meios de sobre- 285 -

vivência, não se constitui uma tarefa fácil, pois, essas pessoas se encontram, extremamente, fragilizadas. Esta situação tem se agravado
devido à instituição do atendimento digital na previdência social,
visto que, em geral, os usuários não conseguem agendar os atendimentos; em consequência, o Serviço Social torna-se a “porta de entrada” dos mesmos e, por vezes, o único meio de serem ouvidos.
Desta forma, a própria natureza e o objeto de trabalho do Serviço Social, em si mesmo, caracterizam-se como difíceis e complexos, exigindo do(a) assistente social habilidade teórico-metodológica
e técnico-operativa para propor, mediar, criar estratégias e possibilidades para tentar responder às demandas que lhes são postas no cotidiano profissional. Contudo, no Brasil, as mudanças empreendidas
na política da previdência social têm dificultado que os mencionados
profissionais respondam, com qualidade, à essas demandas devido
aos limites institucionais e a nova forma de gestão do processo de
trabalho nesse Instituto.
Em síntese, a tentativa dos governos brasileiros em desmontar a previdência social de caráter público, vem ocorrendo desde o
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, caracterizado
pelos desmontes e ataques advindos das contrarreformas, acentuando-se a incidência dos planos de seguro privado, de forma que
o sucateamento do serviço público reverbera na privatização como
resposta às demandas do(a)s trabalhadores/as. Em seu cerne encontram-se interesses de classe, notadamente, contrários a perspectiva
da universalização da seguridade social.
Assim, com a instituição do atendimento digital, das metas da
produtividade, do bônus por processos, verifica-se novas formas de
precarização e de intensificação do trabalho do(a)s servidores/as do
seguro social, o que sem dúvidas expressam o desmonte da seguridade social, no Brasil. Torna-se, imperiosa, portanto, a continuada
luta da classe trabalhadora em defesa dos direitos e benefícios sociais, para a necessária resistência dos trabalhadores em transferir
suas rendas para o capital, posto que o Estado vem cumprindo um
papel central na concretização da dívida pública e na expropriação
dos direitos trabalhadores para a recuperação das taxas de lucro do
capital sob a hegemonia das finanças, pois “o trabalho on-line fez
desmoronar a separação entre o tempo da vida no trabalho e fora
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dele, floresce uma nova modalidade laborativa que combina mundo
digital com sujeição completa ao ideário e a programática das corporações “ (ANTUNES, 2018, p.37), caracterizada por este autor, como
a era de escravidão digital.
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Introdução
A partir da década de 1980, o Serviço Social firma-se no cenário brasileiro com opção de classe, na construção contínua de lutas
contra as opressões impostas pelo sistema capitalista e pela edificação de uma nova ordem societária.
O início do século XXI apresentou marcos no exercício profissional do assistente social. As lutas históricas e as conquistas da
profissão apontaram espaços sócio-ocupacionais que se construíram além das esferas do que foi reconhecido tradicionalmente como
campos de atuação do Serviço Social. As demandas emergentes evidenciaram a ampliação do exercício profissional em outros âmbitos
como na intervenção direta com mulheres vítimas de violência, seja
na saúde, assistência social, sociojurídico, segurança pública, entre
outros.
Daí pondera-se a relevância do presente estudo, o qual objetivou refletir sobre os desafios do trabalho profissional de assistentes
sociais com as mulheres vítimas de violência na cidade de Manaus.
Na pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas com profissionais que atuam na rede de atendimento socioassistencial, mais di1 Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na
Amazônia (PPGSS) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). E-mail: alinepedraca36am@gmail.com.
2 Professora doutora vinculada ao programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Coordenadora do Laboratório de Estudos de Gênero - LEG/Ufam. E-mail: lidiany@ufam.edu.br.
3 Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). E-mail: ynae20@hotmail.
com.
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retamente no Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem) na
cidade de Manaus – AM.
A pesquisa apontou que há desafios históricos na rede de
atendimento, contudo o compromisso dos profissionais de Serviço
Social do Sapem aponta que a categoria acompanha não apenas os
embates da sociabilidade do capital, como a relevância de trabalhar o
enfrentamento da violência e a emancipação de mulheres no âmbito
da reconstrução de histórias de vidas.

Expressões Contemporâneas do Trabalho Profissional em Serviço Social
Após a crise mundial do capital da década de 1970, necessidades aportam-se com demandas emergentes diante do contexto
capitalista apresentado. No Brasil, esse bojo também foi elencado
pela opção de classe, que a profissão de Serviço Social fez a partir
do redirecionamento do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais
(CBAS), que ficou conhecido como o Congresso da Virada em 1979.
A partir da década de 1980 o Serviço Social apresenta os primeiros traços de uma mutação necessária, alicerçada na tradição
marxista, em uma conjuntura que demandava a luta em favor da
classe trabalhadora, com intervenções no bojo das expressões da
Questão Social.
Assim, a profissão de Serviço Social apresenta-se no viés
contemporâneo regulamentada por meio da Lei 8.662/1993 – Lei de
Regulamentação da Profissão e com aporte na Resolução 273/1993 –
Código de Ética dos Assistentes Sociais. Nesse contexto, o trabalho
profissional adentra em uma nova era, para a busca da materialidade do Projeto Ético-político, a luta contra o neoconservadorismo e,
sobretudo na atuação junto às expressões da questão social, que nos
dizeres de Boschetti (2017) conduzem ao processo de agudização da
barbárie, a qual se evidencia pela banalização das problemáticas que
envolvem o contexto social.
Conforme Iamamoto (2009), o Serviço Social brasileiro se
apresenta com um olhar novo, com propostas voltadas a defesa de
direitos, combatente em lutas pela democracia, direitos humanos,
justiça social e contra todas as formas de opressão, discriminação e
preconceito, conforme preconiza a Resolução 273/1993. Assistentes
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sociais desenvolvem seu trabalho profissional em esferas aonde se
apresentam as expressões da questão social aportadas na sociabilidade capitalista excludente.
Apesar disso, Lacerda (2014) ressalta que se pode estar diante
de dois cenários. O primeiro trata de um convite ao exercício profissional que atenda as demandas do status quo, com atenção aos discursos institucionais e com o atendimento ‘refratário’ às demandas.
Outra possibilidade envolve o exercício crítico da profissão, com
uma busca que vai além da aparência e assenta-se no contexto histórico e nas causas que precisam ser analisadas.
A aplicabilidade da criticidade no cenário profissional exige
um profissional competente, propositivo, com capacidade de expor
e negociar os seus projetos com a instituição e que reconheça e lute
pelas suas atribuições profissionais. Tais qualificações se fazem relevantes para que o Assistente social possa trabalhar nas teias dos mais
diversos interesses sociais impostos pelo sistema capitalista (IAMAMOTO, 2009).
Na contemporaneidade, o trabalho profissional se espraia em
espaços sócio-ocupacionais que vão muito além da tradicional seguridade social. Entre essas esferas existem demandas que por décadas
foram relegadas ao mutismo absoluto, como as questões relacionadas às faces da violência contra a mulher. Os estudos sobre gênero
são recentes no Brasil e de acordo com Grossi (2004) tiveram seu
marco com a tese de Heleieth Saffioti em 1967. Apesar disso, os estudos da temática voltados à área de Serviço Social são mais recentes.
Para a condução deste estudo faz-se relevante conceber o significado de gênero e violência e a posteriori os desafios da atuação do
profissional de Serviço Social na rede socioassistencial direcionada às
mulheres vítimas de violência na cidade de Manaus - AM.

Gênero e Violência contra Mulheres no Amazonas: o cenário
para o Serviço Social
Para Marx (2011), as tradições das gerações mortas corroem
como um pesadelo o cérebro dos vivos. Nesse contexto, a trajetória
cotidiana de homens e mulheres se repete em comportamentos passados, principalmente em aspectos sociais e culturais. Apesar da ampliação de discursos sobre o enfrentamento da violência, a relevância
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do empoderamento feminino, da busca por equidade de direitos,
sendo os últimos aportados na Constituição Federal de 1988, ainda
assiste-se aos cenários que envolvem comportamentos sexistas, misóginos e discriminatórios, corroborados pela ordem burguesa.
Segundo Engels (1984), a mulher foi considerada a primeira
propriedade privada no âmbito do sistema capitalista. Tal assertiva
fundamenta o processo histórico, social e cultural que acirrou as relações de gênero de forma cada vez mais desigual, o que desencadeou
o aumento das várias formas de violência e opressão contra as mulheres diante da sociabilidade capitalista.
A despeito disso, Silva e Carmo (2013) comentam que esse
processo muitas vezes é naturalizado, porque o capital é estruturalmente violento, ele age como vampiro que drena forças genuinamente humanas. A concepção entre masculino e feminino na história, de
maneira simbólica é como um jogo de xadrez em sua complexidade.
E tudo isso, em razão de uma sociedade que determina papéis sociais, separa homens e mulheres pelos determinantes de sexo, olvidando-se as formas de construção e desconstrução de gêneros. Desse modo a questão da submissão está intimamente ligada ao campo
cultural, no aspecto da vida social, no contexto onde estão inseridos
o masculino e o feminino.
O sistema capitalista é feroz em todos os sentidos, a exploração do homem contra o próprio homem, vai provocar diferenças
entre o masculino e feminino, que não ocorrem somente no campo
econômico, mas criam divisões no campo político e ideológico, atingindo especialmente as mulheres de várias formas, principalmente
por questões culturais que estão impregnadas nas relações sociais na
sociedade. Nesse contexto, os estudos de Marx (2006, p.18-19) na
obra “Sobre o Suicídio”, aponta a forma mais cruel da opressão da
mulher na sociedade burguesa, o que ele chamou de vítimas do patriarcado, da tirania familiar e do poder arbitrário masculino. Marx
enfatiza as consequências do poder patriarcal, classificando-o como
historicamente absoluto no contexto da opressão masculina sobre o
feminino, já que no sistema capitalista, as mulheres foram consideradas como a primeira propriedade privada.
Scott (1995, p. 06) ressalta que “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas pelos
sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de
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poder”. Trata-se de um elemento constitutivo das relações sociais
fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, com dois
aportes relacionados entre si: os símbolos culturalmente disponíveis
(que evocam contradições), conceitos normativos que colocam em
evidência interpretações do sentido dos símbolos que tentam limitar
e conter as suas possibilidades metafóricas (aqui a autora se refere às
questões ligadas à religião, educação e jurídica).
Para Louro (1997), o entendimento de gênero tem seu valor
ligado diretamente à história dos movimentos feministas contemporâneos e não se reduz às perspectivas de determinações biológicas. A
autora afirma que:
É necessário demonstrar que não são propriamente as
características sexuais, mas é a forma como essas características
são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa
sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou
masculino em uma dada sociedade e em um dado momento
histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações de homens
e mulheres numa sociedade importa observar não exatamente
seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre
os sexos (LOURO, 1997, p.21).

As concepções nos estudos de gênero fomentam a necessidade de abandonar a ideia do determinismo biológico como único
fator determinante para a construção dos gêneros, a partir do olhar
social e político que vão além das características sexuais nas práticas
sociais e no processo histórico.
Diante das ponderações, evidencia-se que a violência contra
mulher está no que Marx (2006) classificou como os males da sociedade burguesa, a qual só pode ser suprimida a partir de uma transformação radical, da estruturação social e econômica. A violência não pode
ser explicada de modo isolado, pois ela não se concretiza de modo
mecânico e não pode ser enquadrada em um conceito. Trata-se de
um acontecimento excepcional que revela dimensões desconhecidas
da vida social (com manifestações individuais e coletivas, históricas
e psicológicas, subjetivas e objetivas), produzindo impactos
econômicos, políticos e socioculturais. A violência, de forma geral,
revela um desejo de destruição do outro, daquele que é “diferente” e
“estranho”, que foge dos padrões socialmente estabelecidos (IANNI,
2004 apud SILVA, 2006, p.35).
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Diante do expresso contexto de violência, urge a discussão sobre os desafios do profissional de Serviço Social no cenário da rede
de atendimento em Manaus - AM, sendo esta a sétima maior cidade
brasileira, conforme as estimativas populacionais do IBGE (2020) e
a primeira da região norte, ultrapassando a marca de dois milhões e
duzentos mil habitantes. A escolha da cidade do estudo foi motivada
por pesquisas do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e
Sustentabilidade na Amazônia, as quais tiveram como foco as ponderações sobre violência e a análise dos últimos dez anos da rede de
atendimento, conforme apresentar-se-á a seguir.

