-1-

-2-

Marinez Gil Nogueira Cunha
Jane Cruz Prates
Vera Lúcia Batista Gomes
Hamida Assunção Pinheiro
Organizadoras

PROCAD AMAZÔNIA

formação e trabalho do assistente social
no norte e no sul do Brasil
Volume 2

A presente obra foi financiada pela

-3-

Comitê Científico - Alexa Cultural
Presidente
Yvone Dias Avelino (PUC/SP)
Vice-presidente
Pedro Paulo Abreu Funari (UNICAMP)
Membros
Adailton da Silva (UFAM – Benjamin Constant/AM)
Aldair Oliveira de Andrade (UFAM – Manaus/AM)
Alfredo González-Ruibal (Universidade Complutense de Madrid/Espanha)
Ana Cristina Alves Balbino (UNIP – São Paulo/SP)
Ana Paula Nunes Chaves (UDESC – Florianópolis/SC)
Arlete Assumpção Monteiro (PUC/SP - São Paulo/SP)
Barbara M. Arisi (UNILA – Foz do Iguaçu/PR)
Benedicto Anselmo Domingos Vitoriano (Anhanguera – Osasco/SP)
Carmen Sylvia de Alvarenga Junqueira (PUC/SP – São Paulo/SP)
Claudio Carlan (UNIFAL – Alfenas/MG)
Débora Cristina Goulart (UNIFESP – Guarulhos/SP)
Denia Roman Solano (Universidade da Costa Rica)
Diana Sandra Tamburini (UNR – Rosário/Santa Fé – Argentina)
Edgard de Assis Carvalho (PUC/SP – São Paulo/SP)
Estevão Rafael Fernandes (UNIR – Porto Velho/RO)
Fábia Barbosa Ribeiro (UNILAB – São Francisco do Conde/BA)
Gilse Elisa Rodrigues (UFAM – Benjamin Constant/AM)
Fabiano de Souza Gontijo (UFPA – Belém/PA)
Gilson Rambelli (UFS – São Cristóvão/SE)
Graziele Acçolini (UFGD – Dourados/MS)
Iraíldes Caldas Torres (UFAM – Manaus/AM)
Juan Álvaro Echeverri Restrepo (UNAL – Letícia/Amazonas – Colômbia)
Júlio Cesar Machado de Paula (UFF – Niterói/RJ)
Karel Henricus Langermans (Anhanguera – Campo Limpo - São Paulo/SP)
Kelly Ludkiewicz Alves (UFBA – Salvador/BA)
Leandro Colling (UFBA – Salvador/BA)
Lilian Marta Grisólio (UFG – Catalão/GO)
Lucia Helena Vitalli Rangel (PUC/SP – São Paulo/SP)
Luciane Soares da Silva (UENF – Campos de Goitacazes/RJ)
Mabel M. Fernández (UNLPam – Santa Rosa/La Pampa – Argentina)
Marilene Corrêa da Silva Freitas (UFAM – Manaus/AM)
María Teresa Boschín (UNLu – Luján/Buenos Aires – Argentina)
Marlon Borges Pestana (FURG – Universidade Federal do Rio Grande/RS)
Michel Justamand (UFAM – Benjamin Constant/AM)
Patricia Sposito Mechi (UNILA – Foz do Iguaçu/PR)
Paulo Alves Junior (FMU – São Paulo/SP)
Raquel dos Santos Funari (UNICAMP – Campinas/SP)
Renata Senna Garrafoni (UFPR – Curitiba/PR)
Rita de Cassia Andrade Martins (UFG – Jataí/GO)
Roberta Ferreira Coelho de Andrade (UFAM – Manaus/AM)
Tharcisio Santiago Cruz (UFAM – Benjamin Constant/AM)
Thereza Cristina Cardoso Menezes (UFRRJ – Rio de Janeiro/RJ)
Vanderlei Elias Neri (UNICSUL – São Paulo/SP)
Vera Lúcia Vieira (PUC – São Paulo/SP)
Wanderson Fabio Melo (UFF – Rio das Ostras/RJ)

-4-

Marinez Gil Nogueira Cunha
Jane Cruz Prates
Vera Lúcia Batista Gomes
Hamida Assunção Pinheiro
Organizadoras

PROCAD AMAZÔNIA

formação e trabalho do assistente social
no norte e no sul do Brasil
Volume 2

Embú das Artes - SP
2021
-5-

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CONSELHO EDITORIAL
Presidente
Henrique dos Santos Pereira
Membros
Antônio Carlos Witkoski
Domingos Sávio Nunes de Lima
Edleno Silva de Moura
Elizabeth Ferreira Cartaxo
Spartaco Astolfi Filho
Valeria Augusta Cerqueira Medeiros Weigel
Comitê editorial da EDUA
Louis Marmoz - Université de Versailles
Antônio Cattani - UFRGS
Alfredo Bosi - USP
Arminda Mourão Botelho - Ufam
Spartacus Astolfi - Ufam
Boaventura Sousa Santos - Universidade de Coimbra
Bernard Emery - Université Stendhal-Grenoble 3
Cesar Barreira - UFC
Conceição Almeira - UFRN
Edgard de Assis Carvalho - PUC/SP
Gabriel Conh - USP
Gerusa Ferreira - PUC/SP
José Vicente Tavares - UFRGS
José Paulo Netto - UFRJ
Paulo Emílio - FGV/RJ
Élide Rugai Bastos - Unicamp
Renan Freitas Pinto - Ufam
Renato Ortiz - Unicamp
Rosa Ester Rossini - USP
Renato Tribuzy - Ufam
Diretor da Edua
Sérgio Augusto Freire de Souza
Vice-Reitora
Therezinha de Jesus Pinto Fraxe
Reitor
Sylvio Puga

-6-

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) pelo financiamento do projeto, no âmbito
do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD
Amazônia), do qual se origina esta obra e que tem por título:
A Formação e o Trabalho Profissional do Assistente Social Aproximações e particularidades entre Amazônia e
Sul do Brasil.
Às instituições que fazem parte desta cooperação acadêmica
no PROCAD/Amazônia por meio dos Programas de PósGraduação em Serviço Social da Universidade Federal do
Amazonas/UFAM (instituição proponente), da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul /PUCRS
(instituição associada 1) e da Universidade Federal do Pará/
UFPA (instituição associada 2), que aceitaram os desafios
dessa rede interinstitucional de pesquisa e se mantêm firmes
nesse compromisso acadêmico mesmo em tempos tão adversos
de pandemia da Covid-19.
Às equipes de pesquisadores/as das três instituições
envolvidas no projeto, docentes e discentes, pelo empenho
no desenvolvimento das etapas da pesquisa bibliográfica e
documental cujos resultados estão sistematizados em forma de
capítulos nesta obra.
Por fim, um agradecimento especial à Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) pelo financiamento
desta segunda coletânea no âmbito do projeto
Procad Amazônia.
-7-

© Alexa Cultural
Direção
Gladys Corcione Amaro Langermans
Nathasha Amaro Langermans
Editor
Karel Langermans
Capa
Klanger
Editoração Eletrônica
Alexa Cultural
Revisão Técnica
Hamida Assunção Pinheiro e Michel Justamand
Revisão de Língua
Marisa De Lucia
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
C972 - CUNHA, M. G. N.		
G787 - GOMES V. L. B.		

P912 - PRATES, J. C.
P524 - PINHEIRO, H. A.

Procad Amazônia 2: formação e trabalho do Assistente Social no norte e
no sul do Brasil, Marinez Gil Nogueira Cunha, Jane Cruz Prates, Vera Lúcia Batista Gomes e Hamida Assunção Pinheiro (orgs.). Manaus: EDUA;
São Paulo: Alexa Cultural, 2021.
14x21cm -316 páginas
ISBN - 978-65-89677-88-8
1. Serviço Social - 2. Amazonas - 3. Assistente Social - 4. Formação
e Trabalho - 5. Brasil - I- Sumário - II Bibliografia
					CDD - 361.981
Índices para catálogo sistemático:
1. Serviço Social
2. Formação e trabalho
3. Assistente Social
Alexa Cultural Ltda
Rua Henrique Franchini, 256
Embú das Artes/SP - CEP: 06844-140
alexa@alexacultural.com.br
alexacultural@terra.com.br
www.alexacultural.com.br
www.alexaloja.com

Editora da Universidade Federal do Amazonas
Avenida Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, n.
6200 - Coroado I, Manaus/AM
Campus Universitário Senador Arthur Virgilio
Filho, Centro de Convivência – Setor Norte
Fone: (92) 3305-4291 e 3305-4290
E-mail: ufam.editora@gmail.com

-8-

PREFÁCIO
De Norte a Sul: reflexões sobre formação e trabalho
profissional do Assistente Social no Brasil recente
Tomando como ponto de partida a formação profissional no
Brasil recente, tanto em sentido geral quanto, especificamente, a do
assistente social, o tema não pode ser tratado adequadamente sem
referi-lo ao conjunto complexo das relações sociais e às contradições
existentes na nossa sociedade, uma vez que o seu objeto de trabalho
profissional adquire novos contornos frente às mudanças ocorridas
na sociedade, modificando-se também as condições para o exercício
profissional. Temos vivido situações muito significativas no país e no
mundo que mantêm estreita relação entre projeto societário e educação e, consequentemente, com a formação e trabalho profissional
do assistente social.
Ao se proceder à análise do processo de recomposição do capital e seus rebatimentos na política educacional brasileira, tendo em
conta a centralidade que a educação vem assumindo no discurso de
organismos internacionais, sobretudo a partir da década de 1990, observa-se o desacordo entre o novo perfil de mão de obra demandado pelas mudanças ocorridas no mundo do trabalho (IANNI, 1994;
STAMPA, 2012) e a formação oferecida nas instituições educacionais da virada do século.
Nesse cenário, a qualidade - processual, contextual e transformadora — não raro é abstraída e esvaziada, sendo reduzida a elemento de retórica, e assumindo a função ideológica de contribuir
para o fortalecimento dos projetos de educação e de sociedade vigentes. Em suma, a política de educação adquire novos contornos frente
às mudanças ocorridas na sociedade. Com isso, parece-nos impertinente tratar o tema sem referi-lo ao conjunto complexo das relações
sociais e às contradições existentes em nossa sociedade.
Não há dúvida de que nos encontramos num momento de crise flagrante, onde velhas relações não se esgotaram ou não morreram
e as novas ainda não puderam nascer. Nestas circunstâncias, lembra-nos Gramsci (2001)1, o risco é o do surgimento dos mais diversos
1 No início da década de 1930 o filósofo Antonio Gramsci faz considerações sobre a Itália
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comportamentos mórbidos. Esta morbidez explicita-se hoje tanto no
processo material concreto da recomposição capitalista sob a lógica
da mundialização excludente, quanto pela superestrutura ideológica
do ultraneoliberalismo e do conservadorismo que lhe dá sustentação
(SANTANA; STAMPA; CARVALHO, 2020).
Aqui cabe situar o aprofundamento da crise de 2008, que levou o capitalismo neoliberal financeirizado a um patamar que permitiu, na década seguinte, a formação de um novo bloco histórico
para sua legitimação e que teve como consequência a ascensão de
governos neofascistas em vários países do mundo.
Fraser (2020) afirma que o neoliberalismo é um projeto político-econômico que pode se articular a perspectivas de reconhecimento diversas, inclusive progressistas, mantendo intocados seus pressupostos. A partir da década de 2010, a configuração hegemônica do
neoliberalismo passa a ter uma face reacionária, racista, misógina,
que retoma sua experiência inicial da ditadura chilena da década de
1980, com personagens do período como Paulo Guedes2, ministro da
Economia no Brasil desde 2019.
No Brasil, essa virada se inicia com o golpe parlamentar, jurídico e midiático de 2016 (DEMIER, 2017), que derruba o governo eleito de Dilma Rousseff (2011-2016). Ainda que tenha garantido transferências do fundo público para o capital financeiro e a
continuidade das contrarreformas redutoras de direitos sociais nas
décadas anteriores, as exigências impostas pelo capital, como consequências mundiais da crise de 2008, levaram ao aprofundamento
dos pressupostos neoliberais, passando ao que denominamos de ultraneoliberalismo.
no contexto mundial – época do americanismo e do fordismo – e capta de maneira profunda as novidades do capitalismo, quando adverte sobre a tentação de enfatizar a novidade
que se constituía a América do Norte em relação à Europa e a grande crise de 1929 em
relação às características da crise orgânica endêmica e estrutural do modo capitalista de
produção. Seu método de análise não negligenciava os elementos estáveis e permanentes
em relação aos fatores de mudança, ainda que dirigisse aos últimos especial atenção. Parece
claro que o “velho” a que se refere são as relações sociais capitalistas, enquanto o “novo”
que ainda não pode nascer seria o socialismo, ou seja, a superação do capitalismo em crise.
2 Paulo Guedes, nos anos 1980, depois de seu doutoramento em Economia pela Universidade de Chicago (EUA), foi recrutado por Selume, ex-diretor de Orçamento da ditadura de
Pinochet (1973-1990), que então dirigia a Faculdade de Economia e Negócios da Universidade do Chile. Guedes afirmava pretender fazer no Brasil as reformas que foram feitas no
Chile de Pinochet: autonomia do Banco Central, câmbio flutuante, equilíbrio fiscal (equilíbrio entre receitas e despesas públicas) e previdência social no regime de capitalização
(EL PAÍS, 2018).
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Dardot e Laval (2016) não utilizam o termo ultraneoliberalismo, mas concordam que o neoliberalismo se ressignifica e se aprofunda após a crise de 2008. Os marcos políticos dessa virada são,
para os autores, a eleição de Trump, nos Estados Unidos, em 2016, o
Brexit3 e a eleição de Bolsonaro, no Brasil, em 2018. O neoliberalismo
não só sobrevive, mas se radicaliza, descartando cada vez mais os
pressupostos da democracia liberal e dos direitos sociais, ainda que
mínimos. Para os referidos autores, isso ocorre porque o neoliberalismo se tornou um sistema mundial de poder que se alimenta das
próprias crises econômicas e sociais que gera, porque as respostas a
essas crises reforçam e aprofundam indefinidamente sua lógica, bloqueando qualquer alternativa. Dessa forma, nessa fase, que chamam
de “novo neoliberalismo”, o sistema se aproveita dos questionamentos à democracia liberal, gerados pela própria razão neoliberal, e se
apropria das tendências nacionalistas, autoritárias, xenófobas assumindo um caráter hiperautoritário para impor a lógica do capital
sobre a sociedade.
Em meio a tudo isso, vivemos também mais uma enorme
contradição, uma vez que apesar da existência de grande capacidade
científica e técnica para satisfazer as necessidades humanas, dois terços da população mundial encontram-se sem condições de atender
as mínimas necessidades biológicas, sendo prisioneiras de empregos
precários e, em outros casos, sofrendo com o desemprego e com o
subemprego. A medonha realidade estrutural do desemprego, inclusive causado por avanços tecnológicos direcionados a esse fim, paradoxalmente, grassa a olhos vistos, além da crise que vivemos com
a pandemia da Covid-19 desde o início de 2020. Nesse contexto de
aprofundamento da crise endêmica do capital e da crise pandêmica,
o que se observa, paradoxalmente, é mais perda dos direitos sociais e
o avanço da barbárie.
Isso torna imprescindível buscar compreender como o receituário neoliberal se expressa nos planos ideológico, econômico e
social, cultural e ético-político e educacional, aspectos de interesse
neste texto, dadas as suas consequências para a questão da formação e do trabalho profissional no Brasil, de forma geral, e para os
3 A saída do Reino Unido da União Europeia (iniciada em 2016 e efetivada em 2020), foi
apelidada de Brexit, palavra originada na língua inglesa resultante da junção de British
(britânico) e exit (saída).
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assistentes sociais em particular, questão muito bem explorada nesta
coletânea.
No caso do Brasil, onde não houve um Estado de Bem-Estar
Social para ser desmontado, e onde a efetividade dos direitos sociais
é residual, a situação se apresenta de forma mais grave, pois as transformações e medidas em curso para a flexibilização do capital estão
se dando e agravando ainda mais os problemas crônicos resultantes
da modernização conservadora operada pela ditadura do grande capital (IANNI, 1981; FERNANDES, 2005).
Aqui cabe esclarecer um ponto importante. Ao fazermos referência à sociedade capitalista, falamos da sociabilidade cujo objetivo fundamental é produzir para acumular, concentrar e centralizar
capital (MARX, 2013). Contudo, exatamente por ser um modo de
produção voltado para o lucro e este implicar a exclusão de concorrentes e a exploração dos trabalhadores — no caso do Brasil, da superexploração, pela nossa condição de capitalismo dependente (MARINI, 2000) —, o capitalismo é um sistema que tende a crises cada vez
mais profundas. E crise, para o capital, resulta da incapacidade de o
sistema fazer circular, isto é, consumir as mercadorias produzidas.
Por essa razão, por mais paradoxal que pareça, crise para o capital
resulta não de escassez de mercadorias, mas sim da superprodução
(MANDEL, 1985). Também, por isso, o capital precisa expandir-se,
buscar mercados externos — parte da explicação da nossa condição
de dependência.
Vista desse modo, a crise não é algo passageiro, mas elemento estrutural do capitalismo. As crises se manifestam ciclicamente
(MANDEL, 1985) e a manutenção do sistema demanda formas para
o seu enfrentamento. Ou seja, há nos períodos de crise uma recomposição dos interesses capitalistas e da própria classe trabalhadora na
luta por seus direitos. Tomando como referência a análise feita por
Hobsbawm (1995), verifica-se que chegamos ao fim do século XX
enfrentando o velho dilema do seu início: socialismo ou barbárie. E,
neste início de século XXI, a barbárie já mostra, despudoradamente,
as suas garras (SANTANA; STAMPA; CARVALHO, 2020).
Netto (1993, p.83-84) já vislumbrava, desde o início da década
de 1990, que a crise contemporânea seguramente derivaria na barbárie se o movimento do capital fosse liberado, como pretendia a pro- 12 -

gramática neoliberal de regulações submetidas ao jogo da democracia política. “É plausível um cenário tal de cronificação da crise que
torne a barbarização da vida social um dado banal da cotidianidade,
com implicações muito pouco imagináveis para o desenvolvimento
humano genérico da sociedade” (SANTANA; STAMPA; CARVALHO, 2020).
Para entender melhor a saída perversa sob a sustentação do
ideário neoliberal, é preciso compreender que o que se vive é um
retrocesso em relação às saídas que o capitalismo encontrou para a
crise de 1929, isto é, a forma de regulação social baseada no keynesianismo. No caso do Brasil, o Estado de Bem-Estar Social não se concretizou. Todavia, com os acontecimentos ocorridos nos anos 19804,
instalou-se uma situação de positivação de mais direitos sociais, o
que durou muito pouco, pois logo em seguida deflagrou-se o processo de revisão constitucional e teve início a revogação dos direitos
conquistados, em nome da crise fiscal, da globalização e da reestruturação produtiva. A retirada de direitos avançou ao longo dos anos e,
hoje, a Constituição Federal de 1988 se encontra bastante remendada
pelos inúmeros Projetos de Emenda Constitucional (PEC), Projetos
de Lei (PL) e Emendas Constitucionais (EC), que se tornaram muito
comuns em tempos de contrarreforma trabalhista e da previdência,
por exemplo.
Os resultados revelam a “destruição das frágeis conquistas democráticas consignadas na Constituição, praticada pelo Estado ou
com o seu aval” (PEREIRA, 2012, p.740), colocando em xeque duas
importantes estratégias progressistas que envolveram a reivindicação de um orçamento próprio para a educação e para a seguridade
social, assim como a garantia do controle democrático sobre os investimentos nas políticas sociais, e que evitariam desvios para a área
econômica. Ou seja, as contrarreformas trabalhista5 e da previdência6, associadas ao ajuste do Brasil ao capitalismo financeirizado7 no
4 Referimo-nos aos chamados novos movimentos sociais, ao sindicalismo combativo, à
presença significativa de partidos de esquerda e à promulgação da Constituição Federal
de 1988.
5 Da qual a Lei 13.467 de 2017 é exemplo claro. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho
e as Leis nº 6.019 de 1974, 8.036 de 1990, e 8.212 de 1991, para adequar a legislação às novas
relações de trabalho.
6 EC nº103/2019, que altera o sistema de Previdência Social e estabelece regras de transição
e disposições transitórias.
7 Aqui se destaca a EC nº 95/2016, que instituiu o novo regime fiscal que congela as despe-
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contexto da crise, vêm acarretando, dentre outros, o desmonte da
educação e da seguridade social (STAMPA; LOLE, 2018).
Embora os governos petistas (2003-2016) tenham dado continuidade à política macroeconômica de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), as forças que protagonizaram o ajuste na década de
1990 representam a “minoria prepotente” (IANNI, 1971), cujo fundamento é o liberalismo conservador, que desmonta a face social do
Estado e amplia garantias ao grande capital. Os ajustes efetuados na
primeira década dos 2000 se diferenciam dos da década anterior sob
vários aspectos, entre os quais destacamos os programas sociais, lembrando Brecht: “Para quem tem boa posição, falar de comida é coisa
baixa. É compreensível: já que eles comeram”8.
Os governos petistas não venderam a nação e trouxeram
avanços para o plano social, sobretudo para os miseráveis, mas as estruturas que produzem a desigualdade não foram rompidas. E a “minoria prepotente” retornou com o seu furor renovado, sob as bênçãos do governo golpista de Temer (2016-2018) e do ultraneoliberal
Bolsonaro (2019-em curso), protegida por um Judiciário com forte
sentimento de casta. A crise política e econômica e a ofensiva sobre
os trabalhadores se agravam, com cortes cada vez mais profundos
nas políticas sociais, dentre elas a educação (SANTANA; STAMPA;
CARVALHO, 2020).
Com base na direção indicada pelos organismos multilaterais
(LIMA; LOPES, 2016) e no cenário de recomposição capitalista em
curso, buscamos, ainda que de forma breve, abordar as relações entre
sociedade, educação e neoliberalismo para melhor compreender os
desafios para a formação e trabalho profissional no Brasil recente, em
particular do assistente social, tema trabalhado com rigor e excelência nesta coletânea.
Como considerações mais gerais, apontamos o caráter reprodutor do fenômeno educativo em sua ambivalência ontológica no
que se refere ao atendimento das exigências neoliberais para a educação formal. Da mesma forma, observamos que as práticas educativas
de caráter mercadológico aprofundam as desigualdades históricas
sas do governo federal, por até 20 anos, impactando diretamente a educação e a seguridade
social. Esta medida é exemplo de como a lógica fiscal adquire preponderância sobre os
direitos sociais. A política de austeridade não toca nos interesses do capital, ao contrário,
os preservam e os garantem no âmbito do Estado.
8 Die Hauspostille (Breviário Doméstico), 1927.
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existentes em nossa sociedade, “alargando a distância entre os muitos que possuem pouco e os poucos que possuem muito” (LIMA;
LOPES, 2016, p.7).
Ressalta-se, então, a função social da universidade e a urgência de ela rever-se e reorientar-se na direção de uma superação global, conforme analisa Cortella (1993). Essa urgência é ainda maior na
universidade pública que, além de seu sustento pela quase totalidade
dos que a ela quase não têm acesso, deve configurar-se como o lócus privilegiado, embora não exclusivo, para o enfrentamento de tal
apartheid social.
Nesse sentido, um dos grandes desafios a serem enfrentados,
é a formação de profissionais que, além do domínio técnico e científico, seja realmente um intelectual que possa atuar numa perspectiva
de construção de um projeto social democrático e solidário. E essa
tarefa não pode ser delegada à sociedade em geral. O espaço adequado e específico de seu desenvolvimento é, fundamentalmente, a
escola e a universidade, que não se confunde com cursos livres ou
comércio de diplomas no mercado nacional.
Assim, a relação entre educação e sociabilidade capitalista se
reflete diretamente no campo das relações sociais. Por essa mesma
razão, relaciona-se também à manutenção ou à transformação do
projeto de sociedade que se almeja.
A esses elementos, acrescente-se, ainda, o ataque e o sucateamento da universidade pública, atualmente marcada pelos problemas de ausência de recursos, o crescimento espantoso da rede privada de ensino superior (explosão de cursos EAD), o corte de direitos
sociais adquiridos por docentes e técnicos e administrativos, o não
reconhecimento do movimento organizado de docentes e do corpo
técnico-administrativo em luta pela democracia interna, conquista
da autonomia da universidade e por perdas salariais e, ainda, o crescimento de relações trabalhistas pautadas em contratos de trabalho
temporário e terceirização.
O governo federal vem enfraquecendo o núcleo essencial das
instituições que sustentam a produção do conhecimento no Brasil
também pela via do desfinanciamento, a exemplo do que tem ocorrido com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do Ministério
de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com a CAPES do Minis- 15 -

tério da Educação (MEC), com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do MCTI e com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do Ministério da Economia (SANTANA; STAMPA; CARVALHO, 2020).
A preocupação torna-se ainda maior quando se constata uma
significativa rendição de quadros intelectuais, antes pertencentes à
esquerda, à lógica da ideologia neoliberal. Daí a necessidade de se
proceder a uma análise histórica para entender a estrutura de relações sociais vigentes hoje e procurar alternativas para que a formação
dos quadros profissionais, em especial dos assistentes sociais, não se
reduza a uma dimensão puramente técnica e que reproduza este projeto societário.
Trazendo a discussão para o interior do Serviço Social, deduz-se
que é mediante uma capacitação baseada num debate crítico e teoricamente plural e constante, onde não se perca de vista a totalidade
dos fenômenos que determinam a realidade social, que o assistente
social pode apreender os saberes presentes no senso comum da população que atende e que foram construídos a partir de sua práxis e,
a partir de sua análise, o assistente social poderá organizar e sistematizar as suas estratégias de intervenção.
Neste sentido, os elementos que buscamos aqui mencionar,
em sintonia com as questões abordadas nos capítulos que compõem
esta obra, tornam-se de interesse, para estudo e crítica, para além
das questões internas da profissão, na medida em que o objeto de
sua ação profissional, tanto intelectiva quanto interventiva, reflete-se diretamente no campo das relações sociais que se estabelecem na
sociedade e relaciona-se, também, à manutenção ou à transformação
do projeto de sociedade que se almeja.
Aqui é bom demarcar que a formação se refere tanto à graduação quanto à pós-graduação. A proposta das Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social
(ABEPSS) aponta para a formação de um perfil profissional com
capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa para a apreensão teórico-critica do processo histórico
como totalidade. Considerando a apreensão das particularidades da constituição e desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social na realidade brasileira. Além da percepção das demandas e da compreensão do significado social da profissão; e o
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desvelamento das possibilidades de ações contidas na realidade
e no exercício profissional que cumpram as competências e atribuições legais (ABEPSS, 1996, s.p.).

Para que tal direção se efetive, a articulação estreita entre
graduação e pós-graduação deveria ser um dos temas desta agenda,
pelos desafios que conhecemos para a sua efetiva implementação
de acordo com os princípios do nosso Projeto Ético-Político. Neste
ponto é necessário estabelecer mediações entre a atual conjuntura
brasileira e o projeto ético-político da profissão.
As Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas — e nesta
última se insere o Serviço Social — sofrem graves ataques do atual
governo federal e de interesses do mercado. Essas áreas de conhecimento, resguardadas as diferenças que as caracterizam, de forma
geral voltam seus estudos e proposições para os interesses da vida
social, questionando as contradições inerentes ao modo de produção
capitalista que, na realidade concreta, não permitem aos trabalhadores o acesso aos bens e serviços produzidos coletivamente. Na atual
conjuntura, a desvalorização dessas áreas toma a forma de desqualificação e desfinanciamento e, por esse motivo, torna-se necessário
um firme posicionamento ético e político em favor das áreas denominadas Humanidades.
Diante de tais desafios, cabem alguns questionamentos: o que
articula a unidade dialética entre área de conhecimento e profissão?
O que articula a formação e o trabalho profissional? Reconhecemos
que há particularidades em cada uma delas, mas, também, observamos como elemento de unidade o Projeto Ético-Político da profissão. Aqui, novamente, nos valemos das ricas reflexões contidas nesta
obra.
Nos capítulos que a compõem observamos que temos muitos
desafios a serem enfrentados coletivamente, de Norte a Sul do país.
Tomando o Projeto Ético-Político da profissão como referência, é
possível pensar mediações para a resistência em defesa do Serviço
Social e da formação e do trabalho profissional qualificados e comprometidos com as lutas sociais necessárias à superação da sociabilidade capitalista. No entanto, para estabelecer tais mediações é necessário enfrentar desafios no interior da profissão.
De início, não se pode falar abstratamente do Projeto Ético-Político. É preciso conceber a profissão como inserida na divisão
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sociotécnica do trabalho (IAMAMOTO, 1994) e, como tal, inserida
na complexa divisão de classes e na sua requisição para a reprodução social da classe trabalhadora em favor do capital. Ou seja, somos
chamados a conservar a sociedade capitalista pela mediação do Estado, mediante as demandas postas aos profissionais na execução das
políticas sociais.
Contudo, para resistir a esta imposição, cientes da nossa relativa autonomia profissional, é preciso ter claro que teses messiânicas
e fatalistas (IAMAMOTO, 1994) não nos levarão a realizar o projeto ético-político. Lutar pela formação e pelo trabalho profissional
de qualidade requer entender a inserção do assistente social como
trabalhador coletivo que deve lutar junto (e pelo conjunto) dos trabalhadores e pelos direitos humanos e sociais. Ou seja, não vamos
lograr sucesso na endogenia.
É preciso conhecer a profissão em seu processo histórico. Isso
requer compreender que o atual Código de Ética Profissional, a Lei
de Regulamentação da Profissão e as Novas Diretrizes Curriculares,
elementos que constituem a base do Projeto Ético-Político do
Serviço Social, projeto este claramente calcado na teoria social marxiana e posicionado contra todas as formas de exploração e opressão,
são resultantes de disputas no interior da categoria. A luta contra o
conservadorismo precisa ser reatualizada, sobretudo em tempos de
ultraneoliberalismo e neoconservadorismo.
Importante registrar que se fazem presentes expressões conservadoras que reatualizam a crítica ao Projeto Ético-Político, com
apelo ao retorno ao pragmatismo, que já se julgava superado, cujo
enfrentamento demanda uma formação e exercício profissional que
valorizem o trabalho profissional mas combatam as tentativas de
enfraquecimento da força teórica, metodológica, ética e política da
profissão.
Outro ponto de inspiração para essa mediação pode ser encontrado no Documento de Área do Serviço Social no âmbito da
CAPES que, ao tratar das inovações, transformações e propostas da
área, considera que suas principais estratégias de formação e intervenção na realidade se efetivam na “atuação profissional qualificada
nas políticas públicas e sociais e, ainda, na articulação de organismos da sociedade civil para fortalecer e ampliar direitos. No âmbito
da inovação, destaca-se a centralidade na elaboração de indicadores
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para monitoramento e avaliação de políticas públicas, democratização das informações e fortalecimento da ação pública do Estado”
(CAPES, 2019, p. 13). Da mesma forma, o documento da área avalia
como impacto social e econômico os processos de produção de
conhecimento crítico acerca das expressões da questão social e
da formação de recursos humanos qualificados para formulação,
gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas, no horizonte da defesa de direitos e do fortalecimento das lutas sociais,
contribuindo para o desenvolvimento microrregional, regional
e/ou nacional, resguardando a diversidade da realidade regional
que interfere na problemática das desigualdades sociais (CAPES,
2019, p. 16 e 17).

O tema da formação profissional, em especial no que se refere à formação de assistentes sociais e de mestres e doutores na área
de conhecimento em Serviço Social, deve ser conhecido e debatido
entre os diversos sujeitos que constroem as unidades de formação
em todo o país, na perspectiva de criar indicativos coletivos para enfrentar os desafios à formação e ao trabalho profissional na área de
Serviço Social.
Dessa forma, a articulação entre graduação e pós-graduação
se revela necessária e estratégica para assegurar a formação com
qualidade e comprometida com valores e princípios fundantes do
Projeto Ético-Político Profissional, construído histórica e coletivamente pelo Serviço Social nas últimas três décadas, e que teve no
surgimento e na expansão da pós-graduação um espaço fecundo de
germinação. A direção teórico-crítica das pesquisas e produções realizadas nos programas de pós-graduação foi uma referência essencial
para a formação em Serviço Social e para a possibilidade histórica
de construção de um projeto profissional assentado na teoria crítica.
Quando esses questionamentos se alicerçam na apreensão da
realidade, compreendendo na totalidade a dinâmica das relações sociais, parece claro que os espaços de objetivação da formação e do
trabalho profissional vivem intensas transformações oriundas da política neoliberal e dos regressivos processos de contrarreformas em
curso, atravessadas pela lógica do imediato, no qual o modo de vida
se pauta no valor mercadológico constitutivo da sociabilidade capitalista.
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Compreender a complexidade dos processos de produção e
reprodução da sociabilidade capitalista é, portanto, condição incontestável para romper com o imediato e buscar a essência dos fenômenos que se apresentam no cotidiano, permeados pelas lutas e disputas de projetos societários, que reverberam dilemas, mas, também,
constituem possibilidades para a formação e o trabalho profissional
qualificado.
Nesse sentido, defender a formação de qualidade torna-se fundamental, sendo importante que as pesquisas fortaleçam as mediações entre os estudos dos fundamentos do Serviço Social e o trabalho
profissional, dialogando, sobretudo, com a precarização da inserção
dos profissionais no mercado de trabalho nos mais variados espaços
sócio-ocupacionais. Essa relação deve nutrir as pesquisas desenvolvidas na área, à medida que as vivências do trabalho profissional dos
assistentes sociais trazem o significado na vida cotidiana dos trabalhadores e trabalhadoras que sofrem no plano imediato a violência
do Estado e a brutal desigualdade de classe presentes na sociedade
brasileira (SANTANA; STAMPA; CARVALHO, 2020).
Neste sentido, os estudos apresentados nesta coletânea, elaborados em colaboração entre o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, da Universidade Federal
do Amazonas, com os Programas de Pós-Graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da
Universidade Federal do Pará, são de grande relevância para o acúmulo e o adensamento da produção de conhecimento sobre formação e trabalho do assistente social, bem como aportam importantes
e inovadores subsídios para o desenvolvimento de ações integradas
para qualificar recursos humanos nas instituições participantes do
Programa Nacional de Cooperação Acadêmica - Procad/Amazônia.
As pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento no âmbito
do Procad/Amazônia e as reflexões aqui publicadas são muito fecundas e apresentam aproximações e particularidades entre dois estados
da Região Amazônica (Amazonas e Pará) e o Estado do Rio Grande
do Sul, destacando características dos territórios e situando com muita
profundidade elementos para a reflexão teórica e metodológica sobre
a formação e o trabalho do assistente social, de Norte a Sul do Brasil.
Neste momento histórico onde acontecimentos medonhos
trazem a barbárie para o centro da pauta da sociabilidade capitalista,
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com o avanço da crise do capital e de práticas (políticas e econômicas) ultraconservadoras, que negam, de forma explícita, as contradições de classe, a obra que temos em mãos é prenhe de rigor teórico
e de ânimo para os que prezam a necessidade da crítica para pensar
e construir a emancipação da classe trabalhadora. É livro necessário,
que qualifica, instrui e ilumina o debate.
Rio de Janeiro, outubro de 2021.
Inez Stampa
Professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio
Coordenadora Adjunta de Programas Profissionais na CAPES
Colégio Humanidades (quadriênio 2018-2021).
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APRESENTAÇÃO
O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em parceria com os programas de pós-graduação da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) e
da Universidade Federal do Pará (UFPA), vem desenvolvendo um
projeto de pesquisa intitulado “A formação e o trabalho profissional
do Assistente Social: aproximações e particularidades entre Amazônia
e Sul do Brasil”, no âmbito do Programa Nacional de Cooperação
Acadêmica – Procad/Amazônia, edital no. 21/2018.
O Procad é um programa que estimula o uso compartilhado
da infraestrutura das instituições de ensino superior, assim como de
seus recursos humanos, visando criar condições para o desenvolvimento de projetos de pesquisa em rede, na busca do fortalecimento
da produção de conhecimentos e da formação em nível de pós-graduação.
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 da primeira instituição, tem o objetivo de contribuir para produção de conhecimentos sobre formação e trabalho do
assistente social e aportar subsídios para o desenvolvimento de ações
integradas para qualificar recursos humanos nas instituições participantes do projeto.
Por essa razão, para além da realização de atividades de cooperação e mobilidade acadêmica do referido projeto Procad Amazônia, vem sendo desenvolvida uma pesquisa, que tem por objetivo
contribuir para a ampliação e consolidação da reflexão teórica e 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).
Ainda em tempos tão adversos em decorrência da grave crise sanitária determinada pela pandemia da Covid-19 no Brasil, com
agravamentos decorrentes de um governo negacionista, é indubitá- 27 -

vel que esta obra é fruto da resistência dos referidos programas parceiros (UFAM, PUCRS e UFPA), os quais têm a satisfação de lançar a
2ª Coletânea deste projeto Procad Amazônia com textos de docentes,
discentes e egressos dos Programas.
Esse segundo volume da coletânea tem o objetivo de publicizar os resultados dos levantamentos bibliográfico e documental que
foram realizados no referido processo de pesquisa desenvolvido até
este momento (dezembro/2021). Além de apresentar alguns resultados de pesquisas de dissertações e/ou teses dos programas parceiros,
cuja temática está vinculada ao objeto central do estudo deste projeto
Procad Amazônia, ou seja, a formação e o trabalho profissional do
assistente social.
Esta coletânea intitulada “Procad Amazônia: Formação e Trabalho do Assistente Social no norte e no sul do Brasil (volume 2)”
está estruturada em 3 (três) seções com distintos eixos temáticos, totalizando um conjunto de 14 capítulos que possuem a Formação e o
trabalho profissional como fio condutor das discussões.
A primeira Seção denominada Na trilha da pesquisa do Procad-Amazônia: mosaico de resultados possui 4 (quatro) capítulos,
os quais apresentam discussões sobre temas centrais relacionados
com as questões norteadoras da pesquisa desenvolvida no âmbito do
referido projeto.
O capítulo “Análise de conjuntura do contexto atual de retração de direitos e seus impactos na Formação e Trabalho do Assistente Social” de Beatriz Gershenson, Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves e Reinaldo Nobre Pontes responde uma das questões
norteadoras do estudo, apresentando uma brilhante reflexão sobre
as mediações e determinações processuais que articulam a crise do
capital ao movimento de retrocesso de direitos em geral e, em particular, dos direitos sociais no nosso país, buscando apontar os impactos na formação e no trabalho profissional de assistentes sociais
brasileiros.
O segundo capítulo dessa seção nomeado “As diferenças e
similitudes entre duas regiões extremas do Brasil: Indicadores sociais, econômicos e da formação em Serviço Social”, escrito por Erica
Bomfim Bordin, Franciele Machado dos Santos, Joana de Hamburgo
e Karine Cristina Silva Bernardes traz os resultados do mapeamento
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e sistematização das principais características econômicas, sociais e
da oferta dos cursos de Serviço Social dos estados parceiros do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad Amazônia).
Em relação ao terceiro capítulo “Caminhos da Graduação e da
Pós-graduação em Serviço Social no norte e no sul do Brasil: aproximações e particularidades”, de Roberta Ferreira Coelho de Andrade,
Jane Cruz Prates, Patricia Krieger Grossi e Vera Lúcia Batista Gomes,
trata-se de um texto com o intuito de evidenciar as aproximações e as
particularidades entre a formação profissional em Serviço Social em
nível de graduação e pós-graduação stricto sensu nas duas regiões do
país supracitadas, mais especificamente a partir das realidades dos
estados do Amazonas (AM), Pará (PA) e Rio Grande do Sul (RS).
O último artigo dessa seção é intitulado “Formação e Trabalho em Serviço Social: Mapeamento da produção de conhecimento
da área na última década”, escrito por Ana Lúcia Suárez Maciel, Erica
Bomfim Bordin, Marinez Gil Nogueira Cunha e Welson de Sousa
Cardoso, em que apresentam a socialização do referido mapeamento
que teve como fonte de informação: 1) os anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS; 2) os artigos
publicados nas revistas da área com Qualis A1, A2 e B1) as teses e
dissertações que constam no Banco da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
A segunda seção está composta por 5 (cinco) capítulos, chama-se “Formação Profissional em Debate”, em que se encontram
relevantes discussões acerca de temas importantes para formação
profissional, com destaque para o marco regulatório da profissão e o
código de ética profissional.
O primeiro capítulo dessa seção, de Hamida Assunção Pinheiro, Roberta Ferreira Coelho de Andrade e Isteice Nogueira de
Lima, sob o título “Bússolas para Formação e Trabalho Profissional
do Serviço Social: as Diretrizes Curriculares da ABEPSS, a Lei de
Regulamentação e o Código de Ética”, traz à tona o debate sobre
o processo histórico de amadurecimento do conjunto de normas e
princípios que direcionam a formação e o trabalho profissional em
Serviço Social, enfatizando as Diretrizes Curriculares de 1996 da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS
em interlocução com a Lei de Regulamentação da Profissão de Ser- 29 -

viço Social (Lei n º 8.662, de 7 de junho de 1993) e com o Código
de Ética (1993), no sentido de evidenciar a direção que a formação
profissional assume a partir da efetivação do Projeto Ético-Político
construído pela categoria profissional.
Em seguida, no segundo capítulo desta seção, Gleny Terezinha Duro Guimarães, Thiana Orth, Jéssica Degrandi Soares e Francisco Arseli Kern discutem “Os desafios da Formação e da Produção
do Conhecimento na área da Pós-Graduação em Serviço Social”, em
que centram a análise nas orientações da Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e sua relação com a
formação na pós-graduação, ressaltando a influência do ideário neoliberal no sistema educacional brasileiro com rebatimentos no (des)
investimento e (des)financiamento de pesquisas na área das ciências
sociais e, também, trazem à reflexão as contribuições da ABEPSS na
formação e na produção do conhecimento.
O capítulo intitulado “O debate sobre violência: contribuições
para a formação profissional de assistentes sociais”, escrito por Lidiany de Lima Cavalcante, Lucilene Ferreira de Melo, Ariadna Nunes Aguiar Batalha e Thamyres Alves Depietro, aborda os principais
elementos do debate acerca da violência, elucidando suas contribuições para a formação profissional em Serviço Social na graduação,
situando a violência como objeto de intervenção e pesquisa de assistentes sociais no Brasil.
Os autores do quarto capítulo desta seção, Maria Antonia
Cardoso Nascimento, Cristina Maria Arêda-Oshai, Nádia Socorro
Fialho Nascimento e Patrício Azevedo Ribeiro, com o título “Negros
e Indígenas na Amazônia no contexto da Formação Profissional em
Serviço Social”, discorrem acerca da questão étnico-racial no Brasil,
contribuindo para o debate atual sobre a dívida das instituições de
ensino superior que formam assistentes sociais com a luta antirracista no seio do Serviço Social crítico, tendo em vista a pouca produção
de conhecimento que problematizam a questão étnico-racial no âmbito da categoria profissional.
A segunda seção encerra com a discussão de Márcia Perales
Mendes Silva, Márcia Irene Andrade Mavignier e Aline Ribeiro de
Lima no capítulo designado “Formação em Serviço Social e EaD no
Amazonas: a urgência de reflexão crítica em contexto de pandemia”,
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a abordagem volta-se para o debate sobre formação em serviço social
de qualidade e a realidade dos cursos de Ensino a Distância (EaD),
problematizando os desafios impositivos da realidade pandêmica
atual, a partir da premissa de que uma formação crítica e de qualidade
é basilar para a profissão de serviço social.
A terceira seção intitulada o “Trabalho do Assistente Social
em foco” está composta também por 5 (cinco) capítulos, que trazem
abordagens instigantes para pensar a ética e a intervenção profissional em Serviço Social.
O primeiro capítulo desta seção nomeado “Código de Ética
Profissional: um tema em questão na produção do Serviço Social”,
das autoras Adriana Mathis, Cilene Sebastiana da Conceição Braga,
Roselene de Souza Portela e Sandra Helena Ribeiro Cruz, apresenta
o resultado do levantamento da literatura acerca do Código de Ética
profissional do Serviço Social nos últimos dez anos, elucidando as
principais problematizações registradas nesses estudos.
Cristiane Bonfim Fernandez e Fabianne Cristina Rodrigues
Sampaio, no capítulo “O Trabalho do Assistente Social no CREAS
em Tempos de Pandemia”, nos brindam com a abordagem sobre a
experiência de assistentes sociais do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias (PAEFI) de um Centro
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) na cidade
de Manaus/AM, em que se buscou apontar os impactos da pandemia
na atuação do Serviço Social no CREAS, no sentido de discutir de
que forma e em que condições o trabalho profissional tem sido desenvolvido em contexto tão adverso e desafiador.
No capítulo “A interprofissionalidade na saúde: o revés no trabalho e na formação disciplinar e fragmentada”, as autoras, Maria Isabel Barros Bellini e Fernanda Xavier Arena, convidam o leitor para refletir sobre a necessidade de ampliação de práticas e/ou metodologias
que incentivem a interprofissionalidade na formação em saúde como
estratégia de superação da fragmentação do conhecimento e também
como possiblidade de oferta de uma atenção à saúde mais abrangente.
A saúde, entendida em seu sentido ampliado, necessidade de formação
e intervenção integral, que não se limite à perspectiva do adoecimento
de forma isolada. Para o alcance dessa amplitude, a educação interprofissional e as práticas colaborativas se configuram como inovações no
âmbito da formação e do trabalho na área da saúde.
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O capítulo intitulado “Povos e Comunidades Tradicionais na
Amazônia e Extensão Universitária: Reflexões sobre a ação interventiva do Serviço Social da UFPA”, escrito por Nádia Socorro Fialho
Nascimento, Solange Maria Gayoso da Costa, Cristina Maria Arêda-Oshai e Marcel Theodoor Hazeu, presenteia os leitores com a abordagem do registro histórico dos desafios, obstáculos e conquistas que
a extensão universitária tem alcançado em mais de quarenta anos
de existência na formação em Serviço Social da UFPA, elucidando
particularmente as experiências concretas de Extensão voltadas para
povos e comunidades tradicionais na Amazônia paraense.
A terceira seção é finalizada com a discussão do capítulo nomeado “Assistentes Sociais na linha de frente da Política Urbana e
Habitacional: o que se tem pesquisado sobre as demandas institucionais e os desafios do trabalho profissional?”, das autoras Joana
Valente Santana, Raquel Paiva Gomes e Leonardo Costa Miranda,
que apresentam o resultado de uma “meta-análise” dos estudos acadêmicos feitos por assistentes sociais, destacando as requisições institucionais, os desafios e as contradições dos processos de trabalho
no âmbito da implementação dos programas urbanos e habitacionais
implementados em tempos recentes no Brasil.
Isto posto, é preciso dizer que as discussões nesta obra propiciaram a contextualização do momento atual de agudização das
expressões da questão social, que é 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 a
formação e o trabalho do assistente social vem sendo materializados.
No próximo volume, após a realização da pesquisa de campo deste
projeto Procad Amazônia, será possível apontar em que condições o
trabalho profissional vem sendo realizado e como a fundamentação
estabelecida pelas diretrizes da ABEPSS vem sendo mediada na formação de graduação e pós-graduação desses profissionais.
Por fim, cabe ressaltar que a interação e o constante diálogo
entre os parceiros institucionais vêm propiciando uma rica interlocução e produção de conhecimentos, num processo de colaboração
científica direcionado para a qualificação da formação na pós-gradua- 32 -

ção, ancorada no saber crítico e de compromisso com a direção do
Projeto Ético-Político do Serviço Social Brasileiro.
Marinez Gil Nogueira Cunha
Jane Cruz Prates
Vera Lúcia Batista Gomes
Hamida Assunção Pinheiro
(Organizadoras)
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SEÇÃO I
NA TRILHA DA PESQUISA DO PROCADAMAZÔNIA: MOSAICO DE RESULTADOS
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CAPÍTULO 1
ANÁLISE DE CONJUNTURA DO CONTEXTO
ATUAL DE RETRAÇÃO DE DIREITOS E SEUS
IMPACTOS NA FORMAÇÃO E TRABALHO
DO ASSISTENTE SOCIAL
Beatriz Gershenson1
Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves2
Reinaldo Nobre Pontes3

INTRODUÇÃO
A quadra histórica que ora se vivencia no Brasil é prenhe de
paradoxos: crise capitalista, pandemia, recorde de produção de alimentos, retorno ao mapa da fome, retrocessos democráticos, recrudescimento neoconservador, ataque aos direitos sociais e à ciência,
entre outros. Esse cenário possui raízes históricas que remontam à
colonização, e que se espraia pela instalação do modelo predatório-acumulador-espoliador que a revolução burguesa brasileira se encarregou de aprofundar ao longo das décadas. Mas nenhum período se
compara ao vivido a partir do golpe de 2016 e agravado pela chegada
ao poder de Bolsonaro, que foi apoiado pelo segmento neoliberal-reacionário em âmbito nacional e internacional (BROWN, 2019;
YAZBEK et al., 2021).
Este capítulo busca sinteticamente resgatar mediações e determinações processuais que articulam a crise do capital ao movimento instaurado no tecido social brasileiro de retrocesso de direitos
em geral e em particular dos sociais, buscando perceber, mesmo que
perfunctoriamente, os impactos na formação e exercício profissional
de assistentes sociais brasileiros.
1Doutorado em Serviço Social pela PUCRS (2003). É professora titular de Serviço Social
na Escola de Humanidades da PUCRS. Coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em Ética
e Direitos Humanos E-mail: beatrizg@pucrs.br
2 Doutorado em Política Científica e Tecnológica (interdisciplinar) pela UNICAMP (2001).
Docente Titular do Departamento de Serviço Social -Universidade Federal do Amazonas.
E-mail: socorro.chaves@outlook.pt
3 Doutor em Sociologia pela UCM (Espanha). Prof. Associado 2 da Universidade Federal
do Pará (graduação e pós-graduação). Coordenador do Grupo de Pesquisa em Serviço
Social, Política Social e formação Profissional. E-mail: rpontes@ufpa.br.
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Inevitável e necessárias foram as referências ao fenômeno
sanitário-econômico-social da pandemia de Covid-19, que explicitou antigas contradições na relação Estado-sociedade-natureza, pondo a nu a presença do domínio dos interesses do capital em detrimento das massas trabalhadoras e espoliadas dos mais comezinhos
direitos.
A relação desse cenário com o Serviço Social foi trazida à
tona em rápidas e grosseiras pincelas, mas ressaltando que os assistentes sociais são trabalhadores atados às mesmas determinações que
a classe-que-vive-do-trabalho e, também, que tangidos pelo direcionamento do Projeto ético-político profissional, guardada a diversidade e a heterogeneidade de níveis de apreensões, se moveram entre
a resistência, capitulação e reafirmação das pautas da luta profissional.