Desafios do Serviço Social na rede de atendimento
Ao considerar os estudos realizados pelas Ciências Sociais,
rede seria o conjunto de relações sociais entre um conjunto de atores
e também entre os próprios atores. Designa ainda os movimentos
pouco institucionalizados, reunindo indivíduos ou grupos numa associação cujos limites são variáveis e sujeitos a reinterpretações (COLONOMOS, 1995 apud ACIOLI, 2007, p.2).
Mioto (2002) ressalta que nos últimos anos o trabalho em rede
vem se fortalecendo, como uma alternativa de intervenção capaz de
responder às novas demandas, estando associadas à redes de solidariedade, redes de suporte social, redes primárias. Nesse sentido se
tem uma discussão muito ampla e complexa, pois existem os que
defendem como também aqueles que não apoiam. “Existe um consenso entre os autores que a questão está atrelada à crise do Estado
de Bem-estar Social, ao surgimento do chamado Terceiro Setor e,
obviamente, às transformações societárias”. Implicando assim, “na
redução do papel do Estado no âmbito da proteção social, havendo
uma significativa contenção dos recursos destinados à garantia dos
direitos sociais, especialmente da seguridade social” (MIOTO, 2002
p.52).
Acioli (2007) contextualiza que as redes são estruturas abertas
com possibilidade de expansão ilimitada, desde que os atores compartilhem os mesmos códigos de comunicação. Referem-se, portanto
à racionalidade da ordem global, aonde parece não haver a possibilidade de incorporação de outros códigos de comunicação. Identifica
a lógica de redes como uma das características de qualquer sistema
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nas novas tecnologias da informação devido à complexidade das interações.
A discussão adotada, no entendimento quanto ao trabalho em
rede, em especial do Serviço Social, é sem dúvida a busca em articular, numa perspectiva das políticas, no caso aqui exposto, para o
enfrentamento à violência contra mulher. Entretanto, é importante
dizer que a criação e implantação da Rede de Atendimento e Enfrentamento da Violência contra a Mulher, está intimamente relacionadas com a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) a partir de 2003, a qual passa a elaborar e executar ações,
medidas de prevenção e enfrentamento às situações de violência.
Enfatiza-se que mesmo antes da criação da Secretaria Especial
de Políticas para Mulheres, ao pensar nesse sistema de proteção, a
porta de entrada para o enfrentamento da violência contra mulher,
foram as delegacias de atendimento à mulher, como órgãos especializados da Polícia Civil, os quais foram criados em meados da década
de 1980 como política social de luta contra a impunidade e para dar
atendimento mais adequado às mulheres vítimas de “violência conjugal” e crimes sexuais. Ao longo dos anos de 1980-1990, elas foram
sendo instaladas em todas as grandes cidades brasileiras (RIFIOTIS,
2004).
Ramos (2003) menciona que uma das conquistas mais importante da luta das mulheres em Manaus foi a criação da Delegacia de
Crimes Contra a Mulher, uma vez que só existiam no eixo Rio-São
Paulo. Na capital amazonense foi criada em 07 de julho de 1987, naquela época denominada de Delegacia de Crimes contra a Mulher.
Embora as delegacias tenham sido criadas na década de 1980,
o Brasil é um dos países que mais mata mulheres. As estatísticas
apontam que: 13 mulheres morrem de forma violenta por dia no
Brasil. O Mapa da Violência de 2015 aponta que o Brasil ocupa a 5ª
colocação entre as piores taxas de assassinatos no mundo, quadro
que reforça a urgência de respostas eficazes do Estado e da sociedade para prevenir e coibir a violência de gênero. A conjugação das
normas internacionais com leis nacionais foi essencial para tirar a
violação dos direitos humanos das mulheres da invisibilidade e corrigir legislações discriminatórias. Esses avanços, entretanto, ainda
não representam a garantia de uma vida livre de agressões para uma
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parcela significativa das mais de 100 milhões de mulheres que vivem
no Brasil, uma vez que a ausência de vontade política e dotação orçamentária estão no centro das dificuldades para a efetiva implementação das políticas públicas de enfrentamento e prevenção à violência
(PRADO e SANEMATSU, 2017).
A despeito disso, mencionamos que a formação da Rede de
Atendimento às Mulheres em situação de violência, busca fazer frente a complexidade da violência contra as mulheres, devendo contemplar o caráter multidimensional do problema.
A rede é constituída por órgãos de diversas áreas: atendimento
psicossocial; saúde, segurança e pelas Instituições do sistema de
Justiça. A ampliação da rede de atendimento, com a criação de
outros serviços e organismos nos estados e municípios, transformou o caráter das políticas públicas direcionadas a desigualdades de gênero (MARTINS, CERQUEIRA E MATOS, 2015, p.12).

Deve-se entendê-la de forma articulada, pois entram nesse
caso agentes governamentais e não governamentais formuladores,
fiscalizadores e executores de políticas; serviços voltados para a responsabilização dos autores da violência; universidades, órgãos federais; estaduais e municipais responsáveis pelas garantias de direitos e
serviços especializados e não especializados de atendimento às mulheres e situação de violência.
A criação da rede possibilitou a implantação de diversos serviços, com a participação dos eixos de combate, prevenção, assistência e garantia de direitos. Na cidade de Manaus a rede contempla os
seguintes serviços: duas Delegacias Especializadas em crimes contra
a mulher; uma Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Direitos Humanos; uma Secretaria Executiva de Estado de Políticas
para as Mulheres, que funciona a partir da SEJUSC – Secretaria de
Estado de Justiça e Direitos Humanos, o Centro Estadual de Referência e Apoio a Mulher, uma casa de Acolhimento. No âmbito da
saúde destaca-se o SAVVIS – Serviço de Atendimento às Vítimas
de Violência Sexual, o Serviço de responsabilização e educação de
agressor – SARE. No eixo de assistência existem os CREAS – Centro
de Referência Especializado de Assistência Social, o Instituto Médico
Legal – IML, a Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS, os
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Juizados Especiais de Enfrentamento a Violência Doméstica e Intrafamiliar, a Secretaria de Segurança Pública, por meio das duas delegacias especializadas em crimes contra a mulher e o Serviço de Apoio
Emergencial a Mulher - SAPEM, que funciona em anexo a uma das
delegacias especializadas (BRAGA, 2019).
Ainda conforme a autora, a rede existe na cidade de Manaus,
mas apresenta inúmeros desafios quanto a sua efetivação e funcionamento, visto o momento político de retirada e negação de direitos,
assim como a ausência de recursos para a construção efetiva de uma
política com base nas demandas apresentadas na realidade da capital
amazonense.
No que se refere ao exercício profissional do assistente social,
o ponto de partida para se pensar a atuação envolve refletir as formas de preparo do profissional para intervir diante das demandas
sociais. A competência crítica se difere da competência burocrática e
dos fundamentos conservadores tecnocráticos, por isso, a visão crítica da realidade se faz necessária. Iamamoto (2009) enfatiza que o
profissional precisa ser propositivo e crítico no desenvolvimento de
suas competências, o que evidencia o compromisso efetivo com a
população que demanda o Serviço Social.
Pedraça (2019) aponta resultados relevantes em sua pesquisa, a qual foi realizada com profissionais de Serviço Social em um
dos serviços que compõem a rede assistencial à mulher, denominado
Serviço de Apoio Emergencial a Mulher – Sapem.
Inaugurado em 2007 pelo Governo do Estado do Amazonas,
através da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania –
SEAS, o Sapem, atualmente encontra-se sob a responsabilidade da
Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres do Estado do
Amazonas e está também vinculado a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUSC. Trata-se de um serviço
que compõe a Rede de Enfrentamento a Violência contra as mulheres na cidade de Manaus.
O Sapem oferece atendimento psicossocial às mulheres em
situação de violência e atendimento psicológico e social. A instituição tem por objetivo promover a ruptura da situação de violência
que muitas mulheres enfrentam em suas relações conjugais por meio
de acolhimento humanizado, escuta qualificada realizada por profissionais do Serviço Social, do Direito e Psicologia. Oferece ainda
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acolhimento temporário para as mulheres e filhos, intervenções técnicas e ações educativas. O regime de atendimento na instituição é
de 24 horas e público-alvo que é composto por mulheres e seus filhos
vítimas de violência doméstica, seja por demanda espontânea ou por
encaminhamento. O trabalho multidisciplinar realizado pela equipe
técnica é direcionado para a viabilização dos direitos das mulheres
acolhidas pela instituição, mas contribui também para que a própria
rede de atenção à mulher do Estado possa pensar estratégias de enfrentamento a violência.
Entre os desafios enfrentados pelos profissionais de Serviço
Social no Sapem pondera-se as questões relacionadas à tipificação
da violência, realizada por meio da escuta qualificada, pois o processo sociocultural ainda conduz às mulheres ao entendimento de que
apenas as consequências físicas se configuram como violência. Nos
atendimentos detectou-se que muitas já sofreram outras formas, tais
como: moral, psicológica, patrimonial e até sexual, mas não denunciaram a agressão até o ponto da ocorrência da lesão física. Sobre isso
pondera-se o seguinte relato:
Através de uma escuta qualificada é que detectamos que na
maioria das vezes essa mulher sofre violência psicológica, mas
algumas entendem que só é violência quando tem agressões físicas. Então, um atendimento de qualidade faz toda a diferença na
hora de tipificar a violência contra a mulher que nos procuram
no Sapem. Então assim, a forma que nós temos de identificar é
deixando a mulher de fato falar o que aconteceu, o que está acontecendo, porque se o profissional se atentar somente para os últimos fatos, então acaba que a mulher vai colocar muito pontual o
que aconteceu... que foi na sexta - feira que aconteceu isso e isso.
Então ela vai conseguir te dizer o que aconteceu na sexta-feira,
mas quando deixamos a conversa fluir e pergunta sobre outros
episódios de violência e vai tendo uma escuta qualificada, nós
vamos conseguindo identificar vários outros tipos de violência
(Assistente social, Entrevista/2019).

Por meio da escuta qualificada, os profissionais realizam os
encaminhamentos aos serviços oferecidos, tanto as vítimas, quanto aos agressores e a família. O modelo de atendimento a violência,
predominantemente paternalista, é um grande desafio para Rede de
Atenção a Mulher. A percepção do profissional inserido nesse campo
de atuação deve ser totalmente desprendida de preconceitos e juízo.
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Trata-se do olhar de um profissional comprometido com a pauta ética da categoria no bojo da materialidade do Projeto Ético-político.
Sobre os desafios profissionais na luta por direito no cenário público,
destaca-se que:
Isso requer competência teórico-metodológica para ler a realidade e atribuir visibilidade aos fios que integram o singular no coletivo quanto à incorporação da pesquisa e do conhecimento do
modo de vida, de trabalho e expressões culturais desses sujeitos
sociais, como requisitos essenciais do desempenho profissional,
além da sensibilidade e vontade política que movem a ação (IAMAMOTO, 2009, p. 34).