CONFIGURAÇÃO DA CRISE DO CAPITAL E SUAS IMPLICAÇÕES GERAIS
No início da terceira década do século XXI, registra-se uma
avassaladora expansão das relações capitalistas de produção com a
instauração da 4ª. Revolução Industrial, que instituiu a reestruturação produtiva do capital produzindo uma forte dinâmica no cenário global. Este movimento marcha instituindo um novo paradigma
técnico econômico e produtivo que, por um lado, configura-se e é
sustentado por uma ampla diversidade de avanços científicos (TICs,
robótica, microeletrônica e informática), combinados na formação
da Indústria 4.0. Por outro, como face da mesma realidade, avança
em suas investidas sustentado na superexploração “dos trabalhadores e na face desumana das guerras” impulsionadas pelos núcleos de
poder mundial (IAMAMOTO, 2017, p.15).
Esse fenômeno em todo o circuito global, conforme explana
Santos (2020, p. 54), é resultado da interação de três processos interdependentes: (i) a adoção de “novos mecanismos de exploração da
força de trabalho”, que impactam “diretamente as relações e condições de trabalho”; (ii) a reorganização do padrão de desempenho do
Estado na viabilização das políticas, a partir do movimento de “(des)
regulamentação do trabalho, na supressão de direitos sociais e nos
processos de privatização/ mercantilização na esfera pública”; (iii) as
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transformações impostas às organizações “culturais, ideológicas e na
sociabilidade das classes trabalhadoras, no seu modo de ser e viver”.
Este imperioso movimento de globalização econômica do capital, eivado de contradições, eleva o nível de produção com a redução da empregabilidade (jobless), marcando com o símbolo da
subsunção formal e dominando via subsunção real ao capital (K.
Marx, 1818-1883) que assolam diferentes continentes, países e regiões, alcançando povos originários cujas formas de organização sociocultural e tradicionais são afetadas com graus relativos diversos.
A subsunção formal e real do trabalho ao capital são a base material
e condição sine qua non para acumulação de riquezas e do fluxo de
expansão das determinações no âmbito das relações sociais, assim
configura-se como processo de gênese da contradição essencial do
sistema capitalista: a produção social da riqueza e sua apropriação
privada.
Como num solo fértil, as relações de produção do capital com
a 4ª. Revolução fertilizaram e brotaram numa possante expansão e
abertura de novas fronteiras, cujas investiduras progridem em ritmo
crescente, ampliando as contradições inerentes às questões sociais,
no plano sócio produtivo e de consumo de bens e serviços, delimitando os contornos da relação sociedade-natureza pelo uso indiscriminado e predatório dos recursos naturais que incidem em intensos
conflitos fundiários e socioambientais e redundam numa extensa e
profunda crise civilizatória.
No cerne desta crise ampliam-se os riscos e a vulnerabilidade socioambiental nos diferentes ecossistemas como decorrência do
processo de mercantilização e saques indiscriminados dos recursos
naturais com destruição das riquezas de flora, fauna e recursos hídricos dos biomas, patrocinando a expropriação dos territórios dos
povos originários e tradicionais.
Em relação às implicações da referida crise, Mota e Amaral
(2013 apud SANTOS, 2020, p. 54) desenvolvem uma argumentação
que se apresenta como imperativo categórico, ao considerar “(...) que
a intensidade e a densidade do processo de restauração do capital
dependem da conjuntura histórica de cada país e região”. As relações
capitalistas de produção engendram o avanço tecnológico em determinados contextos sociais, nos quais prevalecem a exclusão de vas- 39 -

tos segmentos do acesso à educação e a formação profissional, assim
como a redução da empregabilidade e dos direitos trabalhistas. Os
postos de trabalho com direitos sociais decrescem 30% no mundo,
a continuar este ritmo em uma geração 70% da força de trabalho
será informal (GARRIDO, 2016 apud CHAVES, 2018). Portanto, a
tendência do trabalho para aqueles que estão excluídos ou a única
alternativa que resta é a baixa produtividade marcada pela autoexploração do mercado informal.
De acordo com Chesnais (2013, p. 28), “os processos de liberalização e de privatização têm fortemente reforçado os mecanismos de centralização e de concentração do capital, tanto no plano
nacional quanto no transnacional”. Em sincronia com a indicação
anterior, ao analisar a raiz e a natureza da crise capitalista, Chesnais
(2013, p. 25) preconizou que a crise em curso tem caráter duradouro, pois apresenta “(...) como substrato uma superacumulação de capacidade de produção particularmente elevada e como excrescência
uma acumulação do capital fictício de montante sem precedente”.
Deste modo, balizado sob signo das contradições, o século
XXI prossegue numa trajetória (des)compassada por um movimento
de intensificação do reordenamento das forças reacionárias e conservadoras que patrocinam, sob o signo da incerteza, insegurança
social, redução de oportunidades, anomia, violência e a comodização que envolve o conjunto das dimensões da vida em sociedade.
Nesta campanha, as elites dominantes buscam subjugar os grupos
sociais, em suas diversidades identitárias, instituindo condições de
risco social e vulnerabilidades seja por idade, gênero, estado físico ou
mental, diferenças étnicas e/ou culturais, entre outras.
As transformações promovidas pelo movimento histórico de
mundialização da contrarreforma trabalhista reforçam os mecanismos de repartição desigual de renda, auferindo maior extensão e intensidade ao processo de desigualdade social entre as classes sociais.
O conjunto da classe trabalhadora vivencia a intensificação da exploração nas relações de trabalho, padece da deterioração das condições
de existência e da desumanização pelo aviltamento patrocinado pela
degradação da vida em sociedade.
Na conjuntura brasileira, as determinações do capitalismo
contemporâneo são balizadas por um conjunto de contrarreformas
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institucionais, trabalhistas e previdenciárias de matiz privatista, reacionário e conservador, que associadas à necropolítica do governo
vêm minando as forças democráticas do país.
Os ajustes socioinstitucionais da contrarreforma trabalhista
(IAMAMOTO, 2017) resultam no crescimento do número de desempregados no Brasil, que no 1º trimestre de 2021, alcançou 14,805
milhões de pessoas desempregadas, enquanto 76,483 mil pessoas
fora da força de trabalho, 38,2 milhões de trabalhadores na informalidade e 6,0 milhões de pessoas desalentadas (IBGE, 2021).
Em nível global, a trajetória que vai sendo traçada e disseminada pelo capital assola diferentes quadrantes do planeta, que em
graus relativos diferenciados adentra continentes, domina solos nacionais e alastra-se por diferentes regiões, cuja lógica marcadamente
eivada de contradições progride. Ao lançar um olhar para o terreno
contemporâneo da formação social histórica do Brasil, considerando
a assertiva de Mattik (1976 apud CHESNAIS, 2013, p. 26) de que
“(...) cada crise concreta se compreende na relação que ela mantém
com o desenvolvimento da sociedade global”. No contexto da Amazônia, tal lógica alcança de modo imperativo sobre os povos originários, cujas formas de organização sociocultural e tradicionais são
afetadas em suas estruturas pela insidiosa ação coordenada Estado-capital, desagregando seus sistemas de reprodução humano-social.

O TEMPO PRESENTE: RETRAÇÃO DE DIREITOS
E NECROPOLÍTICA
O sociometabolismo que movimenta o capital, suas crises, e
seus remédios, ao se metamorfosear no capitalismo de tipo neoliberal, colocou em marcha uma relação incestuosa entre a exploração,
que está na base da reprodução infinita dos interesses de acumulação, a desproteção da classe trabalhadora e o controle social. Não por
outra razão, os debates de cariz crítico nas ciências humano-sociais
denunciam fortemente os graves efeitos da desproteção social, não
apenas na manutenção, mas na ampliação das desigualdades, ínsitas
à ordem do capital, o que se agudiza em países da periferia da capital.
No Brasil, após o Golpe de 2016, seguido da ascensão ao poder
da direita conservadora, com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018,
recrudescem-se medidas de cunho ultra neoliberal, sendo a subtra- 41 -

ção de direitos acompanhada de ataque e supressão de liberdades
democráticas, em retrocessos civilizatórios que só fazem fortalecer a
relação de dependência e subordinação ao imperialismo dos países
do centro do capital. O quadro de barbárie tem materialidade inequívoca: condições crescentes de pauperismo, desregulamentação do
trabalho e da previdência, sucateamento das instituições e serviços
públicos, ataques às políticas sociais, já há muito combalidas, e avanço do conservadorismo (KELLER, 2019).
A contrarreforma que sofreu o Estado brasileiro, cerceou
direitos, redefiniu a forma das políticas públicas, quebrando seu
caráter de universalidade, tornando-as mais estreitas, focalizadas e
precarizadas, para o quê a mescla com os mecanismos de mercado só
contribuiu, ampliando os obstáculos para o acesso da população a direitos sociais. Alia-se a este quadro, mecanismos ideológicos moralizantes próprios de um neoconservadorismo social e político (PEREIRA, 2016), em que “[...] reformas políticas visavam transferir quase
tudo o que era proporcionado pelo Estado social para os indivíduos e
famílias [...]” (BROWN, 2019, p. 50). Eis aí a conformação sócio-histórica, no tempo presente, da expropriação: direitos transformados
em mercadorias; a população responsabilizada por seu próprio bem-estar (ou por seus próprios infortúnios); e um Estado provedor de
políticas residuais em sonegação às condições de possibilidade para
um sistema de proteção social.
A promíscua relação entre exploração e controle da classe trabalhadora e de sua força de trabalho em aliança com um Estado socialmente inerte não significa, no entanto, uma ausência do Estado.
Muito antes pelo contrário: ele se faz forte e controlador como em
tempos pretéritos, que pensávamos já superados desde a redemocratização do país após mais de 20 anos de ditadura civil-militar. Esta
fusão entre neoliberalismo e neoconservadorismo traz à cena uma
forte coerção estatal (PEREIRA, 2016), que se materializa na criminalização da pobreza e na seleção daqueles que podem morrer, que se
distinguem daqueles, cuja vida, merece ser protegida.
O contexto da Pandemia do COVID-19 expôs ao escárnio
uma distribuição hierarquizada do direito à vida por parte do Estado capitalista. Muito além de uma questão sanitária, a pandemia
evidencia desigualdades históricas cujas determinações econômicas,
- 42 -

políticas e culturais estão muito além da saúde, por mais ampliado
que seja o conceito que a respeito dela possamos nos valer. A crise
sanitária, em verdade, há que ser compreendida como uma crise do
capital, conforme afirma Mascaro:
Não se pode limitar a pandemia do coronavírus às chaves de explicação biológicas ou da natureza. Trata-se de uma crise eminentemente social e histórica. A reiterada fragilidade da relação
humana com a natureza corresponde a uma parcela dos problemas presentes. No fundamental, a dinâmica da crise evidenciada
pela pandemia é do modelo de relação social, baseado na apreensão dos meios de produção pelas mãos de alguns e pela exclusão automática da maioria dos seres humanos das condições de
sustentar materialmente sua existência, sustento que as classes
desprovidas do capital são coagidas a obter mediante estratégias
da venda de sua força de trabalho. O modo de produção capitalista é a crise (2020, p. 6).

Não é demais afirmar que na realidade brasileira está em
curso uma verdadeira política de extermínio das classes subalternas.
A política do “nós” e “eles” (STANLEY, 2019), da eliminação do outro, que se apresenta sob a forma não apenas da omissão da proteção
social por parte do estado, mas também pela ampliação do uso da
violência para enfrentar violências que decorrem da própria ordem
social. O “nós” seriam os ditos “cidadãos de bem”, aqueles que estufam o peito e afirmam “[...] nós somos trabalhadores e conquistamos
nosso primeiro lugar com luta e mérito. Eles são perigosos, sobrevivem dos bens que produzimos, explorando a generosidade de nossos
sistemas de bem-estar social [...]. Nós somos produtores; eles são parasitas” (STANLEY, 2019, p. 16-17, grifos nossos). A divisão de classes
é a pólvora do “[...] ódio de um mundo percebido como aquele que
deseja o fim do seu” (BROWN, 2019. p. 147).
Este caldo de cultura é alimentado pelo avanço do neoconservadorismo que supõe a não limitação (CASARA, 2021) – mas somente à liberdade de uns - os que valeriam mais - contra os outros,
inclusive para destilar abertamente o ódio contra “os debaixo”, como
preconceito não só de classe, mas também de raça e gênero, traduzindo a própria da noção burguesa de direito que se baseia na separação entre os homens, direito este que se materializa na propriedade
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privada (MARX, 2010). Esta separação está na base da percepção do
outro como inimigo, como aquele que limitaria minha liberdade. A
racionalidade neoliberal providencia um necessário imaginário social que, como aparato ideológico, corrobora a naturalização e reprodução destas relações baseadas na banalização da vida humana.
Como um modo de ver e pensar o mundo, gera um novo registro de
normal, uma normatividade, cujas imagens chave são a empresa e a
concorrência. O ideal do homem como empreendedor de si mesmo
leva as pessoas a se perceberem como uma empresa, passando a ver
os outros, por mais próximos que sejam, como um concorrente, um
inimigo, alguém a ser vencido e destruído (CASSARA, 2021, DARDOT & LAVAL, 2016).
Percebe-se assim que, na sociabilidade burguesa, o controle
social, enquanto gestão de indesejáveis, é inerente à reprodução dos
interesses de acumulação, o que se alia ao “[...] conceito supremo da
sociedade burguesa, o conceito da polícia [...]” que objetiva a “[...] asseguração do seu [sociedade burguesa] egoísmo [...]”(MARX, 2010,
p. 50). O inimigo social é uma construção necessária para sustentar
esta ordem desigual.
Para Achille Mbembe (2011), ao atuar através de políticas
baseadas na ideia do inimigo social, o Estado cumpre a função de elevar determinados segmentos populacionais ao status de úteis e outros de dispensáveis, colocando em marcha uma necropolítica. Esta
divisão e hierarquização da existência humana é que regula o poder
do Estado na gestão sobre as vidas e segmentos sociais sobre os quais
detém o monopólio de deixar viver e do fazer morrer.
Mobilizar o medo e a insegurança de modo a explorá-los e
dramatizá-los (no que a mídia joga papel fundamental para amealhar
o consenso popular) conforma em nossa realidade um verdadeiro
populismo criminal, fazendo crer que quanto maior o endurecimento penal, quanto mais punitivismo (mais presídios, mais policiais,
mais vigilância e controle sobre a população), mais próximos estaremos de resolver o problema da violência, em verdadeiro apagamento
de suas determinações estruturais. Mesmo sem nenhuma lógica que
sustente cientificamente que as prisões possam surtir resultados efetivos, não podemos esquecer que a expansão do poder punitivo rende votos, do que a ascensão do bolsonarismo em nosso país é prova
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inconteste. Aliás, quando da publicação dos dados do levantamento
do Infopen, o presidente da república manifestou em sua rede social
que os números significavam menos bandidos soltos nas ruas. Afirmações como esta, somadas à máxima de que “bandido bom é bandido morto”, entre outros discursos amplamente disseminados e que
hierarquizam a vida entre os mais e os menos humanos, nos levam a
constatar que a população selecionada pelo sistema criminal tem raça
e classe bem definidas, o que se associa à gênero, sexualidade, origem
territorial e faixa etária. Mesmo a análise mais superficial dos dados
fornecidos pelo Infopen (2019) nos permite verificar que a grande
maioria da população presa no país se constituí de homens, jovens,
pobres, negros e de territórios periféricos. A interseccionalidade de
classe, raça e gênero fica evidente também quando se considera o
aumento do aprisionamento feminino, pois o país é o terceiro do
mundo que mais prende mulheres (INFOPEN MULHERES, 2018).
E se analisarmos os tipos de crimes que mais geram condenação e
encarceramento no Brasil, temos que tráfico e roubo lideram os que
motivam prisões (INFOPEN, 2019).
A violência do Estado burguês como sinal mais inconteste da
ordem do capital de cariz ultra neoliberal traduz-se nas políticas de
encarceramento de massas descartáveis, na violência policial dirigida a determinados segmentos da população, em que pessoas negras,
pobres, de regiões periféricas são selecionadas para a morte em vida
nas prisões, mas também no extermínio que resulta da omissão do
Estado em relação a políticas públicas preventivas e de proteção social, bem como pela letalidade da ação estatal contra aqueles considerados menos humanos. A eliminação de corpos matáveis em curso
nas políticas de segurança e nas políticas sociais do Brasil são parte
e expressão da necropolítica, sendo que o exercício do controle e da
política de morte direcionados à determinadas populações soma-se
à negligência na promoção de políticas públicas, institucionalizando
tanto o direito de matar, quanto o direito de invisibilizar as populações negras e pobres com base no ódio de classe.

IMPACTOS E AMEAÇAS NA FORMAÇÃO E TRABALHO
DA/O ASSISTENTE SOCIAL SOB A CONJUNTURA ATUAL
Os determinantes socio-estruturais historicamente pontuados
até aqui, - a crise cíclica-estrutural do capitalismo e o retrocesso de
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direitos num cenário pandêmico -, permitiram perceber, na história
recente da sociedade brasileira, a tensa relação promovida pela luta
de classes particularizada no país. A ação dos segmentos dominantes
impondo derrotas às pretensões dos interesses dos trabalhadores/as
alterou o espaço social em que historicamente se move o Serviço Social, provocando impactos que interferiram desde a formação profissional até os resultados do trabalho profissional, mediatizado na malha institucional das políticas sociais, que a seguir nos dedicamos a
identificar e analisar com a brevidade que o presente espaço permite.
Para compreender os impactos da atual conjuntura na formação profissional de assistentes sociais no Brasil, necessitamos remeter,
a bem de uma compreensão mais densa a um processo de construção
bem mais antiga. Referimo-nos à contrarreforma da educação superior em curso desde os anos 1990, com a chegada da onda neoliberal
ao país, até os presentes dias. A tendência dominante dessa contrarreforma se evidencia pela fragilização do sistema público e potencialização do privado, como se pode depreender da perda orçamentária
desde 2015 de mais de 6 bilhões de reais (FARANGE, 2021, p. 1).
Mas registram-se ações que: impactaram o ensino superior, confirmando a tendência identificada das seguintes questões: elevação
do percentual de ensino a distância nos cursos presenciais que passou de 20% para 40%, prevista na Portaria nº 2117/2019 do MEC; a
Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que congelou os investimentos em políticas públicas por 20 anos; a terceirização das atividades
fins, aprovada pela Lei nº 13.429/2017; os sucessivos cortes de verbas
para a educação superior pública, entre eles o já anunciado corte de
8,7% nos gastos discricionários para 2021 previsto no Projeto de Lei
Orçamentária enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional em setembro de 2020 (FARANGE, 2021).
Ressalte-se que tais alterações destrutivas à formação profissional de qualidade se desenvolveram em meio ao recrudescimento
neoconservador protagonizado pela extrema direita no Brasil e no
mundo. Graças a essa perspectiva assistiu-se durante o governo Bolsonaro, que se notabiliza por posições anticiência, fundamentalistas,
milicianas, militarizada, ataques à ciência, à universidade pública e
gratuita, a professores, entidades, etc., o desmonte de órgão de fomento de pesquisa e pós-graduação (CNPq e CAPES) desfinanciando e elitizando suas ações.
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Pode-se sumariar as principais ações dos últimos 20 anos que
convergiram para materialização acelerada da privatização da educação superior (FARANGE, 2021): - aumento progressivo do financiamento do setor privado da educação; - facilitação da criação de
cursos privados; - privatização interna das instituições públicas de
ensino; - redução dos currículos de graduação; - expansão precarizada do ensino superior público; - favorecimento da expansão do
ensino a distância entre outras.
Esse conjunto de ações nefastas, guiadas por um projeto
maior de colonização do Estado pelo capital, por um lado, e mercantilizador da educação, por outro, atingiu o Serviço Social, tanto como
área profissional como área de conhecimento, agora considerando
a presença da catástrofe humanitária da pandemia do Coronavírus.
O Ensino Remoto Emergencial (ERE) emerge como alternativa de enfrentamento possível da pandemia de COVID-19 em todos
os níveis e modalidades de formação profissional, para que se garantisse a não interrupção das aulas e o necessário distanciamento
social. Sem embargo, Farange (2021) analisa com clareza que o ERE
vem fazer coro às antigas ameaças de apoucamento progressivo da
formação de qualidade mediante as seguintes situações: implantação
autoritária em muitas IES; exclusão de expressiva parcela de discentes sem condições de acessos a TI’s; intensificação do trabalho docente; inviabilização do estágio supervisionado; e o esvaziamento do
processo ensino-aprendizado com a substituição por “aulas” síncronas e assíncronas.
A área de Serviço Social é uma das que concentra maior números de discentes dos segmentos mais pobres do país, o que os coloca na situação que atinge
os segmentos de classe D e E, que, 85%, quando acessam a internet, o fazem de celulares, revelando a grave possibilidade de
exclusão de alto percentual de discentes da necessária formação
de qualidade, mesmo que apareçam com o status de matriculados (FARANGE, 2021 p. 58).

O corpo docente também foi gravemente afetado, forçado a
dar nova dinâmica a sua vida laboral e privada, em que tais instâncias se indiferenciaram. Os espaços públicos e privados parecem se
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mesclar no chamado “novo normal”, em que o trabalho docente se
intensifica através de intermináveis acessos em plataformas digitais,
prejudicando não só a convivência familiar, a educação dos filhos e
o cuidado de idosos, como por decorrência, levando ao adoecimento
docente (FARANGE, 2021).
Assim, passaremos deste ponto em diante a realizar a apreciação dos reflexos dessa conjuntura no trabalho de assistentes sociais e nos seus espaços de trabalho, pois na malha das organizações
de política sociais, faz-se imperativo considerar, preliminarmente,
o campo metamorfoseado do trabalho em geral, tangido pela chama nova-velha “morfologia do trabalho” (RAICHELIS e ARREGUI,
2021), já que estes trabalhadores/as privam das mesmas condições de
inserção de classe que os demais.
Associam-se nesse contexto fenômenos sociais mutuamente potencializadores que são o processo de “uberização” e a pandemia do coronavírus. O primeiro mais antigo e estruturado, impulsionador do aumento da produtividade, provocando economia de
trabalho vivo, aumentando em consequência a população sobrante
e superpopulação relativa, funcionais à valorização do capital. Sem
surpresas explodem as taxas de desemprego, desalento e precarização do labor. O segundo atinge a produção e o trabalho, retraindo
a ambos, disparando cifras de pobreza, desemprego, desalento, no
campo da simples reprodução da vida, e, sem aprofundar os impactos devastadores da perda massiva de vidas nos segmentos socialmente mais desprotegidos.
Raichelis e Arregui (2021) fazem certeira conexão entre os impactos dessa conjuntura e o trabalho de assistentes sociais:
As metamorfoses no “mundo” do trabalho (...) incidem no mercado de trabalho do Serviço Social e no exercício profissional de
assistentes sociais e demais profissionais, em uma contextualização de degradação do trabalho e precarização das condições
em que ele é exercido, impactando não apenas as condições
materiais dos sujeitos que vivem do trabalho, mas também suas
sociabilidades individual e coletiva, considerando ainda a erosão
dos sistemas públicos de proteção social, lugar institucional privilegiado onde operam os(as) trabalhadores(as) (RAICHELIS e
ARREGUI, 2021, p. 143).
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Esse é o cenário que desafia a profissão na atualidade, em que
é necessário se pensar as reais condições objetivas para sedimentar
e defender conquistas da área profissional e de conhecimento do
Serviço Social no âmbito dos espaços sócio-ocupacionais onde se
inserem. Sem embargo, essa é a mediação que precisa ser mantida
e consolidada, ou seja, o trabalho profissional realizado com qualidade naqueles espaços. Ocupação esta, que problematizada e tensionada, deu lugar a aprofundar conhecimentos e práticas, imersos na
dinâmica das instituições de políticas sociais brasileiras. A inserção
da categoria profissional de assistentes sociais na ponta de lança da
entrega de serviço sociais, em forma de direitos em construção, que
chegam na ponta do processo que envolve a mediação Estado-sociedade, aliviando condições objetivas-subjetivas de vida dos segmentos
mais pauperizados e despossuídos do acesso aos meios de produção,
bens e serviços na distribuição da riqueza no país.
Muitas/os são e inclusive atiradas(os) na confusão entre sujeito-objetos das políticas sociais, pois desde a fase de graduação são
provenientes da pobreza e das baixas condições de reprodução social,
o que muitas vezes se perpetua com o (não) ingresso ou precários
ingressos no mercado de trabalho, agora atravessados pela precarização, ou simplesmente pelo aluvião de recém formados em Serviço
Social, não conseguem em maioria aceder a ser assistente social.
Considerando o que foi mencionado linhas acima sobre o
impacto do cenário em análise no quadro da formação de assistentes sociais, registre-se a tendência de que a qualidade da maioria dos
formados nessas condições descritas mostram debilidades (PONTES, et al, 2017), que põe em dúvida, a longo prazo, a manutenção
das conquistas, seja da produção científica, seja da qualidade da ação
profissional, que com uma manifesta baixa qualidade e profundidade
formativa chegam às instituições de políticas sociais apresentando
baixa capacidade de análise sociopolítica e técnico operativa diante
das demandas e da conjuntura cambiante e complexa, ficando presa
fácil das alternativas de seguir manuais institucionais, e planilhas e
plataformas de preenchimento de dados com soluções para “problemas” estandardizados e “protocolizados”, dispensando a capacidade
criativa e crítica próprias de nossa formação sob os auspícios do Projeto Ético Político (PEP) da profissão de Serviço Social.
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Esse cenário pressionado pela chagada (nada casual) da
pandemia de covid-19 traz impactos desafiadores para assistentes sociais, especialmente os situados nas linhas de frente de atendimento
direto aos indivíduos e suas famílias (principalmente na saúde e na
assistência social), pois os mesmos ficaram vulneráveis à intensificação do trabalho e ao adoecimento e morte. Não raras vezes encontramos profissionais em crise emocional e/ou ética, pois assistiram atônitas/os a elevação das demandas diárias de atendimento, bem como
a drástica redução de suas condições éticas de trabalho, em nome da
segurança sanitária (AMARO, CRAVEIRO, PONTES, 2020).
O trabalho remoto profissional se inseriu no cotidiano profissional de forma tão avassaladora quanto autoritária, privando a/o
trabalhador assistente social de uma das mais cruciais mediação para
sua intervenção junto às demandas sociais. As TIC’s, tão necessárias
quanto nocivas, trouxeram consigo a intensificação do trabalho em
meio a mistura da vida profissional-vida familiar, com as mencionadas consequências para ambos espaços. Outra consequência nefasta
para o exercício de assistentes sociais nessas condições foi o controle
sobre suas ações através de plataformas diversas, abusivo e violento
muitas vezes, criando um clima de terror em meios às pressões já em
curso. Sem falar do exponencial crescimento de contratações precárias, temporárias, sem base em proteções trabalhistas, dada a grife
da “emergência de guerra contra o vírus” (AMARO, CRAVEIRO,
PONTES, 2020, p. 20).
Essas conexões ontológicas aqui descritas, não esgotam o
quadro complexo de impactos da conjuntura atual na realidade da
formação e trabalho profissional de assistentes socais, mas certamente que abrem perspectivas analíticas para novas investigações e desenhos de ações para resistência e lutas.

CONCLUSÃO
Após o delineamento dos contornos conjunturais que a sociedade brasileira nos “tempos terríveis” de retrocessos e barbarizações agravados pela pandemia de Covid-19, somos inclinados a registrar, desde um ponto de vista dialético-histórico-estrutural, que a
ordem capitalista vigente segue na situação de crise (com ciclos cada
vez mais curtos), a desafiar o esforço da ciência livre e comprometida
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com o desvendamento profundo do real em sua extensiva complexidade-processualidade, na captura de mediações ontológicas e reflexivas que favoreçam o alcance, tanto da compreensão do real pensado,
quanto na construção de pautas de ação transformadora para construção de tempos de liberdade para todos.
Sob o comando das franjas mais atrasadas da classe dominante brasileira, ora capitaneada por Bolsonaro, identificou-se a destrutiva quanto sorrateira ação de desmonte do nosso débil “Estado
Social”, a expressar conquistas sociais, que ainda careciam de consolidação. A necropolítica e o negacionismo militante dos governantes
ultraneoliberais, diante do caos provocado pela pandemia, revelam
sintonia fina com o deslocamento de prioridades escusas em detrimento das legítimas demandas social brasileiras. Desde as “diretas
já” não se via tanta necessidade das forças progressistas se unirem
contra um inimigo tão claro a ser derrotado, antes que derrube a
república e solape as conquistas progressistas no campo dos direitos
sociais.
Identificar as contradições impostas pela ordem do capital
que impactam, tanto o Brasil meridional quanto o amazônico, guardadas as particularidades históricas, fez perceber com mais nitidez,
que os níveis de lutas a que somos convidados precisam articular o
campo particular de nosso trabalho profissional (políticas sociais) às
determinações que incluem o funcionamento da nossa economia periférica (ora, bem subserviente às metrópoles), quanto às movimentações na intimidade do Estado e seus poderes. E como é de praxe na
nossa área, faz-se necessário articular com os movimentos da sociedade civil e da organização das forças erosivas da classe trabalhadora.
Os impactos na profissão, - sua formação, campos de exercício
profissional e trabalho profissional -, foram identificados como novos
desafios para a sustentação do, ainda em construção, PEP, desafiado
pela onda privatista que invade a formação, pelo desfinanciamento e
ataque às universidades públicas e à ciência como um todo. Seja a crise
e desmonte do Estado social, seja a crise provocada pela pandemia, o
atingimento da profissão é inequívoco, mas como costuma ser, as forças que a compõe estão despertas e militantes em ações coordenadas
e sistemáticas, mesmo que por plataformas várias, - profissionais, discentes, docentes, pesquisadores -, articuladamente com a diversidade
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das formas de luta de classe (sindical, partidária, ético-racial, gênero,
LGBTQI+) segue-se atento e operante. Este livro fala por si.
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CAPÍTULO 2
AS DIFERENÇAS E SIMILITUDES ENTRE
DUAS REGIÕES EXTREMAS DO BRASIL:
Indicadores Sociais, Econômicos e da Formação
em Serviço Social
Erica Bomfim Bordin1
Franciele Machado dos Santos2
Joana de Hamburgo3
Karine Cristina Silva Bernardes4

INTRODUÇÃO
Mapear e sistematizar as principais características econômicas, sociais e da oferta dos cursos de Serviço Social dos estados
parceiros 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 sul do Brasil”, 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 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 Pós-gradua1 Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela PUCRS. Realiza Estágio Pós
Doutoral 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 doutoranda em Serviço Social no PPGSS/PUCRS. Bolsista
CAPES vinculada ao GTEMPP/NEPES. E-mail: franciele.santos@edu.pucrs.br.
3 Assistente social do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mestranda em Serviço
Social no PPGSS/PUCRS, vinculada ao GTEMPP/NEPES. E-mail: joana.hamburgo@edu.
pucrs.br.
4 Estudante do Curso de Serviço Social da Escola de Humanidades da PUCRS, Bolsista de
Iniciação Científica BPA. E-mail: karine.bernardes@acad.pucrs.br.
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ção em Serviço Social da Universidade Federal do Pará (UFPA), e
visa analisar as aproximações e as particularidades que conformam
a formação e o trabalho profissional do assistente social nos estados
supracitados.
No que tange ao processo metodológico, os dados coletados
foram definidos com base nos objetivos da referida pesquisa do Procad Amazônia, utilizando como fontes os sites oficiais dos seguintes
órgãos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (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).
O estado do Amazonas está localizado na região Norte do
Brasil e ocupa uma área de 1.559.167,878 km². É o maior estado do
Brasil, ocupando mais de 18% da superfície do país. Neste território,
existem 62 municípios, com população de 3.483.985 e densidade demográfica do Estado de 2,23 habitantes por km². Também localizado
na região Norte do Brasil, o estado do Pará ocupa 16,6% do território
brasileiro e abrange 26,1% da região amazônica brasileira, sendo o
segundo estado em tamanho, com 1.245.870,707 km². Atualmente,
possui 144 municípios, população de 7.581.051 e densidade demográfica de 6,07 habitantes por km². E por fim, o Rio Grande Do Sul
está situado no extremo sul do Brasil, com território de 281.707,151
km², sendo o nono maior estado brasileiro. Seu território está distribuído entre 497 municípios e conta com 10.693.929 habitantes, sendo a densidade demográfica de 37,96 habitantes por km², superior
à média do Brasil. A população nos três estados reside majoritariamente na região urbana, sendo que 21% dos habitantes do Amazonas, 31,5% do Pará e 15% do Rio Grande do Sul situam-se na região
rural (IBGE, 2010).

ECONOMIA
Optou-se por elencar as três atividades que tivessem os valores de maior destaque dentre as demais atividades econômicas
desenvolvidas em cada estado, utilizando-se como base os valores
referentes ao ano mais recente disponível na base de dados do IBGE.
Entre as principais atividades econômicas do Rio Grande do
Sul, pode-se destacar: a indústria de transformação com um Valor
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Adicionado Bruto (VAB)51 no ano de 2018 de R$ 64.124; o comércio
e reparação de veículos automotores e motocicletas com um VAB
de R$ 57.326 e, por fim, a administração, defesa, educação e saúde
públicas e seguridade social com um VAB de R$ 57.323.
A tabela que segue informa a soma total do VAB da Região
Sul, ou seja, considera todas as atividades que compõem a produção
econômica dos três estados: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e, posteriormente, apresenta apenas os dados do Rio Grande
do Sul para que seja possível realizar uma leitura comparativa dos
valores.
Quadro 01 - Valor Adicionado Bruto 2010 - 2018 Região Sul e Rio
Grande do Sul
REGIÃO SUL
TOTAL DAS ATIVIDADES
Ano
2017
2018

Valor do ano Índice de
anterior
volume
925.268
1,023
967.079
1,019

Valor a preços
Índice de
do ano anterior
preço
946.470
1,022
985.911
1,042

Valor a preço
corrente
967.079
1.027.010

RIO GRANDE DO SUL
2017

356.025

1,018

362.487

1,013

367.103

2018

367.103

1,017

373.507

1,062

396.534

Fonte: IBGE, 2021b.

Observando-se o Produto Interno Bruto (PIB)62 do Rio
Grande do Sul, que é de aproximadamente R$ 457 milhões, é possível classificar o estado como a quarta economia do Brasil, participando com 6,52% no PIB nacional. Destaca-se ainda que o PIB per
capita do estado é de R$ 40.362,75, superior à média brasileira que é
de R$ 33.593,82 (IBGE, 2021b).
5 O Valor Adicionado Bruto (VAB) é o valor que cada setor da economia (agropecuária,
indústria e serviços) acresce ao valor final de tudo que foi produzido em uma região. Informação disponível em: https://necat.ufsc.br/valor-adicionado-bruto-de-santa-catarina-ibge/.
2 O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma dos VABs setoriais e dos impostos, e é a principal
medida do tamanho total de uma economia. Informação disponível em: https://necat.ufsc.
br/valor-adicionado-bruto-de-santa-catarina-ibge/.
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O estado do Amazonas tem como principais atividades econômicas: a indústria de transformação com um Valor Adicionado
Bruto (VAB) no ano de 2018 de R$21.749; a administração, defesa,
educação e saúde públicas e seguridade social com um VAB de R$
17.406; e o comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas com um VAB de R$ 9.328. E o estado do Pará tem como principais atividades econômicas: a indústria extrativa com um Valor
Adicionado Bruto (VAB) no ano de 2018 de R$ 19.843; a administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social com um
VAB de R$ 32.417; e o comércio e reparação de veículos automotores
e motocicletas com um VAB de R$ 15.334.
Para melhor visualização comparativa dos dados foi elaborada a tabela que segue a qual informa o VAB total da Região Norte,
calculado a partir de todas as atividades que compõem a produção
econômica dos estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia,
Roraima, Tocantins e, posteriormente, apresenta apenas os dados
dos estados do Amazonas e do Pará.
Quadro 02 - Valor Adicionado Bruto 2010 - 2018 Região Norte, Amazonas e Pará
REGIÃO NORTE
TOTAL DAS ATIVIDADES
Ano
2017
2018

Valor do ano

Índice de

Valor a preços do

Índice de

Valor a preço

anterior
3.590
3.740

volume
1,020
1,043

ano anterior
3.662
3.902

preço
1,021
1,000

corrente
3.740
3.903

AMAZONAS
2017

75.908

1,049

79.593

0,986

78.497

2018

78.497

1,049

82.319

1,025

84.362

PARÁ
2017

124.828

1,032

128.864

1,099

141.649

2018

141.649

1,031

145.992

1,006

146.889

Fonte: IBGE, 2021b.
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De acordo com dados do IBGE, o Produto Interno Bruto
(PIB) do estado do Amazonas para o ano de 2018 foi de R$ 100 milhões. Já o estado do Pará contava com um PIB de R$ 161 milhões,
para o mesmo período. No que se refere ao PIB per capita, os valores
são R$ 24.532,90 e R$ 18.952,00 respectivamente.
Cabe destacar que no âmbito regional, a Região Norte obteve a maior variação em volume em 2018, tendo crescido 3,4%. Entre
as 27 Unidades da Federação a maior variação em volume ocorreu no
Amazonas (5,1%), sobretudo, o desempenho das Indústrias de transformação, que cresceram 8,8% devido ao segmento de fabricação de
produtos de informática e produtos eletrônicos (IBGE, 2021b).
No que se refere aos dados de trabalho e renda nas regiões
Norte e Sul é possível observar que a taxa de desocupação é maior
nos estados do Norte, com uma diferença acentuada do Amazonas,
como demonstra o quadro a seguir:
Quadro 03 - Trabalho e renda nos estados do Rio Grande do Sul, Amazonas e Pará

RS
AM
PA

População em

Taxa de

Popula-

Nível da

Popula-

Idade de Tra-

Desocu-

ção Deso-

Ocupa-

ção Ocu-

balhar

pação

cupada

ção

pada

9.814 mil
pessoas
3.152 mil
pessoas
6.879 mil
pessoas

9,2%
17,5%
13,7%

526 mil
pessoas
330 mil
pessoas
518 mil
pessoas

52,9%
49,4%
47,3%

5.193 mil
pessoas
1.556 mil
pessoas
3.255 mil
pessoas

Rendimento
Médio Real Habitual de Todos os
Trabalhos
R$ 2.870,00
R$ 1.802,00
R$ 1.797

Fonte: IBGE/PNAD (Trimestral de janeiro a março de 2021).

Na elaboração da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE/PNAD, 2021) algumas categorias classificatórias sofreram alguns acréscimos quando comparadas a períodos anteriores.
É o caso da categoria “População em Idade de Trabalhar” que teve
um aumento nos três estados em relação ao mesmo período do ano
anterior. No Rio Grande do Sul o aumento foi de 2,5% (244 mil pessoas); no Amazonas o valor foi de 3,2% (99 mil pessoas) e no Pará foi
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de 3,6% (236 mil pessoas). No que tange às demais categorias classificatórias é possível observar que não houveram variações no Rio
Grande do Sul. Já no Amazonas e no Pará, destaca-se o aumento da
“População Desocupada” e, portanto, da “Taxa de Desocupação”.
O rendimento mensal per capita dessas regiões apresenta
uma variação bastante expressiva. De acordo com dados da PNAD e
do IBGE/CIDADES (2021), a nível nacional tem-se o valor de Rendimento Mensal Domiciliar Per Capita de R$ 1.380; já o estado do Rio
Grande do Sul apresenta um valor de R$ 1.759; o estado do Amazonas aparece com uma renda de R$ 852 e o estado do Pará com um
valor de R$ 883. Como pode-se ver no quadro 04, o Rio Grande do
Sul teve uma queda no rendimento entre os anos de 2019 e 2020.
Quadro 04: Rendimento mensal médio, per capita, por estados.
2020

2019

2017

2014

3º

RS

1.759

1.843

1.635

1.318

19º

AM

852

842

850

739

25º

PA

883

807

715

631

Fonte: IBGE CIDADES, 2021.