Diante do ensejo, expressam-se os desafios da competência
profissional ao atendimento das demandas. Trata-se de fomentar a
visibilidade na perspectiva do singular (sujeito) no bojo da coletividade com toda a sua historicidade, condição social e cultural, para
que o assistente social possa efetivamente desenvolver seu exercício
profissional em conformidade com as necessidades humanas.
Entre os embates apontados pelos profissionais de Serviço Social, pontuam-se ainda as questões relacionadas às demandas
crescentes, o que impossibilita o quantitativo de profissionais para o
desenvolvimento de um exercício profissional pautado em intervenções mais efetivas, conforme as reflexões do relato a seguir:
De princípio, o acolhimento às mulheres é realizado pelas atendentes da recepção que preenchem o cadastro e em seguida demandam para o profissional de Serviço Social ou da Psicologia.
Nós temos na unidade 3 (três) assistentes sociais, e uma psicóloga. O trabalho realizado por nós a essas mulheres que nos
procuram inicia-se através do atendimento individual e caso seja
necessário, realizamos atendimento psicossocial. Então, assim,
porque não realizamos de início o atendimento psicossocial?
Primeiro porque a maioria dos atendimentos é de primeira vez e
é com a escuta qualificada que conseguimos saber a real situação
daquele sujeito feminino. Segundo é porque não temos a quantidade de profissionais suficiente para atender a nossa demanda
(Assistente social, Entrevista/2019).

Evidencia-se que a escuta qualificada deve ser realizada com
atenção para ouvir o problema do outro e sua história, pois a partir
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do estabelecimento do vínculo necessário com o usuário é possível
mergulhar na subjetividade e particularidade do outro. Na escuta
qualificada o usuário oferece elementos necessários como: “liberdade, confiança, compreensão, paciência, prontidão para ajuda, atenção, abertura a fala para a fluência dos conteúdos mais profundos,
não recriminação, e sigilo” (MAYNART et al, 2014, p. 303).
Diante dos desafios profissionais, enfatiza-se ainda:
A importância de perceber as origens sociais de determinado padrão vigente de relações de gênero reside na constatação de que,
se as causas da desigualdade são sociais, são igualmente sociais
as possibilidades de transformação, evidenciando que não é concebível, nos dias atuais, pensar que a justificativa das desigualdades entre homens e mulheres resida no plano dos fatores naturais
(SOUZA, 2015, p.186).

É relevante para o processo de enfrentamento a violência
contra a mulher, que o profissional de Serviço Social, conheça o
contexto que envolve a problemática histórica, social e cultural
das relações desiguais de gênero, perpetrados pela sociabilidade
capitalista excludente e patriarcal. Os profissionais precisam buscar
maiores potenciais de qualificação para que possam legitimamente
decifrar às realidades que se descortinam diante do cenário de
violência, potenciais que demandam inclusive o reconhecimento
de que o sujeito feminino hoje não se resume apenas às assertivas
que envolvem as perspectivas anatômico-biológicas, mas envolvem
a condição de identidade feminina, seja cisgênero ou transgênero,
além de envolver questões de orientações sexuais voltadas a
homoafetividade. Conhecer e incluir a diversidade sexual e humana
também perfaz o trabalho profissional do assistente social para o
fortalecimento da Rede de Atenção a Mulher do Estado do Amazonas.
Outro dado relevante da pesquisa sinalizado em campo na
realidade de Manaus refere-se ao compromisso Ético-político de
profissionais do Serviço Social, conforme a reflexão a seguir.
Nós realizamos um atendimento acolhedor, diferenciado, de forma humanizada as mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar, independentemente da cor, raça, classe social, orientação sexual, renda, cultura, religião, nível de escolaridade e idade
(Assistente social, Entrevista/2019).
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O posicionamento profissional aponta o compromisso efetivo com a materialidade do Projeto Profissional, asseverado pelos
princípios do Código de Ética, que pactua a justiça social, luta por
democracia, defesa intransigente dos direitos humanos entre outros
aportes fundamentais para a construção de um exercício profissional
comprometido com as demandas da população usuária dos serviços.
Tem-se claro que não existe o Serviço Social universal e nem
um único jeito de ser assistente social na sociedade capitalista
brasileira, sul-americana, cabocla, amazonense etc., porque não
existem seres humanos iguais, nem projetos humanos idênticos,
mas existem, sem dúvidas, objetivos comuns que podem ser fortalecidos e buscados coletivamente (SILVA, 2015, p.224).

A autora faz uma relevante reflexão sobre o Serviço Social
contemporâneo, comprometido com as demandas sociais, com a
classe subalterna e acima de tudo, com seus usuários. Explicita ainda
a importância do olhar profissional para a diversidade humana em
todas as suas condições apresentadas e trabalhadas para o fomento
da inclusão social.
Assim, o trabalho profissional do assistente social destaca-se
na reconstrução de histórias de vida das mulheres em situação de
violência e o Serviço de Apoio Emergencial a Mulher - Sapem, que
como um braço da rede de atendimento, aponta que a partir da visão
de profissionais com comprometimento ético-político, é possível desenvolver ações de enfrentamento às diversas expressões da questão
social consequentes da violência.

Conclusão
O trabalho profissional de assistentes sociais junto às mulheres em situação de violência se configura como desafiador. A rede
socioassistencial contabiliza lacunas, apesar do tempo de implementação na cidade. Apesar do cenário que conjuga cortes de direitos
básicos nas políticas públicas, o Serviço de Apoio Emergencial a Mulher – Sapem se destaca como um braço dessa rede que evidencia o
compromisso profissional efetivo, na busca da luta por justiça social,
enfrentamento às expressões de violência e busca de emancipação
dos sujeitos femininos que demandam o serviço.
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O Sapem apresenta desafios no âmbito estrutural, funcional,
entre outros, mas revela também assistentes sociais comprometidos
com o cotidiano crítico do trabalho profissional. O contexto de sociabilidade capitalista excludente é atroz na condução dos miasmas
sociais que agravam as expressões da questão social, mas apontam
também que na linha de frente evidencia-se a resistência de profissionais, que diante das demandas, aportam seus conhecimentos e intervenções na postura ética e política, embasadas no Projeto Profissional da categoria. Os tempos podem ser sombrios no que se refere
ao corte de recursos e de direitos, urge o desenvolvimento de novas
possibilidades e resistências, mas como disse o poeta amazonense
Thiago de Mello (1992 p. 32), “não tenho um caminho novo, o que
tenho de novo é o jeito de caminhar”.
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TRABALHO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE
SOCIAL NA POLÍTICA HABITACIONAL
DE INTERESSE SOCIAL EM CIDADES
AMAZÔNICAS1
Alyne Lima da Silva2
Roselene de Souza Portela3

Introdução
O que se verifica na atual conjuntura, como característica da
urbanização, é a espoliação urbana, o afastamento da população com
baixo poder aquisitivo para as áreas periféricas e o domínio, cada
vez maior, do capital financeiro sobre o mercado imobiliário, que se
utiliza da urbanização para possível produção e reprodução de seus
negócios. Ou seja, a cidade tornou-se mercadoria e somente usufrui
dela quem pode pagar.
Dessa maneira, o espaço capitalista é um âmbito marcado por
conflitos entre classes antagônicas. Esse embate histórico, alimentado pela concentração de capital, desencadeou múltiplas expressões
da “questão social”, dentre elas: a desigualdade social e a pobreza,
que são elementos resultantes da violação dos direitos mínimos do
cidadão.
Considerando que o assistente social tem nas expressões da
“questão social” seu objeto de trabalho, e “que este se configura cada
vez mais vinculado ao espaço urbano, e nas políticas sociais uma forma de intervenção na realidade social, o direito à cidade e a política
1 Esse artigo é fruto da pesquisa realizada durante o Mestrado sanduíche no Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social, da Universidade Federal do Pará, com mobilidade na
Universidade Federal do Amazonas e está baseado, também, nos resultados do projeto de
pesquisa sobre o trabalho do assistente social na habitação.
2 Assistente Social. Graduada pela Universidade Federal do Pará. Mestranda do Programa
de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará (PPGSS/UFPA).
Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Urbanas e Movimentos Sociais na
Amazônia (GPPUMA). E-mail: alyneufpa@gmail.com.
3 Assistente Social. Docente Adjunto da Faculdade de Serviço Social e do Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/UFPA). Doutora em Ciências Socioambientais
pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UFPA). Integrante do GPPUMA. ORCID 0000-0003-3339-3528. E-mail: roselene@ufpa.br.
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habitacional assumem especial relevância” (AHLERT; MUNHOZ,
2018, p. 144). Assim sendo, o exercício profissional do assistente social é um elemento indispensável para resolução das problemáticas
existentes na sociedade, uma vez que esse profissional desempenha
seu trabalho a partir de ações que transformam a realidade social e as
relações sociais nela existentes.
Em meio a isso, pode-se afirmar que um dos componentes essenciais na luta pelo direito à moradia digna é a atuação do trabalho
social, por dentro das políticas públicas de habitação e que tem em
sua linha de frente o trabalho profissional do assistente social, que
objetiva não apenas garantir direitos como a moradia, mas também,
contribuir com a autonomia política da população, fortalecimento
dos movimentos populares e emancipação humana.
Conforme ressaltam Ahlert e Munhoz (2018), o Serviço Social
tem no seu projeto ético-político o compromisso com a classe trabalhadora, sobretudo aquela que se encontra à margem dos direitos
sociais e, por isso, a questão urbana e o direito à cidade e à moradia
são eixos privilegiados de seu trabalho profissional.
Entretanto, a ação do técnico social, com formação em Serviço Social, é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que precisa garantir os interesses da classe trabalhadora, necessita garantir,
igualmente, os da instituição, na qual estão inseridos, e, dentro do
modo de produção capitalista, esses interesses são antagônicos; e a
materialização desse trabalho pode ser encontrada em cidades amazônicas, nas quais os assistentes sociais articulam estratégias diárias
para mediar os conflitos existentes no contexto do direito à moradia.
Nesse sentido, o objetivo desse artigo é realizar uma reflexão
sobre o trabalho profissional do assistente social na implementação
da política habitacional de interesse social em cidades amazônicas,
especialmente em Belém/PA e em Manaus/AM, evidenciando as
controvérsias, desafios, possibilidades e os limites do trabalho deste
profissional.
Para tal, o texto está subdividido em: uma apresentação do
trabalho; o tópico segundo discorre sobre a produção capitalista da
moradia e a luta pela garantia do direito à habitação; na sequência,
discute-se a política habitacional de interesse social no contexto amazônico e sua interface com o Serviço Social; no quarto tópico, reflete- 308 -

-se sobre o trabalho do assistente social nas políticas habitacionais de
interesse social em cidades amazônicas, em especial em Belém/PA e
em Manaus/AM, colocando em evidência os dilemas e desafios para
a efetivação de seu trabalho; e por último, algumas considerações que
sintetizam as reflexões do capítulo.

Sociedade Capitalista e Luta de Classes: problemática habitacional
Partindo do pressuposto de que a questão da moradia é um
problema histórico e se incorpora como expressão da “questão social” a partir dos processos de industrialização e de urbanização, que
teve seu início no século XIX em cidades europeias, com a Revolução
Industrial; e em 1872, com uma crítica sobre as concepções de Proundhon, acerca de sua forma de solucionar a questão da moradia, a
partir do pensamento e ideologia burguesa, Engels (2015) elabora
escritos que relacionam o modo de produção capitalista e a problemática da moradia, com o surgimento de dicotomias, entre elas, a
relação cidade-campo (submetendo o segundo ao domínio do primeiro).
A partir do autor, entendemos que o fato de tentar decifrar
a questão da moradia não nos permite eliminar as expressões da
questão social, pois o não acesso à moradia é apenas uma de suas
incontáveis formas de materialização, demonstrando com sua análise
que, na sociedade capitalista, além de não poder suprimir a oposição
entre cidade e campo, ela “é forçada, ao contrário, a exacerbá-la diariamente” (ENGELS, 2015, p. 80).
Davis (2006, p. 95; 212), ao discutir a questão da moradia, é
enfático na assertiva de que os impactos que surgem do método de
valorização imobiliária na produção de escassez de moradia e do enriquecimento de um seleto grupo contam com a ajuda do Estado,
pois, a especulação imobiliária progride até mesmo em localidades
onde a “terra envolvida é oficialmente de domínio público”, enquanto isso, pelo mundo inteiro as pessoas que não dispõem de moradia
são oficialmente consideradas faveladas. Assume-se a discussão de
Engels (2015), ao analisar a situação da classe trabalhadora nas cidades urbanas, que considera que:
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A sociedade, inteiramente atomizada, não se preocupa com eles,
atribuindo-lhes o encargo de prover suas necessidades e as de
suas famílias, mas não lhes oferece os meios para que o façam
de modo eficaz e permanente. [...]. Por regra geral, as casas dos
operários estão mal localizadas, são mal construídas, mal conservadas, mal arejadas, úmidas e insalubres; seus habitantes são
confinados num espaço mínimo e, na maior parte dos casos,
num único cômodo vive uma família inteira; o interior das casas
é miserável (ENGELS, 2015, p. 115).