Por fim, apresenta-se os dados relativos à desigualdade de
renda, o Índice de Gini, que mensura a diferença de rendimento entre os 20% mais pobres e os 20% mais ricos. A medição vai de 0 a 1 –
da igualdade total ao menor número de pessoas que detêm riquezas.
No ano de 2016 e 2020, respectivamente, o índice era, considerando
o rendimento médio mensal real, de 0,491 e 0,543 no Brasil; 0,476
e 0,568 no Amazonas; 0,459 e 0,529 no Pará; e 0,454 e 0,483 no Rio
Grande do Sul, sinalizando um aumento da desigualdade (IBGE CIDADES, 2021).
A desigualdade no Brasil é histórica, tendo um abismo de
renda entre os que têm mais e os que têm menos. Quase metade da
renda está nas mãos dos 10% mais ricos. Os dados indicam que o
país caminha em sentido contrário à diminuição das desigualdades,
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devido às altas taxas de trabalho subutilizado e desemprego, ao crescimento da informalidade e à diminuição das famílias atendidas pelo
Programa Bolsa Família (CHAVES, ARCOVERDE, 2021).

INDICADORES SOCIAIS
Inicia-se a análise dos indicadores sociais com o índice de
desenvolvimento humano, que é calculado com base em três pilares considerados fundamentais pela Organização das Nações Unidas
(ONU): saúde (expectativa de vida), educação (anos de estudo), e
renda bruta per capita, sendo que o valor é medido de 0 a 1. Enquanto, no ano de 2010, o IDH do Brasil é de 0,699, o do Rio Grande do
Sul é de 0,746, o do Amazonas 0,674, e o do Pará 0,646 (IBGE CIDADES, 2021).
Nos dados relativos às restrições de acesso, na área da educação, proteção social, moradia e saneamento básico, é possível perceber no quadro que segue as graves discrepâncias, inclusive em relação à média nacional:
Quadro 05: Restrições de Acesso
Restrições ao acesso

BRASIL

AM

PA

RS

À educação

26,8

21,9

29,9

28,0

%

73

Á proteção social

3,4

6,5

7,9

1,6

%

A condições de moradia95

12,4

30,9

25,4

6,4

%

A serviços de saneamento
básico106

36,9

62,5

86,7

33,3

%

84

7 Foram consideradas com restrição: crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade que
não frequentavam escola, pessoas de 15 anos ou mais de idade analfabetas e pessoas de 16
anos ou mais de idade que não possuíam ensino fundamental completo.
8 Foram consideradas com restrição: pessoas que satisfazem simultaneamente as duas
condições a seguir: residentes em domicílios onde não havia nenhum morador de 14 anos
ou mais de idade que contribuía para instituto de previdência ou aposentado/pensionista;
domicílios com rendimento real efetivo domiciliar per capita inferior a ½ salário mínimo,
e com nenhum membro recebendo rendimentos de outras fontes, o que inclui programas
sociais. Salário mínimo de referência: R$ 998,00.
8 Foram consideradas com restrição: pessoas residindo em domicílios sem banheiro de
uso exclusivo do domicílio, com paredes externas construídas predominantemente com
materiais não duráveis, com adensamento excessivo ou com ônus excessivo com aluguel.
10 Foram consideradas com restrição: pessoas residentes em domicílios que não tinham
acesso simultâneo a três serviços de saneamento definidos como: coleta direta ou indireta
de lixo, abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede coletora,
pluvial ou fossa ligada à rede.
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À comunicação (internet)117

16,2

26,3

29,0

13,4

%

Ao menos três restrições

9,2

20,9

26,2

6,3

%

Ao menos quatro restrições

1,6

5,7

8,1

0,4

%

Cinco restrições

0,1

0,3

0,7

0,0

%

Fonte: IBGE CIDADES, 2021.

Ainda em relação à proteção social, entre os domicílios particulares permanentes destaca-se no quadro que segue a porcentagem dos que receberam rendimento oriundo do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, sendo que o primeiro
tem um alcance muito maior:
Quadro 06: Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada
AM

PA

RS

Programa Bolsa Família

26,4

28,8

4,9

%

Benefício de Prestação
Continuada

6,1

6,6

2,1

%

Fonte: IBGE CIDADES, 2021.

Os dados relativos à mortalidade infantil e óbitos em bebês
menores de um ano, demonstram uma significativa diferença entre o
estado do Rio Grande do Sul e os estados do Amazonas e Pará:
Quadro 07: Mortalidade Infantil, Nascimentos e Óbitos
Índice

AM

PA

RS

Medida

Mortalidade Infantil

15,99

15,14

10,62

Óbitos Por Mil Nascidos
Vivos

Nascidos Vivos
Óbitos – Menor Que
1 Ano

77.622 138.341 134.596
1.241

2.094

1.429

Nascimentos
Óbitos

Fonte: IBGE CIDADES, 2021.

11 Foram consideradas com restrição: pessoas residentes em domicílios sem acesso à internet.
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Em relação à Educação, a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade, nos anos de 2000 e 2010 respectivamente, era de 15,5% e 9,9 % no Amazonas; 16,8% e 11,7% no Pará; e
6,7% e 4,5% no Rio Grande do Sul, demonstrando uma melhora mais
relevante nos estados no Norte (IBGE CIDADES, 2021).
Em relação ao índice de pobreza, apresenta-se a proporção
de pessoas com rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 1,90
e US$ 5,50, sendo esses a métrica de medição da extrema pobreza e
pobreza respectivamente, com base nos dados de 2019. Pode-se perceber que a proporção nos estados do Norte e parte do Nordeste são
maiores em relação do Sul do país.
Figura 01 - Proporção de pessoas com rendimento domiciliar per capita
inferior a US$ 1,90 e US$ 5,50, respectivamente.

Fonte: IBGE CIDADES, 2021.

A pobreza no modo de produção capitalista, enquanto expressão da “questão social”, é uma manifestação da relação de exploração entre capital e trabalho, tendo sua gênese nas relações de produção capitalista, onde se gestam as classes e seus interesses. Não é o
precário desenvolvimento social e econômico que leva à pauperização
de amplos setores sociais, mas o próprio desenvolvimento das forças
produtivas é o responsável pelo empobrecimento (absoluto ou
relativo) de segmentos da sociedade. Portanto, não é um problema
de distribuição no mercado, mas tem sua gênese na produção, ou
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seja, no lugar que ocupam os sujeitos no processo produtivo (MONTAÑO, 2012).
Em relação à educação básica, utiliza-se o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado pelo governo
federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. O
índice é calculado através do rendimento escolar (aprovação e evasão)
no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e
na Prova Brasil, sendo medido a cada dois anos e apresentado numa
escala que vai de 0 a 10. A meta no Brasil é alcançar o índice 6, o
mesmo resultado obtido pelos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), quando se aplica a
metodologia do Ideb em seus resultados educacionais.
Quadro 08: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
ENSINO FUNDAMENTAL

AM

PA

RS

Anos iniciais

5,5

4,9

6,0

PÚBLICA

5,3

4,7

5,8

PRIVADA

7,0

6,7

7,5

Anos finais

4,6

4,1

4,8

ENSINO MÉDIO

3,6

3,4

4,2

ESTADUAL

3,5

3,2

4,0

Privada

5,5

5,9

6,1

Pública

Fonte: IBGE CIDADES, 2021.

A partir da apresentação dos dados no quadro anterior,
objetiva-se destacar a diferença entre os dados do ensino público
e privado, o que não tem relação direta com a capacidade do Estado em operar a política de Educação, como querem sugerir a classe
burguesa que detém o poder econômico e ideológico na sociedade
capitalista. Mas esses dados estão relacionados às múltiplas determinações, entre elas, as diferentes condições de trabalho ofertadas aos
professores e das famílias.
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SERVIÇO SOCIAL
O ensino superior no Brasil passa pela contrarreforma iniciada com a implantação do projeto neoliberal no país, na década de
1990, e que, a cada governo, impõe novas limitações. O aspecto mais
presente na conjuntura atual e que se alastra pelas regiões brasileiras
é a ampliação da modalidade de ensino à distância (EaD), resultante
da mercantilização do ensino superior.
A graduação em Serviço Social acompanhou o movimento da
contrarreforma apesar dos esforços das entidades da categoria, posicionando-se a favor da educação como direito e contra a mercantilização e a quantidade em detrimento da qualidade (ABEPSS; CFESS,
2011). Segue tabela com as instituições de ensino superior (IES) pela
natureza, em atividade em 2021:
Quadro 09: Natureza das IES que ofertam cursos de Serviço Social
Pública

Privada

AM

1

37

PA

1

51

3

52

RS

Fonte: Cadastro e-MEC (MEC, 2021).

A partir de dados de 2019 do Amazonas, Fernandez et al
(2020) apontam a UFAM, universidade pública e presencial, como
pioneira na formação em Serviço Social e evidenciam o avanço do
ensino privado e do ensino à distância. Essa evidência se apresenta
também nos estados do Pará e do Rio Grande do Sul, com exceção da
natureza da universidade pioneira no oferecimento do curso nesse
último estado – PUCRS, universidade particular.
Quadro 10: Modalidade de ensino das IES que ofertam cursos de
Serviço Social
Somente presencial

Presencial
e EaD

Somente
EaD

Vagas
presencial

Vagas
EaD

AM

5

4

29

2.621

161.158

PA

13

0

39

3.230

158.872

RS

9

5

41

935

161.628

Fonte: Cadastro e-MEC (MEC, 2021).
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Os dados dos quadros 09 e 10 apontam o elevado número de
instituições privadas e, principalmente, de instituições que oferecem
o ensino à distância, bem como o número de vagas nessa modalidade nos três estados. Cada estado demonstra uma particularidade,
entendida como resultante da formação social do território e de seus
indicadores sociais, visto as persistentes desigualdades regionais do
Brasil.
O Amazonas possui o menor número de IES privadas e de IES
que oferecem a graduação em Serviço Social na modalidade à distância. No entanto, somadas as vagas oferecidas pelo conjunto das instituições e das modalidades de ensino, é o estado que oferta o maior
número de vagas, apesar de ter a menor população.
O Pará apresenta o maior número de vagas presenciais, com
13 IES com essa oferta. Já o Rio Grande do Sul, apesar de ser o único
estado que possui mais de uma universidade pública (3), oferta apenas 935 vagas presenciais, inferior à metade do ofertado pelo Amazonas e inferior à três vezes do ofertado pelo Pará. Também está no Rio
Grande do Sul, o maior número de IES privadas e de IES que ofertam
o ensino à distância.
As vagas explanam a realidade da organização mercantil
do ensino superior no Brasil, mas não correspondem ao número de
matriculados e formados em Serviço Social. Bordin, Nunes e Orth
(2020), com base em dados do Inep (2018), apontam que, em 2007, o
número de matrículas em cursos de ensino superior foi de 5.302.373
e, em 2017, foi de 8.290.911, ocorrendo um aumento de 375,2% em
matrículas de cursos de ensino à distância, enquanto na modalidade
presencial ocorreu crescimento de 33,8%. Esses dados revelam, segundo os autores, a lucratividade das instituições de ensino e o crescimento exponencial do número de profissionais no Brasil.
O censo da educação superior do Inep de 2019 (INEP, 2021)
já revela o número de matrículas de 8.603.824, com manutenção da
discrepância entre aumento das matrículas na modalidade presencial
e à distância. Os cursos da categoria Saúde e bem-estar, na qual está
inclusa o Serviço Social, significam 15,4% do total de cursos de graduação do Brasil.
Esclarece-se que, além de não proporcionar a convivência entre os alunos e entre alunos e professores, o ensino à distância restrin- 66 -

ge o acesso aos recursos físicos das universidades e, principalmente,
no que tange à graduação de Serviço Social à distância, verifica-se redução ao uso de apostilas e manuais, número de tutores e professores
desproporcional ao número de alunos e estágio curricular ocorrendo
sem supervisão direta (ABEPSS; CFESS, 2011).
Outra diferença entre os estados do Procad Amazônia, encontra-se no oferecimento do curso de Serviço Social pela universidade
pública. A Amazônia possui o curso público ofertado pela UFPA
desde 1963 e pela UFAM desde 1968, enquanto o primeiro curso em
universidade pública no Rio Grande do Sul foi ofertado em 2006 pela
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) e, depois em 2009 e
2010, respectivamente, pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (BORDIN; NUNES; ORTH, 2020).
A pós-graduação em Serviço Social, motivação da cooperação acadêmica Procad Amazônia, além das três universidades envolvidas, mais dois programas de pós-graduação na área de avaliação
“Serviço Social” da Capes são oferecidos no Rio Grande do Sul.
Quadro 11 – Programas de pós-graduação em Serviço Social
PPG
UFAM – Serviço
AM Social e Sustentabilidade da
Amazônia
PA

RS

RS

RS

Área de concentração

Nível

Serviço Social, políticas públicas,
Mestratrabalho e sustentabilidade na
do
Amazônia.

Mestrado
Doutorado
MestraPUCRS – Serviço Serviço Social, políticas e proces- do
Social
sos sociais.
Doutorado
MestraUCPel – Política
Questão social, direitos humanos do
Social e Direitos
e políticas sociais.
DoutoHumanos
rado
UFRGS – Política
MestraSocial e Serviço
Política social e Serviço Social.
do
Social
UFPA – Serviço
Social

Serviço Social, trabalho e políticas sociais.

Fonte: Plataforma Sucupira (CAPES, 2021).
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Início

Nota

2007

3

1996
2017
1977
1998
2006
2014
2016

4

6

4

3

O pioneirismo do curso de mestrado da PUCRS é evidente,
seguido, quase duas décadas depois, pelo início do curso de mestrado
da UFPA. O curso de doutorado também se deu da mesma forma
pelas duas universidades (PUCRS em 1998 e UFPA em 2017). Nesse
intervalo, teve início o curso de mestrado da UFAM, em 2007, sendo
que o programa ainda não conta com o curso de doutorado.
Observa-se que os programas de pós-graduação (PPGs) do
Amazonas e do Pará possuem a categoria trabalho na sua área de
concentração, com o curso da UFAM contemplando as categorias
políticas públicas e sustentabilidade e, o curso da UFPA, políticas
sociais. Os três PPGs do Rio Grande do Sul possuem a similitude da
categoria políticas sociais, com o curso da PUCRS abrangendo processos sociais e, da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), questão social e direitos humanos. Todos os programas se concentram no
Serviço Social, com exceção do oferecido pela UCPel.
O maior número de programas de pós-graduação em Serviço
Social no Rio Grande do Sul em comparação aos estados da Amazônia, não acontece apenas nessa área de conhecimento. Segundo
Garcia (2020), de acordo com dados de 2019 da Capes, o Amazonas
possuía 59 PPGs, o Pará 124 e o Rio Grande do Sul contava com 428
PPGs naquele ano. O valor concedido em bolsas de estudos também
foi expressivamente maior: o Amazonas recebeu R$ 37.929.841,00,
o Pará recebeu R$ 79.874.271,00 e o Rio Grande do Sul recebeu em
bolsas de estudos para a pós-graduação o valor de R$ 324.461.487,00.
Frente a esse contexto está a importância dos programas de
pós-graduação e do enfretamento das ações da contrarreforma do
ensino superior e da falta de investimento em pesquisa e ciência, em
especial no governo Bolsonaro, o qual em meio à pandemia de Covid-19, operou corte de bolsas de Mestrado e Doutorado, modificações na forma de acesso às bolsas pelas universidades e engendra
diminuir substancialmente as áreas de conhecimento da Capes.
Sobre o crescimento exponencial de profissionais provocado na
conjuntura do ensino de graduação, o Brasil conta hoje com aproximadamente 200.000 assistentes sociais (CFESS, 2021), sendo que em
2003, totalizavam 61.151 profissionais inscritos, com registro ativo no
respectivo Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), sendo que o
CRESS de São Paulo possuía 32% desses inscritos (CFESS, 2005).
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No que se refere aos estados do Procad Amazônia, em 2019,
de acordo com dados fornecidos pelas equipes de pesquisa, o Amazonas possuía 6.184 profissionais ativos, o Pará 10.124 e o Rio Grande do Sul 9.243. Iamamoto (2007) aponta que o aumento do contingente de profissionais e a falta de ampliação dos postos de trabalho
poderá formar um exército assistencial de reserva, qualificando o
voluntariado de inspiração neoliberal, diante da radicalização da
questão social. Nesse sentido, acontece o aumento do desemprego,
da precarização do trabalho e da insegurança do trabalhador.
O último dado comparativo refere-se a uma maior interiorização do CRESS, órgão de fiscalização e defesa profissional, no
estado do Rio Grande do Sul. O CRESS 10ª Região/RS possui duas
seccionais e 38 NUCRESS (Núcleos de Base do CRESS que recebem
apoio e subsídio). O CRESS 15ª Região/AM não possui seccional e
conta com apenas 4 NUCRESS, devendo se mencionar a concentração populacional na capital amazonense, bem como o número de
assistente sociais atuantes em Manaus, sede do CRESS/AM. Por fim,
o CRESS 1ª Região/PA possui uma seccional e 10 NUCRESS.

CONCLUSÃO
A realidade brasileira é marcada pela desigualdade social que
coloca o país em evidência no cenário mundial, sendo o nono mais
desigual do mundo, tanto pelas disparidades regionais internas,
quanto pelos processos de distribuição de renda que se caracterizam
pelo modelo de acumulação capitalista de uma minoria em detrimento das necessidades da maioria da população.
Nesse sentido, os dados apresentados podem transmitir a parcial visão de que o Rio Grande do Sul seja um estado mais “rico e desenvolvido” em comparação aos estados do Norte do Brasil. Porém, a
métrica realizada com base na média mascara a real situação precária
de grande parte da população.
A ausência de medidas e as desmedidas (de pobreza) passam a
ser a verdadeira medida, quando as políticas sociais focalizadas acabam por reduzir as necessidades dos pobres à mais miserável manutenção da vida física, e sua atividade ao mais abstrato movimento
mecânico. A tendência corrente de equiparar necessidades humanas
básicas à sobrevivência biológica (linha da pobreza extrema), e de
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que necessidades básicas é um fenômeno social relativo, sujeito a variações ainda vigora. Sustenta-se a necessidade da formulação de um
conceito objetivo e universal de necessidades humanas básicas, que
leve em conta tanto a dimensão natural dos seres humanos quanto a
social (PEREIRA, 2000).
No que se refere à formação em Serviço Social, é inconteste o
impacto destrutivo da mercantilização do ensino e da pesquisa em
todos os estados brasileiros, fragilizando de maneira direta a formação e o trabalho profissional do assistente social.
O atual momento político, econômico e social está marcado
pelo enfraquecimento intencional 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.
O projeto profissional de assistentes sociais, ainda hegemônico, mas em constante disputa com uma forte ala conservadora,
nega o projeto societário, hoje predominante, o ideário neoliberal, e
posiciona-se a favor da construção de uma nova ordem sem denominação e exploração de classe, gênero ou etnia. Têm ainda, como
princípios, a defesa dos direitos humanos, a recusa ao autoritarismo
e ao preconceito e o reconhecimento do pluralismo (SANT’ANA,
2000).
Sendo assim, se faz preciso formar profissionais críticos,
munidos de um referencial teórico-metodológico que lhe permita
apreender a realidade numa perspectiva de totalidade, e construir
mediações entre o trabalho profissional comprometido e os limites
dados pela realidade de atuação, capazes de construir coletivamente estratégias de ação que contribuam com a qualidade dos serviços
prestados e com o fortalecimento dos cidadãos usuários.
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INTRODUÇÃO
Formar profissionais de excelência num país de proporções
continentais, como o Brasil, é um grande desafio. Apesar de todas
as determinações que dificultam e capturam a educação e o trabalho nesse país, a área do Serviço Social, através de suas organizações
coletivas, conseguiu construir documentos que balizam a formação
e o trabalho tanto no âmbito da Graduação, quanto da Pós-Gradua1 Doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), pós-doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS), 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.
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 PhD em Serviço Social pela Universidade de Toronto (Canadá). Professora Adjunta
da Graduação e Pós-graduação em Serviço Social e do programa de pós-graduação em
Gerontologia Biomédica da PUCRS. Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em
Violência – NEPEVI. Pesquisadora Produtividade em Pesquisa do CNPQ 1C. E-mail: pkgrossi@pucrs.br
4 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
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ção, o que se constitui numa particularidade importante da área do
Serviço Social. Contudo, ainda é um desafio contemplar as particularidades regionais e locais, com a devida relevância nos processos
de avaliação. Ressalte-se que são esses processos que credenciam e
determinam a permanência ou não dos cursos e programas voltados
para a formação de profissionais e recursos humanos de alto nível
nas diferentes áreas do conhecimento no Brasil.
Considerando a pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia – Procad
Amazônia, intitulada “A formação e o trabalho profissional do assistente social: aproximações e particularidades entre Amazônia e
Sul do Brasil” e o compromisso de produzir conhecimentos sobre
a formação em Serviço Social no norte e no sul do Brasil, este capítulo se propôs a discutir as aproximações e as particularidades entre
a formação profissional em Serviço Social em nível de graduação e
pós-graduação stricto sensu nas duas regiões do país supracitadas,
mais especificamente a partir das realidades dos estados do Amazonas (AM), Pará (PA) e Rio Grande do Sul (RS).
Para sua construção, lançamos mão da pesquisa bibliográfica e documental, com acesso aos projetos pedagógicos de curso
(PPC) e às respectivas matrizes curriculares dos cursos de graduação
de 6 instituições de ensino superior dos 3 estados, mediante assinatura de termo de anuência do dirigente máximo de cada uma das
instituições, sendo 3 públicas federais e 3 privadas. As IES públicas,
se cosntituiam nas únicas situadas em cada uma das capitais dos 3
estados, enquento as IES privadas foram selecionadas em função do
longo tempo de funcionamento e por serem de grande porte. No
que tange aos programas de pós-graduação em Serviço Social, foram acessadas as matrizes curriculares, regimentos internos e sítios
eletrônicos de 4 programas, dos quais 3 públicos federais em cada
um dos 3 estados (AM, PA e RS) e uma privada no RS. Nos demais
estados, não há oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu em
Serviço Social nas IES privadas em estudo.
Além desta introdução e das considerações finais, este texto
foi estruturado em duas partes, sendo a primeira dedicada à graduação e a segunda à pós-graduação stricto sensu em Serviço Social nas 6
IES selecionadas de 3 unidades da federação: AM, PA e RS. Nas duas
- 74 -

partes, o texto busca evidenciar confluências e características particulares da formação graduada e pós-graduada nas IES em estudo.
Considera-se que este capítulo poderá contribuir para dar
visibilidade não só à constituição dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação nas duas regiões e estados estudados, mas, também, aos
elementos que expressam as suas particularidades e que lhes são comuns. e suas particularidades. Esse país, de proporções continentais,
embora tenha constituído, na área do Serviço Social, em particular,
Diretrizes e Orientações para os Cursos de Graduação e Pós-Graduação, a partir de uma amplo debate coletivo, capitaneados pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS),
que dá direção aos processos de formação e trabalho profissional,
necessita avançar a partir do reconhecimento de particularidades
regionais e locais que são fundamentais para a qualificação desses
processos, de modo a atender, com mais efetividade, as demandas da
sociedade em termos de produção do conhecimento e competências
apreendidas pelos profissionais, professores e pesquisadores formados pelas Unidades de Ensino. Nessa direção, a valorização dessas
contribuições precisa ser também contemplada nos processos de
avaliação do Ministério da Educação (MEC) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

DO NORTE AO SUL5:1A GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
De norte a sul do Brasil, a formação profissional em nível de
graduação é orientada por diretrizes curriculares, conforme previsto
pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional de 1996
– Lei Federal 9.394/96 (BRASIL, 1996). Ainda que a categoria profissional de assistentes sociais tenha desenvolvido um amplo processo
de discussão e maturação de sua lógica de formação profissional – o
que inclui a revisão do currículo mínimo de 1982 e a construção da
proposta de diretrizes gerais para os cursos de Serviço Social de 1996,
aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da então Associação
5 Os termos norte e sul são adotados neste capítulo para fazer o contraponto entre os 3
estados das regiões norte (AM e PA) e sul (RS) que compõem a cooperação acadêmica
firmada entre UFAM, UFPA e PUCRS, por meio do Procad Amazônia. Apesar de usarmos
os termos, não discutimos todos os estados da região, em função do recorte da pesquisa e,
também, dos limites de laudas deste capítulo.
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Brasileira de Ensino de Serviço Social (ABESS), atualmente Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) – a
LDB de 1996, que nasceu num contexto de vigência do ideário neoliberal e de difusão da contrarreforma do ensino superior, tornou
o terreno fértil para que a lógica mercadológica, de racionalidade
instrumental, prosperasse e chegasse também aos cursos de Serviço
Social.
Assim, no ocaso do século XX e alvorecer do século XXI, por
meio de uma comissão de especialistas, a proposta de diretrizes da
ABEPSS foi redimensionada para submissão ao Conselho Nacional
de Educação (CNE). Nesse caminho, a proposição original sofreu
muitas alterações no seio do CNE, o que resultou na Resolução nº
15 de 13 de março de 2002, a qual, na ótica de Iamamoto (2014, p.
616, grifos da autora), foi fortemente descaracterizada “no que se refere à direção social da formação profissional, aos conhecimentos e
habilidades considerados essenciais ao desempenho do assistente social”. Com isso, os cursos de graduação em Serviço Social em todos
os recantos do Brasil passaram a ter o dever legal de construir seus
projetos pedagógicos e matrizes curriculares em conformidade com
as diretrizes curriculares do Ministério da Educação (MEC).
Ao olharmos para as 6 instituições de ensino superior selecionadas para a pesquisa no âmbito do Procad Amazônia – situadas nos
estados do Amazonas (AM), Pará (PA) e Rio Grande do Sul (RS),
sendo 3 públicas e 3 privadas – identificamos que somente 67% são
filiadas à ABEPSS, dentre as quais todas as públicas e apenas 1 privada, o que é impossível de ser dissociado da lógica mercantil predominante nesta quadra histórica. Por essa razão, tais IES não têm dever, nem legal nem moral, de construir suas lógicas curriculares com
base nas orientações da ABEPSS, como foi detectado na análise de
seus projetos pedagógicos e matrizes curriculares. Nestas, a baliza do
currículo é o documento do MEC. Dentre as IES filiadas à ABEPSS,
há uma confluência em torno das diretrizes coletivamente edificadas
pela categoria nos anos 1990, embora não deixem de fazer alusão ao
documento do MEC, por ser o parâmetro oficial de condução dos
currículos.
As matrizes curriculares de 83% das IES participantes da pesquisa são organizadas a partir dos núcleos de fundamentação da
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formação em Serviço Social, elencados nas diretrizes da ABEPSS e
do MEC, a saber: núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da
vida social, núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da
sociedade brasileira e núcleo de fundamentos do trabalho social. No
caso de 17%, a organização deu-se a partir da seguinte categorização:
formação básica, formação profissional e formação prática.
Em obediência à Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007, do
Ministério da Educação, os 6 cursos investigados atendem a carga
horária mínima de 3.000 horas para integralização do curso, distribuídas majoritariamente em disciplinas e atividades complementares. Chama a atenção a particularidade de uma IES pública da Região
Norte que distribui sua carga horária total entre disciplinas, oficinas,
laboratórios, atividades integradoras do currículo, atividades de extensão e atividades complementares. Esse tipo de organização mais
diversificada não foi visualizado nas demais IES, cujas atividades de
extensão, por exemplo, não são componentes curriculares obrigatórios. É interessante motar que essa lógica dialoga bastante com a
proposta da ABEPSS, também presente nas diretrizes do MEC: as
atividades acadêmicas necessárias à formação profissional “se desdobram em disciplinas, seminários temáticos, oficinas/laboratórios,
atividades complementares e outros componentes curriculares”
(BRASIL, 2002, n.p.).
No caso dos componentes curriculares, das 6 IES analisadas,
três citam as diretrizes curriculares da ABEPSS, uma cita o CNE/
CES nº 492/2001 e as outras duas citam as Diretrizes Curriculares
Nacionais do MEC, as quais preconizam a formação geral, formação técnica e formação prático-profissional. Em relação ao parecer
CNE/CES nº 492/2001, os componentes curriculares são divididos
nos três núcleos de fundamentação referidos acima que são interligados a fim de evitar processos de fragmentação no ensino-aprendizagem. O núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social
compreende um conjunto de fundamentos teórico-metodológicos
e ético-políticos para conhecer o ser social; o núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira que remete à
compreensão das características históricas particulares que presidem
a sua formação e desenvolvimento urbano e rural, em suas diversidades regionais e locais; o núcleo de fundamentos do trabalho pro-
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fissional compreende os elementos constitutivos do Serviço Social
como uma especialização do trabalho: sua trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica, os componentes éticos que envolvem o
exercício profissional, a pesquisa, o planejamento e a administração
em Serviço Social e o estágio supervisionado.
No que tange aos objetivos dos cursos, detectamos uma importante convergência em torno da perspectiva crítica, hegemonicamente adotada pela categoria, visto que os projetos pedagógicos
das 6 IES fazem referência à formação de profissionais generalistas
e críticos, habilitados a responder às expressões da questão social,
com competência teórico-metodológica, ético-política e técnicooperativa, contemplando as dimensões investigativa e interventiva.
Os perfis de egressos pretendidos pelos cursos das 6 IES analisadas vão ao encontro das diretrizes da ABEPSS para os cursos de
Serviço Social, isto é, buscam formar profissionais capazes de intervir
nas expressões da questão social através das competências teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Todas as universidades analisadas buscam um perfil de profissional, crítico, propositivo, criativo, com capacidade de leitura crítica das relações sociais,
capacidade de planejamento e gestão, objetivando o desenvolvimento de “práticas emancipatórias” para a promoção da cidadania
dos usuários e usuárias. Uma das IES especifica no perfil do egresso
pretendido as competências para atuar no mercado de trabalho na
realidade brasileira e amazônica.
Dos projetos pedagógicos, procurou-sedepreender a concepção de Serviço Social que orienta o processo formativo. Somente
uma IES não faz essa referência explicitamente. As demais, ainda que
com redações diferentes, convergem para o entendimento expresso
nas diretrizes curriculares da ABEPSS e defendido por Iamamoto e
Carvalho (2013) de que a profissão se inscreve na divisão sociotécnica do trabalho, na medida em que se faz socialmente necessária e
responde às refrações da questão social, resultado da relação desigual
entre capital e trabalho.
Quanto ao estágio supervisionado, este é compreendido como
momento privilegiado de formação profissional a partir da relação
entre teoria e prática, com a inserção do/a discente no espaço socioinstitucional, que permite o contato mais próximo com as de- 78 -

mandas sociais e, por conseguinte, a experiência do trabalho e da
intervenção profissional. Alguns termos utilizados nos PPCs para
alusão ao estágio despertam questionamento quanto à coerência
com a vertente crítica, como “preparação para o trabalho produtivo”,
“aplicação do conhecimento” e “integração entre ensino e mundo
do trabalho”, considerando que o processo formativo é mais do que
mera preparação para o trabalho e a leitura da relação entre teoria
e prática na perspectiva crítica remete ao entendimento não mecanizado da realidade, o que significa que a teoria não será “aplicada”
na prática, mas poderá oferecer subsídios para o enfrentamento das
expressões da questão social que emergem nos diversos contextos
sócio-ocupacionais em que os assistentes sociais em formação estão
inseridos. Essa visão pragmática e utilitarista de teoria e prática se
distancia da perspectiva marxiana, visto que,
teoria e prática se distinguem ao mesmo tempo em que estabelecem uma relação de unidade.
Teoria é a apreensão das determinações que constituem o concreto; e prática é o processo de constituição desse concreto;
teoria é a forma de atingir, pelo pensamento, a totalidade, é a
expressão do universal, ao mesmo tempo que culmina no singular e no universal. [...] A prática é constitutiva e constituinte das
determinações do objeto, gera produtos que constituem o mundo real, não se confunde, portanto, com a teoria, mas pode ser
o espaço de sua elaboração. Nesse caso, ela só se transforma em
teoria se o sujeito refleti-la teoricamente. (SANTOS, 2013, p. 27).

Acerca do trato da relação teoria-prática, das 6 IES analisadas, 5 delas procuram favorecer a relação teórico-prática de forma
transversal no currículo, por meio de disciplinas com participação
de profissionais atuantes na área, oficinas experienciais e outras atividades de ensino-aprendizagem que possibilitem o desenvolvimento
das habilidades, conhecimentos e atitudes necessárias para a práxis.
Somente uma IES especifica que a relação teoria prática se evidencia
no estágio supervisionado, supervisão de estágio e no Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).
Essa proposta de redução do ensino teórico-prático a determinados componentes curriculares diverge da proposição da ABEPSS,
para quem o denominado “ensino da prática” deve se desenvolver de
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modo transversal ao decorrer de todo o processo de formação (SANTOS; PINI, 2013), ou seja, deve permear o ensino, a pesquisa e a extensão. Sob essa lógica, a compreensão do estágio como momento da
prática é empobrecida e empobrecedora, porque dicotomiza teoria e
prática, quando ambas poderiam caminhar em relação dialética ao
longo de todos os componentes curriculares.
Considerando as particularidades regionais, verificou-se que,
na Região Norte, as IES têm dedicado um espaço na matriz curricular
ao trato da Amazônia, da sustentabilidade, da questão ambiental urbana e rural, do modo de vida dos povos tradicionais e das refrações
da questão social na Amazônia. Isso não significa que não sejam discutidas as questões macroestruturais, mas há um relevante recorte à
realidade regional, o que atende às diretrizes curriculares da ABEPSS
e vai ao encontro do chamamento feito por Iamamoto (2014) quanto
ao adensamento das discussões sobre o núcleo de fundamentos da
formação sócio-histórica da sociedade brasileira, com debates que
contemplem as demandas e particularidades locais e regionais. Nas
IES do RS não foi identificado esse recorte regional nem local. Em
uma das IES, chamou-nos a atenção a existência de disciplinas com
debate da diversidade humana, gênero, geração e questões étnico-raciais, temáticas que vêm ganhando espaço na agenda pública e que
requerem a investigação e a intervenção do Serviço Social.
Andrade, Gama e Costa (2020), com base na análise documental dos projetos pedagógicos e matrizes curriculares dos cursos
presenciais existentes no Amazonas, atestaram que há racionalidades em disputa por hegemonia na formação profissional em Serviço Social naquele estado, na medida em que duelam a racionalidade
instrumental (que atende aos objetivos mercadológicos, numa visão
mais pragmática e tecnicista) e a racionalidade crítica (mais identificada ao projeto ético-político do Serviço Social brasileiro, com leitura crítica da realidade e intervenção comprometida com a classe
trabalhadora). Esta constatação é possível também nesta análise empreendida, visto que ainda que se reconheça a direção social crítica
como hegemônica no seio da categoria, não podemos desconsiderar
que há setores conservadores que anseiam por uma volta ao passado em relação às bases teórico-metodológicas da profissão, bem
como setores mais afeitos ao mercado, que apelam ao incentivo ao
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empreendedorismo, ao marketing digital, à submissão às requisições
institucionais, à domesticação dos usuários dos serviços sociais. Essa
correlação de forças transparece necessariamente no currículo, pois,
como ensina Silva (2010), o currículo é sempre uma construção ética,
permeada de ideologias, é uma construção política, que requer tomada de decisão, escolha do caminho a ser percorrido.
Dos 6 projetos pedagógicos analisados no AM, PA e RS, reconhecemos somente nas 3 IES privadas, seja no perfil do egresso
ou nas disciplinas, o recorte para o empreendedorismo, o comportamento organizacional, o trato da instrumentalidade mais restrita
aos instrumentos e a preocupação com a empregabilidade. Esses elementos denotam traços da racionalidade instrumental, possivelmente motivados pelas demandas postas por seus clientes, que almejam
a inserção no mercado de trabalho, bem como de seus empregadores, que buscam atender às expectativas do mercado. Com isso, a
racionalidade instrumental, que caminha numa direção divergente
à racionalidade crítica, tem ganhado cada vez mais espaço nos cursos de Serviço Social não apenas nas duas regiões, mas em cursos de
todo o Brasil, como refletem Guerra (2017) e Andrade, Gama e Costa
(2020).
Um outro elemento que evidencia as particularidades das IES
públicas em relação às IES privadas diz respeito ao espaço dedicado
à extensão universitária, que é um dos pilares (articulado ao ensino
e à pesquisa) das universidades, classificação na qual se inserem as 6
IES estudadas. A partir dos PPCs, foi identificado que as IES públicas têm uma forma mais institucionalizada de lidar com a extensão
universitária, com programas, bolsas de extensão para estudantes e,
em alguns casos, a previsão no currículo de carga horária específica de extensão, como foi averiguado em uma IES pública da Região
Norte. Essa conclusão vai ao encontro da assertiva de Prates (2017,
p. 5), “a maior ênfase aos processos de extensão, sem dúvida, tem
se materializado na Universidade Pública, observa-se, no entanto,
ainda, a pouca articulação com a pesquisa ou com estudos de maior
consistência”.
Isto posto, é possível vislumbrar muitos encontros entre a
formação em nível de graduação conduzida pelas 6 IES, sobretudo
em direção à perspectiva crítica e ao perfil de egresso proposto pela
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ABEPSS. Todavia, também são visíveis particularidades regionais e
ainda algumas distinções entre os currículos da IES públicas e privadas. Nos limites de laudas deste capítulo, procurou-se evidenciar que
norte e sul confluem em muitos elementos do processo de formação
profissional. Aliás, na próxima seção deste texto, teremos a oportunidade de corroborar que as confluências se estendem à pós-graduação
em Serviço Social, embora sejam perceptíveis algumas peculiaridades regionais.

ENTRE CONFLUÊNCIAS E PECULIARIDADES: A PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL NO NORTE E NO SUL
DO BRASIL
A pós-graduação stricto sensu em Serviço Social tem uma
história de meio século, tendo seu marco com a fundação do curso de mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo no
início dos anos 1970, ocorrendo a instalação do curso de doutorado
nesta mesma universidade em 1981, o primeiro da América Latina
(IAMAMOTO, 2002).
A partir do novo milênio, os programas floresceram em várias regiões do país, chegando a 33, conforme identificado no processo de avaliação quadrienal 2013-2016 procedido pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Até então, a área contava com 12 programas no Sudeste, 11 no Nordeste, 05
no Sul, 03 no Centro-Oeste e apenas 02 no Norte do país. Em 2018,
foram aprovados 03 novos cursos, dentre os quais 1 na Região Norte
e 02 na Região Nordeste. Outro indicador que pode ser considerado
para dar visibilidade às disparidades regionais pode ser o número
de PPGS em cada estado. Segundo Garcia (2020, p. 8), “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)”.
No que concerne à direção dos PPGs da área, destaca-se que,
diferente da graduação onde se formam profissionais assistentes
sociais, na pós-graduação formam-se professores e pesquisadores.
Logo, não existem diretrizes da ABEPSS para esse nível de formação, mas orientações que reafirmam a direção pautada pelo Proje- 82 -

to Ético-Político Profissional do Serviço Social. Em que pese o fato
de os PPGS receberem profissionais de outras áreas e, portanto, não
ser pertinente a orientação de documentos como Código de Ética
e Lei de Regulamentação da profissão, entendeu-se coletivamente
que os valores fundamentais que os norteiam precisam estar na base
da formação pós-graduada ofertada pela área, com as quais os pós-graduandos de qualquer área do conhecimento precisam dialogar,
se vinculados a PPGs de Serviço Social. Os Programas de Pós-Graduação da área – tenham centralidade no Serviço Social ou Políticas
Sociais, Políticas Públicas, Desenvolvimento, Sustentabilidade e/ou
Meio Ambiente – garantem um número de vagas para o ingresso
prioritário de assistentes sociais. Ressalte-se que, no âmbito da formação, existem algumas disciplinas que são consideradas atribuições
privativas de assistentes sociais, portanto, somente esses profissionais podem ministrá-las como docentes, o que garante um nicho de
atividades educativas exclusivas a este profissional, o que precisa ser
assegurado no espaço de formação pós-graduada para atender as demandas da Graduação, que tem por finalidade formar os profissionais. Contudo, esse crescimento na formação de doutores para viabilizar o crescimento da Pós-Graduação no Brasil aconteceu de modo
mais significativo após 2010, como destaca Garcia (2020, p. 10):
Se em 1982 a área possuía 27 mestres e poucos doutores em seu
corpo docente permanente (APCN Doutorado PUC-SP, 1981),
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).

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, 2005) e os Procads têm essa meta como um de
seus compromissos, no bojo de suas atribuições. (CUNHA, PRATES
e MATHIS, 2020).
Ao nos voltarmos para a Região Norte, onde estão dois dos
programas envolvidos nesta análise, percebemos um desenvolvi- 83 -

mento tardio e desafios para a consolidação dos programas na região. Para se ter uma ideia, o primeiro programa, com curso de mestrado, foi criado em 1996 na Universidade Federal do Pará (UFPA)
e, somente após uma década, foi fundado em 2007 na Universidade
Federal do Amazonas (UFAM). O terceiro programa da Região veio
também após uma década, em 2018, na Universidade Federal de Tocantins (UFT). Nessa direção, Pinheiro, Cunha e Andrade (2020), ao
situarem o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS) da UFAM, asseveram a relevância
e a imprescindibilidade da pós-graduação para o processo de formação continuada dos assistentes sociais na região.
No caso da Região Sul, o estado em análise é o Rio Grande
do Sul. Embora a região Sul 1 da ABEPSS disponha de 6 PPGs, o
estado do RS dispõe de três, dentre os quais apenas 1 público federal: o Programa de Pós-Graduação em Política Social e Serviço Social
(PPGPSSS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
implantado em 2016, portanto, está completando 5 anos em 2021 e
dispõe apenas de mestrado. Constitui-se no primeiro Programa de
Pós-Graduação público da área no estado do RS. Na capital gaúcha
existem, portanto, 2 Programas de Pós-Graduação na área: o vinculado à UFRGS, mencionado anteriormente, e o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS) da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o único que dispõe de doutorado na área específica do Serviço Social no Estado, consolidado
com 44 anos de existência do Mestrado e 23 anos do Doutorado e
avaliado pela Capes como de excelência, com obtenção da nota 6 nas
três últimas avaliações. O fato de ser reconhecido como de excelência fez com que, desde 2014, o Programa passasse a dispor de recursos do Programa de Excelência Acadêmica – PROEX/Capes, para
custeio, investimento e bolsas, o que contribuiu sobremaneira para
seu progressivo desenvolvimento e consolidação, até o momento. O
terceiro, o Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direitos
Humanos, vincula-se à Universidade Católica de Pelotas (UCPEL),
instituído em 2006, portanto há 15 anos, dispõe de mestrado e doutorado e até o último quadriênio obteve nota 4 na avaliação da Capes.
Em toda a Região Sul 1 da ABEPSS, considerando os três estados
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o PPGSS da PUCRS é o
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único programa avaliado com nota 6 pela CAPES, responsável pela
titulação da maioria dos docentes que trabalham nos demais programas da região. Como lócus de análise da pesquisa Procad foram
considerados os dados do PPGSS/PUCRS e do PPGPSSS/UFRGS,
um público e um privado, localizados na capital do RS.
Observando os dados relativos às áreas de concentração e
às linhas de pesquisas em vigência em cada PPG, verifica-se que os 3
PPGS da Região Amazônica, localizados no Tocantins, Amazonas e
Pará têm suas áreas de concentração direcionadas para o Serviço Social (3), as Políticas Públicas (2 de 3), trabalho (1 de 3), sustentabilidade na Amazônia (1 de 3), desenvolvimento (1 de 3), Questão Social
(1 de 3) e Direitos Sociais (1 de 3). Quanto às linhas de pesquisa, os
PPGS da Região Norte apresentam 2 linhas em cada Programa, com
maiores referências às áreas de Serviço Social (3), Políticas Sociais (3)
Direitos Humanos (2 de 3) Diversidade e diversidade ambiental (2
de 3). Aparecem ainda questão social, lutas sociais, formação profissional, gestão social, desenvolvimento, ambiente, cultura e trabalho.
Chama a atenção que, no caso da UFPA, o Serviço Social e a Amazônia se destacam nas duas linhas de pesquisa relacionadas à Política Social e ao Trabalho, enquanto na UFAM a questão amazônica
aparece como área de concentração vinculada à sustentabilidade e,
posteriormente, na linha de pesquisa sobre cultura e diversidade socioambiental. No Tocantins, a particularidade amazônica não é destacada nem nas áreas de concentração nem nas linhas de pesquisa.
Nos PPGs da Região Sul, em número de 6, os programas que
dispõem somente de mestrado dispõem de 2 linhas de pesquisa, os
com oferta de doutorado 3 linhas e a PUCRS, em particular, dispõe
de 4 linhas. A ampliação de 3 para 4 linhas na PUCRS é recente, data
de 2018, considerando o crescimento da produção e sua diversificação. No caso da Região Sul prevalecem, entre as áreas de concentração, as Políticas Sociais (5 de 6), o Serviço Social (4 de 6), os Direitos
humanos (3 de 6), a Questão social (2 de 6) e os Processos Sociais (1
de 6). Como se pode observar, no Norte predominam Serviço Social
e Políticas Públicas, enquanto no Sul, Políticas Sociais e Serviço Social, nessa ordem.
No que concerne às linhas de pesquisa na Região Sul, as
linhas que apresentam maior frequência nos 6 PPGs são Políticas
- 85 -

Sociais (6) e Trabalho (6), sendo que 2 menções à categoria trabalho
são ressaltadas em articulação ao trabalho do assistente social e a
processos de trabalho. Na continuidade, tem-se Direitos Humanos e
Formação, cada um com 3 de 6 menções, seguidos de Fundamentos
do Serviço Social (2 de 6), Estado (2 e 6), Questão Social (2 de 6),
Direitos e direitos sociais (2 de 6), Sociabilidades, Sociedade e Sociedade civil (1 de 6), América Latina (1 de 6) e ainda resistências políticas, desigualdades e resistências, segurança e acesso à justiça, ética
e emancipação humana (1 de 6). No caso dos PPGS da Região Sul,
não se identifica nem nas áreas de concentração nem nas linhas de
pesquisa o direcionamento para particularidades regionais ou locais,
aparece, no entanto, o âmbito latino-americano em um dos PPGs.
Na região Sul há uma tendência ao aprofundamento das particularidades latino-americanas e das contribuições da Teoria Marxista da
Dependência, em especial nos PPGs da UFSC e da PUCRS, de modo
a contribuir trazendo as peculiaridades dessa região para a análise da
realidade que caracteriza o continente, em especial a América do Sul
e o Caribe.

CONCLUSÃO
Buscou-se nessas breves linhas apresentar os aspectos mais
relevantes que marcam a formação nos âmbitos da Graduação e
Pós-Graduação em Serviço Social na Região Amazônica e no Sul
do país, como resultado parcial do Projeto Procad Amazônia, em
curso de desenvolvimento. Como se pode observar na síntese exposta, a relação entre graduação e pós-graduação na área do Serviço
Social é intrínseca. As competências para a formação e o trabalho
desenvolvidas na Graduação – uma vez que o Serviço Social é
reconhecido como uma profissão – são fundamentais para a inserção
desse profissional no mundo do trabalho, com um instrumental suficiente, não só para dar conta das demandas do mercado, mas para
questionar espaços, demandas e processos na relação com o contexto
universal que os condiciona, no intuito de contribuir para o seu aprimoramento e transformação. Logo, esse processo precisa ser pautado por uma formação crítica, consistente e de qualidade no trato da
questão social e suas refrações, orientada por valores da ciência, dos
direitos humanos e da democracia.
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Do mesmo modo, é fundamental o reconhecimento de que
as políticas públicas e as políticas sociais, em particular, são espaços onde as resistências e as desigualdades podem ser equacionadas,
apesar de contraditórias e, ainda, que esses espaços, embora empreguem a grande maioria dos profissionais da área, não são espaços
exclusivos dessa profissão e nem os únicos para a materialização do
trabalho desse profissional. A relevância da interface com movimentos sociais, com as lutas sociais e com as diferentes formas de organização dos trabalhadores é essencial nesse processo.
Mas, para além de ser uma profissão, o Serviço Social é também área do conhecimento e área de formação. Nesse sentido, a produção de conhecimentos acerca da questão social e suas refrações é
de fundamental importância não só para subsidiar o debate da Graduação, mas para formar profissionais de alto nível que possam incidir com os seus estudos e pesquisas para a qualificação de políticas,
para subsidiar o fortalecimento das lutas populares por direitos e o
enfrentamento de processos sociais subalternizadores. Entre os últimos, destacam-se o racismo, a homofobia, a xenofobia, a misoginia,
a manutenção dos ciclos transgeracionais de pobreza, as violências
estruturais, entre tantas outras mazelas que são agudizadas pelo capitalismo, em particular, por um capitalismo dependente e periférico como o brasileiro. Soma-se a isto uma conjuntura marcada pela
gestão de um governo fundamentalista e de ultradireita que põe em
risco a liberdade, a soberania e o conjunto de direitos conquistados
pelo povo brasileiro, que ameaça a existência dos povos tradicionais
e nossas reservas ambientais.
No que concerne à estrutura de educação, em particular na
área do Serviço Social, verifica-se uma disparidade regional em termos da oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação. Em que
pese o crescimento da Pós-Graduação no Brasil e na área do Serviço Social, o aporte de Programas de Pós-Graduação e o apoio mais
significativo aos PPGs de regiões com menos oferta de Programas
de Pós-Graduação, como a Região Norte, são ínfimos, reiterando as
desigualdades regionais. Cabe menção, no entanto, à importância de
Programas como o Procad Amazônia, na direção contrária, que, sem
dúvida, são fundamentais para o crescimento da Pós-Graduação na
Região e para o seu fortalecimento.
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Resta, por fim, reiterar a necessidade urgente de que as particularidades regionais e suas consequentes contribuições para a sociedade sejam consideradas com mais relevância nos processos de
avaliação. A marca da sustentabilidade ambiental e das pesquisas que
dão visibilidade aos conflitos de terras e ao trabalho com os povos
tradicionais são uma das características dos PPGs da Região Norte,
como fruto de sua interface com a sociedade, através de processos
qualificados de extensão que precisam ser valorizadas nos processos
de avaliação e receber maior apoio público, em termos de recursos,
em razão de sua relevância para a Região e para o País. Por outro
lado, a Região Sul se destaca pelo protagonismo no âmbito de experiências de participação popular, como o orçamento participativo, a qualificação dos processos de implantação do Sistema Único
da Assistência Social (SUAS) e do Sistema Único de Saúde (SUS) e
em práticas conselhistas e de controle social a partir de pesquisas de
fôlego, em articulações nacionais e internacionais, sobre seguridade
social e políticas sociais, trabalho e formação do assistente social e
direitos humanos. No âmbito dos fundamentos do Serviço Social e
estudos sobre trabalho e formação do assistente social, com base na
teoria marxiana, o RS tem se constituído como um polo de formação
de jovens pesquisadores que vêm aprofundando estudos e pesquisas
sobre a temática, tanto na PUCRS como na UFRGS, com inserção
nacional e internacional para o trato da temática, o que também é
fundamental para a profissão.
Em comum, verifica-se que ambos os PPGs sofrem com os
processos de precarização do ensino e do trabalho, cujo impacto se
agudizou a partir da soma das crises política, econômica e pandêmica que assolam o País. Em razão dessa conjuntura, perpassam as
produções do conjunto dos PPGs temas como a violação de direitos humanos e estratégias de enfrentamento a essas desigualdades,
a relação com as políticas públicas nesses processos que, em muitos
casos, reproduzem desigualdades. É ainda comum entre os PPGs a
observação das diretrizes e orientações da ABEPSS. Os Programas
explicitam em suas linhas de pesquisa e nas suas produções a hegemonia do debate crítico fundamentado na tradição marxista e marxiana para o desvendamento e proposições acerca do enfrentamento
das refrações da questão social, que, embora tenham gênese comum,
manifestam-se com particularidades regionais e locais.
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Em termos de formação, predomina a formação generalista,
contudo acrescida de características particulares, buscando contemplar, não só as particularidades da região e da área, mas a identidade
de cada unidade de ensino, determinada pelo aporte de conhecimentos de cada pesquisador/a docente e discente expressas através das linhas de pesquisa, dos Grupos e Núcleos de Pesquisa e das produções
deles decorrentes. Sem dúvida, essa se constitui numa análise ainda
muito preliminar do rico material coletado até então, durante a etapa
de análise documental dessa pesquisa. Tal debate será aprofundado
em produções posteriores, quando serão articuladas as análises documentais às expressões dos sujeitos. Por fim, convém destacar que,
no âmbito geral da universidade, é fundamental ter políticas claras
de pesquisa e extensão que dialoguem entre si, caso contrário essa
dicotomia seguirá se perpetuando como marca da universidade brasileira e, principalmente, é necessário que essas políticas se pautem
em avaliações realizadas em conjunto com a sociedade, caso contrário as intenções postas nos Planos Nacionais não passarão de meras
intenções e os processos de extensão não terão legitimidade. (PRATES, 2017).
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CAPÍTULO 4
FORMAÇÃO E TRABALHO EM SERVIÇO
SOCIAL: mapeamento da produção de
conhecimento da área na última década
Ana Lúcia Suárez Maciel 1
Erica Bomfim Bordin2
Marinez Gil Nogueira Cunha3
Welson de Sousa Cardoso 4

INTRODUÇÃO
Este capítulo se constitui em um produto parcial de um dos
procedimentos metodológicos da pesquisa intitulada “A formação
e o trabalho profissional do assistente social: aproximações e particularidades entre Amazônia e o Rio Grande do Sul” que vem sendo desenvolvida, a partir do Programa de Cooperação Acadêmica
(Procad) entre três Programas de Pós-graduação em Serviço Social
localizados em duas regiões do país, a saber: Universidade Federal do
Amazonas (UFAM), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), sob
financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).
A centralidade dos esforços coletivos dos pesquisadores envolvidos com o referido Procad circunda em torno da seguinte pro1 Assistente Social, Mestre e Doutora em Serviço Social, Professora e pesquisadora da
Escola de Humanidades da PUCRS (Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Serviço
Social), Líder do Grupo de estudos sobre Gestão Social e Formação em Serviço Social
(FORMASS) e Bolsista produtividade 2 do CNPq. E- mail: ana.suarez@pucrs.br
2Assistente Social, Mestre e Doutora em Serviço Social, PNPD da Escola de Humanidades
da PUCRS - Professora colaboradora no Curso de Pós-Graduação em Serviço Social, e
pesquisadora do GTEMPP/NEPES. E-mail: ebordin@pucrs.br
3 Assistente Social, Professora Doutora vinculada ao Departamento de Serviço Social da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS/UFAM). Líder do Grupo de Pesquisa
sobre Gestão Social, Direitos Humanos e Sustentabilidade na Amazônia (CNPQ). E-mail:
marinezgil@yahoo.com.br.
4 Estatístico, Mestre em Serviço Social e Doutor em Ciências Socioambientais. Professor e
Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e da Faculdade de Serviço
Social do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Pará – UFPA.
E-mail: cardoso@ufpa.br
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blemática: Quais as aproximações e as particularidades que conformam a formação e o trabalho profissional do assistente social na
Amazônia e Sul do Brasil? A pesquisa, assim, articula trabalho e
formação, no âmbito da graduação e da pós-graduação, e objetiva
contribuir para o adensamento dessas reflexões, além de formar recursos humanos de alto nível, auxiliar no fortalecimento de grupos
de pesquisa e na consolidação de Programas de Pós-Graduação em
duas diferentes regiões do país.
No percurso metodológico da mesma, previu-se a realização
do mapeamento da produção de conhecimento da área em diferentes
fontes, de modo a favorecer a reflexão acerca das categorias teóricas
centrais da pesquisa: a formação e o trabalho de assistentes sociais
no Brasil. A temporalidade desse mapeamento está centrada na segunda década deste século, de modo a contemplar nesse período a
abrangência dos documentos mapeados, tratados e analisados que se
concentra em três fontes documentais a seguir indicadas.
Assim, neste capítulo, o leitor encontrará a socialização do referido mapeamento, organizada por fonte mapeada, de modo a favorecer a apreensão dessa produção de conhecimento, a partir: 1) dos
anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social
(ENPESS; 2) dos artigos publicados nas revistas da área com Qualis
A1, A2 e B1 e 3) nas teses e dissertações que constam no Banco da
CAPES.
Salienta-se, ainda, que o corpus da pesquisa que viabilizou a
elaboração deste capítulo, está composto por: 669 trabalhos mapeados em três anais dos ENPESS, 430 artigos mapeados em oito revistas
da área e 140 trabalhos de pós-graduação stricto sensu mapeados em
duas regiões do país, totalizando 1.239 fontes que compõem a amostra a ser apresentada, caracterizada e, brevemente, problematizada
dados os limites postos para o desenvolvimento deste capítulo.

A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE FORMAÇÃO
E TRABALHO NOS ANAIS DOS ENPESS: aprofundamento
do recorte sobre trabalho profissional.
A elaboração desta seção do capítulo teve por base o mapeamento sobre a produção de conhecimento nos Anais do ENPESS,
realizados nos anos de 2014, 2016 e 2018, considerando ser este o
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principal evento de debate sobre as pesquisas, no âmbito da categoria profissional do Serviço Social, sendo promovido pela Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) a cada
dois anos5.1 O recorte dos anos foi estabelecido em reunião técnica
de pesquisa, no âmbito do Procad Amazônia, quando se definiu a
realização do mapeamento dos três últimos eventos, tomando como
base o início do projeto que foi em 2019.
Do ponto de vista histórico, a ABEPSS foi criada em 1946
quando foi denominada de Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS). Em 1996 ocorreu a mudança no seu nome para
a nomenclatura atual, ocasião em que incorporou o Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais (CEDEPSS), em decorrência da defesa por essa entidade científica dos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, com a perspectiva de
articulação entre graduação e pós-graduação (ABEPSS, 2021).
A partir da implantação do currículo mínimo de 1982, nos
cursos de Serviço Social, ocorreu a afirmação de uma nova direção
social acadêmico-profissional hegemônica6,2que culminou na aprovação das Diretrizes Curriculares (DCs) para o Curso de Serviço Social em 1996. Outro documento importante no âmbito desta entidade foi a aprovação da Política Nacional de Estágio (PNE) em 2012.
Portanto, a ABEPSS tem como permanente desafio à realização do
acompanhamento da: implantação das DCs e da PNE em um cenário
regressivo de direitos e de grande inserção do capital financeiro na
educação, o que tem promovido um amplo processo de precarização da formação e do trabalho profissional (ABEPSS, 2021). Nessa
direção, a produção de conhecimento pela categoria profissional de
Serviço Social historicamente vem sendo publicizada nos Anais do
ENPESS, o que configura o referido evento como um importante veículo de difusão das pesquisas e estudos da categoria, cujos conteúdos
dos artigos publicados sinalizam as tendências do debate no âmbito
da mesma. Assim, o procedimento metodológico desse mapeamento
foi direcionado para o levantamento do estado da arte, referente às
5 Cabe sublinhar que, excepcionalmente, no ano de 2020 o evento não foi realizado em
função da pandemia da Covid-19, razão pela qual não foi incluído esse ano no procedimento de coleta de dados da pesquisa.
6 A partir da década de 1980 teve início a influência da tradição teórica marxista no contexto do Serviço Social brasileiro, momento em que as universidades ampliam os estudos
sobre o tema. É tido como um período de amadurecimento do processo teórico-crítico do
Assistente Social (CFESS, 2014).
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palavras-chave: formação e trabalho profissional em Serviço Social,
localizada nos títulos e/ou resumos dos artigos publicados nos Anais
dos ENPESS dos anos focalizados no estudo, ou seja, os três últimos
eventos realizados de forma presencial antes da pandemia da COVID-19.
Parte-se do entendimento de que “o Serviço Social é uma especialização do trabalho, uma profissão particular inscrita na divisão
social e técnica do trabalho coletivo. [...]” (IAMAMOTO, 2001, p.22).
Por essa razão, este mapeamento tem por objetivo identificar as áreas
de atuação profissional (nessa divisão social e técnica do trabalho coletivo) de maior prevalência na discussão de pesquisas publicadas nos
referidos anais. A partir da realização do mapeamento, os dados coletados foram sistematizados e apresentados nas tabelas a seguir.
Tabela 1- Quantidade de artigos publicados com temas de Trabalho e
Formação Profissional nos Anais do ENPESS dos anos de 2014, 2016 e
2018.

Ano do
evento

2014
2016
2018
Total nos
três anos

Quantidade

Quanti-

Quantidade

dade de

de artigos so-

artigos

bre Trabalho

por ano

profissional

1.097

154

14,04%

75

6,8%

867

79,03%

166

16,10%

82

7,95%

778

75,46%

966

98

10,14%

94

9,73%

774

80,12%

3.094

418

1.031

de arti%

gos sobre

%

Formação

Outros
temas

%

Profissional

--------

251

--------

2.419

--------

Fonte: Pesquisa documental no âmbito do Procad Amazônia (2021).

É possível verificar que o tema trabalho profissional teve maior prevalência no período abordado, com 418 artigos representando 13,51%
do total de artigos produzidos nos três anos (3.094), enquanto o tema
formação profissional representa 8,12% (251 artigos). A quantidade
restante de 2.419 artigos, que não abordava os temas relacionados ao
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trabalho e à formação profissional, equivale a 78,19% da produção
de conhecimento na área de Serviço Social nos três últimos ENPESS.
Diante do escopo desta seção do capítulo, decidiu-se centrar
a apresentação do mapeamento sobre o trabalho profissional, considerando ser o percentual mais representativo da amostra mapeada.
Como primeira aproximação, os referidos trabalhos foram classificados de acordo com área da atuação das(dos) assistentes sociais
indicada no conteúdo dos títulos ou resumos dos artigos, o que totalizou 306 artigos (73,21%) do universo de 418 artigos. No entanto,
alguns títulos e resumos de artigos (26,80%) não indicavam a área de
atuação, então foram classificados em outras categorias (significando
uma quantidade de 112 artigos). A tabela a seguir apresenta as áreas
identificadas.
Tabela 2- Quantidade de artigos com o tema trabalho profissional distribuídos por área de atuação da(do) assistente social
ÁREA

2014

Anos
2016

Saúde
33
37
Sociojurídica
19
21
Assistência
17
18
social
Educação
13
23
Docência
3
6
Terceiro setor
3
3
Assessoria e
4
2
consultoria
Ambiental
4
3
Previdência
4
3
Direitos huma2
2
nos
Habitacional
1
3
Empresas
1
3
Movimentos
2
2
sociais
TOTAL DOS TRÊS ANOS

23
23
10

Total por
área
93
63
45

% em relação ao
universo de 418
artigos
22,25%
15,07%
10,77%

9
4
2
2

45
13
8
8

10,77%
03,11%
01,91%
01,91%

0
0
1

7
7
5

01,67%
01,67%
01,20%

0
0
0

4
4
4

00,96%
00,96%
00,96%

306

73,21%

2018

Fonte: Pesquisa documental no âmbito do Procad Amazônia (2021).
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Em relação ao universo de artigos sobre trabalho profissional
(418 artigos) verificou-se que quatro áreas são mais prevalentes, ficando 22,25% na Saúde, 15,07% na Sociojurídica, 10,77% na Assistência Social e 10,77% na Educação. A maior ocorrência de artigos que
discutem o trabalho profissional na área da saúde também acompanha
a tendência de inserção ocupacional dos profissionais de Serviço Social no mercado de trabalho que, prevalentemente, tem a área de saúde
como maior espaço de empregabilidade dos mesmos, de acordo com
dados da pesquisa sobre perfil de assistentes sociais no Brasil promovida pelo conjunto Cfess/Cress (2005). A referida pesquisa apontou que
as(os) assistentes sociais são predominantemente trabalhadoras(es) assalariadas(os), com maior incidência nas políticas de saúde e assistência social. Em relação à inserção de assistentes sociais em espaços socio
ocupacionais foi demonstrado que a maioria é de servidores públicos,
sendo que 78,16% atuam em organizações de natureza estatal, 40,97%
na esfera municipal, 24% nos estados e 13,19% em âmbito federal.
(CFESS/CRESS , 2005).
Cabe destacar que foi possível, nas quatro áreas de maior prevalência dos artigos, identificar os espaços socio-ocupacionais. No caso
da área da saúde (com um total de 93 artigos), constatou-se que em
59,01% desse universo (53 artigos), os que discutem os espaços socio-ocupacionais do trabalho profissional em Hospitais são 30,11% (28
artigos); em Unidades básicas de saúde são 10,75% (10 artigos), sobre
trabalho profissional na Saúde mental são 10,75% (10 artigos), aborda
o trabalho nas secretarias municipais de saúde são 2,15% (2 artigos),
discute o trabalho em saúde nas forças armadas são 1,75% ( 01 artigo)
e focaliza o trabalho em saúde na penitenciária são 1,75% ( 01 artigo).
A segunda área de prevalência de artigos sobre trabalho profissional foi a área sociojurídica com um universo de 63 artigos, em que houve a
possibilidade de identificação dos espaços socio-ocupacionais em 49 artigos (77,78% do universo), ficando com 38,10% (24 artigos) a discussão do
trabalho profissional em tribunais de justiça, seguido de 15,87% de artigos
que abordam o trabalho profissional no sistema penitenciário, em terceira
posição (11,11%) está a discussão na defensoria pública sobre o trabalho
profissional, seguido de 9,52% (06 artigos) que discutem o trabalho profissional no sistema socioeducativo, prosseguindo em percentuais iguais o
Ministério Público 1,59% (01 artigo) e a Polícia Militar.
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No que se refere aos 46 artigos da área de Assistência Social que
equivale à terceira posição (10,77%), em relação ao universo de 418 artigos sobre o trabalho profissional em Serviço Social, identificou-se os
espaços socio-ocupacionais em 53,32% (24 artigos) do universo desta
área. O espaço socio-ocupacional mais prevalente na discussão dos
artigos foi o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com
33,33% (15 artigos), seguido em segunda posição pelas Instituições de
acolhimento com 11,11% (05 artigos), ficando o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) com 6,66% (03 artigos) e
o Conselho Municipal de Assistência Social com 2,22% (01 artigo). A
partir desses dados, destaca-se que este mapeamento corrobora com
a afirmação de Raichelis (2010, p. 751) de que “a implantação do Suas
e sua rápida expansão por todo o território nacional vem ampliando
consideravelmente o mercado de trabalho para as(os) assistentes sociais e demais profissionais atuantes nessa área”.
Na área da Educação, os Institutos Federais prevaleceram
com 31,11% (14 artigos) em relação aos 45 artigos da referida área.
Em seguida aparece o espaço da Universidade Federal com 15,56% (07
artigos). Outros temas que revelam os espaços socio-ocupacionais sinalizados no levantamento desta área nos títulos dos artigos foram: Escola com 8,89% de indicação (04 artigos); Escola Inclusiva com 6,67%
(03 artigos); Secretaria Municipal de Educação com 4,44% (02 artigos) e
Escola de Serviço Público com 2,22% (01 artigo).
É imprescindível destacar, que os artigos que não se enquadraram em nenhuma das áreas indicadas na tabela 02, anteriormente apresentada, foram classificados em outras categorias, conforme pode ser
depreendido da tabela a seguir.
Tabela 3 – Quantidade de artigos sem indicação da área de atuação do
profissional de Serviço Social
Outras Categorias
Exercício profissional
Condições de trabalho
Fundamentação teórica
para o trabalho profissional

2014
9
7
11

ANO
2016
10
8
4
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2018
8
5
1

TOTAL % em relação

27
20
16

ao universo
6,46%
4,78%
3,83%

Projeto ético-político
Mercado de trabalho
Instrumentalidade
Processo de trabalho
Temas diversos

9
6
2
2
2

5
2
5
4
2
1
2
1
6
0
TOTAL

16
15
5
5
8
112

3,83%
3,59%
1,20%
1,20%
1,91%
26,80%

Fonte: Pesquisa documental no âmbito do Procad Amazônia (2021).

A referência ao trabalho profissional de assistentes sociais
com a nomenclatura de “exercício profissional” é prevalente entre
os artigos levantados. Chama a atenção que as condições de trabalho é uma temática de expressiva abordagem, o que pode sinalizar
para o processo de precarização do trabalho profissional nesta segunda década dos anos 2000. É interessante, também, ressaltar que
as discussões sobre a fundamentação teórica do trabalho profissional
e sobre o projeto ético político ocupam a mesma posição em termos
percentuais.
Apesar da categorização da tabela 03 ter sido realizada em apenas 26,80% do total de 418 artigos (universo total da temática de trabalho profissional), ela aponta uma tendência que pode ser aprofundada
na continuidade da pesquisa do projeto em desenvolvimento.

A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE FORMAÇÃO E
TRABALHO NAS REVISTAS DA ÁREA DO SERVIÇO SOCIAL
Uma segunda fonte que se lançou mão no processo de pesquisa para apreender a produção de conhecimento da área foram as
revistas com Qualis A1 (Katalysis e Serviço Social & Sociedade), A2
(Argumentum, Em pauta, Revista de Políticas Públicas, Ser Social,
Textos & Contextos) e B1(Temporalis), no período de 2010 a 2018,
cujo mapeamento totalizou um universo de 2.032 artigos. A amostra composta para a realização da análise de conteúdo, dos artigos
que tratassem das categorias formação e trabalho profissional no
Brasil, utilizou como critério a presença dos seguintes descritores:
Formação Profissional (de assistentes sociais); Educação Superior/
Graduação/Pós-Graduação (em Serviço Social); Trabalho Profissional (de assistentes sociais); Processo de Trabalho (em que participam
Assistentes Sociais); Atribuições profissionais; Competências profis- 100 -

sionais; Dimensões da profissão: teórico- metodológico, ético-político e técnico-operativo; Materialização de temas específicos/Relação
Teoria x Prática e os termos usados para descrever o trabalho: Ação/
Intervenção/Prática/ Exercício/Inserção/Atuação.
Como decorrência desse recorte, se identifica 430 artigos versando sobre o tema da Formação em Serviço Social e/ou do Trabalho
Profissional, que significam 21,16% do universo. No quadro abaixo,
pode-se perceber que o enfoque maior se dá na categoria trabalho
(10,77%), demonstrando uma diferença significativa em relação a
categoria formação (6,84%):
Tabela 4: Artigos nas revistas Qualis A1, A2 e B1 sobre Trabalho e
Formação Profissional
Trabalho

Formação

Profissional

Profissional

244

19

17

09

A1

273

52

16

03

Argumentum

A2

228

21

04

05

Em pauta

A2

207

27

29

13

A2

375

12

08

02

A2

198

14

07

04

A2

260

46

16

11

B1

247

28

42

25

2032

219

139

72

Revista

Qualis

Total

Katalysis

A1

Serviço Social &
Sociedade

Revista de Políticas Públicas
Ser Social
Textos & Contextos
Temporalis
TOTAL

Ambos

Fonte: Banco de Dados do NEPES/ PPGSS/PUCRS (2019)

Para a realização da análise, opta-se por definir recortes a
partir das questões norteadoras da pesquisa, sendo que um mesmo
artigo pode se apresentar em mais de uma categoria. Sendo assim
o número total, com base nos recortes, será maior que o de artigos
analisados.
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Em relação aos impactos do contexto nacional, foi encontrado
167 artigos que desenvolviam o tema enfocando: a acumulação e/
ou crise estrutural do capital, a mercantilização do ensino, a precarização do trabalho de assistentes sociais e, especificamente, os seus
desafios na educação superior e no trabalho docente.
Quanto às orientações que dão direção à formação e ao trabalho profissional de assistentes sociais no Brasil, teve 88 artigos, sendo
a maior ênfase dada ao projeto ético político da profissão (66) e as
diretrizes curriculares (22). Especificamente sobre a Graduação teve
8 artigos e sobre a Política de Pós-Graduação foram mapeados 15 artigos. É referida, ainda, a organização política da categoria profissional através do conjunto Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)
e Conselho Regional de Serviço Social (CRESS).
Em relação ao trabalho de assistentes sociais, dentre 219 artigos, apenas 88 utilizavam a categoria ‘trabalho’, e 6 ‘processo de
trabalho’, sendo que os demais usam os termos intervenção (42),
atuação (44), exercício (49) e prática (29).
Os espaços sócio-ocupacionais mais referidos foram: CRAS;
CREAS; Conselhos Municipais de Direito; Organizações não Governamentais; Cooperativas de Reciclagem e de Pescadores e Consultoria empresarial. E as áreas mais prevalentes foram: a saúde, a
educação e a sociojurídica.
Foram identificados 13 artigos que tratavam das dimensões
teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, e 14 sobre
as competências e atribuições requisitadas aos assistentes sociais.
Destaca-se, ainda, que 8 artigos traziam a reflexão sobre a relação
teoria e prática, a imprescindível práxis.
Na área da formação, 139 artigos discorrem sobre temas específicos abordados na formação profissional, sendo eles: o desmonte
do ensino superior, através das contrarreformas e da chamada democratização perversa que se materializam na mercantilização, privatização e expansão do ensino na modalidade à distância; os impactos do neoliberalismo na política de educação; a precarização das
condições de trabalho docente; o estágio supervisionado enquanto
espaço de articulação entre formação e trabalho profissional; análises
sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE);
análises acerca da preparação para o exercício da dimensão técnico- 102 -

-operativa da profissão; o lugar da pesquisa na formação; o direcionamento político-pedagógico crítico e a implementação nos currículos de discussões entre Serviço Social e saúde, Serviço Social e as
questões étnico-raciais, além de discussões ligadas aos movimentos
sociais, a questão agrária, de classe e gênero; o ensino da ética na
profissão e a política de assistência estudantil.
No que tange aos fundamentos do Serviço Social foram encontrados artigos que abordavam a história da profissão, o movimento de reconceituação e a articulação com movimentos sociais
contestatórios; a materialização do projeto ético-político; a inserção
do pensamento conservador e do pensamento pós-moderno na formação.
Em relação à formação continuada para profissionais teve 4
artigos que tratavam do tema de forma geral e 9 que fizeram esse
recorte, a partir dos programas de residência multiprofissional.

A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE FORMAÇÃO
E TRABALHO NO BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA
CAPES
O levantamento e sistematização das produções de dissertações de mestrado e teses de doutorado foi realizado no banco de
dados da CAPES, como parte da composição da empiria da pesquisa, assim, a seguir apresenta-se uma caracterização desta produção
acadêmica nas regiões Norte e Sul do país, onde vem sendo desenvolvida a partir do Programa de Cooperação Acadêmica (Procad),
conforme mencionado na introdução, e nesta fonte optou-se pelo
recorte temporal de 2013 a 20187.3.
Ao se observar as produções quanto ao tipo de documento
segundo as duas regiões sob análise, verifica-se que a região Norte
participa com 41,25% e a região Sul com 58,75% do total das oitenta
produções acadêmicas, sendo essas 60 dissertações de mestrado representando 75% das produções e vinte teses de doutorado representando 25% do material coletado.

7 A escolha deste recorte temporal se deu em função da plataforma sucupira ter sido inaugurada em 2013 a partir de então os dados ficaram disponibilizados na internet e mais
acessíveis.
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Tabela 5: Produção Acadêmica, segundo tipo de documento e região
(2013/2018)
TIPO DE DOCUMENTO
DISSERTAÇÃO

NORTE

%

SUL

%

TOTAL

%

29

87,9

31

66,0

60

75,0

TESE

4

12,1

16

34,0

20

25,0

Total Geral

33

100,0

47

100,0

80

100,0

Participação %

41,25

58,75

100,0

Fonte: Pesquisa Banco de Dados CAPES (2021)

A distribuição por região revela que no Norte se identificou 29 dissertações, significando 87,9% e 04 teses correspondentes
a 12,1%, enquanto no Sul do país 31 dissertações equivalentes a 66%
dos trabalhos e 16 teses, significando 34% das teses de doutorado,
dado que os cursos de doutorado são mais antigos na região Sul em
relação ao Norte8.4.
A tabela 6 apresenta a produção acadêmica segundo o tipo
de documento, ao longo dos seis anos levantados, de onde observa-se que a produção de teses teve variação entre 02 e 04 teses anuais,
com destaque para 06 teses no ano de 2015, o de maior produção
acadêmica do período. No que tange as dissertações de mestrado,
variou entre 08 e 11 trabalhos, destacando-se o ano de 2015 com 14
dissertações.

8 Na região Norte tem o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS) da UFPA
que teve seu mestrado e doutorado acadêmico em Serviço Social instituídos respectivamente em 1996 e em 2017. O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS) da UFAM teve o seu mestrado acadêmico instituído em
2007, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPGPP) da UFMA, com cursos
de mestrado e doutorado acadêmicos, enquanto que na região Sul o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS) da PUCRS, possui mestrado e doutorado acadêmicos
instituídos respectivamente em 1977 e 1998, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social.(PPGSSPS) da UEL, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
da UFSC
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Tabela 6: Produção Acadêmica, segundo tipo de documento
(2013/2018)
TIPO DE
DOCU-

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

Dissertação

10

83,3

8

80,0

14

70,0

8

66,7

11

84,6

9

69,2

Tese

2

16,7

2

20,0

6

30,0

4

33,3

2

15,4

4

30,8

Total Geral

12

100,0

10

100,0

20

100,0

12

100,0

13

100,0

13

100,0

MENTO

Fonte: Pesquisa Banco de Dados CAPES (2021)

Em termos relativos, as dissertações representam em média
75,6% da produção dos trabalhos acadêmicos enquanto as teses ficam com a média de 24,4% no período pesquisado verifica-se, ainda,
que nos anos de 2013, 2014 e 2017 as dissertações ultrapassam 80%
das produções e as teses de doutorado tem maior destaque nos anos
de 2015, 2016 e 2018 com 30%, 33,3% e 30,8%, respectivamente, das
produções no período em que supera a média anual.
A Tabela 7 apresenta a produção de teses e dissertações nas
regiões Norte e Sul do país segundo os eixos temáticos, a saber:
fundamentos do Serviço Social, formação profissional e trabalho
profissional, demonstrando que majoritariamente os discentes dos
programas de pós-graduação optam pelo tema inerente ao trabalho
profissional, pois dos 80 trabalhos pesquisados, 58, isto é, 72,5% são
referentes a este eixo temático. O segundo eixo temático mais abordado nas dissertações e teses é a formação profissional com 20 trabalhos, ou seja, 25% do total, identificado ainda nesta pesquisa somente
dois trabalhos, isto é, 2,5% do total, tendo os fundamentos do Serviço
Social como tema, situando-se como eixo de menor incidência dentro do recorte temporal da pesquisa.
Tabela 7: Produção Acadêmica segundo eixo temático e região
(2013/2018)
EIXO TEMÁTICO

NORTE

%

SUL

%

TOTAL

%

Fundamentos do Serviço Social
Formação profissional

0

0,0

2

4,3

2

2,5

8

24,2

12

25,5

20

25,0

Trabalho profissional

25

75,8

33

70,2

58

72,5

Total Geral

33

100,0

47

100,0

80

100,0

Fonte: Pesquisa Banco de Dados CAPES (2021)
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Considerando a produção dos trabalhos por eixo temático, a
partir do recorte por região, tem-se nas 33 produções na região Norte, 25 trabalhos (75,8%) foram no eixo trabalho profissional, enquanto no eixo formação profissional foram identificados 08 trabalhos
correspondendo a 24,2% do total na região, uma vez que nenhum
trabalho na linha de fundamentos do Serviço Social foi encontrado.
Na região Sul foram encontradas proporções semelhantes nas
47 produções identificadas, sendo 33 (70,2%) no eixo do trabalho
profissional e 12 (25,5%) no eixo formação profissional. Observa-se,
ainda, que houve 02 produções na linha de fundamentos do Serviço
Social correspondendo a 4,3% dos trabalhos na região.
Ao analisar os dados das produções por eixo temático, ao longo do período da pesquisa (2013 a 2018), observa-se certa regularidade no quantitativo anual com uma média de 12 a 13 trabalhos por
ano, com destaque para o ano de 2015 quando foram identificados 20
trabalhos, como pode-se observar na tabela 8 a seguir.
Tabela 8: Produção Acadêmica, segundo o eixo temático e a região
(2013/2018)
EIXO TEMÁTICO

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

0

0,0

0

0,0

1

5,0

1

8,3

0

0,0

0

0,0

2

16,7

3

30,0

5

25,0

5

41,7

4

30,8

1

7,7

10

83,3

7

70,0

14

70,0

6

50,0

9

69,2

12

92,3

12

100,0

10

100,0

20

100,0

12

100,0

13

100

13

100,0

Fundamentos
do Serviço
Social
Formação
profissional
Trabalho profissional
Total geral
Participação
anual

15,0

12,5

25,0

15,0

16,3

16,3

Fonte: Pesquisa Banco de Dados CAPES (2021)

Ao examinar a produção das dissertações e teses, ao longo do
período pesquisado, constata-se que as duas produções referentes
ao eixo fundamentos do Serviço Social foram publicadas em 2015
e 2016 representando 5% e 8,3% dos trabalhos, respectivamente,
nestes anos. No eixo de formação profissional, teve a variação de 01
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publicação em 2018 representando 7,7% dos trabalhos até 05 ocorrida em 2015, o que significou 25% do total do ano, quando se deu a
maioria das produções do período.
O eixo mais trabalhado acerca do trabalho profissional teve
uma variação de 06 a 14 produtos, entre dissertações e teses, o que
representa respectivamente 50% e 70% das produções nos anos de
2016 e 2015, sendo importante ressaltar que os anos de maior representatividade do eixo trabalho profissional foram 2013 com 10
trabalhos (83,3%) entre 12 e 2018 com 12 trabalhos (92,3%) entre 13.
Embora esta seção tenha apresentado uma caracterização
quantitativa, a partir da amostra pesquisada, da produção acadêmica
de dissertações de mestrado e teses de doutorado, os dados revelam
o quanto esta produção, no âmbito dos programas de pós-graduação
do país, são a expressão do esforço dos pesquisadores da área do Serviço Social, materializado no investimento na dinâmica da produção
científica, a fim de gerar insumos para as reflexões acerca da formação e do trabalho profissional de assistentes sociais, com destaque
para as regiões Norte e Sul do país.

CONCLUSÃO
A realização do mapeamento da produção de conhecimento
da área do Serviço Social, acerca da formação e do trabalho profissional, tendo como temporalidade a segunda década deste século, a partir de três fontes documentais distintas e com um corpus composto
por 1.239 produções nos permite concluir preliminarmente que:
- No âmbito das produções mapeadas nos ENPESS dos anos
de 2014, 2016 e 2018 se verificou que as duas categorias em estudo
totalizaram uma média de 21,63% da produção total da área, sendo
que a categoria trabalho apresentou um percentual superior ao da
formação. E, ainda, no seu desenvolvimento se constatou a abordagem da categoria trabalho à luz da concepção de exercício profissional seguida da tendência em problematizar o último, a partir das
áreas de atuação com predominância (saúde e sociojurídica);
- No âmbito das produções mapeadas nas revistas, nos anos
de 2010 a 2018, se verificou que as duas categorias em estudo totalizaram uma média de 21,16% da produção total da área, sendo
que a categoria trabalho apresentou um percentual superior ao da
- 107 -

formação, 10,77% e 6,84% respectivamente. E, ainda, no seu desenvolvimento se constatou a abordagem da categoria trabalho à luz da
concepção de exercício profissional seguida da tendência em problematizar o último, a partir das áreas de atuação com predominância
(saúde e sociojurídica);
No âmbito das produções mapeadas no Banco da CAPES, nos
anos de 2013 a 2018, nos programas de pós-graduação envolvidos
neste Procad, se constatou um predomínio da produção na região
Sul (58,75%) e na região Norte (41,25%). A exemplo das fontes anteriores, a abordagem das categorias trabalho e formação apresentaram características semelhantes às dos artigos nos anais e nas revistas, de modo que se conclui que há uma tendência generalizada, por
parte dos pesquisadores e profissionais que se dedicam a produzir
conhecimento acerca das mesmas, em uniformizar os recortes e concepções que orbitam em torno das mesmas.
A realização deste mapeamento contribui para que se possa
ter uma visão abrangente do quantitativo da produção de conhecimento da área e de algumas considerações preliminares das suas
qualidades, mas o seu adensamento permitirá que outros elementos
possam emergir, de modo a consolidar tal procedimento metodológico na sua totalidade. Espera-se que, em produção futura, novos
elementos possam ser compartilhados com a categoria profissional,
a fim de concluir a socialização do conjunto dos dados que nos permitirão apreender, analisar e refletir acerca das características, tendências e lacunas da produção de conhecimento do Serviço Social
brasileiro na sua mediação com o trabalho e a formação profissional.
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CAPÍTULO 5
BÚSSOLAS PARA FORMAÇÃO E TRABALHO
PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL: as
Diretrizes Curriculares da ABEPSS, a Lei de
Regulamentação e o Código de Ética.
Hamida Assunção Pinheiro1
Roberta Ferreira Coelho de Andrade2
Isteice Nogueira de Lima3

INTRODUÇÃO
Este capítulo objetiva realizar uma apresentação sobre o processo histórico de amadurecimento do conjunto de normas e critérios que, reconhecidamente, direcionam a formação e o trabalho
profissional em Serviço Social, enfatizando as Diretrizes Curriculares
de 1996 da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço
Social – ABEPSS em interlocução com o Código de Ética de 1993 e a
Lei de Regulamentação da Profissão de Serviço Social (Lei n º 8.662,
de 7 de junho de 1993).
Sabe-se que tanto a Lei de Regulamentação, quanto o Código
de Ética e as Diretrizes Curriculares conformam o projeto ético-político do Serviço Social, o que pressupõe uma relação histórica e conceitual entre esses instrumentos, visto que surgiram a partir de um
contexto de desenvolvimento da profissão e de aproximação desta
aos preceitos da teoria crítico-dialética.
1 Doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia pela Universidade
Federal do Amazonas (UFAM), professora 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: hamida.assuncao@gmail.com; hamida@ufam.edu.br.
2 Doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), pós-doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS), 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.
3 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na
Amazônia – PPGSS/ UFAM. Especialista em Políticas Sociais para a Família (ESBAM).
Graduada em Serviço Social (UFAM). E-mail: steycenogueira100@hotmail.com.
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Para a construção deste capítulo, recorremos à pesquisa bibliográfica e documental. Ao longo desta reflexão, abordaremos sobre a história de construção das diretrizes curriculares da ABEPSS,
tendo como horizonte o desenvolvimento de um projeto de formação crítica que, mesmo na contemporaneidade, ainda se encontra em
processo de consolidação na cultura da formação profissional.
Em seguida, explanaremos sobre a direção que a formação
profissional assume a partir da efetivação do Projeto Ético-Político,
com destaque para os preceitos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares, pelo Código de Ética e pela Lei de Regulamentação Profissional. Por fim, passaremos a refletir sobre os limites e desafios para a
concretização do projeto crítico de formação profissional.

O PROCESSO HISTÓRICO DE CONSTRUÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES E SUA ORIENTAÇÃO PARA A
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
As diretrizes curriculares para os cursos de Serviço Social
de 1996 nascem de um conjunto de intensos debates no interior das
unidades de ensino e da própria categoria nos vários estados, num
processo mediado pela Associação Brasileira de Ensino em Serviço
Social (ABESS), que anos depois se tornaria a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). Tais reflexões
suscitadas no cerne da categoria denotam seu amadurecimento favorecido por sua crítica e autocrítica, sobretudo com a aproximação à
tradição marxista e marxiana.
Foi justamente a apropriação e o adensamento das leituras e
pesquisas a partir desta tradição que permitiram à categoria a construção do currículo mínimo de 1982, que, segundo Castro e Toledo
(2012), avançou em relação aos currículos anteriores (1953 e 1970),
numa nítida inflexão da perspectiva de intenção de ruptura que
emergiu no processo de renovação do Serviço Social, conforme amplamente debatido por Netto (2015).
Castro e Toledo (2012) e Netto (2015) enfatizam que não
se pode deixar de reconhecer a contribuição do currículo de 1982
para o processo de maturação da profissão, à luz da tradição marxista, com ênfase na função social da profissão compromissada com
a ampliação e consolidação dos direitos sociais. Sua direção e sua
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fundamentação serão fundamentais à elaboração do Código de Ética
Profissional de 1986. Para Castro e Toledo (2012, p. 3), tal currículo
trouxe uma nova perspectiva para se pensar a formação e a prática profissional, buscando romper com o lastro conservador da
profissão e com a vinculação com a ideologia dominante, incorporando a tradição marxista e direcionando sua ação de acordo
com os interesses dos usuários.

As autoras salientam que tal proposta curricular expressa alguns limites, os quais acabam por indicar à categoria a necessidade
de sua discussão e revisão, como: fragmentação entre conhecimentos
básicos e profissionalizantes; separação entre história, teoria e metodologia; estágio sem uma atenção privilegiada; concepção abstrata
de homem como ser histórico; não rompimento com o estigma dos
usuários como “extratos mais carentes da população”; pouca clareza
quanto à importância do controle social; teorias superficiais sobre os
movimentos sociais; não favorecimento da análise da realidade dos
espaços de atuação etc.
Com a crítica e autocrítica próprias de seu processo de amadurecimento, a profissão debateu e deliberou, durante a XXVIII
Convenção da Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social
(ABESS), pela revisão do currículo de 1982. Nesse contexto, ocorreram mais de 200 oficinas locais, 25 regionais e 2 nacionais (BRAVO
et. al.., 2019). Maciel (2006, p. 99) explica que as discussões foram
conduzidas a partir de temáticas que “pensavam a direção social da
profissão, os eixos fundamentais do currículo, as perspectivas teórico-metodológicas, o mercado de trabalho e a própria realidade brasileira”.
As oficinas, encontros e debates suscitaram importantes reflexões, que iluminaram a produção de diversos documentos sobre
pressupostos, diretrizes, metas e núcleos de fundamentação para o
novo modelo curricular. É desse intenso movimento que se origina
o documento final denominado “Proposta nacional de currículo mínimo para o Curso de Serviço Social”, o qual foi aprovado em uma
assembleia geral da ABESS em 1996 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ENSINO EM SERVIÇO SOCIAL, 1997).
O documento aprovado explicita os pilares da formação profissional, os quais reconhecem a questão social como determinante
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dos processos de trabalho em que se inserem os assistentes sociais,
considerando sempre os pressupostos sócio-históricos e teórico-metodológicos da profissão, além das particularidades da sociedade brasileira. Nesta lógica curricular, são firmados núcleos de fundamentação, sendo eles: núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da
vida social, núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da
sociedade brasileira e núcleo de fundamentos do trabalho social, os
quais se configuram como:
níveis distintos de abstração de análise requeridos para o deslindamento do Serviço Social na sociedade brasileira, sendo, neste
sentido, complementares e indissociáveis entre si. Não dizem
respeito, portanto, a núcleos de conhecimentos que se esgotam
em si próprios, mas que contribuem sob diferentes ângulos e articuladamente, para a elucidação das particularidades da ‘questão
social’ e do estatuto profissional do Serviço Social na construção
de respostas frente à mesma (CARDOSO et. al., 1997, p. 18-19).