Os processos observados, pelo autor, acerca da moradia, ainda
se repetem na história urbana como uma extensão estratégica desse
movimento da acumulação capitalista. Em meio a isso, reflete-se sobre a mercantilização da terra urbana e da moradia que, em lugares
com mudanças demográficas de alta rotatividade, mas com baixas
oportunidades de emprego, é, segundo Davis (2006, p. 101), uma
“receita teórica” que converge para a logística de superpopulação e
aluguel crescente, que é justamente a receita utilizada pela força de
mercado que o Banco Mundial cogita ser uma boa alternativa para a
crise habitacional urbana em países “em desenvolvimento”, a partir
de manuais elaborados de maneira genérica e aplicados em regiões
distintas, com características muito peculiares, que muito ultrapassam os roteiros pré-determinados.
Entretanto, em casos de projetos urbanísticos grandes, denominados “faraônicos”, como os que envolvem o domínio e utilização
de terras, o mercado não pode e nem consegue atuar sozinho, por
isso toma o Estado como aliado, que tem um papel fundamental de
regulação e/ou concessão. Mas, em contrapartida, essas movimentações não ocorrem de maneira unilateral, pois a classe trabalhadora
também percebe o objetivo desse movimento, resistindo e exigindo
mudanças de posicionamento do Estado.
Tomando essa condição como partida, percebe-se que é a partir do momento que não dispõe de recursos financeiros para usufruir
de habitação digna, a classe trabalhadora, não conformada com o
status quo, parte para o enfrentamento de melhores condições de
moradia e esse mostrou ser uma justificativa relevante para o desenvolvimento de Políticas Habitacionais de Interesse Social (PHIS).
A luta pela moradia provoca um conjunto de condições objetivas, entre elas a capacidade de organização das famílias e da comuni- 310 -

dade. Todavia, esta é aflorada apenas em momentos que se mostram
críticos e urgentes, o que demonstra certa fragilização em períodos
em que essas organizações são postas à prova. Sem dúvida, a luta
pelo uso e ocupação do solo urbano tornou-se uma das reivindicações mais urgentes dos trabalhadores urbanos. Essas ações advêm do
movimento de moradia e sua articulação com outros movimentos,
como o por cultura, em defesa da acessibilidade, a luta por transporte
e mobilidade, a luta pela saúde, por melhores condições de trabalho,
provocando na sociedade demandas populares.
Com o acirramento dessas reivindicações, o Estado precisa, de
alguma forma, apresentar respostas públicas no campo habitacional.
No entanto, faz-se necessário que a problemática habitacional seja
analisada à luz do desenvolvimento capitalista, uma vez que é onde
se materializam os processos de trabalho na cidade e se insere a discussão acerca da PHIS, bem como, do trabalho do assistente social em
programas e projetos de habitação. Percebe-se, então, que o cenário de
implementação da política habitacional direcionada para a classe trabalhadora é permeada de conflitos e contradições próprios da cidade
capitalista contemporânea, onde os organismos multilaterais acabam
direcionando o conteúdo da política urbana e habitacional brasileira.
Desse modo, o próprio modelo de implementação do trabalho
social é previamente desenhado e faz parte do processo da política de
desenvolvimento elaborado e executado pelo governo brasileiro, no
qual famílias ou bairros inteiros são segregados em nome do chamado
“desenvolvimento do país” e do embelezamento urbano e, nesse modelo de sociedade, interminavelmente mais pessoas tendem a se tornar “supérfluas”, já que a todo o momento as pessoas vão, gradativamente, perdendo suas condições para vender sua força de trabalho, o
que, via de regra, acarreta em um processo de migração universal, que
está intrinsecamente ligado a terra que, consequentemente, vincula-se
a “problemática” de oportunidade/escassez de moradia (KURZ, 2015,
p. 57).
As cidades passaram a se remodelar e a terem que se adequar
às novas dinâmicas econômicas e sociais que transformaram o modo
de vida e a organização do território, provocando e acirrando disputas
por moradia e trabalho, o que deu às cidades o status de cidade seletiva, acarretando diversas formas de segregação. Belém/PA e Manaus/
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AM passaram pelo mesmo processo histórico e político de exploração
de riquezas naturais e segregação socioespacial (CRUZ, 2012; PORTELA, 2005).
No âmbito de Belém/PA, segundo Portela et al (2018), que
compreende um contexto muito particular de cidade amazônica,
ocorreu um movimento de adensamento das “baixadas”4, o que sanciona a tendência mundial de segregação socioespacial, avultando o
contraste entre áreas centrais, de terras altas com infraestrutura urbana, e áreas de “baixadas”, ocupadas por quem não possuía poder
aquisitivo.
Em Manaus/AM, ocorreu o mesmo movimento, com as cidades se modelando a partir de famílias buscando melhores condições
de vida, ocupando áreas de risco como áreas íngremes, alagáveis,
com condições precárias de habitabilidade. Essa intensificação de
ocupação em áreas de igarapé foi adensada após a década de 1960
(CRUZ, 2012).
Partindo disso, pode-se refletir que a problemática habitacional deve ser compreendida em sua totalidade, principalmente em um
contexto amazônico, com inúmeras particularidades, uma vez que
é um desafio pensar o direito à cidade e à moradia em um cenário
controverso, cuja apreensão é feita de maneira fragmentada.

Política Habitacional de Interesse Social no Contexto Amazônico e Serviço Social
Pensar as políticas habitacionais, e sua interface com o Serviço Social, em/para um contexto amazônico é um processo delicado,
como explana Guerra (2019) acerca dos desafios do trabalho profissional no âmbito das políticas sociais. Pois, políticas habitacionais em um cenário amazônico não querem dizer, necessariamente,
próprias para a região, sendo apenas políticas globais de habitação
aplicadas em diversas regiões, dentre elas, na Amazônia. No entanto, políticas sociais para um contexto amazônico é algo complexo e
problemático.
4 São “planícies holocênicas denominadas de várzeas, palafitas ou baixadas, com níveis
topográficos baixos holocênicas que vão de 0 a 4 metros de altitude. São áreas que sofrem
inundações diárias, que se dão pela influência das marés ou de índices pluviométricos
intensos. As várzeas estão presentes no entorno da baía do Guajará, do rio Guamá e baixos
cursos dos igarapés que recortam a Região Metropolitana de Belém” (PIMENTEL et al,
2012, p. 36).
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É complexo, porque pensar o planejamento de políticas para a
Amazônia é tão particular e requer um conjunto de profissionais que
conheçam a problemática em uma perspectiva global e, ao mesmo
tempo, a vivência e especificidades dessa região, não apenas acerca
de territorialidade e espaço físico, mas nas formas tanto de produção
de renda quanto de relações sociais e culturais próprias do modo de
vida das famílias (ribeirinhas, quilombolas, indígenas, pescadores,
entre outros), desvelando as formas de relação com o ambiente/
espaço em que habitam, as formas de vida muito peculiar, sendo
necessário pensar políticas urbanas e habitacionais que respeitem a
singularidade da região.
E, é problemático na medida em que o modo de produção
capitalista não só permite como instiga a transformação da política
social em uma política fragmentada (NETTO, 2011), criando mais
oportunidade de acúmulo de capital, e o olhar para regiões, como a
Amazônia, também se insere na lógica da fragmentação, pois submete a população a situações de vulnerabilidade social e de segregação socioespacial, levando as famílias com baixo poder aquisitivo
à residirem em áreas sem infraestrutura urbana, sem equipamentos
coletivos, morarem em habitações precárias, em áreas de risco, aumentando, assim, a insegurança ambiental, entre outros fatores.
Mesmo utilizando-se de um discurso de sustentabilidade, não
promovem a inserção desse conceito em eixos como de emprego e
renda ou de organização comunitária. A não consideração dessas
questões retira da região as suas maiores riquezas: sua identidade e
sua história. Destarte, as políticas delineadas para as cidades são organizadas de forma descolada do contexto regional, o que fragmenta
os resultados, não possibilitando a aplicabilidade com respostas totalizantes.
Então, é importante perceber que o formato que ocorreu (e
ainda ocorre) a urbanização da Amazônia, as formas de segregação
socioespacial nas cidades e comunidades amazônicas, e a organização das lutas pelo direito à moradia, podem proporcionar subsídios
para entender esse processo, bem como, podem abrir possibilidade
de pensar novas formas de moradia que contemplem os anseios da
população (RUSSI, 2014).
Estudos têm mostrado que o modelo de produção e reprodução capitalista é uma forte tendência à elaboração de cidade global,
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com vistas ao turismo, ao “progresso”, a vender uma imagem futurista, sem desigualdades e limpa, mas a forma de atuação nos grandes
empreendimentos é um modelo de cidade segregada, intensificando
o acirramento da luta de classes, pois tomam como modelo de desenvolvimento estratégias elaboradas para cidades do sul e sudeste, e
as aplicam na região amazônica como um modelo geral a ser implementado (SILVA et al, 2019).
Segundo as autoras, o próprio modelo de política habitacional implementado nessa região apresenta elementos que não podem
ser descartados como: as diversas ilhas próximas da área central e a
necessária relação com o rio, que absorvem um modo de vida muito característico, com um modelo de moradia peculiar, mas que são
devastados para dar lugar a um modelo que não respeita o conhecimento adquirido que atravessa gerações e, tampouco, supre as reais
necessidades dessas comunidades, transferindo suas moradias para
longe do local de origem, modificando bruscamente sua forma de
vida, de trabalho, as relações sociais e com o rio, gerando conflitos
internos e externos.
Nesse contexto, destaca-se o papel do Estado capitalista, que
atua como instrumento de dominação de classe, ao capturar boa parte do excedente social e enquanto resposta a população no contexto de moradia-localização-urbanização, atende demandas da classe
burguesa, o que contrasta com a problemática do atendimento das
demandas das classes mais baixas, pois o urbano é expressão viva da
forma de atividade econômica.
Sendo assim, pode-se perceber que as questões políticas e
econômicas, por meio de seu modelo de desenvolvimento, refletem
diretamente nas questões urbanas amazônicas. A influência direta
da ação pública sobre a vida da população vem causando mudanças
substanciais na dinâmica de sua produção e reprodução social. Haja
vista que as ações governamentais, de modo geral, possuem poder
de regular a intervenção social tendo como limite e condicionante a
questão econômica, política e social.
Logo, há uma lógica que permeia a localização de moradias
produzidas em determinados subespaços e a esta lógica vincula-se
diretamente ao preço dos terrenos e ao poder aquisitivo dos futuros
moradores das unidades habitacionais e, em meio a isso, o assistente
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social, como técnico social, é chamado a atuar de maneira estratégica, buscando garantir o direito à moradia digna, ao mesmo tempo
em que atende as demandas postas pelo Estado, ao qual está subordinado.
Sendo assim, a inserção do assistente social na esfera da Política Habitacional de Interesse Social (PHIS) está ligada ao enfrentamento das expressões da “questão social”. A PHIS é uma política
pública conquistada no seio das lutas sociais – do investimento em
mobilizações, reivindicações e pressão popular – pela Reforma Urbana e pela moradia digna, que carregam consigo uma trajetória de
muitos avanços/conquistas, continuidades e descontinuidades em
nível nacional, e o trabalho profissional do assistente social, dentro
da equipe técnica do trabalho social – que incluem ainda sociólogos,
pedagogos, psicólogos, etc. – é um instrumento fulcral no processo
de garantia de direitos.
Desse modo, o exercício profissional está comprometido com
a superação de contradições existentes na área urbana e habitacional,
com o encaminhamento da política em si e com a elaboração de alternativas que possibilitem a organização da população e a participação popular em discussões sobre o direito à moradia digna, uma vez
que esse profissional tem papel fundamental no que diz respeito ao
fomento dessa participação nos processos decisórios.
A participação popular, no âmbito do planejamento e gestão de
políticas urbanas, sempre esteve atrelada a processos que visam
superar os mecanismos de exclusão social presentes no tecido
social, através da conquista de espaços onde seja garantida a participação da sociedade na gestão das cidades. Nesse sentido, a
luta pelos serviços básicos de infra-estrutura, saúde e educação
(PORTELA, 2005, p. 142).

Atualmente, o Estado exige a inserção do profissional de
Serviço Social no âmbito da política habitacional e, geralmente, os
profissionais atuam no interior de programas e projetos de caráter
habitacional de interesse social que se destinam à população de baixo poder aquisitivo. Estima-se que, na área urbana e habitacional,
o assistente social deva priorizar intervenções direcionadas à classe
trabalhadora. Além disso, para execução de suas ações no âmbito da
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PHIS, a categoria profissional efetiva suas ações não somente a partir
do trabalho social, mas é um campo de trabalho denso e rico para o
Serviço Social.
O trabalho social [...] é um componente essencial da política habitacional e urbana. Configura-se como processo de trabalho em
territórios determinados, que efetiva um amplo leque de ações,
permeado por uma perspectiva socioeducativa e política, pautado nos valores democráticos e de justiça social. O horizonte do
trabalho é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a defesa
dos direitos sociais, o acesso à cidade, à moradia, aos serviços
públicos e o incentivo e fortalecimento da participação e organização autônoma da população (PAZ; TABOADA, 2010, p. 70).

Assim, cabe elencar o trabalho do assistente social no espaço
urbano, em meio aos entraves e estratégias que permeiam o desenvolvimento de sua atuação profissional, na viabilização dessas políticas e que consolida (algumas de) suas ações pelo trabalho social.
Neste contexto, o profissional elabora, acompanha, executa projetos
e programas sociais/habitacionais, com o propósito de viabilizar o
acesso dos usuários aos serviços públicos e de infraestrutura.
Segundo Vasconcelos et al (2014), o trabalho do assistente social tem como principal objetivo efetivar ações de cunho informativo
e educativo que assegure a participação e organização dos cidadãos,
no processo de melhoramento das condições de vida das famílias
beneficiárias dos programas e projetos que são financiados pelo governo federal e estadual, mas o projeto profissional do Serviço Social
orienta instigar essa população para organização política, visando
uma participação plena e não fragmentada, o que não é possível nesse modo de produção capitalista.
Paz (2018) ressalta que, com a crise econômica do neoliberalismo, houve o desmonte das políticas habitacionais e das equipes de
trabalho social em diversas prefeituras, em especial pode-se destacar
as prefeituras amazônicas, onde ocorreram uma ampliação da terceirização por meio de empresas especializadas.
Essa forma de desmonte das políticas públicas afetou diversas
questões relacionadas à habitação, tais como recursos financeiros e
humanos, contratos, mudanças na dinâmica de trabalho e etc., que
se mostram mais acelerados e com a relação de metas/tempo de con- 316 -

clusão mais delineados. Em relação aos desafios postos ao assistente social no contexto amazônico, podem-se citar: o enfrentamento
das precárias condições de vida dos futuros moradores; a busca pela
construção de territorialidades em contextos diversos; a instituição
de uma verificável gestão democrática com controle social; o fortalecimento a partir do programa da cidadania e da perspectiva dos
direitos sociais mais amplos; e, sobretudo, o desenvolvimento de metodologias de trabalho contínuo e sistemático.
É preciso que os assistentes sociais, enquanto técnicos
sociais inseridos no planejamento e execução do trabalho social,
encaminhem suas ações a partir da compreensão das especificidades
de cada região, em especial a amazônica, a qual vão atuar, devendose ter um olhar crítico diante da realidade e compromisso éticopolítico no atendimento as famílias a serem incluídas em programas
e projetos ligados a políticas de habitação. Cabe ressaltar que tem
o papel de compreender as contradições existentes no percurso da
implementação das políticas públicas.
Nesse sentido, e, levando em consideração suas condições,
tanto históricas quanto conjunturais, não é possível haver neutralidade quando se fala do trabalho do assistente social nas políticas
urbana e habitacional e, dito isso, esse profissional por meio do trabalho social está respaldado, como afirma Guerra (2019), no compromisso que é assumido no Projeto Ético Político que estabelece
certas características em sua relação com os usuários dos programas
e projetos de habitação.

Dilemas e Desafios ao Trabalho do Assistente Social na Execução da Política Habitacional de Interesse Social
As ações do trabalho do assistente social nas políticas urbana e
habitacional são contraditórias e controversas, ao passo que esse profissional deve garantir os direitos da classe trabalhadora, bem como
precisa atender as demandas e requisições institucionais, que, muitas
vezes, são antagônicos no modo de produção capitalista.
De acordo com Ahlert e Munhoz (2018, p. 153), diante da
contradição que permeia o trabalho dos assistentes sociais nas políticas sociais, o espaço ocupado por esse profissional “pode ser considerado complexo, já que percebe as limitações institucionais ao mesmo
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tempo em que se depara cotidianamente com as necessidades da população atendida, que se ampliam diante do retrocesso de investimentos na área social e da crise econômica”.
Então, refletir sobre os limites e desafios do trabalho profissional do assistente social na política habitacional de interesse social é,
também, compreender que estão diretamente ligados a velhas lógicas
que são reproduzidas em muitos programas habitacionais nos quais
estão inseridos, que privilegiam a remoção de famílias de áreas centrais ou valorizadas nas cidades, mediante a ideia de embelezamento
urbano, reforçando os processos de elitização e de gentrificação, ratificando a segregação socioespacial.
Desse modo, com intuito de dar visibilidade ao trabalho profissional dos assistentes sociais e determinados desafios a serem superados pela incompatibilidade entre a atuação profissional, a partir
do projeto ético-político, e o modelo institucional vigente, elencam-se pontos que se convertem em dilemas, possibilidades e limites de
trabalho deste profissional em cidades amazônicas, como Belém/PA
e Manaus/AM.
O primeiro ponto a ser enfatizado é sobre a relação direta e
indireta com a violência durante a execução do trabalho do assistente social, uma vez que essa violência e suas contradições permeiam
os empreendimentos urbanísticos e habitacionais, promovendo uma
cultura de medo entre moradores e profissionais, especialmente os
assistentes sociais, que trabalham, tanto nas empresas terceirizadas
como nas prefeituras, realizando visitas às áreas dos conjuntos habitacionais ou obras de infraestrutura. Essas formas de violência podem ocorrer por meio de: assaltos; imposição – pela organização do
tráfico de drogas – do código de silêncio que limita a obtenção de
informações dos profissionais por parte dos moradores, balizando a
realização de pesquisas ou obtenção de dados nessas áreas; ameaças
aos profissionais que acompanham ações de despejo; ameaças por
parte de usuários de drogas e de traficantes; entre outros.
Dada essas situações, muitas vezes, os assistentes sociais são
“obrigados” a solicitar apoio policial para acompanhamento aos
locais dos empreendimentos e efetivação do trabalho do assistente
social, o que “possibilita” a segurança para a ação profissional, mas
motiva um comportamento defensivo dos sujeitos que não se sentem
- 318 -

“à vontade” para dialogar em meio a um sentimento de “vigilância
policial”.
Outro ponto a ser destacado é a relação entre trabalho e formação profissional, abordando mais especificamente a questão da
educação permanente dos profissionais. O profissional de Serviço
Social precisa romper com o velho jargão de que “na prática a teoria é outra” e desenvolver ações de maneira mais crítica reflexiva e
menos burocratizante, imediatistas, fragmentadas, que possibilitem
questionar as causas e motivos das mazelas sociais, vislumbrando
a totalidade da realidade social e, consequentemente, desvelando o
aparente.
Para Ruita e Tavares (2007), a práxis dos assistentes sociais
está fundamentada nos conhecimentos adquiridos durante sua formação acadêmica, o que possibilitará uma ação pensada e refletida
por meio da utilização dos fundamentos teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político, ultrapassando o campo do cotidiano
e a prática pautada na razão instrumental.
É importante ressaltar que os profissionais de Serviço Social,
que atuam na política habitacional, enfrentam dois desafios nesse
aspecto da qualificação e educação permanente: um, diz respeito
as poucas ofertas de capacitações, em geral, na área de atuação, que
possam tanto desenvolver as habilidades e competências do que foi
apreendido durante a formação profissional acadêmica quanto se
manter atualizado perante as diversas expressões da “questão social”,
que estão sendo mais discutidas na atualidade, pois a realidade é bem
dinâmica e, a cada momento, é levantada uma nova problemática,
um novo debate acerca das políticas urbanas e habitacionais, além
das discussões sobre garantia de direitos que se metamorfoseiam
em novas formas de mazelas sociais e que vão sendo expressas na
sociedade; e, outro, é a sobrecarga de trabalho, faltando-lhes tempo
para realização das capacitações.
Também, ressalta-se que a precariedade e sobrecarga no ambiente de trabalho demanda atenção constante dos profissionais,
pois, mesmo que esses estejam liberados para as capacitações, têm
que ficar disponível “a todo o tempo”, o que faz com que a realização
das capacitações não possibilite a participação efetiva dos assistentes sociais, os quais ficam respondendo as demandas das instituições
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por meio de uso de aparelhos celulares (ligações ou plataformas de
comunicação, como whatsapp).
Ocorre um fenômeno debatido por Cantor (2019, p. 45-61),
em que afirma que o trabalho foi “celularizado”, o que possibilita
ao capital continuar explorando a força de trabalho mesmo nos horários não comerciais, em fins de semana e feriados. Essa situação
desqualifica no lugar de qualificar esse profissional e, a longo prazo,
pode acarretar problemas de adoecimento profissional.
O terceiro ponto remete a questão da (des)burocratização dos
atendimentos e serviços aos usuários, principalmente, pelo fato de
que o trabalho profissional tem sido pautado pela lógica da burocracia e de políticas engessadas, que afetam, na maioria das vezes, direta
e/ou indiretamente a garantia dos direitos sociais. Reconhece-se que
uma construção ideológica, coletiva e hegemônica que possa subsidiar um fazer profissional na perspectiva de uma orientação crítica,
tem que se fazer, não apenas pelo discurso, mas também por meio
da incorporação às elaborações teleológicas do trabalho profissional
e ao exercício efetivo, o que deve abranger sim, os instrumentos técnico-operativos, bem como, a articulação com os demais elementos
que incorporam as três dimensões de trabalho do assistente social.
Levando em consideração tanto superar a visão burocrática,
quanto avançar na busca por viabilizar a garantia de direitos aos sujeitos sociais, bem como, contribuir com sua emancipação política,
toma corpo o grande desafio para o Serviço Social que, para Iamamoto (2015, p. 368), é o de apropriação do “significado social do trabalho” do assistente social na política de habitação de interesse social.
O quarto ponto discorre sobre as condições de trabalho precárias em geral. Falar em condições de trabalho significa criar bases
para possibilidades e alternativas de trabalho concreto ou empecilhos
e desafios ao trabalho profissional quando essas condições de trabalho se apresentam de maneira precária no exercício profissional. As
requisições institucionais são impositivas e, dentre elas, algumas não
são atribuições profissionais, mesmo assim, nas contradições expostas na instituição, oferecem a possibilidade de atender qualitativamente o usuário a partir de um direcionamento “dos interesses e necessidades dos trabalhadores” e, nesse sentido, o desafio é identificar
e priorizar essas requisições, assim como “dar respostas qualificadas
a ela” (VASCONCELOS, 2015, p. 530).
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Vale destacar que as condições precárias tendem a se agravar – especialmente aos profissionais que ocupam cargo de chefia
(não concursados) – em períodos de campanhas eleitorais, nos quais
os assistentes sociais, assim como outros profissionais passam por
inúmeros tensionamentos ético-políticos, a partir das “novas” requisições institucionais nesses períodos, que reduzem as ações políticas
às ações partidárias.
Outro fator que implica nas condições precárias de trabalho
é o espaço físico estrutural de algumas instituições, com “portas labirintos” (que passam de uma sala para outra e por esse motivo tendem a permanecer destrancadas); a acústica das salas, que permite
a propagação da conversa para além do ambiente delimitado para
isso, etc.
As condições de trabalho da categoria, em muitos locais, estão
de tal forma negligenciadas, quando são objeto de um projeto
deliberado de sucateamento, passando a atingir a materialidade
e a subjetividade dos profissionais, de modo a afetar a saúde físico-mental e a vida em geral (e de usuários), o que tem sido recentemente denominado por danos existenciais (FERNANDES,
2018, p. 100).