Neles também são estabelecidas as matérias básicas do currículo, distribuídas em: disciplinas, seminários temáticos, oficinas/
laboratórios, atividades complementares e outros componentes
curriculares. São reconhecidas como atividades indispensáveis integradoras do currículo: o estágio supervisionado e o trabalho de
conclusão de curso (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO EM
SERVIÇO SOCIAL, 1997).
Contrastando o currículo mínimo de 1982 e a revisão curricular procedida em 1996, Maciel (2006, p. 100) destaca que o documento de 1982 tinha algumas fragilidades teórico-metodológicas,
traços do ecletismo e a presença de uma noção de que a “profissão
[era] pensada a partir de disciplinas e/ou teorias sociais que [possibilitavam] a apreensão da realidade e, por isso, o eixo curricular passou
a ser Teoria e a Metodologia”. Com a revisão em 1996, teve-se uma
concepção mais clara da inserção da profissão na realidade social e,
por isso, sua necessária análise no movimento histórico e concreto da
realidade, demandando a indissociabilidade de história, teoria e metodologia na condução da formação profissional. Abramides (2019)
ressalta que o currículo aprovado em 1996 tem traços de ruptura e,
também, de continuidade em relação ao currículo de 1982:
O novo Currículo de 1996, orientado pelas diretrizes curriculares, mantém uma interlocução crítica com o Currículo de 1982;
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[...] tendo-se clareza, acima de tudo, de que deve ser constantemente avaliado, diante das exigências impostas pela realidade
sócio-histórica, estrutural e conjuntural que incidem sobre a
profissão e o profissional. Os traços de continuidade, relativos
ao Currículo de 1982, revelam-se na compreensão da profissão
como produto histórico; como uma forma de especialização do
trabalho coletivo inscrito na divisão sociotécnica do trabalho
[...]. Por outro lado, superar as lacunas do Currículo de 1982
pressupõe estabelecer outra lógica de organização da formação
[...] (ABRAMIDES, 2019, p. 61).

No mesmo ano da aprovação deste documento coletivo da categoria, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), a qual prevê a regulamentação de diretrizes
curriculares nacionais para os cursos de graduação, dentre os quais
se insere o bacharelado em Serviço Social. Isto acabou por desencadear um grande movimento para a adequação e/ou construção das
diretrizes curriculares para cada curso de graduação.
Iamamoto (2014) chama atenção para o fato de este texto debatido e aprovado pelos assistentes sociais e instituições organizativas da categoria, em 1996, não dispor de valor legal, visto que, com
a exigência feita pela LDB, as diretrizes curriculares passam a ser o
instrumento legal de condução dos cursos. Para o Serviço Social, esta
normativa foi regulamentada pela Resolução nº 15, de 13 de março
de 2002, resultado de um movimento de contrarreforma do ensino
superior, com configurações que denotam sua filiação à lógica mercantil.
O documento de 1996 passou por um conjunto de desconfigurações por parte do Ministério da Educação, o qual, por meio do
Conselho Nacional de Educação, publicou em 2002 as diretrizes para
os cursos de graduação em Serviço Social, “esvaziadas da concepção
e conteúdo originalmente proposto” (BRAVO et al., 2019, p. 74).

A DIREÇÃO DA FORMAÇÃO E DO TRABALHO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL SEGUNDO AS DIRETRIZES
CURRICULARES, O CÓDIDO DE ÉTICA E A LEI DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO
A profissão de Serviço Social inicia em meados da década de 1960
um processo de ressignificação social, realizando pouco a pouco nas
décadas subsequentes uma guinada voltada para a aproximação e,
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posteriormente, para a defesa intransigente dos interesses da classe
social a qual pertence, ou seja, da classe trabalhadora. Esse movimento, historicamente registrado como Reconceituação do Serviço Social
ou renovação – nos termos de Netto (2015), modifica, obviamente, a
direção da formação de maneira substancial.
Como resultado desse empenho de recusa ao conservadorismo, constitui-se no seio da categoria de assistentes sociais o processo
de construção do projeto profissional, o chamado projeto ético-político do Serviço Social. De acordo com Netto (2006), tal projeto caracteriza-se como a autoimagem da profissão, pois define valores, requisitos, normas de comportamento, e ainda a dinâmica de relação do
profissional com os usuários, com outras classes profissionais, com
as instituições empregadoras e, especialmente, com o Estado. Dentre
os documentos que norteiam o projeto ético-político, destacam-se
a Lei de Regulamentação Profissional do Serviço Social, o Código
de Ética e as Diretrizes Curriculares da ABEPSS, sendo importante
ressaltar que o projeto não se restringe aos referidos documentos.
Em relação ao Código de Ética de 1993, que resulta da revisão
do código de 1986, há um claro avanço na direção crítica, com o
reconhecimento da liberdade como valor ético central e com o expresso compromisso com a ampliação e consolidação dos direitos da
classe trabalhadora.
No que diz respeito à Lei de Regulamentação Profissional,
trata-se de um instrumento legal, promulgado em 7 de junho de
1993, que denota aos assistentes sociais a garantia do desempenho da
profissão de modo regulamentado, atribuindo legitimidade à atuação profissional e reforçando a qualidade dos serviços prestados aos
usuários.
Esta lei, além de regulamentar a atuação profissional, por
meio da determinação das atribuições e competências profissionais
nos espaços sócio-ocupacionais, estabelece ainda as atribuições do
Conselho Federal de Serviço Social e do Conselho Regional de Serviço Social, as instâncias legais que orientam, fiscalizam e defendem o
exercício da profissão.
Do mesmo modo, as Diretrizes Curriculares também consistem em uma fundamental expressão do processo de amadurecimento profissional acumulado ao longo de mais de três décadas (aproximadamente de 1965 a 1996), indicando detalhadamente a forma pela
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qual a formação e o trabalho em Serviço Social devem ser guiados.
Como já assinalamos anteriormente, as Diretrizes Curriculares de
1996 constituem-se como produto de reflexões coletivas oriundas de
diversos segmentos: assistentes sociais, docentes e estudantes.
Podemos considerar de grande destaque no referido documento os 4 pressupostos que norteiam a concepção de formação
profissional, são eles:
1) Serviço Social se particulariza nas relações sociais de produção e reprodução da vida social como uma profissão interventiva no âmbito da questão social, expressa pelas contradições
do desenvolvimento do capitalismo monopolista; 2) A relação
do Serviço Social com a questão social - fundamento básico
de sua existência - é mediatizada por um conjunto de processos sócio-históricos e teórico-metodológicos constitutivos de
seu processo de trabalho; 3) O agravamento da questão social
em face das particularidades do processo de reestruturação
produtiva no Brasil, nos marcos da ideologia neoliberal,
determina uma inflexão no campo profissional do Serviço
Social. Esta inflexão é resultante de novas requisições postas pelo
reordenamento do capital e do trabalho, pela reforma do Estado
e pelo movimento de organização das classes trabalhadoras, com
amplas repercussões no mercado profissional de trabalho; 4)
O processo de trabalho do Serviço Social é determinado pelas
configurações estruturais e conjunturais da questão social e pelas
formas históricas de seu enfrentamento, permeadas pela ação
dos trabalhadores, do capital e do Estado, através das políticas e
lutas sociais (ABEPSS, 1996, p.5).

Tais pressupostos revelam as transformações ocorridas na
concepção de formação dos assistentes sociais brasileiros, sobretudo
a partir dos anos de 1990, deixando muito claro o novo posicionamento da categoria diante das contradições explicitadas pela sociedade capitalista de produção.
A formação se coloca, a partir das Diretrizes Curriculares de
1996, como um conjunto de conhecimentos dinâmicos, que devem
acompanhar as mudanças sociais, ultrapassando a dimensão da execução de tarefas de modo mecânico como foi na origem da profissão,
valorizando também a perspectiva da pesquisa como subsídio para
a intervenção profissional. A articulação entre a dimensão investigativa e a interventiva, na realidade, é um dos princípios centrais da
formação, na medida em que permite maior interação na relação teo- 119 -

ria-prática, bem como o adensamento no que concerne às múltiplas
determinações que conformam o real.
Nesse sentido, as diretrizes trazem ainda alguns princípios
que buscam pautar a formação, dentre os quais merecem destaque:
a flexibilidade de organização dos currículos plenos; o rigoroso trato
teórico, histórico e metodológico da realidade social e do Serviço Social; a adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão
da totalidade social em suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade; a ética como princípio formativo perpassando a formação curricular; e a indissociabilidade entre estágio e
supervisão acadêmica e profissional.
Estes princípios são balizadores de uma formação que almeja
a preparação de profissionais críticos, com o devido arcabouço teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo. Sendo assim,
espera-se que o curso de graduação em Serviço Social ofereça conhecimentos que permitam o domínio dos instrumentais próprios
da profissão, mas que, além disso, possibilitem a análise sociológica
crítica da realidade social, bem como subsidiem uma intervenção
pautada em princípios éticos por parte dos profissionais. Trata-se de
um perfil profissional bastante complexo e com uma nítida visão de
transformação social, haja vista a não aceitação de injustiças sociais e
qualquer forma de exploração ou preconceito.
Conforme a Lei de Regulamentação Profissional, há dois pré-requisitos jurídico-legais para considerar um profissional de Serviço
Social habilitado para atuar como tal. Primeiramente, deve possuir
diploma em curso de graduação em Serviço Social, oficialmente reconhecido e expedido por estabelecimento de ensino superior devidamente regularizado no país. Em segundo lugar, é necessário o
registro do profissional no Conselho Regional que tenha jurisdição
sobre a área de atuação do interessado.
Contudo, do ponto de vista da formação profissional de qualidade, nem sempre o possuidor de diploma de graduação e o registro
do conselho reúne as qualidades e capacidades necessárias para exercer a profissão em conformidade às orientações teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas estabelecidas pelo projeto
profissional da categoria. Do ponto de vista da formação profissional
de qualidade, habilitado é o assistente social que, por ter concluído
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um processo formativo acadêmico e estar devidamente legalizado
junto ao conselho, consegue realizar a relação teoria e prática e intervir na realidade social sem perder de vista as dimensões e os valores
que fundamentam e dão sentido à profissão. Nesse sentido, a formação permanente e sistemática ganha relevância.
Todavia, se no âmbito do ensino em Serviço Social, alguns
cursos não fornecem aos alunos os elementos fundamentais para
uma formação crítica e qualificada, consequentemente, muitos profissionais serão titulados, porém, não estarão devidamente preparados para interpretar e atuar na realidade social que os aguarda. Essa é
uma das causas pelas quais perdura entre os profissionais a expressão
“na teoria é uma coisa, na prática é outra”.
Para uma formação tão arrojada, as diretrizes curriculares explicitam a indissociabilidade entre os três núcleos de fundamentação
da formação profissional. Estes núcleos compreendem um conjunto
de conhecimento que dão sentido à estrutura curricular necessária
ao processo formativo, abarcando disciplinas, seminários temáticos,
oficinas/laboratórios e atividades complementares.
O primeiro deles – Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social – denota as particularidades da vida do ser
social numa perspectiva histórica de totalidade, na qual o trabalho
ocupa posição de centralidade na reprodução da vida social. Esse núcleo dá uma visão geral da vida social ao estudante, subsidiando os
conteúdos que serão aprofundados nos outros núcleos; ele é responsável por tratar a origem e o desenvolvimento da sociedade capitalista, com ênfase em suas contradições.
Já o segundo – Núcleo de fundamentos da particularidade
da formação sócio-histórica da sociedade brasileira – busca revelar o modo pelo qual se conforma a sociedade capitalista no Brasil,
delineando seus aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais.
Nesse núcleo encontram-se os conteúdos que permitem ao estudante o desenvolvimento contínuo de análise de conjunturas, com foco
nas tendências políticas que implicam mais diretamente no trabalho
profissional. Têm relevo as discussões sobre os padrões de produção
capitalista e as relações de trabalho, a formação do Estado brasileiro,
o Serviço Social como profissão nos mais diversos espaços sócio-ocupacionais (público e privado) e os distintos projetos políticos presentes em solo brasileiro.
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O terceiro – Núcleo de fundamentos do trabalho profissional
– considera a profissão de Serviço Social como uma especialização do
trabalho coletivo, cujo objeto são as múltiplas expressões da questão
social. Nesse núcleo são analisados os processos de institucionalização e de desenvolvimento da profissão, bem como suas demandas,
requisições e condições de trabalho. É nesse núcleo que estão os alicerces para quatro questões básicas para a intervenção profissional:
O que fazer? Por que fazer? Como fazer? Para que fazer? Ou seja,
desenvolvimento de estratégias e técnicas de intervenção.
No que diz respeito à Lei de Regulamentação da Profissão,
esta aborda as competências e atribuições profissionais que são, basicamente, a indicação das atividades que cabem ao assistente social
desenvolver, seja exclusivamente ou não. As competências ressaltam
capacidades genéricas, que tanto o assistente social como outros profissionais que atuam no ramo social podem desempenhar: “as competências expressam capacidade para apreciar ou dar resolutividade
a determinado assunto, não sendo exclusivas de uma única especialidade profissional, mas a ela concernentes em função da capacitação
dos sujeitos profissionais” (IAMAMOTO, 2012, p. 37).
O estabelecimento das competências profissionais na Lei de
Regulamentação da profissão garante aos assistentes sociais, primeiramente, um lugar de igualdade a outras especialidades e, em segundo lugar, o reconhecimento do assistente social como um profissional capacitado para desempenhar determinadas atividades. Essa
confiança se dá mediante a apropriação de conjunto de conhecimentos e habilidades que o tornam apto para tal, como está elucidado no
núcleo de fundamentos do trabalho profissional.
Já as atribuições privativas dizem respeito às atividades que
somente os assistentes sociais podem realizar, ou seja, “suas prerrogativas exclusivas” (IAMAMOTO, 2012, p. 37). As atribuições privativas são as marcas indissociáveis do assistente social, visto que são
estas que caracterizam e particularizam enquanto profissão com relevância e utilidade social. Logo, trata-se de um conteúdo que precisa
ser bem pavimentado na formação profissional, sobretudo, no desenvolvimento dos núcleos de fundamentação, preparando os profissionais para as exigências que tanto as instituições empregadoras
quanto os usuários lhes demandarão.
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A articulação entre os núcleos de fundamentação da formação
profissional durante o processo formativo deve possibilitar o desenvolvimento das dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e
técnico-operativas com vistas à preparação do acadêmico para atuação profissional. Estas dimensões, por sua vez, dão subsídios para os
profissionais enxergarem com maior clareza as contradições sociais
e se posicionarem de forma crítica no que diz respeito ao trabalho
profissional.
O amadurecimento das dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa implica um processo de formação que
se opõe radicalmente àquele oferecido na origem da profissão. Contudo, este projeto de formação, apesar de majoritariamente aceito e
reconhecido pela grande maioria, se depara com muitos desafios, os
quais têm se agudizado ainda mais a partir dos anos 2000.
O avanço do mercado sobre a área da educação se impõe
como um dos maiores adversários dessa formação que pretende a
preparação de profissionais aptos a fazer o enfrentamento das contradições da sociedade capitalista. Assim, o projeto de formação consubstanciado no documento Diretrizes Curriculares de 1996 vem
sendo constantemente atormentado pelos interesses daqueles que
querem oferecer uma formação mais frágil, meramente voltada para
operacionalização de políticas sociais de forma acrítica.
Boschetti (2015) assinala que a construção das Diretrizes de
1996, bem como a aprovação do Código de Ética e da Lei de Regulamentação da Profissão ocorreram, não muito diferente do tempo
presente, ou seja, numa conjuntura marcada pelo enfrentamento de
tendências conservadoras no seio da profissão:
Não foi sem luta que o enfrentamento ao conservadorismo se
hegemonizou na profissão sob dois ângulos fundamentais. Na
proposta de formação constante nas diretrizes curriculares da
Abepss, fundada na teoria crítica marxiana e em suas categorias centrais: totalidade, historicidade, contradição, mediação
e multideterminação dos fenômenos. E na regulação ético-política da profissão estabelecida no Código de Ética, na Lei de
Regulamentação da Profissão e nas legislações daí decorrentes,
que assumem ética e politicamente o compromisso profissional
com a classe trabalhadora e com movimentos e lutas sociais, na
perspectiva da emancipação humana, recusa a todas as formas
de conservadorismo, de exploração, opressão e discriminação
(BOSCHETTI, 2015, p. 641-642).
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Este tripé apontado pela autora é, mesmo que diante de tantas
adversidades, o que dá sustentação ao Projeto Ético-político da profissão até os dias de hoje. Mesmo diante dos avanços do conservadorismo e do mercado sobre a educação, as entidades da categoria têm
buscado fortalecer a defesa desse projeto coletivamente construído.
Iamamoto (2007) acrescenta ainda que a predominância das
escolas privadas na área de Serviço Social contribuiu sobremaneira
para aumentar a pressão contra o projeto de formação consolidado
nas Diretrizes Curriculares de 1996. Na ótica do mercado, o mais
interessante é formar o maior número de pessoas em menos tempo,
uma vez que isso gera maior lucratividade. Este argumento contribui
para as formações aligeiradas e sem aprofundamento.
		
OS DESAFIOS À EFETIVAÇÃO DO PROJETO PROFISSIONAL CRÍTICO
Os anos que se seguiram à publicação das diretrizes do MEC
para os cursos de Serviço Social foram marcados pelo aprofundamento e intensificação do processo de contrarreforma do ensino superior, com o sucateamento das instituições públicas, ampliação das
instituições de ensino superior privadas e a emergência dos cursos na
modalidade de ensino a distância (EaD).
Bravo et al. (2019) salientam que a pesquisa avaliativa conduzida pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço
Social (ABEPSS) revelou entraves à implementação do projeto de
formação profissional amplamente debatido e aprovado em 1996.
Um dos principais desafios consiste na proliferação do setor educacional mercantil, que passa a adotar estratégias para ampliação dos
lucros e espraiamento da oferta de cursos em diferentes modalidades
em detrimento da proposta de formação crítica, alicerçada no tripé
ensino, pesquisa e extensão.
Em sua maioria, as instituições de ensino superior que ofertam a formação profissional no país são privadas e atuam majoritariamente na modalidade a distância. São instituições não universitárias e, por isso, não obrigadas a desenvolver o tripé ensino, pesquisa
e extensão, considerado como um meio necessário à formação ampla
e crítica proposta pelas Diretrizes Curriculares de 1996. Além disso,
são instituições não vinculadas à ABEPSS e, portanto, não compro- 124 -

metidas com o direcionamento da formação profissional delineado
em 1996. Para elas, o instrumento direcionador é a Resolução n. 15,
de 13 de março de 2002, que regulamenta as diretrizes curriculares
para os cursos de Serviço Social.
O documento de 2002 é bem empobrecido em relação ao
documento coletivo pactuado pela categoria em 1996. Apesar de as
Diretrizes do MEC terem partido das Diretrizes da ABEPSS, são nítidas as omissões e as escolhas feitas pelo MEC, que deixam de fora
conteúdos essenciais e o próprio direcionamento político almejado
para a formação em Serviço Social. Iamamoto (2014) e Ortiz (2019)
chamam a atenção para a distinção entre os dois documentos, oportunidade em que evidenciam a retirada de questões quanto às competências e habilidades profissionais, ao compromisso com os princípios firmados no Código de Ética de 1993, à adoção da teoria social,
ao delineamento do perfil profissional, dentre outras.
Essa flexibilidade favorecida pelo documento de 2002 é muito propícia aos interesses mercadológicos, que ganharam autonomia
para construir seus projetos pedagógicos e conduzir formações mais
baratas, aligeiradas e com viés tecnicista/pragmático. O contexto de
publicação do documento é aquele em que houve expansão das instituições de ensino superior privadas, sob o argumento de ampliação
do acesso ao ensino superior, inclusive com incentivo de programas governamentais, como o Programa Universidade para Todos
(PROUNI) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).
Como assinalado anteriormente, tanto as competências quanto as atribuições privativas preconizadas pela Lei de Regulamentação Profissional exigem um rol de conhecimentos e habilidades que
precisam se fazer presentes na formação em Serviço Social, forjando
profissionais capacitados, o que não significa – vale salientar – profissionais tecnicistas. Mesmo as atividades de caráter técnico sinalizadas na lei, exigem subsídios teórico-metodológicos e pressupostos
ético-políticos para a sua consecução, o que evidencia a importância
da tríade.
Isso ocorre porque a intervenção do profissional não se resume a uma ação neutra ou mecânica, mas demanda do assistente
social um posicionamento político, que precisa ser a favor da con- 125 -

cretização do projeto profissional hegemônico da categoria. Como
assinalou Costa, Andrade e Lima (2017), os detalhes técnicos que
as várias áreas de atuação profissional abarcam são impossíveis de
serem abordados durante a formação acadêmica, cabendo ao curso
oferecer o conteúdo mais central, complexo e crítico para que o profissional efetue a leitura da realidade e desenvolva os instrumentos
mais apropriados para a intervenção.
Todas as competências e atribuições privativas do assistente
social, de uma forma ou de outra, desembocam na defesa de direitos
civis, políticos e sociais da classe trabalhadora. Mas, o discernimento
sobre os limites e possibilidades para uma atuação pela promoção de
direitos só se torna possível se durante o processo formativo o profissional for submetido ao esclarecimento necessário para tal análise.
Por isso, é tão grave a repercussão do projeto de precarização e aligeiramento do ensino, pois resultará no empobrecimento do
perfil profissional que atuará na elaboração, implementação, gestão
e avaliação das políticas, planos, programas e projetos sociais, o que
impactará na redução da qualidade da oferta dos serviços relativos à
proteção social da população e, até mesmo, deslegitimação do próprio trabalho profissional.
Na primeira década dos anos 2000, especificamente em
2006, o mercado educacional espraia sua atuação no ensino superior
em Serviço Social, com a oferta de cursos de graduação na modalidade a distância, inclusive aos municípios mais longínquos do país,
tendo a Universidade de Tocantins (UNITINS) como pioneira (PEREIRA; FERREIRA; SOUSA, 2014).
Esse novo nicho de mercado ganhou força entre os trabalhadores que sonhavam com o acesso ao ensino superior, visto que se
trata de uma alternativa mais barata para os estudantes e para os empresários da educação. Para os primeiros, alguns dos atrativos são as
mensalidades de baixo custo, a redução das horas/aulas presenciais,
a possibilidade de adequação dos horários de aula às agendas individuais e a promessa de obtenção de um diploma com a mesma validade de um curso presencial. Para os segundos, os cursos nas áreas
de humanidades e ciências sociais ofertados a distância são extremamente vantajosos, pois requerem menores investimentos tecnológicos, laboratórios, contratação de professores, funcionários adminis- 126 -

trativos, aquisição de acervo bibliográfico, construção de bibliotecas
salas de aula, dentre outros custos necessários à manutenção de uma
instituição de ensino superior. Seus gastos se reduzem quando os
professores ficam nas sedes das instituições e os tutores, com remuneração muito inferior, acompanham os estudantes nos polos. Aliás,
os polos dispõem de estruturas físicas e humanas simples: poucas salas, escassos funcionários administrativos, sem biblioteca etc. Nesse
aspecto, Boschetti (2015) enfatiza que o Serviço Social
saltou de 70 mil profissionais em 2006 para 135 mil ao final de
2013 e 150 mil em 2015, ou seja, em nove anos (2006-2015) alcançou um quantitativo superior àquele formado em sete décadas (1936-2006). Inegavelmente, o EAD é o maior responsável
por esse crescimento assustador, acompanhado de baixa qualidade, com formação rasa e superficial (p. 646).

A expansão precarizada da formação profissional em Serviço Social não ocorre apenas pelo ensino a distância; na realidade,
ela também acontece nas instituições públicas de ensino superior de
forma significativa. Conforme Boschetti (2015), o processo de contrarreforma do ensino superior – orquestrado pelo Banco Mundial
(BM), Organização Mundial do Comércio (OMC) e Fundo Monetário Internacional (FMI) desde os anos de 1990 principalmente para
os países de economia periférica – possibilitou a fundamentação para
a precarização do ensino público e, obviamente, a potencialização
das políticas de mercantilização da educação.
É nesse espaço de contradição que as universidades públicas
buscam a manutenção da condição de instituições públicas, gratuitas
e de qualidade, mesmo diante de tantos ataques direcionados à
diminuição dos recursos materiais e humanos, entre outras questões.
Esse cenário traz sérias implicações para a defesa do ousado projeto
de formação profissional do Serviço Social, uma vez que a formação
de qualidade requer ambientes adequados, além de recursos humanos (docentes e técnicos) qualificados.
Independente da instituição de ensino superior ser pública
ou privada, Boschetti (2015) alerta para a necessidade de estarmos
atentos para algumas tendências que fragilizam o Projeto Ético-político profissional, como por exemplo: o metodologismo (priorização
da técnica), o teoricismo acrítico, o aligeiramento da formação e da
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pesquisa, o pragmatismo (visão imediatista e utilitarista), o voluntarismo e o contentamento com o possibilismo. Sem dúvida alguma,
essas tendências causam fissuras e até mesmo rupturas com o projeto
ainda hegemônico no Serviço Social brasileiro.
Este alerta feito pela autora é extremamente pertinente, sobretudo porque várias dessas características podem passar despercebidas nos projetos pedagógicos considerados legais e em acordo
com a normativa estabelecida pelo MEC em 2002. Algumas delas,
justamente por simplificar o processo de formação profissional, são
extremamente atraentes tanto para docentes quanto para discentes
sem o devido acúmulo das discussões.
As diretrizes curriculares da ABEPSS de 1996 encontram-se
sob grande risco no cenário contemporâneo. Atualmente, a quantidade de profissionais formados numa perspectiva menos crítica é
bem superior. Este fato nos imputa uma árdua tarefa, que não pode
ser esquecida e nem dada como vencida, que é a luta pela formação de qualidade com base no projeto hegemônico do Serviço Social
brasileiro. Eis que o Procad/Amazônia – desenvolvido desde 2018
numa parceria entre Universidade Federal do Amazonas, Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Universidade Federal
do Pará – tem realizado a pesquisa, os encontros e as missões discentes e docentes justamente com este interesse, pois acreditamos
que o fortalecimento da formação é responsável por trabalhadores
engajados e comprometidos com os princípios éticos tão preciosos
para a profissão de Serviço Social.

CONCLUSÃO
As Diretrizes Curriculares, o Código de Ética e a Lei de Regulamentação são instrumentos primordiais que pautam a formação e
o trabalho profissional do assistente social. Como vimos, a construção de um projeto de formação profissional crítico demandou anos
de discussões e debates em busca de novas perspectivas, na direção
de uma ação profissional mais democrática, crítica e mais afinada às
aspirações da classe trabalhadora.
Esse processo englobou um amplo trabalho realizado pela
ABEPSS na construção e, posteriormente, revisão das Diretrizes Curriculares, buscando direcioná-la por um viés crítico e revolucionário,
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diante de um contexto desafiador e adverso da história da sociedade
brasileira como foram os anos 1960 com a ditadura civil-militar e os
anos 1990 com o advento do neoliberalismo.
Ao longo desse percurso, a formação em Serviço Social passou
por avanços e retrocessos e ainda persiste na busca pela consolidação do seu projeto crítico, enfrentando o fortalecimento da lógica
mercantil que fomenta a precarização do ensino e o aligeiramento da
formação. Por outro lado, as organizações da categoria e os profissionais buscam, igualmente, a efetivação do seu projeto profissional,
mesmo diante dos ataques econômicos e políticos severos no campo
das políticas públicas e sociais, que são as grandes áreas de atuação
do assistente social.
Como os componentes do projeto ético-político da profissão
são conformados por preceitos diametricamente opostos aos valores e princípios vigentes – nos moldes da ideologia neoliberal –há
limites ao Serviço Social tanto em seu trabalho profissional, quanto
na formação. Este também é um dos motivos pelos quais persiste
no seio da categoria a dicotomia entre teoria e prática. Entretanto, é
justamente a análise das contradições existentes na sociedade capitalista que possibilita ao assistente social o discernimento necessário
para realizar o enfrentamento das expressões da questão social em
qualquer espaço sócio-ocupacional no qual esteja.
Por fim, é preciso salientar que é fundamental que os profissionais se envolvam nas discussões e movimentos das organizações
fiscalizadoras, acadêmicas e sindicais da categoria para fortalecer a
luta pela educação de qualidade, principalmente, educação pública
de qualidade na área do Serviço Social, com vistas à defesa e à valorização da profissão.
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CAPÍTULO 6
OS DESAFIOS DAFORMAÇÃO E DA
PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA
DA PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
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Francisco Arseli Kern4

INTRODUÇÃO
Refletir o processo de formação profissional na área de Serviço Social requer compreender a totalidade que envolve a profissão,
principalmente no que tange às condições materiais de se produzir
pesquisa e conhecimento no âmbito da realidade brasileira. Ou seja,
é necessário pensar a direção dos projetos societários em disputa,
os rebatimentos das propostas dos organismos multilaterais para as
universidades latino-americanas, e a direção que a área do Serviço
Social toma enquanto estratégica para a defesa da garantia dos direitos humanos e sociais.
1 Docente da Escola de Humanidades no Curso de Graduação e no de Pós-Graduação em
Serviço Social da PUCRS; Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cotidiano, Trabalho e Território. Possui Pós-Doutorado, doutorado e mestrado em Serviço Social;
graduação em Serviço Social e Filosofia pela PUCRS, Pedagogia pela UFRGS. gleny@pucrs.br
2 Jornalista, Mestra em Comunicação e Doutora em Serviço Social pela PUCRS. Atualmente realiza estágio pós-doutoral na Escola de Humanidades da PUCRS, vinculada ao
PPGSS; é graduanda em Serviço Social pela mesma universidade e Pesquisadora do Núcleo de Estudos em Políticas e Economia Social (NEPES). E-mail: thiana.orth@pucrs.br
3 Assistente Social, Mestra em Política Social e Serviço Social pela UFRGS. Atualmente realiza doutorado na Escola de Humanidades da PUCRS, vinculada ao PPGSS. Pesquisadora
do Núcleo de Estudos em Políticas e Economia Social (NEPES). E-mail: jessicadegrandi.
soares@gmail.com
4 Professor e Coordenador do Curso de Graduação em Serviço Social da Escola de Humanidades da PUCRS; Coordenador do Grupo de Pesquisas Redes, Identidades e Subjetividade. Professor colaborador do PPGSS. Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial.
Possui graduação em Serviço Social pela UEL, Mestrado e Doutorado em Serviço Social
pela PUCRS. E-MAIL; Francisco.kern@pucrs.br
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Este capítulo tem como enfoque as orientações da Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e sua relação com a formação na pós-graduação. O objetivo é traçar, a partir
do cenário atual da pós-graduação no país, a influência do ideário
neoliberal no sistema educacional, os elementos que envolvem a defesa da ABEPSS no que se refere à construção da pós-graduação, e,
também, o posicionamento da entidade acerca dos (des)investimentos e do (des)financiamento de pesquisas na área das Ciências Sociais. Além disso, abordamos subsídios para contribuir com o debate
acerca das contribuições da ABEPSS na formação e na produção do
conhecimento.
Em relação à defesa da produção de conhecimento na pós-graduação, procuramos enfatizar a importância da ampliação da
política de cotas na pós-graduação stricto sensu, como uma forma
necessária de acesso à educação de uma parcela da população que
tem sofrido com as desigualdades econômicas e sociais decorrentes da produção e reprodução do racismo. Lutar pela ampliação e
implantação das ações afirmativas, enquanto política pública, é um
compromisso ético e político de resistência aos mecanismos que
histórica e socialmente produziram a exclusão social, das minorias
que não detém o usufruto das riquezas socialmente produzidas pela
classe trabalhadora. O acesso à pós-graduação por meio das cotas é
uma forma de resgate ou pagamento de uma dívida social com a população que teve suas raízes na ordem social escravocrata, dos povos
originários que foram disseminados e espoliados. Uma dívida também decorrente das formas de colonização que impuseram a cultura
do branqueamento e os valores da ideologia racista, discriminando
diferentes segmentos populacionais, seja por raça, etnia, gênero, deficiências, migrações etc.
As cotas, também chamadas de sistema de reserva de vagas,
são ações afirmativas que podem ser compreendidas como a destinação de recursos vinculados às políticas sociais, elas são destinadas
a um público específico que, histórica e socialmente, foi excluído do
acesso aos seus direitos sociais e econômicos. São ações focais, mas,
com objetivo amplo, de “combater discriminações étnicas, raciais,
religiosas, de gênero, de classe ou de casta, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde,
emprego, bens materiais, redes de proteção social e/ou no reconhecimento cultural” (GEEMA, s. d., s. p.).
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As cotas da pós-graduação sucedem as ações afirmativas na
política educacional instituídas pela Lei 12.711 de 2012, que dispõe
sobre o ingresso nas universidades e institutos federais de ensino
médio e técnico (BRASIL, 2012). As vagas para ingresso nestas IES
devem ser destinadas uma cota de no mínimo 50% (BRASIL, 2012,
art. 1), por aqueles “autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por
pessoas com deficiência” (BRASIL, 2012, art. 3). Portanto, a reserva
de vagas na pós-graduação é um avanço na conquista de direitos sociais, pois, após concluir a graduação, poderá ter o mesmo direito e
oportunidade de continuar a formação na pós-graduação, cujo acesso é garantido por ações afirmativas, por intermédio de programas
ofertados pelas políticas sociais.
Destarte, este texto está fundamentado por uma pesquisa bibliográfica sobre o tema da pós-graduação, de forma ampla, sendo,
para tanto, consideradas as publicações de artigos científicos em revistas on-line dos últimos cinco anos; as considerações e análises realizadas nesta pesquisa estão ancoradas no método dialético marxista.

O CENÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL
A reestruturação produtiva do capital decorrente do esgotamento do sistema produtivo fordista-taylorista exigiu novas formas de organização do trabalho, e, com isso, o modelo toyotista foi
implementado. O processo produtivo passou a se caracterizar pela
flexibilização, terceirização, ente outros aspectos, que irão impactar
fortemente todas as esferas do mundo do trabalho. A partir da década de 1990 no Brasil, a nova racionalidade produtiva é adotada pelos
governantes e a ofensiva do capital se alastra por todas as políticas
públicas.
Neste sentido, atualmente, vivencia-se um intenso processo de reestruturação capitalista que tem impactado sobremaneira
no sistema educacional brasileiro e, consequentemente, no cenário
da pós-graduação. A crescente mercantilização da educação superior e da ciência faz com que se priorize o chamado “produtivismo
acadêmico” em detrimento de uma perspectiva de produção de conhecimento balizada por critérios que tenham o bem público como
horizonte. Oliveira e Azevedo (2020), destacam que essa lógica tem
sido justificada, muitas vezes, pela ampliação da competitividade
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dos países e das empresas em escala global, que tem dado destaque
e prioridade a investimentos em pesquisas que estejam vinculadas e
que tenham como enfoque de abordagem a geração de tecnologia e
inovação.
Com isso, as políticas de financiamento da pesquisa no âmbito
da pós-graduação evidenciam cada vez mais uma subordinação formal e real da produção do conhecimento com interesses econômicos
de empresas, organizações e agentes nacionais e transnacionais. Em
outras palavras, a pós-graduação como um todo no Brasil vem sendo
gradativamente remodelada para assumir novos papéis e finalidades,
que esboçam uma perspectiva de reestruturação de currículos, duração dos cursos e ofertas de vagas, bem como novos modos de valorar
e avaliar a formação discente e o impacto da produção, incluindo,
nesse contexto, o desenvolvimento de mestrados e doutorados profissionais no formato presencial ou a distância (OLIVEIRA; AZEVEDO, 2020).
É preciso lembrar que, desde o início da sua expansão, em 1980,
o neoliberalismo focou, entre outros setores, no sistema educacional
como um todo, incluindo os programas de pós-graduação. O que,
para Laval (2019), ocorreu por inúmeras razões, dentre elas, o entendimento de que este é um lugar de formação de um certo tipo de
subjetividade, posto que o neoliberalismo não trata de apenas uma
política monetária, mas, também, de uma estratégia ideológica que
visa modificar a sociedade e as pessoas, por meio da transformação
de valores e das relações sociais. Ou seja, “ele difunde um modo de
relação capitalista do indivíduo consigo mesmo, fazendo com que
cada indivíduo se considere um capital” (LAVAL, 2019, p. 23).
Nessa direção, o modelo escolar educacional que se impôs a
nível mundial, tem como base a sujeição mais direta da escola à razão
econômica. O que está ligado a um economicismo aparentemente
simplista, cujo principal axioma é que as instituições em geral e o
sistema educacional em particular, só fazem sentido com base no
serviço que devem prestar às empresas e à economia. Laval (2010),
defende que a articulação direta entre escola e economia possui um
sentido utilitarista, em que, de um lado, tem-se o estímulo por uma
forte concorrência, e, de outro, o papel cada vez mais determinante
que a qualificação e o conhecimento possuem para a concepção, produção e venda de bens e serviços.
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O controle direto e mais estrito da formação fundamental e profissionalizante é um dos grandes objetivos dos meios econômicos. Essa formação não somente vai determinar o nível de eficácia econômica e o dinamismo da inovação como vai fornecer
um mercado muito promissor às empresas. A educação não dá
apenas uma contribuição fundamental à economia, não é apenas
um input em uma função de produção, mas é entendida como
fator cujas condições de produção devem se submeter plenamente à lógica econômica. Por essa razão, é considerada uma
atividade com custo e retorno, cujo produto se assemelha a uma
mercadoria (LAVAL, 2019, p. 30).

Sendo assim, estimular a competição entre alunos, bem como
fazer com que professores, escolas e universidades concorram entre si, também é próprio da influência do neoliberalismo no sistema
educacional. O que, segundo Laval (2019), não conduz a escola e/ou
a universidade a um desempenho melhor: esse é um dos argumentos
de defensores e políticos neoliberais, no sentido de tornar mais eficiente o ensino. O que ocorre é uma segregação escolar generalizada
e sistemática.
Alia-se a esse debate a questão da profissionalização, que é um
dos sustentáculos da nova ordem escolar, conforme sustenta Laval
(2019). Mesmo sendo essa uma tendência antiga, que tem origem
na própria forma da sociedade salarial, o neoliberalismo tratou de
aprofundá-la e de englobar todos os níveis escolares. Para o autor,
além de ter como ambição resolver um problema real das economias
modernas, que é a formação de mão de obra, a profissionalização se
tornou o principal objetivo de boa parte das ações e medidas pedagógicas, o que transformou a política educacional em uma política de
adaptação ao mercado de trabalho, criando um dos caminhos para a
perda da autonomia da escola e da universidade.
Nesse contexto, é necessário ressaltar que o Novo Regime Fiscal (NRF) aprovado em 2016, no Governo de Michel Temer (20162018), especialmente por meio da emenda constitucional nº 95/2016,
é um fator que entrava o cumprimento das 20 metas do Plano Nacional de Educação (PNE), previsto para ser efetivado até 2024. Trata-se
de um regime fiscal regressivo, que coloca em risco a sustentabilidade de políticas de promoção de desenvolvimento social no país, incluindo as políticas de educação de todos os níveis escolares, conge- 137 -

lando despesas primárias e permitindo arrastar ainda mais recursos
para os que têm mais, a exemplo dos detentores da “dívida pública”
(OLIVEIRA; AZEVEDO, 2020, p. 12).
Segundo os autores, o Sistema Nacional de Pós-Graduação
(SNPG), que se consolidou ao longo das últimas décadas no país,
ganhando visibilidade nacional e internacional, tem na CAPES seu
principal alicerce; contudo, por meio da “Proposta de Aprimoramento da Avaliação da Pós-Graduação brasileira para o quadriênio
2021-2024 – Modelo Multidimensional”, haverá mudança de paradigma no modelo CAPES de avaliação da pós-graduação no Brasil.
Tal alteração encontra eco e se ajusta ao que está proposto na Portaria MEC nº 389/2017, que dispõe sobre os mestrados e doutorados
profissionais e, ainda, nas Portarias nº 90/2019 e nº 70/2020, que tratam sobre os programas de pós-graduação stricto sensu na modalidade de educação a distância, regulamentando a criação de polos de
EAD para este nível de ensino.
Há em curso, portanto, um processo de reconfiguração da
pós-graduação que se baseia numa desregulamentação, favorecendo
ainda mais a articulação com os interesses do mercado. A redução no
financiamento de pesquisas dos programas de pós-graduação, sobretudo nas Instituições de Ensino Superior públicas, também é outro
fator evidente, tendo em vista a crise econômica e as novas prioridades da CAPES.
Para Oliveira e Azevedo (2020), a adoção desses novos critérios, mecanismos e processos de avaliação ajustados aos parâmetros
internacionais5 pode trazer uma “inovação” com caráter perverso,
pois combinam a promoção de tabelas de classificação (rankings),
com um modelo multidimensional em operação na Europa e o estabelecimento de Contratos de Resultados como condição de obtenção de financiamentos entre autoridades federais (União/MEC) e
universidades. O que está previsto no PL 3076/2020, que se refere
à quarta versão do Programa Future-se, que, em síntese, institui um
instrumento jurídico entre universidade e União, que tem por finalidade estabelecer indicadores de resultados para a contratada, ou seja,
a concessão de benefícios e investimentos se darão ou não por meio
da análise desses indicadores.
5 O modelo multidimensional proposto pela CAPES tem por referência o projeto U-Multirank, financiado pela Comissão Europeia. Trata-se de uma abordagem que tem em sua
composição o ranking internacional de instituições de educação superior, comparando
suas performances.
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No interior desse processo, destaca-se os cortes de bolsas no
âmbito da pós-graduação, sobretudo no início de 2020, momento
crucial em que se iniciava o isolamento social em virtude da pandemia de COVID-19. Segundo a Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC) e o Grupo de Trabalho da SBPC sobre Políticas da
CAPES, a Portaria nº 34, de 9 de março de 2020 foi responsável pela
redução de cerca de 10% do total de bolsas de pós-graduação permanentes financiadas pela CAPES, atingindo especialmente os Programas com conceitos 3 e 4, que perderam até 40%. Publicada sem
diálogo prévio com a comunidade científica e acadêmica, a medida
afetou cerca de 6 mil programas, causando indignação não somente
entre profissionais da área da educação, como também em boa parte
da população brasileira (GONÇALVES; CARVALHO, 2020).
O panorama atual da pós-graduação brasileira, desta forma,
é caracterizado por desmontes e desinvestimentos, que afetam não
só a vida de quem trabalha com pesquisa no Brasil, como também a
própria finalidade da pós-graduação, que além de formar profissionais de excelência é, também, produzir conhecimento para subsidiar,
entre outras, a própria política de educação brasileira, que agoniza,
tendo em vista o negacionismo à ciência e à pesquisa, que se forjou
no país na contemporaneidade.