Essa questão estrutural tem sido negligenciada em muitos
espaços sócio-ocupacionais e é um fator importante, pois está diretamente relacionada com atendimento e exercício profissional de
qualidade. Outro problema relacionado as condições precárias de
trabalho nas políticas urbana e habitacional diz respeito a falta de
transporte para realização do trabalho profissional. Sem transporte,
os assistentes sociais não conseguem fazer as visitas domiciliares e/
ou ir aos empreendimentos urbanísticos ou habitacionais para realizar levantamento de dados e/ou elaboração de estudo social, assim
como realizar as atividades socioeducativas junto aos usuários; entre
outras atribuições.
O quinto, e último, elemento para reflexão tem relação com
sigilo, pois a falta de um local estruturado para atendimento ao usuário, ocasiona em exposição contínua do mesmo, além de interferir
diretamente na qualidade do atendimento, pois os usuários estão em
situação de expor suas mazelas sociais e estar em um ambiente que
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não é adequado, constrange o atendido, causando um “bloqueio” em
relatar a sua situação (SILVA et al, 2019).
Além disso, a falta de um espaço apropriado para a realização do atendimento social acarreta em alguns profissionais (sejam
assistentes sociais ou não) constrangimentos, no momento do atendimento, e provocam manifestações de preconceitos e julgamentos
por parte de outros profissionais, os quais desrespeitam normas e
posturas ético-profissional do trabalho e do Serviço Social, infringindo o Código de Ética Profissional dos assistentes sociais.
É condição essencial, portanto obrigatória, para a realização e
execução de qualquer atendimento ao usuário do Serviço Social
a existência de espaço físico, nas condições que esta Resolução
estabelecer […] Art. 2º- O local de atendimento destinado ao
assistente social deve ser dotado de espaço suficiente, para abordagens individuais ou coletivas [...], e deve possuir e garantir as
seguintes características físicas: a- iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a organização institucional;
b- recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que
for revelado durante o processo de intervenção profissional; cventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com
portas fechadas; d- espaço adequado para colocação de arquivos
para a adequada guarda de material técnico de caráter reservado […] Art. 3º- O atendimento efetuado pelo assistente social
deve ser feito com portas fechadas, de forma a garantir o sigilo
(CFESS, 2006, p. 1-2).

Portanto, os profissionais devem dispor de estrutura adequada ao atendimento sigiloso e a um local específico para guardar o
material sigiloso dos usuários, onde só os profissionais do Serviço
Social tenham acesso, o que tem se mostrado um grande desafio ao
trabalho desse profissional nas instituições, especialmente no campo
das políticas habitacionais.
Diante desses pontos, notam-se que muitos são os dilemas
e desafios postos aos profissionais de Serviço Social no desenvolvimento das políticas habitacionais de interesse social. Como destaca
Gomes (2015, p. 116), “é certo que o Serviço Social para colocar em
prática seu trabalho de forma politizada esbarra numa conjuntura
desfavorável”, mas faz-se necessário pensar e questionar o trabalho
cotidiano; criar formas criativas e críticas do trabalho social; e arti- 322 -

cular seu fazer profissional com a participação da população usuária,
buscando fortalecer o seu próprio trabalho profissional e os espaços
democráticos, construindo, assim, um projeto emancipador pelo direito à moradia na atual conjuntura.

Considerações Finais
A resolutividade da questão da moradia em contexto de cidade
capitalista pode ser considerada algo distante da realidade, no entanto, mesmo entendendo todas as contradições existentes no processo
de garantia dos direitos, o Estado tem que intervir e, para isso, os
assistentes sociais, bem como outros profissionais, são requisitados.
Dentre as contradições existentes para a efetivação das políticas urbana e habitacional, destaca-se que o trabalho social – no qual
o Serviço Social tem bastante representatividade no desenvolvimento e execução – mostra-se como um importante instrumento tanto
na efetivação dessas políticas, quanto de luta na garantia do direito
à moradia. Mas, para que essa efetivação ocorre de maneira plena
em regiões como Belém/PA e Manaus/AM, ainda existe um longo
caminho que perpassa o diálogo e pesquisas que se aproximem dessa realidade sobre os desafios, empasses e possibilidades do trabalho
do assistente social na habitação dentro de um contexto de cidade
capitalista.
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deral do Pará e o Centro de Investigação Universitário – CIES-IUL,
vinculado ao Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). Também, cabe mencionar que, o projeto iniciou em 2017 e foi concluído
em 2019.
O principal objetivo do projeto foi analisar as ações desenvolvidas com as famílias atendidas pelos assistentes sociais do Brasil e
de Portugal na área da Assistência Social, assim como seus desafios
diante de um contexto de austeridade.
A princípio, o referido projeto evidencia a necessidade de
uma ampliação da compreensão dos assistentes sociais, tanto do
Brasil quanto de Portugal, com relação às diversas formas de famílias
presentes na realidade dos dois países e sua interferência na orientação de políticas sociais dirigidas a elas (WALL; GUERREIRO, 2005).
Também, apresenta a necessidade de percepção das diversas configurações familiares presentes na atualidade que ultrapassam o “modelo” de família nuclear considerada “ideal”, composto de pai, mãe
e filhos. Tal modelo foi utilizado de forma sistemática para construir
parâmetros de ações governamentais junto às famílias em vulnerabilidade sem levar em consideração a diversidade de famílias existentes
na atualidade (FREITAS, 2010).
Na sequência, o estudo aponta como elemento principal de
análise a revisão da literatura sobre a produção do conhecimento
acerca do trabalho realizado com famílias no campo do Serviço Social no Brasil e em Portugal.
Desse modo, importa ressaltar que as transformações familiares e suas novas configurações devem ser analisadas como resultados da luta de classe e das transformações sociais que perpassam
a sociedade capitalista. Ainda, cabe enfatizar que, nos últimos anos,
as transformações vivenciadas pelas famílias no Brasil e em Portugal
estão relacionadas com as pressões econômicas e sociais apresentadas pelo modelo neoliberal, que se traduzem na prática em políticas
de austeridade vividas pelos dois países (BRAGA; AMARO, 2018).
Destarte, as novas configurações familiares revelam um conjunto de mudanças importantes que impactam os atendimentos realizados na área da Assistência Social/Seguridade Social. Dentre as
principais mudanças destacam-se: o aumento do número de famílias chefiadas por mulheres; a redução do número de nascimentos;
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o aumento do número de idosos. Segundo Pina e Magalhães (2014),
essas demandas constituem-se em desafios para a elaboração e implementação de políticas sociais, assim como para os/as profissionais
de Serviço Social.
Neste contexto, o projeto de investigação envolveu os seguintes momentos de coleta de dados: pesquisa bibliográfica, pesquisa
documental e entrevista semiestruturada com assistentes sociais dos
dois países em destaque. No desenvolvimento do trabalho, apresenta-se um recorte de análise com os resultados de uma revisão de
literatura, onde foram levantadas informações pertinentes à temática: Serviço Social e o trabalho com famílias. Ainda, foi efetuado
um levantamento de artigos e relatórios de estudos produzidos por
assistentes Sociais dos dois países, dando ênfase à produção nos últimos 10 anos. Por fim, a análise concentra-se nas principais temáticas
apresentadas pelas autoras nas abordagens do campo da família.
Vale enfatizar que o levantamento das produções científicas
foi centrado na produção de conhecimento de assistentes sociais que
estudam e pesquisam sobre o Serviço Social e a atuação/intervenção
com famílias na área da Assistência Social/Segurança Social. Desse
modo, ao analisar essa produção busca-se compreender as similitudes e diferenças presentes no processo de debate acerca da família,
bem como as preocupações apresentadas nos direcionamentos das
políticas sociais. Finalmente, foram analisadas produções de cinco
pesquisadoras brasileiras e duas portuguesas, uma vez que a produção portuguesa no campo do Serviço Social apresenta suas particularidades, principalmente no que se refere à quantidade de periódicos
produzidos na área.
O trabalho será dividido da seguinte maneira: no primeiro
momento identificam-se alguns traços da gênese e fundamentação
do Serviço Social no Brasil e Portugal no seu processo de desenvolvimento; no segundo, apresentam-se as análises das autoras com
formação em Serviço Social que publicaram livros e artigos em periódicos acerca da atuação do/a assistente social e famílias no campo
da Assistência Social nos dois países; e, finalmente, evidenciam-se
algumas considerações preliminares sobre a temática estudada.
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Gêneses do Serviço Social Português e Brasileiro, seus Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos
O Serviço Social surgiu em contextos marcados por lutas de
classes nos dois países. Apesar das particularidades históricas, a gênese da profissão carregou princípios e valores religiosos que deram
base para a formação das primeiras assistentes sociais do Brasil e de
Portugal, como destacam Iamamoto e Carvalho (2013) e Martins
(2010).
Segundo Iamamoto e Carvalho (2013), a origem do Serviço
Social no Brasil deu-se na década de 30, em um contexto histórico
marcado pela industrialização, urbanização e por inúmeras transformações, dentre as quais as mudanças econômicas onde o país passava por uma transição de uma economia agrária para uma industrial,
que resultou na construção de grandes metrópoles. Neste sentido,
inúmeras pessoas tiveram que deixar o campo para iniciar uma nova
vida na cidade devido à falta de condições de sobrevivência. Todas
essas mudanças contribuíram para o crescimento do mercado industrial, das populações urbanas e para a ampliação do trabalho assalariado, acarretando o surgimento da questão social,
A questão social expressa, portanto, disparidades econômicas,
políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por relações
de gênero, características étnicas raciais e formações regionais,
colocando em causa as relações entre amplos segmentos da sociedade civil e do poder estatal. (IAMAMOTO, 2001, p. 16)

Esse novo modelo de produção capitalista veio acompanhado
da exploração da força de trabalho, aumento do desemprego, baixos
salários, condições de insalubridade, longas jornadas de trabalho, e
outras questões que colocaram em xeque as condições de sobrevivência dos brasileiros/as segundo a referida autora.
Diante de toda essa situação de desigualdades e péssimas condições de trabalho e de vida, a classe operária se organiza juntamente
com os movimentos sociais e faz pressão contra o Estado, reivindicando melhorias de condições de trabalho e mudanças. Surgem nesse momento Ligas Operárias e Sindicatos objetivando a luta pelos
interesses coletivos da classe operária (YAZBEK, 2009).
É exatamente nesse contexto de desigualdades e reprodução
da pobreza e da riqueza que na sociedade tem-se o surgimento do
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Serviço Social. Segundo Cisne (2015, p. 35), sua origem encontra-se
intimamente relacionada com a consolidação do sistema capitalista e
permeada de contradições sociais em suas expressões de exploração
e de alienação. Em 1932 foi criado em São Paulo o Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo (Ceas), com um caráter filantrópico
que deu todas as condições para a criação do curso Intensivo de Formação Social para Moças promovido pelas Cônegas de Santo Agostinho, ministrado por Mlle. Adèle Loneaux da Escola Católica de
Serviço Social de Bruxelas. Em 1936 foi fundada a Escola de Serviço
Social de São Paulo, que mais tarde veio a ser a primeira Faculdade
de Serviço Social na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP) do Brasil (IAMAMOTO; CARVALHO, 2013).
Posteriormente, foi criado no Rio de Janeiro, em 1938, por assistentes sociais paulistas recém-formadas na Bélgica, o curso regular
da Escola de Serviço Social, sob a orientação de leigos. Em seguida,
na década de 40, o Serviço Social vai se expandir para outros estados
e amplia a formação profissional de futuras assistentes sociais. Destaca-se que as orientações dadas a todas elas “surgem com um departamento especializado da Ação Social e da Ação da Igreja Católica”.
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2013 p.222). As primeiras estudantes
de Serviço Social foram exclusivamente mulheres. As escolhas ocorriam por meio de estudos de perfil, elas deveriam ser mulheres e ter
forte relação com a igreja católica em sua história de vida. Importa
sinalizar que o Serviço Social brasileiro, nos seus primórdios, foi bastante influenciado pelas práticas de cariz beneficente e caritativo de
inspiração franco-belga. O primeiro código de ética do Serviço Social
data da década de 40 e apresenta forte influência dos pressupostos
filosóficos neotomistas.
A partir de 1970, o Brasil promove o denominado “Movimento de Reconceituação”. Os fundamentos do Serviço Social foram influenciados por três perspectivas teóricas: pela “perspectiva modernizadora”, baseada no estrutural funcionalismo; pela perspectiva de
“reatualização do conservadorismo”, de inspiração fenomenológica;
e, pela perspectiva denominada “intenção de ruptura” com influência marxista (Método BH), e Marxiana (NETTO, 1991).
Nesse período evidencia-se a criação de cursos de pós-graduação, que contribuíram para maior aprofundamento teórico de
profissionais e fortaleceram a perspectiva Marxiana que influenciou
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a alteração da Lei nº 8.662 (1993) de regulamentação da profissão
e o Novo Código de Ética (1993) que a rege até a atualidade. Teve
também forte influência nas Diretrizes Curriculares (1996) para o
Curso de Serviço Social, por meio da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa - ABEPSS. A partir desses contextos o Serviço Social
continua passando por inúmeras transformações até chegar à atual
conjuntura, norteado por uma corrente teórica marxista, buscando
a garantia intransigente dos direitos dos usuários e a emancipação
humana (BARROCO; TERRA, 2012).
Segundo Garnier (1999), o Serviço Social em Portugal era
obrigatoriamente feminino, dirigido a mulheres da classe burguesas,
como no Brasil. Tinham que possuir um perfil vocacional e padrões
morais associados à ideologia do Estado Novo. Essas mulheres teriam que ser solteiras e, se fossem casadas, teriam que ter o consentimento do marido para cursar a profissão. Segundo Carvalho e Pinto
(2015) essa profissão associada a elites servia para manter um quadro
de desigualdades de direitos entre homens e mulheres, pautado em
ideias reformistas e mantinha um projeto político de educação nacional baseado na perspectiva de Deus, pátria e família.
A primeira Escola de Serviço Social em Portugal foi criada
em 1935, no Instituto de Serviço Social de Lisboa (ISSL) e posteriormente, em Coimbra no ano de 1937, denominada escola normal.
Para a fundação da Escola de Lisboa vieram Assistentes Sociais da
França, com formação orientada pela teoria positivista, com forte influência da doutrina da Igreja Católica e franco-belga, semelhante ao
Brasil (CARVALHO, PINTO, 2015).
Portugal avança politicamente com a criação do Sindicato dos
Assistentes Sociais – conforme mencionam Martins (2003), Carvalho e Pinto (2015). Ainda nessa década, em 1956, aconteceu a criação
do terceiro curso no Instituto de Serviço Social do Porto - ISSP, em
contexto marcado pela ditadura Salazarista. Essa Escola tinha como
objetivo responder aos problemas sociais oriundos do processo de
industrialização. Desse período em diante, as Escolas de Serviço
Social poderiam formar três tipos de profissionais: monitoras, assistentes sociais familiares e assistentes sociais (MARTINS, 2010).
Com o fim da ditadura em 1974, a profissão em Portugal construiu
um novo perfil profissional. Nesse mesmo ano foi criada a constitui- 332 -

ção democrática, com igualdade de direito para homens e mulheres.
É importante ressaltar que 39 anos do Serviço Social foram em pleno
período de ditadura.
As décadas de 1970 e 1980, segundo Carvalho (2015), foram
marcadas por organização e luta dos movimentos sociais, reivindicando melhores condições de vida. A partir desse período, o Serviço
Social criou o estatuto profissional, associações profissionais, carreiras, definição de conteúdos funcionais, reconhecimento e valorização
da formação acadêmica, assim como a reconfiguração dos diplomas
para o grau de licenciaturas em 1989, e pós-graduação (mestrado e
doutorado).
Não é objetivo nesse trabalho comparar o Serviço Social de
Portugal com o Brasil, mas apresentamos suas trajetórias particulares. A proposta é analisar a profissão a partir de um contexto relacional, já que apresentam particularidades significativas. Destacamos similaridades importantes como no que tange ao período que
iniciaram os cursos de Serviço Social, ou seja, década de 30; além disso, apresentaram diretrizes religiosas católicas e com forte influência positivista na gênese da profissão. Expuseram também requisitos
semelhantes para ingresso ao curso: ser mulher com fortes relações
com a igreja católica. Percebe-se semelhanças com relação à questão
da gênese e de gênero presentes nos dois países, apesar das suas particularidades (BRAGA; TEIXEIRA; AMARO, 2017).
Mas algumas diferenças também marcam o Serviço Social dos
dois países e elas se concentram na forma de organização política.
No Brasil se fortaleceu e conseguiu ainda na década de 1950 a regulamentação da profissão e a criação do código de ética e das entidades
representativas, como CFESS-CRESS. Todavia, Portugal passou por
um longo período na construção de um processo organizativo voltado para a regulamentação da profissão, criação de um Conselho
e Código de Ética, ambos regulamentados em 2019, momento de
grande vitória do Serviço Social Português.
Em resumo, Brasil e Portugal foram marcados pela gênese
da profissão com base em linhas de pensamento religioso, viveram
ditaduras que tiveram significativos rebatimentos profissionais em
termos teóricos e organizativos e que resultaram em escolhas e desafios profissionais que rebatem até os dias atuais. Segundo Amaro
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(2012), o Serviço Social português enfrenta vários desafios; para a
autora é necessária uma análise responsável sobre o mundo que leve
em conta e atravesse os níveis macro e micro, tanto na ação, quanto
na reflexão, sem esquecer a singularidade individual.

Gênese do Serviço Social e do Trabalho com Famílias no Brasil
e em Portugal: entre projetos conservadores e revolucionários
A intervenção profissional dos assistentes sociais com as famílias ocorre desde a gênese da profissão. Para Mioto (2015, p. 299),
“a família é um sujeito privilegiado de intervenção social profissional
dos assistentes sociais”. O que exige constate capacitação para dar
conta dos desafios cotidianos no campo do Serviço Social.
No que concerne à reflexão sobre a temática do trabalho desenvolvido com famílias no Brasil e em Portugal, evidencia-se primeiramente autores/as clássicos do Serviço Social brasileiro e internacional, dentre as quais destacam-se: Iamamoto e Carvalho (2013),
Vieira (1980), onde identificam-se as primeiras concepções de trabalho desenvolvido com famílias no Serviço Social e posteriormente
recorreremos a Mioto (2004) e Alencar (2010) que também discorrem sobre esse temática.
De acordo com Iamamoto e Carvalho (2013), a profissão carrega a marca da reprodução do patriarcado, conservador e doutrinário, também herança europeia, sendo impossível ter um espaço para
uma discussão de gênero e classe naquele momento, já que as primeiras assistentes sociais no Brasil eram mulheres católicas e da elite paulista. No entanto, houve a naturalização das desigualdades de
gênero, pois ações movidas e regidas por concepções neotomistas e
funcionalistas acabaram por reforçar algumas atribuições direcionadas ao papel da mulher, como: compreender, ajudar, cuidar, educar.
O fortalecimento de um projeto conservador, pautado em um ideal
de família conservador e machista orientou a profissão por muitos
anos no Brasil.
A atuação do Serviço Social era regida pela doutrina religiosa, voltada às famílias extremamente pobres, visando uma instrução
para cuidados com a higiene e pautada pela moral. Em 1940, foram
criados os Centros Familiares organizados pelo Centro de Estudos e
Ação Social – CEAS, que mantinham convênio com o Departamento
de Serviço Social do Estado de São Paulo.
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Os Centros Familiares funcionaram em bairros operários e se
constituíram num modelo de prática de Serviço Social que tinham
por finalidade prevenir a “desorganização” e “decadência” das famílias buscando “elevar seu nível econômico e cultural por meio de serviços de assistência e educação”. Os profissionais apresentam uma
postura de caráter acrítico, despolitizado e simplista, o que reforçava
a culpabilização da classe trabalhadora pela sua condição (IAMAMOTO; CARVALHO, 2013, p. 201).
No que diz respeito a Portugal, observa-se que uma linha de
atuação com famílias era semelhante em termos de orientações e
fundamentação teórica. Martins (2010), ao tratar da gênese e emergência do Serviço Social em Portugal nas últimas décadas do século
XIX, até o fim da Segunda Guerra Mundial destacou que o governo
de Salazar teve significativa influência na formação dos Assistentes
Sociais em Portugal, e as atuações eram direcionadas a famílias de
“todas as condições”, todavia, a prioridade eram as famílias mais humildes, de trabalhadores. A atuação tinha como base direcionamento
individual e familiar realizado por visitadoras escolares e assistentes
sociais.
As ações desenvolvidas foram construídas tendo como referências orientações de cunho católico, as assistências às famílias dos
operários visando principalmente “pôr em prática os princípios e
as normas da justiça e da caridade evangélica”. A principal preocupação era a reprodução dos princípios da doutrina social cristã da
ACP, buscando afastar qualquer ideia acerca do laicismo e socialismo (MARTINS, 2010, p. 178). Sob influência de Salazar, a defesa de
valores tradicionais da família e da religião era realizada por assistentes sociais evitando “revolta” entre os mais pobres. Políticos da
época destacavam a necessidade dos Assistentes Sociais cumprirem
suas funções de “adaptação das famílias”. Carvalho destaca que “o
Serviço Social se tornou um instrumento de concretização das ideias
reformistas do projeto político de educação nacional — Deus, pátria
e família” (CARVALHO, 2015, p.69).
Essa forma de abordagem assumida pelo Serviço Social brasileiro e português nos primórdios da profissão era centrada em atendimentos individualizados que associavam a pobreza a problemas
de ordem individual, de caráter e familiar, não a uma questão fruto
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das relações sociais capitalistas. A fragmentação da questão social em
problemas individuais fortalecia a perspectiva acrítica da profissão e
limitava-se a uma atuação simplista e totalmente ausente de direção
social política (NETTO, 1991).
A década de 70 apresenta um marco na profissão tanto em
Portugal como no Brasil. A partir de 1974, com o fim da Ditadura em
Portugal e implementação da democracia, a profissão passou por um
conjunto de mudanças.
A mudança social e política permitiu à profissão consolidar o
estatuto profissional através da criação de associações profissionais, carreiras, definição de conteúdos funcionais, reconhecimento e valorização da formação acadêmica, assim como com
a reconfiguração dos diplomas para o grau de licenciatura em
1989 e o acesso a outras formações pós-graduadas, como mestrados e doutoramentos. (CARVALHO, 2015, p. 77).