O SERVIÇO SOCIAL E A DEFESA DA PÓS-GRADUAÇÃO:
CONTRIBUIÇÕES DA ABEPSS
Iamamoto (2010) afirma que “a universidade que se defende
é aquela que cultiva razão crítica e o compromisso com valores universais, coerente com sua função pública, não limitada e submetida a
interesses particulares de determinadas classes ou frações de classe”
(IAMAMOTO, 2010, p. 432). Isso requer que se construa uma instituição que debata as questões que envolvem a sociedade, seja em
âmbito regional ou nacional, e que produza respostas para as problemáticas que emergem da realidade social.
A partir da constituição da profissão de Serviço Social no
Brasil, são demonstradas as direções tomadas pela produção de conhecimento de acordo com os dados de realidade que emergem das
demandas que envolvem o trabalho profissional na sociedade. O momento atual daqueles/as que trabalham com a pesquisa e a produção
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de conhecimento no Brasil é bastante desafiador, o que não é uma
realidade diferente do que ocorre na área de Serviço Social, seja na
formação de novos/as profissionais, no âmbito da graduação, seja
no processo de especialização vivenciado em pós-graduações lato e
stricto sensu da área.
O movimento de reconceituação do Serviço Social foi fundamental para repensar a profissão e sua relação com as demandas
que emergem da questão social no Brasil. Esse processo significou o
rompimento com um “projeto de formação acadêmica tradicional e
de produção de conhecimentos que priorizava a dimensão técnica-operativa, com base no positivismo e no funcionalismo, herdeiros
do legado do Serviço Social estadunidense” (ABEPSS, 2017, p. 258).
Compreender a importância da realidade latino-americana e
como esse movimento influencia na condução da formação e produção de conhecimento na área de Serviço Social é fundamental para
pensar a disposição da área e a sua contribuição para a sociedade.
Segundo Netto (2007), aborda-se esse processo principalmente pela
conjuntura que se instaura na América Latina a partir da metade da
década de 1960, em que os setores tradicionais da profissão começam
a ser compostos por profissionais articuladas/os aos movimentos de
vanguarda vinculados às pautas da classe trabalhadora.
O envolvimento com pautas oriundas das demandas das/os
trabalhadoras/es organizadas, envoltas/os no processo do movimento de reconceituação do Serviço Social, “inaugurou, com suas referências críticas, o debate teórico e o incentivo à qualificação acadêmica e à pesquisa, expressando a primeira articulação em torno de
um projeto de formação profissional crítico” (ABEPSS, 2017, s. p.).
Para além do processo de formação no âmbito da graduação,
também se apresenta o desenvolvimento dos programas de pós-graduação em Serviço Social, como foi o caso do programa da PUC-SP
que é criado em 1971 com a oferta do mestrado enquanto especialização da área, e, a partir de então, tem se ampliado os programas de
pós-graduação nesta área, em todo o território nacional.
Mesmo num curto espaço de tempo histórico, nos últimos 50
anos, tem apresentado [o Serviço Social] no meio acadêmico
e social a sua importância, produzindo conhecimento e adensamento na pesquisa e, dessa forma, vem contribuindo para a
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formação de massa crítica e fortalecimento do Projeto Ético-Político Profissional (PEPP). É importante ressaltar que a pesquisa
já acontecia há algum tempo, pois foi com o Centro Latino-Americano de Trabalho Social (CELATS) que os primeiros passos
da pesquisa na área foram dados, mas foi com a Pós-Graduação
que ela se efetivou de modo mais consistente (BAIRRO, 2020,
p. 51-52).

Entende-se que as pesquisas na área das humanidades vivenciam grandes desafios, principalmente ao se comprometerem
com direções que reivindicam a justiça social e o acesso universal
aos direitos. Nessa dimensão, a ABEPSS, enquanto entidade acadêmico-científica representativa da área do Serviço Social, apresenta
elementos estratégicos para a defesa da direção da produção de conhecimento, e compreende que:
cabe à ABEPSS o papel estratégico de [...] fortalecer a área de
Serviço Social por meio de impulsos coletivos, de planejamento de articulações e projetos de largo prazo, divulgando junto
aos programas os canais disponíveis nas agências, bem como
criando espaços que propiciem a interlocução, o encontro dos
programas e a troca de experiências no campo da pesquisa e da
pós-graduação (ABEPSS, 2017, p. 269).

Segundo a ABEPSS (2017), as parcerias entre Programas de
Pós-graduação em Serviço Social de todo o Brasil se apresentam enquanto processos de estímulo de trocas culturais, de estratégias para
o enfrentamento das condições de exploração decorrentes da realidade social assolada pelo sistema capitalista. Demonstram, também,
o fortalecimento da área, em que a participação em editais, como
o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad/Casadinhos), Doutorado Interinstitucional (DINTER) e Mestrado Interinstitucional (MINTER) representam espaços privilegiados para o
fortalecimento da área.
Para além de experiências de trocas nacionais, também se destacam parcerias internacionais entre programas de pós-graduação
na área de Serviço Social com universidades no exterior, como é o
caso de editais como CAPES COFECUB6, CAPES-Print, Programa
6 O Programa CAPES/Cofecub incentiva o intercâmbio entre instituições de ensino superior e institutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento públicos do Brasil e da França.
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de Doutorado-sanduíche no Exterior (PDSE), dentre outras formas
de internacionalização. O Brasil apresenta diferenças na forma de
formação e produção de conhecimento na área de Serviço Social de
outras regiões do mundo, a exemplo dos EUA e da Europa, sendo
considerado um importante país para “intercâmbio crítico e produtivo intelectualmente entre o singular projeto profissional brasileiro
e o mundo” (ABEPSS, 2017, p. 279).
Muitos desafios emergem do processo de garantia da pós-graduação no Brasil, principalmente para programas em que a lógica
da produção de conhecimento não se destine diretamente a suprir
as demandas do mercado. Esse é um dos problemas enfrentados em
áreas como o Serviço Social. O financiamento da área das humanidades sente os rebatimentos do investimento em pesquisa no Brasil, como pode ser evidenciado na primeira parte desta produção, a
ABEPSS demonstra que as formas de avaliação da pós-graduação se
destinam em grande parte a aprofundar as desigualdades na distribuição dos recursos para as diferentes áreas do conhecimento.
Segundo um levantamento realizado pela Agência Lupa no
portal de notícias Metrópoles (AGÊNCIA LUPA, 2019), as Ciências
Exatas e da Terra detêm o maior número de bolsas, sendo 10.480
concedidas pela CAPES e 19.465 concedidas pelo CNPq; já as Ciências Sociais Aplicadas têm garantidas 8.077 bolsas pela CAPES e
5.468 pelo CNPq. A disparidade da oferta de bolsas é evidenciada
pelo número de estudantes de pós-graduação em cada uma dessas
áreas, em que as Ciências Exatas e da Terra possuem 36.565 alunos
entre universidades estaduais, federais e privadas. Já o número de
estudantes de pós-graduação das Ciências Sociais Aplicadas é de
48.612, ou seja, o montante do investimento na área na qual o Serviço Social está inserido apresenta um investimento bastante reduzido.
Para além dos desafios de investimento na área das ciências
sociais aplicadas, há também as estratégias consideradas fortalecedoras para a pós-graduação em Serviço Social evidenciadas pela
ABEPSS (2017), que são: articulação entre graduação e pós-graduação; promoção de eventos científicos para a troca de conhecimentos;
defesa de uma produção científica que vá ao encontro das necessidaPela parceria, são ofertadas bolsas nas modalidades doutorado-sanduíche, pós-doutorado,
Professor-visitante Júnior e Professor-visitante Sênior CAPES (COFECUB: a cooperação
internacional mais antiga na CAPES, 2021).
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des da população; defesa do financiamento público para pesquisas;
oferta de bolsas de estudos que garantam a permanência da classe
trabalhadora dentro das universidades; ações afirmativas, principalmente no que tange à política de cotas, dentre outras.
Assim, segundo Iamamoto (2015), para decifrar as relações
sociais e qualificar o “desempenho profissional, são requeridas mediações na análise das particularidades dessa especialização do trabalho, que carecem de visibilidade no universo da produção científica
do Serviço Social” (IAMAMOTO, 2015, p. 463). Ou seja, cabe à profissão lutar pela garantia do acesso à educação e pela produção de
conhecimento que vá ao encontro das perspectivas defendidas nas
condições do acesso universal aos direitos sociais.

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NA PÓS-GRADUAÇÃO
E SUA RELAÇÃO COM AÇÕES AFIRMATIVAS

Em relação à defesa da produção de conhecimento na
pós-graduação é necessário refletir sobre quem produz o conhecimento, ou, mais especificamente, quem tem o acesso
à produção do conhecimento. Daria para aprofundar ainda
mais a reflexão pensando de que forma ocorre o acesso à
produção do conhecimento da parcela da população que historicamente foi excluída e renegada, impedida de usufruir
das igualdades sociais. Esse delineamento nos leva à parcela
da população que tem o direito de ingressar na graduação e
dar seguimento aos estudos na pós-graduação por meio das
ações afirmativas, através de uma das medidas7 que são as

cotas de acesso à educação no nível do stricto sensu.
A defesa das ações afirmativas está nitidamente relacionada
ao racismo étnico-racial estrutural e institucional, que historicamente foi se solidificando nas relações sociais da sociedade brasileira em
função da formação sócio-histórica do país, de origem escravocrata
dos negros, da expropriação dos povos indígenas, e da discriminação
7 Várias são as medidas que podem ser consideradas como ações afirmativas, dentre elas:
“incremento da contratação e promoção de membros de grupos discriminados no emprego e na educação por via de metas, cotas, bônus ou fundos de estímulo; bolsas de estudo;
empréstimos e preferência em contratos públicos; determinação de metas ou cotas mínimas de participação na mídia, na política e outros âmbitos; reparações financeiras; distribuição de terras e habitação; medidas de proteção a estilos de vida ameaçados; e políticas
de valorização identitária” (GEEMA, s. d., s. p.).
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de outros grupos que são considerados fora dos “padrões” aceitáveis pela cultura hegemônica, colonizadora e dominante dos valores
branco-eurocêntricos, dos princípios meritocráticos e de uma estrutura social patriarcal sob predomínio do coronelismo. Origens que,
nitidamente, ao longo do tempo, foram se reconfigurando, mas que
deixaram como herança profundas marcas de exclusão e desigualdade social. Romper com a reprodução do legado destas origens tem
sido um desafio, bem como a necessidade de se criar outros mecanismos, ainda que compensatórios, que possibilitassem o acesso às
oportunidades educacionais.
A primeira iniciativa na pós-graduação para destinar vagas de
ingresso a negros e indígenas ocorreu em 2002 em duas universidades públicas do Estado da Bahia (UNEB) e do Rio de Janeiro (UERJ).
A partir daí, ainda que de forma tímida, inicia-se um processo lento de ações afirmativas em relação ao sistema de reserva de vagas
étnico-raciais. Nos anos seguintes, outros programas aderiram ao
sistema de reserva de vagas, ainda que letamente, sendo respaldadas
por leis estaduais (6.914/2014 e 6959/2015) ou pela iniciativa própria
dos Conselhos Universitários (VENTURINI, 2017, p. 5).
Em termos legais, seis anos após a instituição do Estatuto da
Igualdade Racial (Lei 12.288 de 2010), e quatro anos após a outorga
das ações afirmativas e reserva de vagas na graduação (Lei 12.711 de
2012), é que foi normatizado, em 2016, através da Portaria n. 13, que
todas as universidades e institutos federais deveriam disponibilizar
vagas de inclusão destinadas a negros (pretos e pardos), indígenas e
pessoas com deficiência para ingresso em seus programas stricto sensu, no escopo das ação afirmativa das cotas étnico-raciais (BRASIL,
2016).
Alguns programas de pós-graduação expandiram o público
beneficiário, egressos da rede pública de ensino, para “quilombolas
e pessoas transexuais e travestis” (VENTURINI, 2017, p. 9); ou seja,
além do critério étnico-racial e econômico, inclui-se as desigualdades oriundas das questões de gênero. É importante comentar que
a adoção e expansão destas ações não ocorre de forma homogênea
no território nacional e, nos últimos anos, as IES têm ampliado as
modalidades de acesso ao sistema de reserva de vagas. Também é
crescente o número de programas que estão aderindo aos mesmos.
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Especificamente nos programas de pós-graduação em Serviço
Social, a ABEPSS tem desempenhado um importante papel de fortalecimento das ações afirmativas. Ela é a entidade representativa
da categoria profissional que estabelece as diretrizes da formação a
nível de graduação e pós-graduação em todo o território nacional.
Suas diretrizes reafirmam o projeto ético-político profissional, comprometido com o combate ao racismo estrutural, institucional e às
desigualdades sociais. A primeira ação desta entidade em defesa das
cotas da pós-graduação ocorreu em 2017, quando é publicada uma
nota orientando que todas as IES de ensino público e privado, em
seus cursos8 stricto sensu adotem as cotas étnico-raciais, enquanto
política afirmativa de combate ao racismo. Esta entidade considera
que os programas de pós devem assegurar tanto a ampliação do acesso e da permanência com “qualidade como a ampliação dos espaços
de participação e tomadas de decisão coletivas, de modo a garantir
uma universidade pública, universal, gratuita, democrática, presencial, laica e de qualidade” (ABEPSS, 2017, p. 2).
A partir de então, um número crescente de Programas de pós
tem aderido ao sistema de reserva de cotas, com autonomia para
definir os tipos de modalidade. Algumas oferecem exclusivamente
a cota étnico-racial, cotas chamadas de PPI (pretos, pardos e indígenas). Outras, além da PPI, também disponibilizam cotas para pessoas
com deficiência, pessoas trans, filhos de militares, estudantes latino-americanos e caribenhos (estrangeiros) (GOIS et al. 2018, s. p.).
É importante destacar que o sistema de reserva de vagas,
na perspectiva das ações afirmativas, por si só é insuficiente para
combater as desigualdades de acesso educacional. Ou seja, não basta
ingressar na pós-graduação é necessário implantar um conjunto de
medidas que garantam a permanência e conclusão dos cotistas nos
cursos stricto sensu.
No que diz respeito ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – PPGSS da PUCRS, é avaliado pela Capes com nota 6, tem
formado mestres desde 1977 e doutores desde 1998 (PUCRS, 2021).
Seus egressos atuam em diferentes espaços sócio-ocupacionais e na
formação de futuros profissionais em todas as regiões do país. O PP8 De acordo com dados da Plataforma Sucupira, em 2020 o total de cursos avaliados e
reconhecidos em 2020 na área do Serviço Social totalizam 56, destes 36 são mestrados 20
doutorados, ambos acadêmicos. (BRASIL, 2020)
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GSS começou a oferecer cotas a partir de 2018, na modalidade dos
que se autodeclaravam preta/o, parda/o, indígena, travesti e transexual. Em 2020 ampliou-se esta modalidade, incluindo, também, quilombolas, transgêneros e refugiadas/os. Neste período, ingressaram
sete cotistas e todos permaneceram e concluíram (ou estão concluindo) suas pesquisas.
Os programas de pós-graduação stricto sensu cumprem dois
objetivos principais: o primeiro é o de formar pesquisadores nas
áreas de conhecimentos específicos; o segundo é o de preparar docentes para atuarem no ensino superior. Em virtude da importância atribuída à formação de docentes, o PPGSS propõe o Estágio de
docência, que é realizado nas disciplinas da graduação, não apenas
como uma exigência formal do órgão de fomento de bolsas, mas
como uma prática pedagógica vinculada à disciplina de Ensino e
Prática Docente no Serviço Social.
Este é um dos aspectos em que o PPGSS se diferencia de outros programas stricto sensu, pois, ao vincular o estágio a uma disciplina curricular da pós, a instituição oferece um suporte analítico
e crítico na formação e preparação para a carreira na docência em
Serviço Social, tanto aos discentes cotistas como não cotistas. O caráter da disciplina privilegia o enfoque teórico e prático/vivencial. No
teórico, visa o debate a respeito da Educação Superior no contexto
neoliberal e o crescente processo de mercantilização educacional; a
formação do Serviço Social a partir dos fundamentos e diretrizes da
ABEPSS, bem como os aspectos de ensino e aprendizagem que se
realizam no cotidiano da sala de aula. No prático, visa preparar os
discentes para o estágio na docência, que ocorre nas disciplinas curriculares do Curso de Serviço Social.
É importante destacar que o ingresso das/os cotistas neste
programa tem corroborado na produção do conhecimento a partir
da diversidade de suas experiencias profissionais e temas trazidos
para o debate, como, por exemplo: a discussão sobre o racismo brasileiro a partir dos discursos e práticas antirracistas no âmbito da Política Nacional de Assistência Social; o tema da proibição das drogas
no Brasil, a partir da história da escravidão e do mito da igualdade
racial e suas determinações para a hierarquia racial (PUCRS, 2021).
O propósito do PPGSS é de que o ingresso crescente das/os cotistas
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seja uma forma de resistência, dando voz e vez à diferentes realidades
vividas por indígenas, negras/os, pessoas com deficiência, trans, refugiadas/os, entre outros. As ações afirmativas adotadas ampliam os
temas de debate das pesquisas, numa perspectiva de reforçar nosso
projeto ético-político profissional de combate à toda forma de exclusão, discriminação e racismo respaldados epistemologicamente pela
teoria marxiana e marxista como vertente fundante da produção de
conhecimento da pós-graduação.

CONCLUSÃO
Neste capítulo, partimos da compreensão do atual cenário da
pós-graduação no Brasil, bem como da influência da ofensiva neoliberal no interior da política educacional brasileira para podermos
discorrer sobre as orientações da ABEPPS para a formação da pós-graduação no Brasil. Destacam-se, nesse contexto, as orientações
dos organismos internacionais como FMI e Banco Mundial, que,
desde 1990 e, sobretudo, nos últimos anos9, se voltam de modo mais
contundente às políticas de educação, defendendo a privatização, a
tecnificação, o aligeiramento da formação e da educação a distância,
o que acaba por repercutir no conjunto das políticas. Soma-se a isto
um contexto de precarização do trabalho, desemprego estrutural e
processos de reestruturação que atinge professores e alunos.
No que diz respeito à formação e produção do conhecimento na área do Serviço Social, é importante considerar a implantação
de ações afirmativas como as cotas étnico-raciais de acesso aos diversos níveis de formação da pós-graduação. São ações das políticas
sociais, e, mesmo que sejam focais e paliativas, ainda são estratégias
que precisam ser adotadas e ampliadas por todos os programas. São
medidas que reconhecem a existência de um sistema de reprodução
do racismo estrutural e da desigualdade econômica e social, que afeta
diretamente a parcela da população que historicamente foi expoliada
do acesso às oportunidades, condições de formação educacional e
demais direitos humanos e sociais.
As cotas não rompem com a estrutura que o avanço ultraneoliberal e o conservadorismo, acirrados brutalmente a partir das mu9 O documento Ajuste Juste do Banco Mundial, publicado em 2017, é um exemplo dessas
orientações, as quais são acatadas pelos sucessivos governos brasileiros como sendo a “solução” para problemas estruturais que há séculos afligem o país.
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danças de governo que ocorrem a partir de 2016, têm fundamentado.
Um maior agravamento ainda se deu a partir do governo de 2018,
a agenda em curso tem sido a privatização da educação pública, na
lógica da mercantilização de todos os níveis de ensino. Considerando
este contexto, a defesa do sistema de reserva de vagas pode representar uma das ações de resistência, como uma forma de dizer não ao
percurso devastador e excludente que tem impedido cada vez mais o
acesso à educação. Se ainda não podemos mudar a estrutura educacional, pelo menos, enquanto estratégia de resistência, podemos defender que a produção do conhecimento no Serviço Social se dê por
meio de uma série de medidas inclusivas, dentre as quais a defesa das
cotas étnico-raciais, como uma das ações afirmativas antirracistas de
combate à desigualdade de oportunidades educacionais, econômicas
e sociais.
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CAPÍTULO 7
O DEBATE SOBRE VIOLÊNCIA: contribuições
para a formação profissional de assistentes
sociais
Lidiany de Lima Cavalcante1
Lucilene Ferreira de Melo2
Ariadna Nunes Aguiar Batalha3
Thamyres Alves Depietro4

INTRODUÇÃO
O debate acerca das expressões de violências perpassa o contexto do Serviço Social como profissão há décadas na realidade brasileira. Existem várias contribuições no âmbito acadêmico por meio
de projetos de pesquisa, iniciações científicas e ações de extensão. No
contexto do fazer profissional encontramos a temática em atividades
propositivas com viés interventivo e de prevenção. Entretanto, urge
a expansão mais profunda da discussão no bojo dos projetos pedagógicos dos cursos de Serviço Social, não apenas de forma transversal.
As discussões perpassam o cotidiano de formação apenas de maneira transversal, expressa em temáticas pontuais, a depender ainda da
formação docente e do interesse no desenvolvimento do assunto.
A relevância da reflexão teórica ora exposta visa exatamente
discutir sobre a inexistência de ponderações efetivas sobre os signi1 Assistente Social. Doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia. Professora do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade
Federal do Amazonas. Coordenadora do Laboratório de Estudos de Gênero. Membro do
Grupo de Pesquisa em Gestão Social, Direitos Humanos e Sustentabilidade na Amazônia/
UFAM. lidiany@ufam.edu.br
2 Assistente Social. Pós-doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte –UFRN. Professora do Departamento de Serviço Social e do Programa de
Pós- -graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas – PPGSS/UFAM. Atuante também no Grupo de Pesquisa Gestão Social,
Direitos Humanos e Sustentabilidade na Amazônia – GEDHMAM/UFAM. lucilenefmelo@yahoo.com.br
3 Assistente Social. Discente do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas. anunesaguiar@gmail.com
4.Assistente Social. Discente do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas. thamyresdepietro15@gmail.
com

- 151 -

ficados e formas das expressões de violências no âmbito da formação profissional em Serviço Social. De acordo com Chauí (2000) o
enfrentamento à violência se faz com compromisso ético, racional
e consciente. Entretanto, para que ocorram tais posicionamentos
faz-se necessária a inserção temática na abordagem formativa, para
vislumbrar a construção de um fazer profissional com sólidas bases
ético-políticas, teórico-metodológicas e técnico-operativas.
Assim, o capítulo tem por finalidade, por meio de uma revisão de literatura, apontar elementos do debate acerca da violência
e suas contribuições para a formação profissional em Serviço Social,
no nível de graduação, situando a violência como objeto de intervenção e pesquisa de assistentes sociais no Brasil, e, apresentando as
implicações e demandas da violência para a formação profissional
em Serviço Social.
Para problematizar a violência e suas contribuições para a
formação profissional em Serviço Social, realizar-se-á uma análise
bibliográfica e documental, tendo como parâmetro o projeto de formação do Serviço Social brasileiro, a partir do documento base da
ABEPSS, de modo a apontar, com base do debate sobre violência realizado pelo próprio Serviço Social e as políticas públicas existentes,
algumas implicações e demandas à formação de assistentes sociais,
considerando não somente as disciplinas, mas todo o conjunto de
componentes curriculares.
O texto se encerra com a apresentação de elementos considerados fundamentais para se pensar a formação profissional, tais
como: atendimento especializado mediante uma equipe multidisciplinar, recaindo na dimensão técnico-operativa (ação em rede, escuta qualificada etc), que merecem ser aprofundados na formação de
assistentes sociais.

O DEBATE SOBRE VIOLÊNCIA NO SERVIÇO SOCIAL
A violência como uma expressão da questão social
Inicialmente, faz-se necessário enveredar na discussão proposta procurando evidenciar o entendimento que se tem sobre a violência ser uma expressão da “questão social”, portanto uma demanda
posta ao Serviço Social que deve ser respondida por essa profissão.
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A “questão social”, seu aparecimento, diz respeito diretamente à generalização do trabalho livre numa sociedade em que a escravidão marca seu passado recente.” (IAMAMOTO E CARVALHO,
2014, p.133). O trabalhador passa a vender sua força de trabalho não
para um senhor, mas para a classe capitalista e, assim, a sobrevivência desse trabalhador passa a ser vinculada ao mercado de trabalho.
Porém, sua força de trabalho que é vendida de forma livre “sucumbe”
inexoravelmente à exploração desmedida do capital” (IAMAMOTO
E CARVALHO, 2014, p.134). Devido a exploração que esse trabalhador é submetido, o proletariado em determinado momento passa a
se organizar e lutar por melhores condições de trabalho.
O desdobramento da questão social é também a questão da formação da classe operária e de sua entrada no cenário político, da
necessidade de seu reconhecimento pelo Estado e, portanto, da
implementação de políticas que de alguma forma leve em consideração seus interesses (IAMAMOTO E CARVALHO, 2014,
p.134).

No contexto de luta pelo reconhecimento dos interesses da
classe trabalhadora pelo Estado derivam as Políticas Sociais, sendo
elas um tipo de política pública que responde minimamente aos
trabalhadores, a fim de manter a ordem econômica, embora como
contraponto atendam a interesses da classe trabalhadora, o que evidencia seu caráter contraditório.
As políticas sociais se originam de um conjunto de respostas historicamente elaboradas pelo Estado no enfrentamento a questão
social que, do ponto de vista econômico, expressam um conjunto de ações dirigidas para a manutenção, dentro de limites que
não comprometa a própria lógica da acumulação crescente do
capital, patamares mínimos de consumo da classe trabalhadora
(ALMEIDA e ALENCAR, 2011, p.63)

Mas com o “aprofundamento do capitalismo na formação
econômico-social, marcam o deslocamento da ‘questão social’ de um
segundo plano da história social para, progressivamente, colocá-lo
no centro das contradições que atravessam a sociedade” (IAMAMOTO E CARVALHO, 2014, p.135). Desse modo, a questão social não
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diz respeito apenas a relação do trabalho livre e a venda da força de
trabalho, mas as diversas contradições de vida da classe subalterna
que atravessa a sociedade, expressando-se através das desigualdades
sociais, pobreza, desemprego, violência etc. Contudo, como contraponto, se expressa também através da resistência empreendida pelos
sujeitos para enfrentar essas desigualdades.
A violência como uma expressão da questão social vem sendo identificada conforme a percepção histórica, cultural e jurídica
dos limites estabelecidos por determinada sociedade. As violências
reconhecidas na atualidade não eram vistas dessa forma em outras
épocas. As múltiplas formas e facetas da violência não permitem um
conceito fechado, pois se corre o risco de simplificar a problemática.
Para Bonamigo (2008, p.95) “A mesma palavra é utilizada para referir-se a diversas situações e a diferentes significados”. Esses conceitos
diversificados se dão devido ao caráter etimológico da palavra onde
“é a percepção do limite que vai caracterizar um ato como violento e
essa percepção varia historicamente e culturalmente” (BONAMIGO,
2008, p. 95).
Sob vários aspectos, a violência é um evento heurístico de excepcional significação. Revela o visível e o invisível, o objetivo
e o subjetivo, no que se refere ao social, econômico, político e
cultural, compreendendo o individual e o coletivo, a biografia e a
história (IANNI, 2002, p.8).

Devido a essa excepcional significação parte-se da ideia que,
as violências podem ser objeto de trabalho dos Assistentes Sociais
contextualizadas na sociedade capitalista, sobretudo a partir dos efeitos excludentes e opressivos das desigualdades sociais sobre aqueles
que vivem do trabalho e, ainda, as violações e negação dos direitos
civis, sociais e políticos de parte da população, no atual patamar civilizatório da sociedade.
[...] são muitas, novas e renovadas as formas e as técnicas de
violência que entram direta e indiretamente no jogo das forças
sociais e na dinâmica das formas de sociabilidade que se desenvolvem com o capitalismo, visto como modo de produção e processo civilizatório (IANNI, 2002, p.9).
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A partir da sociabilidade que se desenvolve no capitalismo a
violência manifesta-se nas relações sociais atravessadas pelas desigualdades do sistema, pois as riquezas produzidas através da exploração do trabalho não são divididas igualmente, e conforme apontado por PEREIRA (2011, p.27), “onde existem diferentes interessados
em torno de uma mesma questão existe conflito e, por conseguinte,
correlação de forças, cujo enfrentamento tende a beneficiar mais
quem tem mais força e influência”. Desse modo, essa estrutura desigual perpassa a vida política e privada dos indivíduos em sua construção histórica.
De acordo com Silva (2014, p. 129), apesar de a violência atingir a sociedade como um todo ela expressa-se de forma mais específica nos sujeitos do sexo feminino, nos negros e nos pobres. “Como
expressão da questão social na contemporaneidade, as violências vivenciadas pelo universo feminino, especialmente pelas mulheres pobres e negras, se colocam como realidade cotidiana” (SILVA, 2014,
p.131)”. Na mesma direção Iamamoto (2009,15) complementa:
Os(as) assistentes sociais atuam nas manifestações mais contundentes da questão social, tal como se expressam na vida dos indivíduos sociais de distintos segmentos das classes subalternas
em suas relações com o bloco do poder e nas iniciativas coletivas
pela conquista, efetivação e ampliação dos direitos de cidadania
e nas correspondentes políticas públicas.

Assim, os Assistentes Sociais como profissionais lidam com
“diversificadas expressões da questão social e políticas públicas” (IAMAMOTO, 2010, p.198), trabalhando diretamente com a violação
dos direitos e as violências que atingem a sociedade em seus diversos
campos de atuação. Por essa razão é importante que esse profissional
possa ter uma formação que contemple o estudo desses processos de
modo a melhor atender a essas múltiplas demandas, além de sempre
buscar aprimoramento intelectual, a fim de garantir a qualidade dos
serviços prestados à população.
Nos diferentes espaços ocupacionais do assistente social é de
suma importância impulsionar pesquisas e projeto que favoreçam o conhecimento do modo de vida e do trabalho – e corres-
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pondentes expressões culturais – dos segmentos populacionais
atendidos, criando um acervo de dados sobre os sujeitos e as
expressões da questão social que as vivenciam (IAMAMOTO,
2010, p. 200).

A busca pelo aperfeiçoamento nos diferentes espaços ocupacionais é fundamental pois “os assistentes sociais como profissionais
que exercem determinado tipo de trabalho, podem reforçar – com
maior ou menor intensidade – processos violentos ou resistir a eles
a partir das condições objetivas disponíveis” (SILVA, 2008, p.271).

A temática violência como objeto de intervenção profissional e
de produção de conhecimento
O Serviço Social no Brasil apresenta uma efetiva inserção nas
discussões da temática violência. Estudos de Silva (2008) demonstraram isso, evidenciando a violência como um tema presente na
profissão, tanto como objeto de intervenção quanto de pesquisa.
Em relação à intervenção profissional, registra-se que a inserção da violência na pauta de trabalho se deve, por um lado, pela
institucionalização de direitos, pós Constituição Federal de 1988 e,
por implementação de políticas públicas, mas, também pela posição
contrária da profissão em relação a toda forma de violência cujo respaldo está no arcabouço jurídico-político da profissão, sob a égide do
projeto ético-político.
O trato às violências no Brasil está inserido em diferentes legislações, dentre as quais, a Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, em especial no Título VIII - Da Ordem Social, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8069, 1990), Lei Orgânica
da Saúde (Lei n.º 8080, 1990), Lei Orgânica da Assistência Social –
LOAS (Lei n.º 8.742, 1993), Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, 2003),
a Lei Maria da Penha, Lei nº11. 340, 2006), o Estatuto da Juventude
(Lei nº 12.852, 2013).
No teor das legislações encontra-se o enfrentamento, o combate e a prevenção das violências nos diferentes ciclos de vida do ser
humano, e, em especial, a violência contra as mulheres; considerando a abrangência das áreas que o trato da violência mobiliza. Nota-se
que , diferente do que o senso comum apregoa, são fundamentais
a inserção de outras áreas além da segurança pública, demandando
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ações das áreas da saúde, assistência, educação, poder judiciário e sociedade civil, nas perspectivas intersetorial e interdisciplinar, considerando as múltiplas facetas e complexidade da violência, e também
a abordagem para além do viés repressor e punitivo, tradicionalmente, o mais usual.
A despeito do reconhecimento e das conquistas jurídico-políticas no trato das violências, ainda permanece um ambiente político-institucional conservador. Na área da saúde, por exemplo, de
acordo com Minayo (2006) “[...] nunca um tema provocou e continua a provocar tantas resistências em relação a sua inclusão na pauta
do setor como o das violências e acidentes” (p.46), essa dificuldade é
analisada por Minayo (2006, p. 121) como decorrente da “racionalidade biomédica predominante na área”. Embora, a concepção ampliada de saúde na Constituição brasileira de 1988, os impactos da
violência sobre o serviço e as algumas políticas específicas no âmbito
da saúde sobre violência desafiem cada vez mais essas resistências.
Há, ainda, que ser sublinhado que essas resistências são reforçadas pelo atual governo brasileiro, o qual reduz cada vez mais o
orçamento das políticas sociais, desvirtuando a Constituição brasileira de 1988, reforçando um contexto de retrocessos de direitos na
sociedade, sucateando as instituições de políticas sociais, resultando
em precárias condições de trabalho.
Mas independente de investimento ou não, a realidade se impõe. No âmbito da saúde, no exercício profissional, o assistente social
depara-se com uma diversidade de formas de violência manifestas
pelos usuários e a profissão é demandada a dar respostas em conformidade com a competência e atribuições privativas do profissional,
devendo qualquer ação dos assistentes sociais “transpor o caráter
emergencial e burocrático, bem como ter uma direção socioeducativa” (CFESS, 2010, p.43).
Esse direcionamento da atuação profissional na saúde, que
pode ser adaptado às demais áreas de atuação do Serviço Social, alinha-se ao Projeto Ético-político da Profissão, que requer a ultrapassagem do imediatismo e das fragmentações no trato das expressões
da questão social no cotidiano. Lembra-se aqui as afirmações de Silva (2008), para quem apesar de a violência se mostrar “heterogênea,
multifacetada e segmentada (SILVA, 2008, p. 7), ela deve ser pensada
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na perspectiva de totalidade, remetendo a um direcionamento teórico.
Sobre o direcionamento teórico da intervenção, Simionatto
(2009, p. 118) destaca que:
O Serviço Social defronta-se, portanto, com duas grandes tendências teóricas: uma vinculada ao fortalecimento do neoconservadorismo inspirado nas tendências pós-modernas, que
compreende a ação profissional como um campo de fragmentos,
restrita às demandas do mercado de trabalho, cuja apreensão requer a mobilização de um corpo de conhecimentos e técnicas
que não permite extrapolar a aparência dos fenômenos sociais; e
outra relacionada à tradição marxista, que compreende o exercício profissional a partir de uma perspectiva de totalidade, de caráter histórico-ontológico, remetendo o particular ao universal e
incluindo as determinações objetivas e subjetivas dos processos
sociais. O fortalecimento de uma ou outra dessas perspectivas
depende, entre outros fatores, da qualificação teórico-metodológica e prático-operativa dos profissionais e de suas opções
ético-políticas, no sentido de compreender o significado e as implicações dessas propostas para o futuro da profissão diante dos
complexos desafios postos pelo século XXI.

Depreende-se que a intervenção profissional nas diferentes
formas de violência, como já observado, depende da apropriação
que o profissional faz do objeto para realizar sua intervenção, mobilizando conhecimentos teórico-metodológicos, técnico-operativos e
ético-políticos, sobretudo de cariz crítico, para alinhar-se ao projeto
ético-político da profissão. Nesse sentido, o profissional constrói as
mediações para a resolutividade da demanda que lhe foi apresentada,
a partir da relativa autonomia que possui nos diferentes espaços socio-ocupacionais, em interface com o usuário, demais profissionais
que atuam e com base no respaldo jurídico-político da área e dos
direitos sociais.
Essas reflexões, de modo geral, pontuam um domínio exigido
ao profissional, expressos na capacidade crítico-analítica e postura
investigativa a fim de compreender a violência, não apenas na sua
aparência fragmentada, mas na relação da violência com a reprodução do capital. Com isso, vislumbra-se um perfil profissional crítico,
propositivo, reflexivo e trabalhado para um contexto interdisciplinar
que tensiona um perfil profissional conservador da profissão.
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Ao abordar a temática violência no Serviço Social também se
questiona acerca das realizações das pesquisas sobre violências. Sobre isso, percebe-se a repercussão da temática na produção do Serviço Social. No estudo desenvolvido por Silva e Silva (2009) sobre
os trinta anos da Revista Serviço Social & Sociedade (1979-2009), a
violência aparece como tema emergente na primeira década do século XXI.
[...] Violência em vários campos: violência contra criança, adolescente, idoso e a mulher, enquanto sujeitos mais atingidos. Violência contra todos, em casa, na rua, no trabalho, nas empresas e
em instituições públicas, fazendo de cada um, e de todos, vítimas
em potencial. Essas situações são enfrentadas pelos assistentes
sociais no cotidiano de sua prática e no espaço acadêmico que
ocupam, fazendo destas questões objeto de intervenção profissional e de produção de conhecimento (SILVA; SILVA, 2009, p.
19).

Ainda, na revista Serviço Social & Sociedade, a partir de 2010
até a atualidade, o período digital da revista no portal Scielo Brasil, há
14 publicações sobre a temática violência.
Em uma rápida busca nos dois principais eventos nacionais
da categoria, encontra-se 76 trabalhos publicados nos ANAIS do
Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS)
(2018) e 132 nos ANAIS, do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – CBAS (2016).
Não se pode afirmar que essas publicações encontradas sobre
violência nesses veículos sejam originadas de estudos científicos, mas
se percebe que há um acúmulo de reflexão e interesse sobre a temática pela categoria profissional. Nota-se que a temática violência possibilita um amplo leque de pesquisas e imersões na realidade pelas
suas múltiplas formas de expressões, contribuindo significativamente com o trabalho do assistente social, sobretudo nessa articulação da
pesquisa com a intervenção.
A pesquisa de situações concretas, aliadas às suas determinações macrossociais, é condição necessária tanto para superar a
defasagem entre o discurso genérico sobre a realidade social e
os fenômenos singulares com que o assistente social se defronta
no seu cotidiano quanto para desvelar as possibilidades de ação
contidas na realidade (IAMAMOTO, 2010, p. 466).
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Nesse sentido, conforme expõe Iamamoto (2010) integrar
produção de conhecimento e exercício profissional é o desafio posto
à categoria, pois é preciso “realizar a viagem de retorno ao Serviço
Social” (p. 466). Disso depreende-se alguns direcionamentos: a pesquisa precisa ser parte do exercício profissional, bem como contribuir para o amadurecimento intelectual dos fundamentos do Serviço
Social e subsidiar o trabalho do profissional.
Reconhece-se que a temática violência ainda é emergente no
Serviço Social tanto como objeto de intervenção profissional quanto de produção de conhecimentos e que pode avançar ainda mais.
Porém, entende-se que isso é um início do reconhecimento dessa
expressão da questão social que se manifesta nas condições objetivas e subjetivas dos usuários do Serviço Social, indo ao encontro do
Projeto Ético-político da Profissão, alimentados fundamentalmente
pelo processo da formação profissional tanto em nível de Graduação
quanto de Pós-Graduação.

A (IN)EXISTÊNCIA DA ABORDAGEM SOBRE VIOLÊNCIA
NO PROCESSO FORMATIVO
O Serviço Social enquanto especialização, está inserido na divisão social e técnica do trabalho, sendo esta profissão uma totalidade
composta por dimensões articuladas entre si, no intuito de atender
a um conjunto de necessidades sociais de acordo com um conjunto
de competências e atribuições, respaldadas em Leis, Códigos e num
Projeto Ético-político, conquistados historicamente.
Como especialização do trabalho coletivo, busca soluções à
pluralidade de questões que lhes são colocadas para intervir na chamada Questão Social - inclusive da violência que à luz das dimensões
teórico-metodológica, técnico-operativa, ético-política, investigativa
e formativa buscam estabelecer uma coesão entre essas dimensões da
profissão (GUERRA, 2017).
No que tange aos conhecimentos e habilidades em seu processo formativo, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS, 1996, p. 01), menciona:
A formação profissional deve viabilizar uma capacitação teórico-metodológica e ético-política, como requisito fundamental para
o exercício de atividades técnico-operativas, com vistas à apreensão crítica dos processos sociais numa perspectiva de totalidade.
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Também aponta que a dimensão formativa apresenta três núcleos de fundamentação da formação profissional que são os fundamentos teórico-metodológicos da vida social, os fundamentos da
formação socio-histórica da sociedade brasileira e por fim os fundamentos do trabalho. Esses mesmos núcleos englobam conhecimentos
e habilidades que se traduzem em matérias, que são conhecimentos
necessários à formação profissional, que se desdobram em disciplinas, seminários temáticos, oficinas/laboratórios, atividades complementares e outros componentes curriculares (ABEPSS, 1996).
Como matérias básicas são propostas as seguintes (ABEPSS,
1996): Sociologia, Ciência Política, Economia Política, Filosofia, Psicologia, Antropologia, Formação sócio-histórica do Brasil, Direito,
Política Social, Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais,
Fundamentos Históricos e Teórico-metodológicos do Serviço Social,
Processo de Trabalho do Serviço Social, Administração e Planejamento em Serviço Social, Pesquisa em Serviço Social, Ética Profissional além de duas outras atividades indispensáveis integradoras
do currículo: Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de
Curso.
Diante disso, os conteúdos necessários à formação de bacharéis em Serviço Social não trazem à baila conhecimentos sobre violência, enquanto expressão premente de intervenção qualificada, o
que acarreta lacunas à formação profissional e consequentemente ao
arsenal técnico-operativo para o seu trabalho.
Mesmo sendo um conhecimento-violência que perpasse de
forma transversal a todas as disciplinas do curso de Serviço social, a
necessidade de se debruçar sobre esse tema é fundamental para que
compreendamos seus diversos significados em diversos contextos/
espaços e, principalmente, como ela tem se comportado na contemporaneidade e a partir disso se criar estratégias de intervenções no
sentido de mitigar seus danos em nossa sociedade.
Segundo Siqueira (2009, p. 24):
[...] o grande desafio do estudo e do enfrentamento da violência,
nas suas diversas formas de manifestação, é que esta precisa ser
feito de forma delimitada, especifica e, ao mesmo tempo, manter-se conectado com todas as outras expressões de violência na
sociedade, especialmente a que chamamos de violência estrutural, por ser uma das bases de sustentação do sistema de organização social em que vivemos.
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Diante de uma sociedade de classes que é estruturada historicamente sobre a violência, terrivelmente ampliada nesse processo
de exploração, opressão e alienação sobre a qual estamos imersos,
fundada na divisão do trabalho, da propriedade privada e do lucro,
as relações sociais tendem a ser subalternizadas pois o que vivifica o
modo de produção capitalista é o lucro, portanto, todas as relações
sociais serão ordenadas para este fim, “custe o que custar”.
Nesse sentido, torna-se fundamental a constituição de disciplinas que apontem no eixo formativo discussões acerca dessa especificidade e se apresente em uma perspectiva de totalidade, que possibilite fazer leituras críticas acerca da realidade e, assim, identificar
como fazer e quais estratégias usar, ou melhor, permitirá nos munir
de uma instrumentalidade, enquanto “capacidade que a nossa profissão tem de rever, identificar seus compromissos, com quem estamos
comprometidos e de conseguir alcançar seus objetivos, no sentido
de mobilizar as três dimensões, técnico-interventiva, ético-política e
teórico-metodológica” (GUERRA, 2021).
É relevante a dimensão teórico-metodológica que o processo
formativo precisa evidenciar, no sentido do rigor metodológico,
de aprendermos a pensar dialeticamente, e visualizar na formação,
discussões que permitam pensar para além do imediato, descortinar
o que está posto, para além das ações pragmáticas (GUERRA, 2021).
Pensar a violência, inclui darmos materialidade à intervenção qualificada e principalmente, não nos deixarmos enganar nas armadilhas
impostas pelo processo de alienação, dentro da lógica capitalista de
acumulação, que vem, inclusive, atribuir diversas nomenclaturas a
violência seja como fenômeno, explosão, onda e tantos outros que
querem descolocar a discussão para a efemeridade e não para seu
fundamento estrutural.

IMPLICAÇÕES E DEMANDAS DA VIOLÊNCIA PARA A
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL
Pensar a violência, enquanto expressão da Questão Social em
nossa sociedade, pressupõe estudo, reflexão e combate no sentido de
dar concretude às respostas, haja vista suas variadas facetas presentes
nos intensos processos de desigualdades oriundas dessa lógica capitalista, próprias dessa estrutura de sociedade que se produz e instrumentaliza sua reprodução.
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Ao assistente social, no âmbito da sua inserção na divisão social
e técnica do trabalho, cabe captar como as diversas expressões da
questão social se particularizam em cada espaço sócio ocupacional e chegam como demandas que dependem de sua intervenção
profissional. Assim, entendemos que a clareza de como concebemos a “questão social”: a partir de que pressupostos teóricos?
Que concepção temos de suas expressões: tais como desemprego, fome, doenças, violência, falta de acesso aos bens e serviços
sociais (moradia, creches, escolas, hospitais, etc.), que valores
orientam tais concepções? Todas estas mediações incidem sobre os meios e modos de responder às demandas profissionais.
(GUERRA, 2009, p. 03)

Em razão disso, é fundamental formar profissionais capazes
de desenvolver ações com competência teórico-prática à luz de princípios éticos, o que torna imperativo enriquecer o debate acerca da
formação profissional, construindo estratégias de resistência diante
dessa lógica mercadológica do capitalismo, presente em diferentes
aspectos do trabalho e da formação profissional.
O rigor teórico-metodológico é imprescindível para a formação do Assistente Social, pois diante da complexidade do tema em
voga, exige-se desse profissional conhecimentos prévios iluminados
por princípios éticos. Do mesmo modo, também é fundamental que
o arsenal técnico-operativo esteja calcado em escolhas comprometidas com os destinatários das políticas, o que demanda escolhas enriquecidas pelo debate crítico proporcionado pela academia.
Então, qual a necessidade de particularizar a discussão sobre
violência no processo formativo?
A “instrumentalidade do trabalho depende de uma definição
da razão e da vontade do sujeito, depende de um processo de conhecimento [...] e da tomada de decisão (as mais adequadas à relação
meios e fins)” (GUERRA, 2013, p. 05), porque dela deriva inserções
qualificadas e comprometidas com os usuários, seja no atendimento
individualizado ou nas equipes interdisciplinares, que tem na violência, a matéria-prima de seu trabalho institucionalizado. Exige-se
do profissional as competências teórico-metodologia, ética-política
e técnico-operativa, alicerçadas em uma instrumentalidade não formal-abstrata, considerada como “uma modalidade, nível ou grau de
abrangência da razão. Essa forma de pensar e agir, conveniente ao
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modo de produção/reprodução capitalista [...]” (GUERRA, 2013,
p.10), tampouco a razão instrumental onde “nos é facultado responder de maneira pontual, imediata, focalizada e, em algumas situações,
deslocando as contradições postas nas situações nas quais atuamos,
para outras esferas da vida e do cotidiano” (GUERRA, 2013, p. 08)
mas tão somente a razão ontológica pois nela predomina “o conhecimento oriundo da razão dialética que capta o movimento do objeto,
a sua lógica de constituição [...] o que é quais seus fundamentos, sua
capacidade de transformar-se em outro (GUERRA, 2009, p. 06).
Faz-se relevante que o profissional de Serviço social esteja imbuído de competências e habilidades a fim de atender as demandas
postas no cotidiano do trabalho e assim permitir respostas comprometidas com os usuários das políticas sociais, que impliquem em conhecimentos sobre violência, em particular, alicerçadas na dimensão
ético-política, com um direcionamento claramente evidenciado na
razão dialética e com escolhas de instrumentos e técnicas que transcendam seu caráter meramente instrumental e formal-abstrato, sendo assim, com escolha de um projeto de sociedade para além desta
sociabilidade burguesa.
Um dos desafios postos ao profissional de Serviço Social é o
trabalho em rede e a escuta qualificada. O trabalho em rede é apontado por meio de programas, projetos e políticas públicas, sobretudo de
atendimento às vítimas das expressões de violências, principalmente
mulheres, idosos, crianças e adolescentes. Já a escuta qualificada
demanda conhecimentos efetivos sobre a forma de abordagem e
tratativa de protagonistas inseridos no âmbito da violência, o que
inclui a não revitimização. Para o direcionamento dos procedimentos necessários aos atendimentos e acompanhamentos, urge que haja
diretrizes não apenas fomentadas pelo Conselho Federal de Serviço
Social, as quais são evidenciadas por meio de resoluções, mas também a instrumentalização no âmbito da formação profissional, sobretudo nas perspectivas técnico-operativas, o que não está contemplado de maneira direta nas diretrizes e componentes curriculares
dos cursos de Serviço Social. Ressalta-se que as referidas lacunas não
trabalhadas ou timidamente evidenciadas em discussões no âmbito
da formação profissional, tornam desafiador o cotidiano de atuação
dos Assistentes Sociais, os quais se deparam diariamente com a ne-
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cessidade de estabelecer enfrentamentos, pensar estratégias e desenvolver ações de intervenção e prevenção às expressões de violências
reconhecidas no processo de sociabilidade capitalista.
A inserção dos assistentes sociais, seja em equipes multidisciplinares ou interdisciplinares no combate à violência, exigem conhecimentos e práticas que permitam dar respostas às demandas que
aparecem cotidianamente em espaços de trabalho. Logo, nunca foi
tão premente a inserção dessa discussão na academia, não apenas de
forma transversal ou a critério de formações particulares de docentes
mas que seja inserida enquanto conteúdo a ser contemplado no bojo
das disciplinas, de forma geral e setorial, para que venha a compor
eixos estruturantes no processo formativo dos assistentes sociais,
iluminados pela razão ontológica, que permitem essa aproximação
sucessiva com a realidade, e busca descortinar o aparente que ousa
ofuscar nossos olhos ávidos por justiça social, igualdade e liberdade
para os nossos usuários.

CONCLUSÃO
Discussões temáticas sobre as violências permeiam o cotidiano do fazer profissional em Serviço Social há décadas, contudo
o seu aprofundamento por meio de reflexões teóricas no âmbito da
formação nos conduzem a lacunas históricas, visto que as expressões
da Questão Social demandam a análise crítica do assunto diante do
contexto de sociabilidade capitalista selvagem, excludente e discriminatório.
Apesar disso, as diretrizes de formação profissional não
apontam a discussão de forma basilar, mas em contexto transversal
por meio de disciplinas optativas, discussões temáticas, seminários e
outras atividades complementares ao processo de formação.
A reflexão teórica exposta revela que, urge a inserção da categoria violência nos eixos formativos de profissionais nas universidades, para que o Assistente Social possa ser instrumentalizado
quanto aos procedimentos teórico-metodológicos, ético-políticos
como também técnico-operativos junto à população que apresenta
historicamente demandas elencadas, provocadas e causadas pelas expressões da violência.
No âmbito da sociabilidade capitalista contemporânea pondera-se que profissionais de Serviço Social sejam críticos, proposi- 165 -

tivos e interventivos (IAMAMOTO, 2009). Entretanto os desafios
consistem não apenas em apontar caminhos, mas mergulhar no universo profundo das reflexões científicas e de dados que possam nos
dirigir ao enfrentamento da violência em tempos de agudização da
barbárie.
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INTRODUÇÃO
Não tenho caminho novo.
O que tenho de novo é o jeito de caminhar.
(Thiago de Melo).
O Brasil iniciou o século XXI com um processo de enfrentamento ao racismo negro e dissimulado como nunca visto na história
do país, principalmente por meio da visibilidade de jovens intelectuais, de ambos os sexos, que creditam sua formação e trajetória acadêmica às/os antigas/os teóricas/os negras/os e ao acesso possibilitado pela adoção de cotas sociorraciais para ingresso nas universidades
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da Universidade Federal do Pará (PPGSS/UFPA). E-mail: cristinareda@ufpa.br
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públicas5, aprovada em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
demanda antiga do movimento negro. Dentre as/os mais midiáticos/
as, estão Ribeiro6 (2019) e Almeida (2019), este último um dos principais defensores da expressão “racismo estrutural” e, para o qual, o
racismo pode ser definido nos seguintes termos:
Podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta
por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam
em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do
grupo social a qual pertence (p. 33).

Essas/es intelectuais, que se autoidentificam como ativistas
das lutas sociais anticapitalistas, antirracistas e antipatriarcais, têm
resgatado em suas obras, conferências e entrevistas, a relevância de
autoras/es na sua formação intelectual, como o sociólogo Clóvis
Moura (1925-2003), a antropóloga Lélia Gonzalez7 (1935-1994), a
professora Conceição Evaristo, a filósofa Sueli Carneiro, o ativista
Abdias Nascimento (1914-2011), dentre outros/as, sem negar a importância de intelectuais brancos como Florestan Fernandes (19201995) e Octávio Ianni (1926-2004). O resgate da relevância da contribuição das/os que vieram primeiro tem sido feito sob a alegação
de que a produção anterior foi ocultada em decorrência do racismo
estrutural, institucional e individual, em contraposição à produção
da referida temática por autores/as brancos/as, reconhecidos como
autoridades para pensar qualquer questão.
5 As cotas raciais (Lei nº 12.711/2012), como uma das Ações Afirmativas, para o ingresso
de negras/os e indígenas, bem como quilombolas, no ensino universitário federal, foram
incorporadas inicialmente pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), seguida
da Universidade de Brasília (UnB). A proposta aprovada não foi a original elaborada pelo
movimento negro, com primazia na raça/etnia. A aprovação consistiu em cotas sociais com
recorte étnico-racial e tem vigência de dez anos, isto é, até o ano de 2022 quando perderá
sua validade, caso não seja prorrogado o prazo. Como a maioria dos pobres no Brasil não
são brancos, especialmente negras/os, essas/es têm enegrecido as universidades que adotaram a referida política.
6 Djamila Ribeiro, filósofa e jornalista, tem procurado dirigir suas obras para além do
público universitário de forma extremamente didático-pedagógica. O alcance de sua produção se expressa no reconhecimento público de ter sido a escritora brasileira que mais
vendeu livros na Feira Literária Internacional de Parati (FLIP) em 2018. O mesmo feito
aconteceu em 2020, segundo o site da Amazon.
7 Lélia Gonzalez, filósofa, socióloga, antropóloga e escritora que leu as relações sociais na
América Latina e, principalmente, no Brasil, pela perspectiva étnico-racial. O conjunto de
sua obra tem sido disponibilizado pelo mercado editorial nos últimos três anos.
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O silenciamento sobre a produção negra é identificado por
Carneiro (2019), como “epistemicídio negro”, categoria retomada
por Ribeiro (2019). Nesse sentido, em resposta à longa história de
silenciamento do pensamento negro, toma-se emprestado do feminismo negro estadunidense a expressão “lugar de fala”, debatida
principalmente por essa última autora8. A despeito da resistência coletiva vige no país o racismo e Fernandes (1986), ao refletir sobre a
formação econômica, social, política e cultural do Brasil, destaca que
a relação entre sociedade e Estado não conseguiu superar a “conciliação pelo alto”, a “oposição dentro e a partir de cima”, a “revolução
dentro da ordem” enfim, a consolidação conservadora da dominação
burguesa. Nesse sentido, a hipótese do patrono9 das ciências sociais
brasileiras se reafirma no momento presente, ilustrada pela precarização da existência humana, com a uberização do trabalho; o genocídio indígena; a exacerbação da violência praticada pelo racismo,
sexismo, xenofobia, homofobia, destruição da natureza, negação da
ciência e, demais atrocidades praticadas contra seres humanos concretos, nos autorizando a falar que assistimos, apesar dos processos
de sedição, a uma “era dos não direitos”, em analogia a uma obra
relevante dos anos 199010.
É nesse contexto que a formação em Serviço Social, orientada
desde 1979 pela razão crítica de legado marxiano e marxista, incorpora a agenda das lutas sociais potencializadoras da emancipação
humana, entendendo ser essa a única capaz de garantir a supressão
da sociabilidade capitalista, racista e patriarcal. Não obstante, a luta
antirracista no seio do Serviço Social crítico se processa de forma fugaz e, é apenas a partir de 2020, que observamos a publicação de dois
livros que problematizam a questão étnico-racial no seio da categoria
profissional: “O Serviço Social na luta antirracista: contribuição das
entidades da categoria”, de Moreira (2020) e a coletânea “Desafios
para o Serviço Social na luta antirracista: questão étnico-racial em
debate”, organizada por Elpídio, Vado, Rocha (2021).
8O “lugar de fala” ganhou visibilidade pública pelas redes sociais em 2020, com objetivo de
depreciá-lo, despolitizá-lo por ocasião da publicação de um artigo de Lilia Schwarz, no jornal a Folha de São Paulo sobre o novo trabalho da cantora Beyoncé. A expressão “Lugar de
cala-se”, foi apresentada como contraponto ao “lugar de fala”. Ver KHEL, Maria Rita, “Lugar
de cala-se!”. Disponível em: httpss//jornalggn.com.br. Acesso em: 10 de ago de 2020.
9 Conforme Soares, Costa, Mutzenberg (2020).
10 O livro Era dos Direitos, escrito pelo filósofo e historiador italiano Norberto Bobbio
(1909-2004).

- 171 -

O objetivo deste capítulo consiste em contribuir no debate
atual que tem pautado a dívida das escolas de formação de assistentes
sociais com a questão étnico-racial no Brasil. Metodologicamente o
texto prioriza como lócus de reflexão as experiências das autoras e do
autor na docência nos estados do Pará e Amazonas. Essa vivência é
problematizada a partir da interlocução com referências bibliográficas que se debruçam sobre o tema. O texto encontra-se estruturado,
além dessa introdução, em três partes intituladas: Um pouco da história não contada; Formação em Serviço Social e Questão étnico-racial: isso existe? e; Amazônia e a formação em Serviço Social, seguida
das Considerações Gerais.

UM POUCO DA HISTÓRIA NÃO CONTADA
Nossos passos vêm de longe.
(Conceição Evaristo).
A literatura concernente à reflexão crítica da persistência do
racismo étnico-racial, particularmente negro, no Brasil, ganha destaque com a produção da chamada Escola Paulista de Sociologia, dirigida por Florestan Fernandes, Octávio Ianni e Fernando Henrique
Cardoso, bem como as pesquisas realizadas por Clóvis Moura (1988;
1994). Os estudos realizados desde a década de 1950 por esses e outros estudiosos/as, denunciam o mito da democracia racial difundida
pelo Estado brasileiro no sentido de reiterar a desigualdade racial no
contexto da particularidade do capitalismo e do patriarcado no país.
A reprodução da ideologia de inexistência da discriminação e
preconceito étnico-racial faz com que a maioria das/os brasileiras/os
reproduza uma postura “preconceituosa reativa”, definida por Fernandes (1964, p. 22) nos seguintes termos:
O preconceito contra o preconceito de ter preconceito. Ter preconceito é degradante e o esforço maior passou a ser o de combater a ideia de que existiria preconceito no Brasil, sem se fazer
nada no sentido de melhorar a situação do negro e de acabar
com as misérias inerentes ao seu destino humano na sociedade
brasileira.

O autor já chamava atenção para a dimensão estrutural do racismo. Estrutural porque é seminal, inerente à formação econômica,
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social, política e cultural do Brasil, se mantendo pela dissimulação.
Nesse sentido Chauí (2000, p. 9), reflete a questão pelo que denomina de “mito fundador da sociedade brasileira” e, ao discorrer sobre
essa perspectiva, distingue fundação de formação.
Quando os historiadores falam em formação, referem-se não só
às determinações econômicas, sociais e políticas que produzem
um acontecimento histórico, mas também pensam em transformação e, portanto, na continuidade ou na descontinuidade dos
acontecimentos percebidos como processos temporais. Numa
palavra, o registro da formação é a história propriamente dita,
aí incluídas suas representações, sejam aquelas que conhecem o
processo histórico, sejam as que ocultam (isto é, as ideologias).
Diferentemente da formação, a fundação se refere a um momento passado imaginário que se mantém vivo e presente no curso
do tempo, isto é, a fundação visa a algo tido como perene (quase eterno) que traveja e sustenta o curso temporal e dá sentido.
A fundação pretende situar-se além do tempo, fora da história,
num presente que não cessa nunca sob a multiplicidade de formas e aspectos que pode tomar (grifos da autora).

Essa condição faz com que o racismo se apresente em todos
os aspectos da vida social, sobretudo nas principais instituições produtoras e reprodutoras de sociabilidade como a família, a escola e a
igreja. Sobre a função ideológica da família na sociedade brasileira,
Chauí (2001, p.14) elucida:
Quais os principais traços de nosso autoritarismo social? A sociedade está estruturada segundo o modelo do núcleo familiar.
Nela se impõem a recusa tácita (e, às vezes explícita) para fazer
operar o mero princípio liberal da igualdade formal e a dificuldade para lutar pelo princípio da igualdade real: as diferenças
são postas como desigualdades e, estas, como inferioridade natural (no caso das mulheres, dos trabalhadores, negros, índios,
migrantes, idosos) ou como monstruosidade (no caso dos homossexuais).

No caso específico da escola, desde o ensino infantil as crianças aprendem que ser negra/negro é um defeito10 e, como tal, cabe às
10 O livro Um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves, já na 25ª edição em 2020, pela editora Record, retrata como a metáfora do defeito produz sofrimento intenso físico e subjetivo
entre negras/os. Sobre o mesmo tema recomendamos também a leitura de O drama racial
de crianças brasileiras: socialização entre pares e preconceitos, de Rita de Cássia Fazzi. Belo
Horizonte: Autêntica, 2006. Coleção Cultura Negra e Identidade.
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crianças brancas/os subjugar seus/uas colegas “defeituosos/as” pela
cor11.2Mas, o preconceito não é experimentado da mesma forma na
particularidade do racismo no Brasil, uma vez que a adoção do termo
pardo como distinto do preto, atribui privilégio ao primeiro, portador de menos melanina na pele, uma vez que se supõe que o mundo
é dos/as brancos/as e, por conseguinte, dos/as que se aproximam da
cor mais clara, condição saturada de crítica por Fernandes (2007) no
livro “O negro no mundo dos brancos”.
Ademais, o nariz chato e, principalmente, o cabelo crespo, são
caracteres físicos depreciativos, tornando a vivência de descendentes
de indígenas menos complexa do que das/os negras/os, uma vez que
a cor da pele e o cabelo liso, agregam valor ao fenótipo da/do brasileira/o “pardo/a”. A implicação desse processo é o desenvolvimento
de uma autoestima sem valor, aliada a postura familiar que reitera o
tabu de se discutir este tipo de preconceito, pois falar sobre ele é ser
racista, reproduzindo o “preconceito reativo” ou, como nas palavras
de Chauí (2001, p. 14), estruturado a partir de relações de mando e
obediência, a família opera para dificultar a luta contra formas de
opressão social, econômica, racial e de sexo.
Essa herança fundante da “nação brasileira”, com alta concentração de negras/negros e indígenas ou descendentes dessas/es,
explica a elaboração de currículos alheios a línguas indígenas e, sobretudo, à relevância da história e dos saberes africanos. Uma ilustração dessa afirmação consiste na tímida aplicação da Lei de Diretrizes
sobre o Ensino da África123nos processos de escolarização do país.
O reconhecimento da importância dos saberes e conhecimentos dos
povos indígenas e quilombolas, não raro, ocorre por meio de postura culturalista, que segundo Dussel (apud PINTO, 2003, p. 116) é
“aquela que acredita que tanto a dominação como a libertação pro11 Semelhante é o discurso em relação ao indígena, este visto como primitivo, sujo, “brigador de terras” e que não sabe falar. Essas sinalizações aparecem em textos como de
SAMPAIO, P. M. Espelhos Partidos: Etnia, Legislação e Desigualdade na Colônia. Manaus:
EDUA, 2012; e de CASTRO, E. R. de; CAMPOS, I. Formação Socioeconômica e Desenvolvimento Regional da Amazônia. In: CASTRO, E. R. de; CAMPOS, I. (Org.). Formação
Socioeconômica da Amazônia. Belém: NAEA, 2015.
12 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana foram instituídas a partir de
Parecer e Resolução aprovados pelo Ministério da Educação (MEC) em 2004. As Diretrizes
visam a atender à Lei nº 10.639/2003 – que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº 9.394/96) -, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas do país.
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cessam-se no nível simbólico cultural da afirmação da autenticidade
e da negritude”.
A perspectiva cultural, reivindicada fora da estrutura material
que torna mulheres e homens seres sociais, pouco contribui para dar
conta da complexidade que tenta transformar não brancos, humanos
de segunda categoria. A dimensão estrutural da exploração/opressão
na particularidade do capitalismo brasileiro não está presente nas
grades curriculares dos níveis de escolarização. O conservadorismo
que forma a/o brasileira/o tem como suas expressões o horror a/o
negra/o, aos indígenas, ao pobre, mas também às mulheres, aos gays,
lésbicas, transexuais, transgêneros, queer, intersexo, enfim, as pessoas identificadas como LGBTQIA+.
A dívida com a questão étnico-racial não se restringe à formação em Serviço Social, mas, a dimensão estrutural do racismo,
não deslegitima a crítica à reprodução do tratamento dado ao tema
pela categoria profissional, haja vista que, como elucidado acima, a
bibliografia sociológica pautada na rejeição à “democracia racial”, vigora desde os anos 1950.

FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL: isso existe?
Ser negro no Brasil é, pois,
com frequência, ser objeto de um olhar enviesado
(Milton Santos).
A gente enfrenta o preconceito duas vezes: por ser indígena e por
ser mulher
(Sônia Guajajara).

A institucionalização do Serviço Social no país tem como referência
o ano de 1936, na cidade de São Paulo, região sudeste, no contexto
que antecedeu à Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A formação
profissional, estruturada inicialmente pelas elites católicas, gradativamente ganhou respaldo e foi legitimada no âmbito do Estado devido o processo de industrialização e expansão capitalista em curso no
Brasil, observado principalmente na capital paulista (IAMAMOTO;
CARVALHO, 2006).
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De acordo com Pinheiro (1985), Costa (1995), Pinto (2003)
e Ferreira (2010) desde o início da profissão negras/os sempre estiveram representadas/os como usuárias/os, mas foram invisibilizadas/os nos estudos e pesquisas sobre formação e trabalho das/dos
assistentes sociais. A primeira e única pesquisa concernente à relação
das/os assistentes sociais com as/os usuários negras/os foi realizada
por Pinto (2003), no ano de 1986, em Campinas/São Paulo. A autora
afirma que o primeiro escrito sobre essa relação se encontra no livro
“Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus, publicado em 1960,
onde a mesma descreve como as/os assistentes sociais a tratavam e,
principalmente, a seus filhos, maltratando-os.

O QUE MUDA NA RELAÇÃO SERVIÇO SOCIAL E A QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL COM O “CONGRESSO DA VIRADA”?
Quando a questão racial é o nó da questão social
(Renata Gonçalves)

O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), realizado em 1979, ficou conhecido como “Congresso da Virada” por
ter como deliberação a opção da categoria profissional pela orientação teórico-metodológica e ético-política, inspirada na teoria social
marxiana e marxista. Esta ganhava visibilidade nas ciências sociais,
particularmente na Sociologia, no contexto das lutas e mobilizações
sociais da década de 1960 contra a intervenção imperialista dos Estados Unidos na América Latina. A propaganda anticomunista estadunidense financiava as ditaduras militares nos países que sustentavam
o desenvolvimento das metrópoles capitalistas o que, no caso do Brasil, produziu uma ditadura militar que permaneceu de 1964 a 1985.
Para Netto (2009), essa conjuntura fez com que a categoria
profissional passasse por um longo processo de revisão dos seus
fundamentos históricos e teórico-metodológicos, reformulando seu
aparato legal e suas diretrizes curriculares com base na teoria marxiana e marxista, que fundamentou o olhar crítico sobre a realidade social e, consequentemente, sobre o trabalho das/os assistentes
sociais. Este era marcado, até então, por uma formação pautada na
importação de teorias positivistas norte-americanas, em que as de- 176 -

sigualdades eram vistas como anomalias individuais. Não obstante,
se a compreensão do capitalismo como experiência histórica e, da
classe social, como uma categoria fundamental no processo de interpretação das desigualdades, tornaram-se eixo de discussão daquilo
que Netto (2009) chamou de intenção de ruptura, por sua vez, raça
e racismo ficaram fora da criticidade analítica do, a partir de então,
insurgente Serviço Social.
A produção recente que tem as relações étnico-raciais e o
Serviço Social como objeto de estudo, tem nos possibilitado o conhecimento da luta travada pelas/os assistentes sociais negras/os na
incorporação do tema no processo de formação e do trabalho profissional. Estas produções buscam esclarecer para as/os mais jovens,
influenciados por um modismo presentista, que a reivindicação não
nasce com elas/es, mas que as implicações da formação econômica,
social, política e cultural brasileira, como em outros aspectos, inibiu a visibilidade do tema no Serviço Social. Ele se reviu há mais de
quarenta anos, alterando seu Código Ética e sua Lei de Regulamentação, ambos em 1993, legislações consolidadas que, juntamente com
as Diretrizes Curriculares de 1996, balizam o Projeto Ético Político
(PEP). Não obstante, a despeito de todos esses avanços permaneceu,
até duas décadas atrás, a timidez na abordagem de raça e racismo
como tema no Serviço Social brasileiro.
Na versão revisada do Código de Ética do Serviço Social, as
palavras ‘preconceito’ e ‘etnia’ aparecem 02 (duas) vezes; a palavra
‘gênero’ aparece 06 (seis) vezes, mas a palavra ‘raça’ e/ou ‘racismo’
não aparece nenhuma vez, embora o texto deixe claro “a opção por
um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma
nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, étnica
e gênero” (CFESS/CRESS, 1993, p. 11).
O olhar crítico sobre a realidade levou a categoria a aprovar
em 2006 uma Resolução específica, “vedando condutas discriminatórias ou preconceituosas, por orientação e expressão sexual por
pessoas do mesmo sexo, no exercício profissional do assistente social” (CFESS/CRESS, 2011, p. 158). Ao que parece o racismo só começou a ser capturado pelo olhar crítico de parte da categoria dez
anos depois, como se observa nas publicações do Conselho Federal
de Serviço Social (CFESS/CRESS, 2016) e da Associação Brasileira
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de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS, 2018). Segundo
Moreira (2020), a problematização do tema no contexto da profissão data de 1989, durante o VI Congresso Brasileiro de Assistentes
Sociais (CBAS), realizado dez anos após o “Congresso da Virada”.
A reivindicação partiu de assistentes sociais, mulheres e ativistas do
movimento social, principalmente do segmento que lutava em defesa da igualdade racial e da supressão da ideologia da democracia
racial13.4.
Ainda que as lideranças do CFESS/CRESS e da ABEPSS e as/
os intelectuais, que forjaram o reconhecimento do Serviço Social pelos órgãos de fomento à pesquisa como área de conhecimento, não
fossem indiferentes à condição estrutural da população negra, sua
discussão continuou como coadjuvante da injunção econômica. Sob
orientação de um marxismo sem dialética (KONDER, 1988) o debate desconsiderava, na leitura crítica da sociedade, as determinações
estruturais de raça/etnia e sexo no contexto da discussão da classe social, ausência que Gonçalves (2017) sintetiza no trocadilho: “Quando
a questão racial é o nó da questão social”. Soma-se a essa visão o fato
de que, até o final de 1980, na maioria das universidades públicas e
faculdades privadas, o perfil das/os docentes ainda reproduzia a capa
do livro Relações Sociais e Serviço Social (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006), ou seja, eram oriundas de segmentos da classe média,
realidade que se repetia no perfil do alunado que, embora comprometido com a defesa de direitos sociais, reiterava a tese de que o principal problema do Brasil era a desigualdade de classe.
Ferreira (2010)145afirma que uma pesquisa realizada pelo
CFESS/CRESS em 2005, na cidade em São Paulo, apontava que
72,14% das/os assistentes sociais se autodeclaravam brancas/os e
26,91% não brancas/os. O exame de artigos publicados na Revista
Serviço Social e Sociedade15,6o maior e mais antigo periódico de Serviço Social da América Latina, apontou que, até 2010, de um total
de 102 (cento e dois) artigos, apenas 03 (três) abordavam a questão
étnico-racial e todos tematizavam o racismo negro. Ainda segundo
13 Cabe lembrar os esforços realizados pelas docentes e assistentes sociais Magali Ribeiro,
Marlise Vinagre Silva, Sueli Almeida e Elizabete Pinto.
14 A dissertação foi orientada por José Paulo Netto no Programa de Pós-graduação da
Escola de Serviço Social/ESS da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, intitulada
O Negro na gênese do Serviço Social.
15 Em 2018, a editora Cortez publica uma espécie de dossiê, em edição especial intitulado
Questão Étnico-Racial e Serviço Social. Revista Serviço Social e Sociedade. Questão Étnico-Racial e Serviço Social. Ed. Especial. São Paulo: Cortez, n. 133, set/dez 2018.
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Ferreira (2010), um levantamento realizado em 2007 por Iamamoto,
sobre as principais temáticas das dissertações e teses dos Programas
de Pós-Graduação em Serviço Social, colocava a temática “cultura,
identidade e subjetividade dos sujeitos” e “família, relações de gênero e geração”, em terceiro e quarto lugar respectivamente. Em geral,
as referidas temáticas possuem interface com relações étnico-raciais,
mas as poucas produções acadêmicas identificadas, que remetiam à
raça/etnia, restringiam a questão à perspectiva culturalista, descolada
das determinações de classe. Recorte que continua presente7.
Passados mais de dez anos, os dados apresentados por Ferreira
(2010) podem ser questionados pois, na última década, se observou
uma visibilidade pouco vista no país em torno da questão étnico-racial, particularmente a mobilização expressa pela afirmação da positividade dos fenótipos negros e indígenas, com ênfase no primeiro.
Aliado a isso, destaque-se a publicação e reedição de livros escritos
por negras e negros na perspectiva de crítica à miscigenação e à democracia racial, como já sinalizado. Nesse contexto, o tratamento
fugaz das relações raciais ganha envergadura nas entidades organizativas do Serviço Social (CFESS/CRESS e ABEPSS), sobretudo na
primeira quando, no início do século XXI, pauta o racismo negro na
campanha “Serviço Social mudando a história: combate ao racismo”
embora, somente a partir de 2017, se possa falar em visibilidade do
tema no âmbito do referido Conselho
No 39º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, realizado ainda em 2010, a categoria reconheceu a relevância de defender
a política de ações afirmativas, no auge do debate nacional sobre a
adoção de cotas raciais nas universidades públicas. Já em 2017, durante o 48º Encontro do Conjunto CFESS/CRESS, a Gestão 20172020168do CFESS reforçou o antirracismo com a campanha “Assistentes Sociais no combate ao racismo”.
Ao se completarem oitenta e dois anos de institucionalização
do Serviço Social no país realizou-se em 2018, pela primeira vez, uma
16 Uma das autoras desse artigo, coordenou o GT “Populações Tradicionais”, na edição da
Jornada Internacional de Políticas Públicas (JOINP), em 2019, em que das 10 (dez) comunicações apresentadas, 08 (oito) traduziam essa perspectiva.
8Importante destacar o lançamento, ainda na Gestão 2014-2017 do CFESS, dos Cadernos
Informativos, voltados para vários tipos de preconceitos e discriminações, a saber: “Assistentes Sociais no combate ao preconceito – o que é preconceito?”; “Assistentes Sociais no
combate ao preconceito – machismo”; “Assistentes Sociais no combate ao preconceito –
transfobia”; “Assistentes Sociais no combate ao preconceito – racismo”; “Assistentes Sociais
no combate ao preconceito – xenofobia”; “Assistentes Sociais no combate ao preconceito
– discriminação contra a pessoa com deficiência”; “Assistentes Sociais no combate ao preconceito – o estigma do uso de drogas”.
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semana de atividades alusivas ao dia da/do assistente social com o
tema sobre racismo: “Se cortam direitos, quem é pobre e preta sente
primeiro”. A divulgação do tema pelo CRESS/Pa - 1ª Região, gerou
questionamentos de assistentes sociais sobre sua relevância para o fazer profissional. Este tipo de reação, comunicada pela presidenta do
Conselho na abertura do evento, não deixa dúvidas de que o trabalho da/o assistente social como muitas outras profissões, desqualifica
a injunção étnico-racial, possibilitando trabalhar com a hipótese de
que a prática cotidiana da/o profissional perpetua a estrutura racista
de exploração e dominação.
No âmbito da ABEPSS, criou-se em 2003, o Grupo de Trabalho (GT), “Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão de
Gênero, Raça/Etnia e Sexualidades” e, em 2018, foi elaborado o documento “Subsídios para o Debate sobre a “Questão étnico-racial na
Formação de Serviço Social”. Soma-se a essas deliberações, na Gestão
de 2017-2018, o documento “As cotas na pós-graduação: orientações
da ABEPSS para o avanço do debate”. Em relação ao documento do
GT da ABEPSS, ao reconhecer a relevância da raça/etnia como estruturante no contexto da questão social e, portanto, necessário na
formação das/os assistentes sociais, o mesmo destaca que:
Desta forma, o debate étnico-racial possui de forma inequívoca
uma profunda relação com a dimensão essencial do trabalho e
da questão social. Ele se apresenta como mediação fundamental do objeto da profissão, qual seja, as diferentes expressões da
questão social e a efetiva promoção de ações concretas para a sua
superação, enfrentamento com base em uma educação e formação profissional antirracista (ABEPSS, 2018, p.16).

O fato das entidades organizativas da categoria assumirem
publicamente a relevância do debate, inserindo-o em suas agendas,
não significa que tenham poder de interferir nos currículos dos cursos de Serviço Social, a despeito de que o PEP define como objeto
da profissão as expressões da questão social, sendo o racismo uma
dessas ilustrações. Por outro lado, o retrocesso que o Brasil vive no
investimento da desinformação, tende favorecer a socialização secular norteada pelo racismo e sexismo, limitando a instituição de novas
linguagens e práticas profissionais contra todas as formas de explora- 180 -

ção, opressão e dominação. Dessa forma, temos observado que apesar da visibilidade dada ao tema na última década pelas entidades da
categoria, ele não se faz presente de forma explícita nas dimensões
teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa da profissão.
As leituras da produção recente sobre o tema e as trocas de
experiências com colegas docentes de várias Instituições de Ensino
Superior/IES, principalmente professoras/es da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/PUC-SP, Universidade Federal de São
Paulo/UNIFESP e Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ,
permitem trabalhar com a hipótese de que os cursos de Serviço Social que mais têm apresentado disciplinas sobre a questão étnico-racial, principalmente negra, são aquelas onde a maioria do alunado é
negra/o e, sobretudo, vinculada à organização de resistência negra.
Segundo as/os colegas dessas IES, atualmente a maioria desse
alunado é oriunda dos segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora. São jovens que se autodeclaram negras, reiterando a presença massiva de mulheres na profissão e ativistas do feminismo negro
e que reivindicam a inclusão do debate como componente curricular18.9Entretanto, esse perfil de negras e negros que está na resistência
no Serviço Social não é homogêneo no que diz respeito às propostas
de incorporação do debate. A concepção reducionista da dimensão
cultural de raça/etnia disputa com a reivindicação da classe, raça/
etnia, gênero, como estruturas heurísticas necessárias na luta social
que tem como horizonte a emancipação humana.
A presença majoritária de negras/os em alguns cursos de Serviço Social, principalmente nos estados do sul1910e sudeste do país,
coloca a possibilidade do questionamento da grade curricular e, também, do corpo docente, como foi o caso do movimento “Márcia Fica”20,11que aconteceu na PUC/SP em 2018, reivindicando a presença
18 A hipótese segundo a qual o enegrecimento do alunado do Serviço Social é um dos
responsáveis pela visibilidade do debate concernente a questão étnico-racial na formação
e no trabalho da categoria, tem relação como posicionamento do CFESS e da ABEPSS nos
últimos anos, uma vez que ambas as entidades foram dirigidas por assistentes sociais que
se autodeclaravam negras.
19 Na Semana alusiva ao dia da/o Assistente Social em 2018, em Belém, uma colega profissional da Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, informou que tinha prestado assessoria
para uma faculdade de Serviço Social da região sul e que esta incorporou ao currículo 04
(quatro) disciplinas sobre relações étnico-raciais.
20 O movimento “Márcia Fica” difundido, principalmente, nas redes sociais, teve como
elemento desencadeador o encerramento do contrato de professora substituta da Faculdade de Serviço Social da PUC/SP, de Márcia C. Eurico, hoje docente do quadro efetivo da
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de professoras/es negras/os no quadro docente da referida faculdade.
Temos informações de professoras/es, vinculadas às referidas IES, de
que a opção em redimensionar seus estudos e pesquisas, principalmente sobre gênero, incluindo a questão racial negra, ocorre devido
a demanda das/os alunas/os, principalmente quando da elaboração
do Trabalho de Conclusão de Curso/TCC, tanto na Graduação como
na Pós-graduação, nessa última principalmente em nível de Mestrado.

AMAZÔNIA E A FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL2112
E o Serviço Social, pode dar uma contribuição
para o avanço das políticas sociais na Amazônia? Pode.
(Joaquina B. Teixeira).
A Amazônia brasileira, com uma extensão territorial que alcança 60% do território brasileiro, abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima
e Tocantins. A presença de grupos etnicamente distintos (negros,
brancos, quilombolas, indígenas) na região pode ser verificada em
todos os estados e municípios, em especial no estado do Pará, onde
70% da população declarou-se negra no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). No estado do
Amazonas, que possui o maior número de etnias indígenas do Brasil,
uma média de 53 (cinquenta e três) a 55 (cinquenta e cinco) povos
diferentes, encontram-se as maiores concentrações de pessoas indígenas, tanto no meio urbano quanto no rural, nos municípios de São
Gabriel da Cachoeira, com 29.017 (vinte e nove mil, dezessete), São
Paulo de Olivença com 14.974 (quatorze mil, novecentos e setenta
e quatro) e Tabatinga, com 14.855 (quatorze mil, oitocentos e cinUNIFESP/Santos. O corpo discente da referida instituição, majoritariamente constituído
de jovens oriundas/os da classe trabalhadora desprotegida, que se mantém no curso devido
a política de cotas, portanto não brancos/as, diferente da Pós-graduação, aproveitaram a
oportunidade para denunciar o fato da Faculdade de Serviço Social mais antiga do Brasil
não possuir docentes negras/os, a despeito do reconhecido comprometimento da PUC/SP
em defesa dos direitos sociais e, ainda, da Graduação e da Pós-graduação em Serviço Social
(essa última completa cinquenta anos em agosto de 2021) serem referência no ensino e
pesquisa da teoria crítica, particularmente marxiana e marxista.
21 Partes do texto que compõem estão presentes na comunicação oral apresentada e, publicada, nos Anais do I Simpósio Serviço Social e Relações Étnico-Raciais, sob o título “Serviço social e relações étnico-raciais em contextos amazônicos”. O evento foi organizado pela
Faculdade de Serviço Social da UNIFESP/Santos, no período de15 a 18/12/2020.
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quenta e cinco), conforme dados do IBGE (2020) e da Articulação
dos Povos Indígenas do Brasil (APIB, 2020).
Dados da Fundação Cultural Palmares (FCP, 2021) indicam
que no Pará existem 264 (duzentas e sessenta e quatro) comunidades quilombolas certificadas pela referida Fundação, situando-se na
quarta posição no contexto geral do Brasil. No Amazonas são 08
(oito) comunidades quilombolas, das quais 05 (cinco) localizam-se
na extensão do rio Andirá, no município de Barreirinha, onde também se encontram em média 50 (cinquenta) aldeias da etnia Sateré-Mawé.
Sobre a formação em Serviço Social na região norte, esta iniciou no ano de 1941 em Manaus, capital do estado do Amazonas,
seguida por Belém, capital do estado do Pará, em 1950 (MONTENEGRO, 1986; OLIVEIRA, 1988). Ao contrário de um considerável processo de industrialização e expansão capitalista como citado
anteriormente sobre o estado de São Paulo, o apelo para a institucionalização do Serviço Social no Pará deveu-se à situação de vulnerabilidade de um expressivo contingente de trabalhadoras/es, principalmente migrantes nordestinas/os, deslocados/as para a região
amazônica no período do primeiro e segundo boom da borracha2213
e abandonados/as à sua própria sorte em função da decadência da
economia gomífera na região. Ao desemprego dessas/es trabalhadoras/es e às condições de trabalho insalubres, que trouxeram implicações para sua reprodução social e de seus familiares, somou-se o
adoecimento provocado por doenças endêmicas presentes na região,
a exemplo da malária2314(OLIVEIRA, 1988).
Esses dados inferem que, a despeito das singularidades das expressões da questão social no Brasil, expressas pelas metrópoles do
Sudeste, particularmente São Paulo e, das sub-metrópoles do Norte,
22 Ao final do século XIX, o extrativismo gomífero inseriu a Amazônia à economia mundial capitalista e o contrabando inglês das sementes da seringueira para as colônias britânicas, produziu a crise dessa economia nas primeiras décadas do século XX. No contexto
da Segunda Grande Guerra Mundial (1939-1945) a extração da borracha foi retomada
para suprir a demandas pelo produto no conflito armado. Referindo-se aos resultados do
chamado boom da borracha (1850 - 1910), quando as exportações do produto chegaram a
40% da exportação nacional, Fialho Nascimento (2006) destaca que ele “trouxe, como uma
de suas consequências, uma modernidade aparente que, associada à ideia de progresso,
se expressou na ação urbanizadora e embelezadora sobre as cidades de Belém e Manaus,
subordinada não às necessidades coletivas de suas populações, mas objetivando as necessidades do capital” (p. 101).
23 A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos
pela fêmea infectada do mosquito Anopheles (BRASIL, 2020, s/p).
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Belém e Manaus, a criação de escolas de Serviço Social atende o mesmo objetivo: administrar as mazelas derivadas da particularidade do
capitalismo nas diferentes regiões do país. Enquanto no Sudeste organizaram-se formas modernas de exploração do homem e da natureza, na região Norte essa exploração se fez sob formas arcaicas das
quais a exploração do trabalho, durante o ciclo gomífero é uma das
mais expressivas manifestações da degradação humana24.15Embora
ambas as formas fossem funcionais à acumulação ampliada de capital, na Amazônia o extrativismo do saque se consolidou com maior
voracidade, especialmente sobre o estado do Pará, caracterizado por
elevadas taxas de seu Produto Interno Bruto (PIB) e por elevados
índices de pobreza (FIALHO NASCIMENTO, 2006).
Os dados levantados sobre a formação profissional em Serviço
Social na UFAM e na UFPA inferem que, a despeito da significativa presença de ascendentes e descendentes de povos indígenas e
africanos, os currículos não assumem a questão étnico-racial como
conteúdo explicativo das desigualdades sociais, tanto na Graduação
como na Pós-graduação, reiterando a realidade nacional.
A maioria negra no Pará - assim compreendida como a somatória das pessoas autodeclaradas pretas totalizam 548.825 (quinhentas e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco) e pardas
totalizam 5.270.307 (cinco milhões, duzentos e setenta mil, trezentas
e sete) (IBGE, 2010) -, não significa, na prática, que exista construída
uma consciência negra, até porque essa síntese é feita pela força da
Lei, configurada no Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010). No
atual contexto, a negação pelas autoridades federais das legislações
voltadas aos direitos e a defesa da inexistência do racismo no Brasil,
reascendendo o debate sobre o colorismo, prestam um desserviço à
24 Ao abordar sobre as condições de vida e trabalho dos seringueiros, Leal (1991) destaca que eles constituíam-se “verdadeiramente [como] deserdados: um contingente de
seringueiros, de origem nordestina, transplantados para a Amazônia dos altos rios, que
lá ficaram, amarrados à miséria que os reproduziu como massa pauperizada da floresta
vivendo ao nível da pobreza absoluta; e os de etnia e cultura de origem nativa, agora já representados não mais pelo índio, que já estava, na prática, exterminado como raça aos fins
do século XIX, mas pelo cabôco, seu filho mestiço, que passa a ser o elemento social nativo
característico a partir desse período. Esses filhos nativos da Região passaram a compor a
enorme massa de deserdados sobre cujo trabalho a classe dominante regional conseguiu se
manter: na floresta e nos rios, remadores, pescadores, castanheiros, balateiros, caçadores,
canoeiros; no espaço urbano, a massa de braçais, trabalhadores domésticos, prostitutas,
que compunham a fonte e refletiam o resultado do sobretrabalho extraído, na Amazônia,
por essa classe dominante (p. 25).
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crítica do racismo. Como salientado no início desse capítulo, a figura
do pardo, reconhecido como o caboclo25,16pode usufruir de pequenos privilégios no contexto do racismo brasileiro, para uma realidade como a amazônica, em que essa presença é expressiva numericamente. Não é rara a presença de discentes, nas faculdades de Serviço
Social da UFPA e da UFAM, que tenham alguma dessas pertenças
racial/étnicas, principalmente com a adesão dessas universidades
à política das cotas raciais. Porém, pela cultura de não ser negro e
nem indígena, aliado a ausência de discussão nas faculdades, as(os)
mesmas/os não afirmam a pertença étnico-racial e, sobretudo, não
exigem disciplinas obrigatórias sobre a questão. Elas/es também se
transformam ou são vistos/as como discentes mestiços, diferente do
perfil de alguns/mas discentes do sul e sudeste, que reivindicam a
desmistificação do ser híbrido26.17.
Inexistem disciplinas obrigatórias, na grade curricular da
UFPA e da UFAM que tenham como objeto a referida discussão.
As experiências de disciplinas nesse sentido são Antropologia Cultural que, como o próprio nome indica, enfatiza o multiculturalismo
e as disciplinas de naturezas eletivas, vinculadas às atividades complementares e seminários temáticos, com carga horária reduzida, ou
seja, a/o discente cursa se quiser. Uma expressão desse quadro na
FASS/UFPA é o “Seminário Diversidade Étnico-Cultural no Brasil e
na Amazônia”, também de viés culturalista, com carga horária de dez
horas, que objetiva “oferecer um quadro analítico da discussão acerca da diversidade étnico-cultural configurada no Brasil e na Amazônia” (UFPA, 2007). De modo geral a atividade tem sido realizada
por meio de 01 (um) encontro, por vezes reunindo em um auditório
discentes das 03 (três) turmas dos turnos matutino, vespertino e no25 Segundo o professor e pesquisador da UFPA Aluízio Lins Leal o uso do termo caboclo
seria um erro por não haver o “l” no nheengatu, língua do qual o termo deriva. Essa advertência do pesquisador tem por base o “Dicionário da terra e da Gente do Brasil”, de B.
J. de Souza (1961), segundo o qual, a palavra cabôco provém do nheengatu caá-bôc, que
significa tirado do mato e é o termo apropriado para definir o descendente étnico e/ou
cultural do índio.
26 No caso da UFPA, o ativismo discente do Serviço Social tende a dar centralidade ao
anti-sexismo, anti-homofobismo das/os LGBTQIA+ descolado da questão étnico-racial.
Não existe na estrutura curricular das duas faculdades também disciplinas obrigatórias
sobre gênero embora alunas e alunos participem das discussões sobre revisão curricular.
Cabe destacar que a gestão do Centro Acadêmico de Serviço Social da UFPA (2019-2020),
por decisão das discentes, decidiu pela constituição de chapa única, composta apenas por
mulheres.
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turno, sendo a única atividade obrigatória onde pode ser discutida
(ou não) a questão das relações étnico-raciais.
Especificamente na UFAM, tanto no campus de Manaus quanto no de Parintins27,18existe na grade curricular obrigatória a disciplina “Questão Social na Amazônia” a qual, minimamente, aborda conteúdos sobre a expressão indígena no território amazônico e, ainda,
a disciplina “História Cultural da Amazônia”, que está presente no
currículo do curso em Parintins e traz o debate étnico-racial “pelo
alto” sem aprofundamentos como o tema merece.
A partir de 2009 foi iniciado na UFPA novo ciclo de avaliação do PPC, implantado desde 2005 e ainda em vigor, quando foram
apresentadas proposições e questionamentos tanto nas reuniões do
Conselho da Faculdade de Serviço Social, órgão consultivo e deliberativo, quanto no âmbito das relações interpessoais, quanto à eficácia
do “Seminário Diversidade Étnico-Cultural no Brasil e na Amazônia”, para o alcance do objetivo pré-definido para a formação profissional. Nos anos que se seguiram persistiram os questionamentos e,
porque não dizer, os tensionamentos para a aprovação de uma disciplina obrigatória com o mesmo peso das demais que integram o currículo, sendo a destinação de carga horária, supostamente, o único
entrave para a criação de novas disciplinas. Esta foi uma questão recorrente ao longo do processo e, somente em 2017, fomos comunicadas que a disciplina proposta, denominada “Relações Étnico-Raciais
no Brasil e na Amazônia” havia sido aprovada embora, considerando
que a avaliação do Projeto Pedagógico não foi finalizada, a disciplina
está aprovada, mas ainda não pode ser implementada28.19.
27 O curso de Serviço Social do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia –
ICSEZ vinculado à UFAM é fruto de um projeto do Ministério da Educação (MEC) intitulado “expandir do tamanho do Brasil” como proposta de expansão do ensino superior
para as áreas mais distantes dos estados brasileiros. Essa proposta contou com o Programa
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI,
Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007). A UFAM incorporou-se nesse programa no
ano de 2007, e a partir daí, ampliou vagas na capital (Manaus) e instalou novas unidades
acadêmicas em alguns municípios, sendo implantado em Parintins o ICSEZ com a oferta
de 07 (sete) cursos superiores, incluindo o Serviço Social.
28 No Serviço Social da UFAM, registramos a oferta do Seminário “Relações Raciais:
teorias e práticas interventivas do Serviço Social: refletindo sobre a produção do conhecimento e práticas profissionais”, que tem como objetivo “ampliar o debate acerca das relações étnico-raciais junto às/aos discentes em processo de formação e reúne alunas/os da
Graduação e da Pós”. Estas informações foram repassadas pela Profa. Dra. Heloísa Helena
Corrêa, responsável pela disciplina, quando de nossa participação, junto com a Profa. Elisabete Pinto, como palestrantes da referida disciplina, em maio de 2021. A proposta da
disciplina inclui convidadas/os de vários segmentos institucionais como gestoras/s, execu-
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Na Pós-graduação das 02 (duas) IFES o quadro é mais grave no tratamento dado à questão étnico-racial. Enquanto na UFPA,
programa mais antigo na Região, das mais de 200 (duzentas) dissertações defendidas até 2019, apenas 01(uma) dissertação de mestrado versava sobre movimento negro e 01 (uma) outra sobre povos
indígenas, na UFAM, no levantamento realizado das dissertações
até 2019, encontramos apenas 01 (uma) dissertação sobre violência doméstica contra indígenas Sateré-Mawé. Ademais, os núcleos
de estudos afro-brasileiros, ainda são tímidos nas universidades da
Amazônia, embora estudos demonstrem como esses espaços possibilitam a conscientização da pertença negra e indígena, estimulando
a autoestima2920e a necessidade de participação coletiva nas lutas e
mobilizações antirracistas nas quais se incluem, ainda, os conselhos
das faculdades, instâncias decisórias sobre revisão curricular, dentre
outras.
Estudiosas/os do tema têm advertido para as disputas de interesses e projetos presentes na elaboração de um Currículo e, nesse
sentido, Pacheco (2016) citado por Rocha (2019, p. 10) assevera que
“Currículo é um itinerário de educação e formação, com uma identidade cultural, histórica e socialmente contextualizada”. Ao explicar
os motivos pelos quais tornou o currículo objeto de seus estudos e
pesquisas, Rocha (2019) destaca:
Passei a compreender que há profundas relações entre os processos de seleção, distribuição, organização e ensino dos conteúdos
curriculares e a estrutura de poder do contexto social. Desta forma, passei a entender que o conhecimento considerado relevante
por nossas sociedades e por isto selecionado para ser ensinado
às novas gerações, pressupõe e constitui específicas relações de
poder (p. 11).
toras/es de políticas sociais, bem como docentes e representação estudantil da Graduação
e Pós-Graduação para discutir o tema. Na oportunidade, uma representante da reitoria da
UFAM, responsável pela Comissão de Heteroidentidade no processo de seleção das cotas
raciais, informou que o Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura, da referida
instituição, a partir de demanda do movimento indígena, interiorizou-se, ofertando turmas
em municípios com alta concentração de povos indígenas.
29 O prof. Dr. Paulo Henrique Fernandes Silveira, escreveu excelente artigo nesse sentido
intitulado “Políticas de acolhimento – sabedorias do movimento negro”, como resposta ao
descaso da Universidade Estadual de São Paulo (USP) ao suicídio de 03 (três) alunos negros apenas durante 01 (um) mês na Moradia Estudantil da instituição. Todos os suicídios
decorreram de práticas racistas institucionais e individuais, vivenciadas pelos jovens. O
artigo encontra-se publicado na edição do dia 02 de junho de 2021, no jornal GGN. Disponível em: https;// jornalggn.com.br. Acesso em: 02 de jun de 2021.
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As experiências da Graduação e da Pós-graduação da UFPA
e da UFAM têm ilustrado uma compreensão de Currículo que não
converge com os interesses de negras/os e de indígenas, até porque a
exemplo do corpo discente, o corpo docente em sua maioria é constituído por professoras/es que se autodeclaram brancas ou, no limite,
como caboclas/os. Não obstante, nas duas faculdades, registram-se
programas e projetos de extensão e pesquisa dirigidos para quilombolas e indígenas, principalmente com o ingresso dessas pessoas na
FASS/UFPA e na FASS/UFAM, nos últimos cinco anos.