No Brasil, o Serviço Social, mergulhado nas pressões da Ditadura militar, atuava com base em um profissional neutro associado
ao desenvolvimentismo (NETTO, 1991).
Em Portugal, os assistentes sociais ganharam mais visibilidade
a partir da expansão de políticas sociais. Não foi diferente no Brasil.
Nos dois países, o desenvolvimento de trabalhos com famílias ocorre
em diversos espaços sócio-ocupacionais, tais como: Área sócio-jurídica, Saúde, Envelhecimento, Assistência Social, Previdência Social, Criança e Adolescente, Segurança Social, Empresas (Trabalho),
ONGs, entre outros. Na contemporaneidade, o Serviço Social avançou e ganhou espaço também no campo da pesquisa e da produção
de conhecimento. Estudos sobre o trabalho com famílias também
tiveram grande amplitude e foram temas de estudos.

Problematizações sobre o trabalho do assistente social com famílias na contemporaneidade
Neste contexto, apresentam-se os principais temas mais abordados pelas pesquisadoras do campo do Serviço Social no que diz
respeito ao trabalho com família nos dois países. Para melhor recorte analítico apresentaremos problematizações de autoras do Serviço
Social brasileiro e português que trataram da temática a partir da dé- 336 -

cada de 2000: Mioto (2015); Teixeira (2016); Carloto (2016) e Carvalho (2015).
O primeiro tema presente nas publicações foi o lugar da família tendo como referência a divisão entre o público e o privado.
As autoras pontuam preocupações com o patriarcado que durante
anos foi reproduzido pelos assistentes sociais dos dois países, principalmente nos seus primórdios como modelo de família ideal. O
estabelecimento do homem como o provedor, o responsável pela
manutenção da família, que tinha o direito de trabalhar fora, o direito à vida pública, de tomador das decisões, colocava a mulher em
uma situação secundária, de mera reprodutora da família que deveria atuar no âmbito privado, ficando para ela a responsabilidade pela
casa, pelos afazeres domésticos, e pelo cuidado dos filhos e marido.
Essas problematizações são sinalizadas nas produções das assistentes sociais que chamam atenção para o cuidado da não reprodução desses valores que ainda são muito fortes na sociedade e têm
sido amplificados no Brasil com a onda conservadora que assola o
país nos últimos anos. A mulher que exercia seu trabalho somente no
âmbito doméstico, hoje se encontra atuando ao lado do companheiro/a no espaço público. Essas questões e preocupações foram recorrentes nas análises, apresentando a sobrecarga das mulheres diante
das imposições da sociedade capitalista e o ideário de família sem
conflitos e contradições.
O segundo tema presente nos estudos está relacionado com a
família como espaço de proteção social. Mioto, Carloto, Teixeira e
Carvalho pontuam que a família é uma instituição muito importante
e essencial para a reprodução e manutenção da proteção social, mesmo com o Estado de Bem-Estar. Mesmo em diferentes contextos históricos a família sempre foi vista como instância de proteção social
e que essa forma de pensar a família relacionada a proteção social,
ainda se mantém na contemporaneidade (MIOTO, 2015).
Segundo Carvalho (2002), famílias e políticas públicas têm
funções correlatas e imprescindíveis ao desenvolvimento e à proteção
social, pois a família encontra-se no centro das políticas de proteção
social. Na realidade de hoje a família possui um papel central que é
reconhecido na esfera da proteção social.
Somente a partir de 1970 é que a família passou a receber uma
maior atenção que proporcionou um debate sobre “o seu papel no
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âmbito das políticas sociais, como provedora de bem-estar” (MIOTO, 2015, p. 130). Essa mudança estava relacionada ao desenvolvimento e à consolidação da crítica feminista sobre a centralidade dos
homens nas teorias prevalentes relacionadas ao Welfare State.
apesar dessa critica centrar-se preponderantemente nas relações
de gênero, que são produzidas ou reproduzidas pela política social, ela recolocou em cena a questão da família. Por outro lado,
vincula-se ao declínio da sociedade salarial e à crise do Welfare
State, que fizeram com que a família fosse “re-descoberta”, tanto
como instância de proteção, como também quanto possibilidade
de “recuperação e sustentação” de uma sociabilidade solidária.
(ESPING-ANDERSON, 1991 apud MIOTO, 2015 p. 130).

A relação entre família e proteção social tem um período histórico que antecede o século XXI. E nesse contexto a família era uma
instituição, e lhe era assegurada a proteção social, pelo cuidado, pela
segurança aos seus membros. E com o desenvolvimento da produção
capitalista alguns vínculos comunitários foram desaparecendo.
Carvalho, (2002) menciona que são várias as dimensões das
relações entre a família e as políticas públicas. Mas se ateve apenas a
duas dimensões, ressaltando a relevância da família, que é definida
“como âmbito privado, para a esfera pública” (2002, p. 267).
A primeira dimensão diz respeito ao fato de que o exercício vital
das famílias é semelhante às funções das políticas sociais: ambas
visam dar conta da reprodução e da proteção social dos grupos
que estão sob sua tutela. Se, nas comunidades tradicionais, a família se ocupava quase exclusivamente dessas funções, nas comunidades contemporâneas elas são compartilhadas com o Estado pela via das políticas públicas. Estado moderno, de direito,
que hoje conhecemos, reduziu e até mesmo obscureceu várias
das atribuições substantivas da família no campo da reprodução
e da proteção social dos indivíduos (CARVALHO, 2002, p. 267).

A autora visualiza dois pontos fundamentais na existência da
família, que são a reprodução e proteção social. Para viver é preciso
reproduzir. Na família também se reproduzem valores e modo de
viver que se expressa na reprodução da força de trabalho. Quanto a
isso:
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Vista pelo ângulo da economia, a reprodução de gerações numa
família se constrói através de laços de solidariedade. Os pais cuidam das crianças e dos seus próprios pais já idosos, e serão por
sua vez cuidados pelos filhos. A solidariedade é marcada pela
panela, pelo fato de um grupo sobreviver em torno do mesmo
fogão de cozinha. Não é à toa que “lar” tem a mesma raiz que
“lareira”, como é o caso também, por exemplo, de foyer e feu, em
francês. (DOWBOR, 2002, p. 269)

Para o autor, a família é a expressão máxima da vida privada,
lugar da intimidade e da construção de sentimentos e sentidos.
No que se refere à estrutura do sistema neoliberal que por
meio do Estado gera e administra o sistema de proteção social, Teixeira (2016) destaca a necessidade de compreensão da relação entre mercado, Estado e família na política social. Para ela, as políticas
familistas intensificam e alimentam um ciclo de dependência das
famílias atendidas por esse sistema. Há um destaque para os países
latinos – Espanha, Portugal, Grécia e Itália, onde há uma considerável e acentuada taxa de pobreza. No caso de Portugal é de 20% da
população, sendo que 15% das pessoas vivem em condição de extrema pobreza. Pois se menos pessoas têm acesso ao emprego, menos
contribuição se fará para a proteção social. Abrão e Mioto (2017)
destacam que a família passa a ser foco no campo da política social a
partir de 2000, período em que ganha o caráter familista. No Brasil
surge concomitante ao fortalecimento da concepção neoliberal e do
desmantelamento das políticas sociais.
O terceiro tema mais presente nos estudos diz respeito à divisão sexual do trabalho. Para as autoras pesquisadas fica evidente que
é necessário trazer a temática para pauta, pois na divisão sexual do
trabalho quem sofre com sobrecarga de trabalho sempre é a mulher.
Essas questões devem estar presentes no conjunto das políticas sociais. Na visão naturalista da sociedade como definida na perspectiva
funcionalista, deve existir uma atividade considerada “normal” para
mulheres e homens, assim como compatibilidade para suas idades.
Dessa forma, observa-se também o reforço a divisão sexual do trabalho e a naturalização dessas relações como se fossem cristalizadas
nas suas culturas, uma vez que, se deve levar em conta o “contexto
sociocultural” no qual essas pessoas estão inseridas. Essa perspectiva
não vislumbra o ser social como sujeito histórico, mas vislumbra a
sociedade de forma a-histórica.
- 339 -

A entrada das mulheres no mercado de trabalho não foi visto
tranquilamente pela sociedade conservadora. Romper a concepção
historicamente construída sobre a divisão sexual do trabalho e as
obrigações dadas às mulheres e aos homens foi um processo lento
e gradual. As autoras chamam atenção para esses valores que estão
presentes nos atendimentos dos assistentes sociais de forma que os
mesmo consigam decifrá-lo e superá-lo.
A família “é o espaço histórico e simbólico no qual e a partir
do qual se desenvolve a divisão do trabalho, dos espaços, das competências, dos valores, dos destinos de homens e mulheres, ainda
que isso assuma formas diversas nas várias sociedades” (CARLOTO,
2010, p. 14-15).
O papel da proteção social exercido pela família tem início
na questão do cuidado, pois é na família que esse processo se desenvolve. Esse cuidado ao longo da história foi atribuído às mulheres,
vista como a principal fonte de suporte no que se refere aos cuidados
domésticos. E “é exatamente essa figura da mulher protetora que nas
relações de âmbito maior, como o mercado e o Estado, buscam para
executar as ações, programas e projetos da proteção social” (CARVALHO, 2015, p. 240).
Mioto (2009) discorre sobre todo o contexto histórico e as
manobras do sistema neoliberal e aponta que se tem um processo de
supervalorização da família no âmbito das políticas públicas. Que é
proveniente de um projeto neoliberal de âmbito global, instaurado
em diversos países e com diversos modelos de proteção social, especialmente nos países pobres.
E por fim, o quarto tema abordado diz respeito às tendências
teóricas. Observa-se que os autores portugueses possuem em suas
abordagens forte influência do funcionalismo e a teoria sistêmica,
embora lá existam também assistentes sociais que se orientam por
outras linhas como a fenomenologia e linhas críticas com influência
marxista. Todavia no campo dos estudos de família a centralidade
das análises está focada na teoria funcionalista. Quanto ao Brasil,
as autoras brasileiras que estudam famílias possuem uma tendência
mais focada perspectiva na de cariz marxista. Destaca-se que no Brasil as orientações legais da profissão são orientadas pelo marxismo
então as abordagens de família levam em consideração a perspectiva
de luta de classes e a superação do modo capitalista de produção.
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Considerações Finais
A partir dos dados apresentados observa-se que os debates e
produções das assistentes sociais no campo da temática da família,
tanto em Portugal como no Brasil, apresentam mudanças significativas de visões de mundo, principalmente sobre o significado das famílias na contemporaneidade. Anteriormente pautavam-se em uma
visão conservadora seguindo modelo de família “burguesa”. Hoje as
análises realizadas questionam políticas sociais direcionadas para famílias que carregam a reprodução dessas visões.
As autoras analisadas identificam nos dois países em destaque
as principais discussões: família como proteção social, divisão sexual
do trabalho, preocupações com relação a gênero e os desafios da relação do Estado e família como agentes de “proteção” no capitalismo.
Diante dos dados apresentados observamos que os debates em
torno da família, segundo a visão das autoras: Mioto (2015), Teixeira (2016), Carloto (2016) e Carvalho (2015), reconhecem as transformações sociais que as famílias têm passado a partir do modo de
produção capitalista e que isso influenciou de forma direta nas inúmeras configurações familiares existentes na atualidade. Conseguem
também perceber as funções do Estado e das políticas sociais nesse
processo de reprodução das condições de sobrevivência e valores das
famílias atendidas.
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