CONCLUSÃO
A despeito da visibilidade dada pelo conjunto CFESS/CRESS
e pela ABEPSS ao debate relativo à questão étnico-racial, no contexto da Graduação e da Pós-Graduação no Serviço Social, ainda não
podemos afirmar que a discussão vem se consolidando na formação
profissional. O recente reconhecimento da raça como categoria empírica e analítica na área de produção do Serviço Social, como mais
um determinante que agrava as expressões da questão social, precisa ter desdobramentos e ganhar materialidade. Torna-se urgente
incluir no processo de formação profissional as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL,
2005), principalmente na Graduação em todas as regiões do país.
Na Amazônia, muito ainda há de ser feito em relação aos Currículos de Serviço Social, uma vez que inexistem disciplinas obrigatórias com conteúdo étnico-racial e os resultados das pesquisas na
UFAM e UFPA, oriundas das dissertações nos programas de Pós-Graduação, inferem que tais programas continuam alheios à temática, mesmo diante da efervescência da produção de autoras/es
negras/os. A questão indígena na Amazônia, em particular, tem sido
objeto de estudos e pesquisas, sobretudo nas áreas de Antropologia
e História mas, no Serviço Social, a lacuna persiste, bem como as dificuldades das/os profissionais da área na materialidade das políticas
sociais junto à diversidade de povos indígenas.
As/os amazônidas precisam ampliar as discussões sobre povos e comunidades tradicionais no cotidiano da formação uma vez
que, sem o conhecimento dessa dimensão da realidade regional, a
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práxis não se realizará em consonância com o que se defende no próprio PEP. Talvez essa seja uma das razões pela qual a Assistente Social Joaquina Barata Teixeira, uma das ex-presidentes da Federação
Internacional de Trabalhadores Sociais/FITS tenha proclamado, em
2008, durante a 19ª Conferência Mundial de Serviço Social, que “A
temática indígena é aquela que testa, verdadeiramente, a sinceridade
do discurso de compromisso com os direitos humanos. Que põe à
prova a fidelidade das refinadas referências ético-políticas” (CFESS/
FITS, 2008).
Vale registrar que, em 2020, a ABEPSS iniciou uma pesquisa,
por meio de questionário eletrônico, sobre o debate da questão étnico-racial como componente curricular dos cursos de Serviço Social.
Mesmo sem terem sido ainda divulgados os resultados da referida
pesquisa, os dados podem servir para alavancar a discussão e fazer
com que o supracitado tema ganhe espaço nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Serviço Social. Ademais, em 2021, por ocasião das
comemorações pelo dia da/do Assistente Social, o conjunto CFESS/
CRESS escolheu, como tema nacional e regional “Há mais de 500
anos, sempre na linha de frente. Trabalho pela vida e resistência dos
povos originários e comunidades tradicionais”. Sem dúvida, o tema
foi acertadamente uma das melhores escolhas, pois também contribui para a discussão étnico-racial na formação em Serviço Social na
Amazônia, onde negras/os, quilombolas e indígenas vivenciam, historicamente, um quadro de desigualdades sociais que são fetichizadas
por uma concepção de diferenças culturais, valorativas e cosmológicas difundida como objeto de consumo, própria da mercantilização
capitalista. A esse respeito Silveira (2001) afirma: “o fetichismo é a
forma capitalista da ideologia”. Essa assertiva nos permite observar
que os mesmos que hoje transformam a Amazônia em mercadoria,
discursam sobre sua importância para o futuro do planeta.
Em síntese, não há dúvidas de que o enegrecimento consciente do corpo discente de Serviço Social e das gestões do CFESS/CRESS
e da ABEPSS, explicam a inserção relevante do tema na agenda da
profissão, embora essa consciência não deva, como tendência posta,
repetir o silêncio, a fragmentação do passado: não cair na “armadilha
da identidade” (HAIDER, 2009), desarticulando raça/etnia e gênero,
da injunção de classe social.
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Diante do exposto, e embora essa seja apenas parte das ações
requeridas, torna-se necessário criar disciplinas obrigatórias que,
apesar de chamarem atenção para o fato de que o preconceito racial
não é uma questão apenas de ordem econômica, por outro lado, isso
não significa dar primazia ao racial “para esgotar a problemática nos
termos em que os norte-americanos converteram a relação racial,
numa análise que não questiona a sociedade, nem as classes e nem o
capitalismo” (FERNANDES, 1975, p. 23). A história tem mostrado
que a hierarquização das categorias empíricas e analíticas tem sido
funcional às fragmentações, às divisões, próprias do capitalismo racista e patriarcal, responsável pelas dores subjetivas/físicas da maioria da população brasileira, usuária do trabalho desenvolvido pelas/
os assistentes sociais.
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CAPÍTULO 9
FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E EaD NO
AMAZONAS: urgência de reflexão crítica em
contexto de pandemia
Márcia Perales Mendes Silva1
Márcia Irene Andrade Mavignier2
Aline Ribeiro de Lima3

INTRODUÇÃO
Para o poeta Carlos Drummond, vivemos “tempo de divisas,
tempo de gente cortada. De mãos viajando sem braços, obscenos gestos avulsos”. A complexidade e a aflição expressas poeticamente se
relacionam à intensificação dos imperiosos desafios se colocam na
cena contemporânea, pois a partir da década de 1990, com o advento
da crise estrutural do capital, o espraiamento do projeto neoliberal
no Brasil sob a batuta do processo de Contrarreforma do Estado brasileiro (BEHRING, 2008; DURIGUETTO, 2008; PEREIRA, 2007), as
ações e investimentos em políticas públicas sofrem um processo de
desmonte, ocasionando, por conseguinte, a subtração de direitos. No
que tange à política pública de educação, implementa-se uma reengenharia para atender às exigências do capital na era da financeirização da economia.
Em tempos de crise estrutural em que o “capital não pode
ter outro objetivo que não sua própria auto-reprodução (sic), à qual
tudo, da natureza a todas as necessidades e aspirações humanas, deve
se subordinar absolutamente” (MÉSZÁROS, 2002, p. 800), a educação apresenta-se de forma atraente para ser convertida em mercado1 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 Mestra em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (UFAM). Durante o Curso
de Mestrado foi bolsista CNPq. Atualmente é Bolsista de Apoio Técnico da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM. E-mail: aline.limaab@gmail.com
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ria de baixo custo e de rápido consumo, visto que a crise estrutural
não se restringe à esfera socioeconômica, adentrando às esferas da
vida social, pois, como sabemos, o “capital [...] não é uma potência
(Macht) pessoal; é uma potência social” (MARX & ENGELS, 1988,
p. 81).
Neste sentido, o desvelamento da complexidade e dinamicidade da crise do capital é crucial para o entendimento da reengenharia
educacional que ocorre no Brasil e que vem a favorecer a atuação das
Instituições de Ensino Superior – IES privadas por meio da expansão
e da inserção de novas modalidades de ensino, como a Educação a
Distância – EaD. Ressalta-se que esta modalidade de ensino está respalda pelo Decreto-Lei nº 1.044, artigo 2º, de 1969 (BRASIL, 1969),
Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9.394, de
1996 (atualizado pelo Decreto nº 5.622, de 2005), ganhou força em
2017, por meio do Decreto nº 9.057 que 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.
Afinal, vivencia-se ao longo das últimas décadas um crescente desenvolvimento de ferramentas que possibilitam o avanço das
Tecnologias da Informação – TIC´s, acompanhado do advento da
internet e todos os suportes tecnológicos que materializam seu uso,
como os celulares, computadores, tabletes e etc. Neste cenário, o ser
humano busca condições para acompanhar tais mudanças a fim de
responder as inquietações trazidas pelos novos tempos e como todo
movimento da realidade esse processo é contraditório e imerso a
uma imensa complexidade.
Nesse sentido, compreende-se que o Brasil, ao integrar um
projeto de mercantilização da educação na América Latina, “aprofundou a polarização também no âmbito educacional, com a indústria periférica importando ‘pacotes tecnológicos’ e sendo controlada
pelos centros financeiros e tecnológicos” (PEREIRA, 2007, p. 84),
adotando uma tendência claramente mercadológica, advinda do
atual ordenamento capitalista que passou a exigir profissionais especializados para atender prioritariamente às demandas postas pelo
mercado.
Segundo dados obtidos pelo Mapa do Ensino Superior no
Brasil (SEMESP, 2021), a modalidade de ensino à distância teve um
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aumento de 9,8% no primeiro semestre de 2021 nas instituições
privadas, já o ensino presencial, obteve queda de 8,9% no mesmo
período. Ainda de acordo com os dados, as universidades privadas
perderam 110 (cento e dez mil) estudantes matriculados na modalidade presencial, passando de 6,44 milhões de estudantes para 6,33
milhões. Na contramão, a modalidade a distância registrou um total
de 240 (duzentos e quarenta mil) novos estudantes, o que pode-se
inferir que no período pandêmico o EaD vivenciou um processo de
crescimento dada as atuais condições de trabalho remoto nas instituições de ensino superior.
Convém ratificar que o coletivo de profissionais de serviço social
posiciona-se contra a mercantilização da educação e o “conto da
sereia” que preside o discurso da ‘democratização do ensino’ que
por vezes tende a conduzir a uma política que teima aprofundar
as desigualdades sociais e regionais do país, “que assegura aos/às
ricos/as o ensino de qualidade e, aos/às que não possuem condições para acessar as poucas Instituições de graduação públicas
presenciais ou de custear a sua própria formação de qualidade,
são ofertados os cursos de ensino à distância (EaD) – expressão máxima da precarização e da mercantilização da educação”
(CFESS, 2014, p. 08).

No Amazonas, os cursos de Ensino a Distância registraram
um “aumento de 39% na rede privada, atingindo a marca de 15,8
mil matrículas, contra 11,3 mil do ano anterior”. Já nas instituições
públicas, em 2013 foram registradas 1,9 mil matrículas e em 2014
houve uma queda de 27% (total de 1,4 mil matrículas), se comparado
ao ano anterior (SEMESP, 2016, p.165). Em 2018, o EaD registrou
um aumento de 23,3% das matrículas no estado, já em 2019 o crescimento foi de 24,0% na rede privada (SEMESP, 2021).
Tal projeção antecede o período da pandemia da Covid-19,
o que sinaliza para a necessidade de nova pesquisa no período pós-pandemia, uma vez que a modalidade remota de ensino adentrou as
universidades e isso tende a potencializar a virtualização dos cursos
de graduação, já que a adoção e o prolongamento das medidas de
distanciamento físico entre pessoas requerem a adaptação do ensino
presencial ao formato remoto e isso leva inexoravelmente ao debate
sobre a EaD.
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Este artigo faz um recorte da dissertação de mestrado intitulada: “EaD, a distância nos separa? Um estudo sobre a formação profissional em Serviço Social no Amazonas”, submetida ao Programa
de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia
(PPGSSA). A pesquisa4 foi realizada entre 2018 e 2019, junto a 03
(três) Instituições de Ensino Superior, com a participação de 03 (três)
coordenadores de curso nos Polos de Apoio Presencial e 15 (quinze)
egressos. Constitui-se em estudo ousado que problematiza um tema
sensível para o coletivo profissional de serviço social, pois envolve
o debate sobre a EaD na formação acadêmica, especificamente em
relação à graduação em Serviço Social, com firme posição contrária
aquela modalidade por parte da categoria profissional, demarcada
pelo Conselho Nacional de Serviço Social (CFESS), Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO).
Quando se questiona acerca da incompatibilidade entre uma
formação em serviço social de qualidade e a EaD, inúmeras questões
emergem: Como é conduzida pelas IES pesquisadas a formação ofertada na modalidade EaD em Serviço Social no Amazonas? Como a
mediação teórico-prática é apresentada nesse contexto de formação?
Tal formação resguarda o que preconiza o Projeto Ético-Político
Profissional? Como os egressos dessa modalidade de ensino analisam o processo de formação em Serviço Social? Responder a essas
perguntas é de extrema importância para refletir e debater acerca da
mencionada incompatibilidade, sobretudo em tempos de pandemia
da Covid-19.
Não se cogita aqui esgotar uma discussão, com características
tão complexas e multifacetadas, mas contribuir e provocar novas reflexões acerca de um tema que se impõe e que requer mediações face
aos desafios impositivos da realidade, a partir da premissa de que
uma formação crítica e de qualidade são basilares para a profissão
serviço social, tomando-se como referência a Lei de Regulamentação
da Profissão (1993), o Código de Ética Profissional (1993), as Diretrizes Curriculares e o Projeto Ético-político Profissional.
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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FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E EaD: uma complexa
relação.
O Serviço Social é uma profissão historicamente construída
(IAMAMOTO, 2006) que acompanha o processo de construção
histórica da sociedade e suas relações, emergindo como mecanismo
das classes dominantes para pôr em prática suas estratégias para o
alcance de sua hegemonia. A autora conceitua serviço social como
uma “especialização do trabalho e a atuação do assistente social uma
manifestação de seu trabalho, inscrito no âmbito da produção e reprodução da vida social” e tem como objeto de seu trabalho a questão social “que tem como raiz comum: a produção social é cada vez
mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto
a apropriação dos seus frutos mantem-se privada, monopolizada por
parte da sociedade” (IAMAMOTO, 2006, p. 27).
No Brasil o surgimento da profissão se dá numa conjuntura
histórica em que o país necessitava de uma reorganização do cenário político, econômico e social. Dois fatores corroboram para este
cenário: o processo de transformação de acumulação capitalista, antes feito por meio de atividades agrárias e passando a se fazer por
meio da indústria (com a criação do polo industrial) e a tentativa da
burguesia em conter o movimento operário da época por meio da
repressão policial (MARTINELLI, 2003).
Destaca-se que as primeiras instituições de Serviço Social surgem na década de 1930 por meio do CEAS (Centro de Estudos e
Ação Social de São Paulo), em 1932, com forte influência da Igreja
Católica. Anos depois nasce a primeira escola de Serviço Social, em
1936, em São Paulo e, em 1937, no Rio de Janeiro (IAMAMOTO,
2006). O processo de construção da profissão no Brasil perpassa um
conjunto de diferenciadas teorias que foram gerando perfis profissionais heterogêneos. Enquanto profissão que “aceitou” uma identidade
atribuída, o serviço social sofre as inflexões da doutrinação católica
como base de formação nas escolas de serviço social.
Ademais, na década de 1940, foi criada a Associação de Ensino em Serviço Social - ABESS, em 1946, por assistentes sociais católicas e com forte orientação da igreja, que tinha como finalidade
“propor e coordenar uma política nacional de formação profissional
em serviço social, envolvendo de forma articulada a pesquisa, ensino
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e a extensão” (SILVA, 2015, p. 36). Sob a coordenação da ABESS, foram realizadas 14 convenções, palco de estudos, análises e pesquisas
sobre a formação em serviço social até 1967, período marcado por
forte presença da formação cristã nos cursos.
Será nos idos de 1960 que a categoria profissional refletirá
acerca da necessidade de se repensar a profissão, na tentativa de reorganizar-se com relação à metodologia, teoria e prática do profissional de serviço social no Brasil. Inicia-se nesse período um processo
chamado de “Movimento de Reconceituação do Serviço Social”, um
movimento de amadurecimento teórico-metodológico e político da
profissão, a partir da aproximação com a teoria marxista.
Esse fenômeno tipicamente latino-americano (IAMAMOTO,
2006) em nosso país deu-se no período da ditadura militar (1964
-1985), onde se destacam mais de 20 anos de censura, perseguição
política, perda de direitos e a repressão àqueles que se colocavam
contrários ao regime. Esse cenário político, econômico e social, proporcionou a reflexão para as modificações que seriam acordadas no
seio da categoria (OLIVEIRA, 2009).
Como marco inconteste da história do serviço social brasileiro o Movimento de Reconceituação representa um processo de ruptura necessária para que o Serviço Social brasileiro pudesse construir
sua autoimagem e acompanhar as transformações societárias que se
apresentavam naquela quadra da história de nosso país (NETTO,
2010; IAMAMOTO, 2006).
Com a expansão da categoria nos anos de 1970 e 1980 fez-se
necessário estruturar os rumos da formação profissional, a fim de
imprimir nela a nova identidade em processo de construção, o que
exigia a adoção de novos pressupostos que norteariam a construção
de um projeto profissional, com destaque para formação acadêmica.
A proposta de Diretrizes Curriculares para o curso de Serviço
Social, elaborada pela então ABEPSS (1996), trazia como exigência a
construção de reservas teórico-metodológicas que pudessem decifrar
a realidade frente às demandas sociais contemporâneas. Para tanto,
era mister uma aproximação crítica e rigorosa com as grandes matrizes do pensamento social, bem como engajamento político com os
segmentos organizados da sociedade, além das instâncias de representatividade da categoria profissional, sem esquecer do aperfeiçoamento técnico-operativo (IAMAMOTO, 2006).
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Entretanto, a proposta de currículo balizada pelas Diretrizes
Curriculares da ABEPSS se apresenta em uma conjuntura social
em que o Brasil iniciava o processo de implementação das políticas
neoliberais nos anos de 1990, período caracterizado também pela reformulação das políticas públicas para atender ao novo receituário
(BEHRING, 2008). Nesse controverso contexto, destaca-se a revisão
da LDB (1996) como um divisor de águas, uma vez que possibilitou a
abertura de mercado da educação, posta como serviço a ser ofertado
por instituições privadas, com forte inflexão na expansão do ensino
superior brasileiro (PEREIRA, 2007).
Ressalta-se que uma das consequências da Contrarreforma
do Estado foi à redução da atividade regulatória do Estado a mero
executor de políticas públicas, o que provocou “reformas econômicas orientadas para o mercado – abertura comercial e privatizações,
acompanhadas de uma política industrial e tecnológicas que fortaleça competitividade da indústria nacional; reforma da Previdência
Social; inovação dos instrumentos de política social; e reforma do
aparelho do estado (BEHRING, 2008, p. 178).
É nesse sentido que se deve ressaltar a importância da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS,
como entidade que organiza e coordena a formação em serviço social no contexto da graduação e pós-graduação, que construiu sua
atuação pautada em princípios fundamentais que assegurem a defesa
da universidade pública, gratuita, laica, democrática, presencial e socialmente referenciada (ABEPSS, 2021).
Na condição de entidade acadêmica e política, a ABEPSS vem
ao longo de sua história contribuindo para os avanços conquistados
pela categoria desde sua gênese. A princípio, com uma atuação ligada
a doutrinação cristã, típica daquele momento histórico da profissão,
mas a partir do final da década de 1970 e início da década de 1980,
inicia um processo de transformação da profissão, a partir do questionamento das teorias e do agir profissional, exigindo novos rumos
para a formação em serviço social no Brasil.
As Diretrizes Curriculares (DC) construídas a partir do processo histórico vivenciado pelo serviço social brasileiro buscavam
também alinhar a profissão aos novos tempos e prepará-la para os
novos desafios postos pelas transformações societárias, o que “im- 201 -

plica, pois, em compreender a profissão como um processo, vale dizer, ela se transforma ao transformarem-se as condições e as relações
sociais nas quais ela se inscreve” (ABEPSS, 1996, p. 5). Contudo, a
aprovação das DC em 1996 no contexto do neoliberalismo no Brasil,
difere do que foi construído em 1982, uma vez que no texto aprovado
retiram-se princípios importantes para a formação em serviço social.
Caputi e Moreira (2016, p. 98) afirmam que “em tempos de
agudizamento da lógica a educação perpetrada sob a égide da ofensiva neoliberal”, é urgente que façamos um debate sobre a importância
de assegurar a materialização das Diretrizes Curriculares a fim de
ofertar nas diferentes modalidades de ensino, uma formação crítica e
comprometida com o Projeto Ético-político da profissão.
Diante dessa afirmação, a ABEPSS preocupou-se em manter
na essência da proposta das DC, os princípios fundamentais e uma
lógica curricular que dessem à formação em serviço social uma competência teórica, técnica e ética, ancorada ao processo vivenciado
pela profissão nos moldes do novo projeto profissional. Porém, o advento do processo de mercadorização do ensino superior iniciado no
governo de Fernando Henrique Cardoso (1994/2002) e nos seguintes
de Lula (2003-20011) e Dilma (2012-2016), revela que tanto a expansão do ensino superior como das IES que ofertam o curso de serviço
social trazem à tona a qualidade da formação, bem como a oferta do
curso na modalidade à distância.
Parte-se do pressuposto de que o ensino a distância é 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).
Contudo, a reflexão deve ser ampliada, uma vez que com o advento
da Pandemia COVID-19 as instituições de ensino superior passam
a adotar a mediação por meio das Tecnologias de Informação e da
Comunicação (TICs) como forma de dar continuidade ao ensino
presencial em tempos de distanciamento social.
Ademais, 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). Por
mais que se busque diferenciar a EaD do Ensino Remoto (ER), tem- 202 -

-se que problematizar os caminhos da educação superior, principalmente durante e após a pandemia da Covid-19. Seria o ER uma
preparação para a virtualização, para a mudança para a EaD, especialmente dos cursos de graduação nas áreas das humanidades e das
ciências sociais aplicadas?

APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS SOBRE A EAD NO AMAZONAS: reflexões sobre a formação em serviço social - alguns
achados da pesquisa.
Os anos 2000 marcam o início das discussões sobre a inserção do EaD como modalidade de ensino nos cursos de graduação
em nosso país. Intensificam-se as ofertas na modalidade EaD com
relação ao curso de graduação em Serviço Social no estado do Amazonas, locus deste estudo, um estado da Região Norte do país que
possui uma área de unidade territorial de 1.559.167,889 km², composto por 62 municípios (IBGE, 2019).
As primeiras instituições que ofertam essa modalidade surgem em 2006: 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).
Números do e-MEC (2019) revelam a participação majoritária de instituições privadas com fins lucrativos (55,26%); as sem
fins lucrativos, correspondem a 42,10%; e as públicas, equivalem a
apenas 2,63%. No Amazonas o curso de Serviço Social é ofertado de
forma majoritária por IES privadas.
Em 2019, um total de 26 (vinte e seis) instituições ofertavam
vagas para o curso de Serviço Social no Amazonas na modalidade
EaD. Dessas, somente a UniNorte possuía Polo Sede no estado, estando as demais estão instaladas em outros estados da federação.
Destaca-se ainda que algumas destas instituições ainda não haviam
iniciado suas atividades no momento da realização da pesquisa,
quais sejam: FAESF/UNEF, FAEL, Centro Universitário Dom Pedro
II e UNILASALLE.
Participaram da pesquisa acerca da formação nos cursos de
Serviço Social à Distância 03 (três) IES, quais sejam: a. Anhanguera
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– UNIDERP, b. UNOPAR e c. ULBRA/Manaus. Ressalta-se que a
UNOPAR e Anhanguera – UNIDERP fazem parte do grupo KRONTON5, um dos maiores grupos educacionais do país com mais de 50
(cinquenta) anos de existência,
A investigação realizada traz à baila achados significativos sobre a formação em serviço social na modalidade a distância no Amazonas, quais sejam:
1. Dentre as exigências para o cumprimento do TCC, predomina
a elaboração de artigos científicos; todos (100%) os egressos pesquisados realizaram as atividades obrigatórias do curso, como
estágio supervisionado e o TCC;
2. Dentre os egressos pesquisados, 67% atuaram ou estão atuando como assistentes sociais, ou seja, asseguraram, por meio do
EaD, suas inserções no mercado de trabalho como profissionais
de serviço social;
3. A partir do olhar dos coordenadores, os três macros desafios
da formação em serviço social por meio de EaD são: a garantia
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a elucidação dos fundamentos do serviço social a partir de uma reflexão crítica (especialmente em relação ao estágio supervisionado
e ao TCC);
4. Para os egressos, entre as maiores dificuldades destaca-se a
assimilação das dimensões teórico-prática, ético-política e técnico-operativa, a partir da formação recebida, crucial para uma
formação competente, consistente e consequente.

O elenco de achados revelados pela pesquisa nos permite
inferir que a modalidade a distância é, de fato, uma realidade que
aponta tanto para o cumprimento de diretrizes do MEC como para
o descumprimento de diretrizes da ABEPSS. O debate em torno do
tema é permanente no âmbito do Serviço Social e o posicionamento das entidades representativas da categoria profissional é uníssono
ao afirmar incompatibilidade da formação com essa modalidade de
ensino, uma vez que ela se expressa como uma oferta de formação
aligeirada, mercantilizada e fere frontalmente o Projeto Ético-Político da profissão.
5 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/ acessado em 20.06.2019.
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Contudo, deve-se refletir que os achados de pesquisa apresentam-se como aspectos relevantes, sem, contudo, esgotar um conjunto de outras importantes informações sobre o tema pesquisado
para que, a partir deles, possam ser pensadas estratégias para melhor
organizar e qualificar a formação em serviço social no Amazonas,
tendo como base não só as Diretrizes Curriculares do MEC, mas,
sobretudo, as da ABEPSS, fruto de construção coletiva da profissão a
partir da realidade brasileira.
Dentre os principais questionamentos das entidades com
relação à formação em EaD, destacam-se: 1. A formação dentro de
uma lógica mercantilista que se utiliza do EaD constitui-se como um
meio de lucratividade; 2. A existência da precarização do trabalho
docente com vínculos empregatícios precários e baixos salários; 3. A
incipiente supervisão do Estágio Supervisionado; e 4. A inexistência
da Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no decorrer
do processo formativo (CFESS, 2015).
O elenco apresentado é de extrema importância e balizou as
reflexões em relação aos achados da pesquisa. De fato, a formação
em EaD constitui-se em uma modalidade de menor custo e de rentabilidade para as IES, assim como a inserção do docente por meio de
tutoria de disciplinas promove ainda mais a precarização do trabalho
(aspecto presente também no ensino presencial).
Já no que tange à disciplina obrigatória Estágio Supervisionado, destaca-se que a mesma se apresenta como um dos grandes
desafios, tanto na modalidade presencial como na modalidade de
EaD. Pesquisa realizada pelo CFESS na modalidade EaD aponta que
inúmeras fragilidades permeiam esses espaços, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ausência de supervisão acadêmica;
Supervisão acadêmica realizada à distância;
Quando presencial, realizada de forma esporádica;
O acúmulo de papéis, com o/a supervisor/a acadêmico/a
realizando duplo papel de supervisor/a acadêmico/a (docente) e de campo (assistente social);
Supervisores/as acadêmicos/as com registros em outros estados;
Supervisores/as acadêmicos/as com excesso de estagiários/
as supervisionados/as (CFESS, 2015, p. 28-29).
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Com base na pesquisa de campo realizada junto aos coordenadores pesquisados no que se refere a ULBRA, embora o discente
esteja inserido no espaço do estágio e sob supervisão de um profissional (supervisor de campo) da instituição concedente, identificou-se
que não há supervisão acadêmica (presencial) dos alunos no campo
de estágio, pois tal supervisão é feita via plataforma digital com a
mediação de um tutor a distância. Identificou-se, ainda, que no polo
de apoio presencial não há um supervisor acadêmico presencial para
realizar as orientações necessárias aos alunos e as visitas nos campos de estágio. Já na UNOPAR e UNIDERP-Anhanguera, a pesquisa mostrou que existem supervisores acadêmicos no Polo de Apoio
Presencial - PAP disponíveis para acompanhar os alunos no campo
de estágio. Para os egressos pesquisados quanto à qualidade da disciplina de Estágio Supervisionado, 80% afirmaram que era “muito
bom”, 7% “bom” e 13% “regular”. Mas qual seria a base de conhecimento dos mesmos para essa avaliação tão positiva?
No que se refere à Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, observou-se nítida fragilidade nos cursos pesquisados, uma
vez que para isso se exige qualidade do trabalho acadêmico a ser desenvolvimento com vistas a uma aproximação entre a universidade e
a sociedade, passando por um processo de autorreflexão crítica que
requer emancipação teórico-prática dos discentes sob orientação dos
docentes, objetivando a compreensão e materialização do significado
social do trabalho acadêmico a ser construído e desenvolvido. Sem a
existência da Indissociabilidade nos termos mencionados, a dimensão holística se perde e a visão do futuro profissional se fragiliza.
Ademais, quando se inquiriu aos coordenadores pesquisados
sobre os desafios da modalidade de oferta de ensino a distância, teve-se como principais respostas: a garantia da tríade entre ensino,
pesquisa e extensão no processo de formação (um dos princípios da
formação em Serviço Social) - 27,27%; a elucidação dos fundamentos do serviço social a partir de uma reflexão crítica (como propõem
as Diretrizes Curriculares da ABEPSS sobre a formação baseada na
teoria crítica) - para 18,18%; e ser desafiador atender às exigências
das Diretrizes Curriculares, devido às particularidades territoriais da
região - 8,18%.
Pode-se depreender, a partir da percepção dos coordenadores pesquisados, com relação à garantia da tríade ensino, pesquisa e
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extensão, que esse desafio encontra-se ligado ao processo formativo
que, muitas vezes, não apresenta as condições e o comprometimento
necessários por parte da IES formadoras, tanto na modalidade presencial como a distância, com o que preconiza as Diretrizes Curriculares da ABEPSS, uma vez que a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, sem dúvida, é um dos grandes desafios das unidades formadoras em serviço social (PRATES, 2017), com vistas à
efetiva materialização do projeto ético-político.
Os desafios são enormes, porém não basta constatá-los ou
identificá-los. Temos que problematiza-los à luz da realidade. As fragilidades no processo formativo tanto presencial quanto na modalidade EaD são inúmeras e possuem especificidades que não podemos
negar. Porém, a oferta da formação em serviço social por meio da
modalidade EaD está posta, é algo em curso, é um debate que precisa
aprofundado e qualificado, pois como nos ensina Barbosa (2021, p.9)
é sobre esse “chão o qual temos que arar, garimpar, edificar e sustentar nossas fortaleza para avançar nas lutas e conquistas”.
Pensar as Instituições de Ensino Superior, especialmente as
universidades, a partir de seus objetivos básicos de formação profissional, da geração de novos conhecimentos e da disseminação desses
conhecimentos, constitui-se em processo complexo face à natureza
diferenciadas dessas Instituições, às diversidades do trabalho acadêmico e ao processo de crise econômica, social, política, ética etc.
Sendo assim, defende-se que assegurar a formação em serviço
social que queremos e que merecemos, ou seja, a defesa da formação
crítica de qualidade passa inexoravelmente pela reflexão crítica, visto que “não é possível transpor conteúdo e projeto presencial para
o remoto. É possível usar o ensino remoto como um instrumento
emergencial” (ABEPSS, 2021. p.15). Porém, devemos pensar projetar
e edificar estratégias para fazermos o caminho de volta em defesa de
uma formação de qualidade e crítica.

CONCLUSÃO
Compreende-se que o ato de pesquisar é um “artesanato intelectual” (MILLS, 2009), uma construção ligada diretamente a um
momento específico da vida cotidiana do pesquisador e dos participantes da pesquisa. Ao buscar a produção do conhecimento cientí- 207 -

fico, além de fazer uma escolha de vida e de carreira, o pesquisador
forma-se a si próprio à medida que reflete e interpreta a realidade de
forma rigorosa, ética e fidedigna.
As reflexões apresentadas demonstram quão necessárias é a
construção do conhecimento e seu permanente aprofundamento
sobre a realidade da formação em serviço social na modalidade de
ensino a distância, a qual se configuraria como uma das principais
ameaças ao projeto de formação ancorado nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, segundo alguns autores e as entidades da categoria
- CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO.
A formação em serviço social por meio do EaD cresce a passos
largos no Brasil e o estado do Amazonas não se constitui em exceção.
A análise da realidade estadual sobre o tema, realizada a partir do
referencial teórico específico, da pesquisa documental e da manifestação de coordenadores e egressos de três IES pesquisadas, possibilitou a construção de análises e respostas (sempre datadas no tempo
e no espaço), sem qualquer pretensão de generalização. Contudo,
os pontos aqui levantados, assim como o tempo atual que vivemos
cujo avanço da virtualização e o uso das TIC’s promovem uma “revolução” no ensino, urge a necessidade de se discutir e qualificar a
formação em serviço social tanto na modalidade EaD como na modalidade presencial, pois essas modalidades encontram-se relacionadas dialeticamente e devem migrar para o fortalecimento do Projeto
Ético-Político da profissão.
Dessa feita, é vital destacar que o debate sobre a formação em
serviço social na modalidade de ensino a distância é real e em tempos de pandemia da Covid-19 tende a avançar, haja vista o constante crescimento de IES que ofertam o curso nessa modalidade, assim
como a utilização de ensino remoto e ensino híbrido por parte de
instituições que ofertavam o curso exclusivamente na modalidade
presencial.
O debate com vistas à reiteração ou novas proposituras é amplo e deve abarcar mais rigor quanto ao cumprimento efetivo e com
qualidade das Diretrizes Curriculares no decorrer do processo formativo, avaliação (docente e discente) da modalidade de EaD. No
que se refere ao papel das entidades representativas da categoria,
espera-se maior articulação, fiscalização (CFESS/CRESS) e a inicia- 208 -

tiva de novas pesquisas para uma análise atualizada da formação na
modalidade EaD, assim como uma revisão crítica do ensino remoto
e da modalidade hibrida dos cursos de graduação, uma vez que a
pandemia da Covid-19 trouxe questionamentos e encaminhamentos
não previstos.
Enfim, em um cenário adverso que nos provoca, confunde e
exige enfrentamento, a precarização da formação em serviço social
se dá de maneira mais veloz na esfera privada, e ainda na modalidade
EaD, mesmo cientes que ela avança no ensino presencial e na esfera
pública também. Porém, a discussão e reflexão é mister para que o
ensino universitário não seja reduzido “ao treinamento, à transmissão de conhecimento e ao adestramento que marcam o ensino pasteurizado, fragmentado e parcializado” (IAMAMOTO, 2008, p. 437),
e para que isso não realize o melhor caminho é o trabalho coletivo,
o melhor antídoto, pois representa a construção de um caminho hegemônico, pautado no coletivo profissional que acredita ser de vital
importância conhecer e refletir sobre esse processo de forma conjunta, inda a sua raiz, o que requer discutir criticamente a expansão
do ensino superior e suas implicações no trabalho e na formação em
serviço social.
Espera-se que o conteúdo ora apresentado possa contribuir
com o aprofundamento teórico da categoria com relação à formação
em serviço social na perspectiva crítica ao EaD. Ressalta-se a necessidade de novos estudos, haja vista a quantidade de IES formadoras
tanto do Amazonas como de outras regiões do país, afinal são inúmeras as reflexões sobre essa temática, mas, para finalizar, podemos
nos apoiar em Netto (2005, p.308) ao apontar o novo paradoxo a
muito sinalizado por Lukács: “o caminho acabou — e, por isto mesmo, a viagem apenas começa”.
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CAPÍTULO 10
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL: um tema
em questão na produção do Serviço Social
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INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, torna-se imperioso o retorno ao debate sobre a ética profissional e Serviço Social, uma vez que a realidade brasileira atravessa um período fortemente marcado por grandes
contradições e desigualdades sociais, com a prevalência de valores
conservadores, xenofóbicos, racistas, misóginos, etc., identificados
nas práticas sociais que estão em consonância com a atual direção da
gestão do governo federal e são reproduzidas nas ações governamentais e nos discursos da cúpula do atual governo brasileiro.
Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo geral
apresentar o levantamento da literatura acerca do Código de Ética
profissional do Serviço Social nos últimos dez anos e as principais
problematizações registradas nesses estudos.
1 Assistente Social, Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pós-doutorado na Universidade Livre de Berlin/Alemanha. Professora Associada da
Faculdade de Serviço Social e do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Trabalho, Direitos Humanos
e Seguridade Social (TRADHUSS). E-mail: aazevedo@ufpa.br
2 Assistente Social, Doutora em Política Social pela Universidade de Brasília. Pós-doutorado no Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE. Professora Adjunto da Faculdade de
Serviço Social e do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal
do Pará. Integrante do Grupo de Pesquisa Trabalho, Direitos Humanos e Seguridade Social
(TRADHUSS). E-mail: cilene@ufpa.br
3 Assistente Social, Doutora em Ciências Socioambientais pelo Núcleo de Altos Estudos
Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Professora Adjunto da Faculdade de Serviço Social e do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal
do Pará. Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Urbanas e Movimentos
Sociais na Amazônia (GPPUMA). E-mail: roselene@ufpa.br
4 Assistente Social, Doutora em Ciências Socioambientais pelo Núcleo de Altos Estudos
Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Professora Associada da Faculdade de Serviço Social e do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do
Pará. Coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Urbanas e Movimentos
Sociais na Amazônia (GPPUMA). E-mail: cruz.sandra761@gmail.com
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Destaca-se que essa pesquisa se desenvolve a partir de ações
do Procad/Amazônia nº 21/2018, realizado em parceria e cooperação entre a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), a Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e a Universidade Federal do Pará (UFPA); e objetiva contribuir para a produção
de conhecimento sobre a formação e o trabalho do assistente no norte e sul do Brasil.
Também, vale ressaltar a importância do debate em torno da
temática da ética profissional e dos valores presentes no projeto ético
político da profissão para o continuo desenvolvimento da formação
e a consolidação do trabalho profissional do assistente social na atualidade em bases resguardando os valores democráticos.
Essa pesquisa teve como base investigativa o levantamento da
literatura apresentada em publicações que continham conteúdos referentes ao Código de Ética Profissional. Desse modo, foram levantadas informações em periódicos da CAPES, que teve como universo
de pesquisa os artigos das principais revistas brasileiras da área de
Serviço Social, como Temporalis, Ser Social, Argumentum, Katálysis, Textos e Contextos e Serviço Social e Sociedade.
O presente estudo apresenta apontamentos acerca dos diferentes códigos de ética, os fundamentos teóricos e filosóficos que
marcam a profissão, em distintos momentos, desde sua gênese até
a constituição do Código de Ética de 1993, em vigor; assim como,
discute os desafios postos aos profissionais que defendem o Projeto
ético-político progressista, legitimado pelas entidades de representação da categoria e sua relação com uma realidade adversa, profundamente marcada, por práticas sociais e profissionais de inspiração
conservadora.
O conservadorismo do Serviço Social tradicional, assistencialista, registrado na origem da profissão, infelizmente, ainda está em
voga no exercício sócio-ocupacional de muitos profissionais. Contudo, importa sinalizar que, ao longo da história, o Serviço Social
apresenta inúmeras transformações no seu exercício interventivo.
Tais mudanças deixam marcas na profissão e são visíveis, ao
se considerar as primeiras formulações dos códigos de ética, nos anos
1940 e, depois, nos anos 1960 e 1970, baseadas nos princípios filosóficos neotomistas, e mais tarde, em uma combinação desses valores
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cristãos com os fundamentos de base estrutural-funcionalista.
Na sequência, na década de 1980, surge o Código de Ética de
1986, a partir da insatisfação de muitos profissionais, evidencia-se a
tentativa de ruptura com o conservadorismo profissional e, posteriormente, a formulação do atual Código de Ética de 1993 assentado
em valores democráticos, em defesa da cidadania, pautado em um
projeto de sociedade mais igualitário e diverso.
Compreender essa construção histórica, a partir da análise
dos códigos de éticas profissionais possibilita conhecer os vários momentos profissionais marcados por um intenso processo de renovação profissional. Contudo, o processo de intenção de ruptura com
o tradicionalismo profissional, que teve seu ápice no Congresso da
Virada, ainda está em curso e, nos espaços sócio ocupacionais, os
conflitos em torno de projetos societários divergentes, por vezes excludentes, continua a ser uma realidade.
O texto em tela foi organizado em cinco momentos, a seguir:
o primeiro apresenta uma breve introdução. O segundo momento
aponta reflexões sobre os diferentes Códigos de Ética da profissão até
o atual código profissional e busca descortinar os processos históricos, teóricos e políticos presentes nos momentos em que os mesmos
foram construídos. O terceiro momento apresentam-se a metodologia, os procedimentos de coleta de dados e alguns resultados da pesquisa. No quarto momento, apresentam-se as considerações finais e,
na sequência, as referências.

CÓDIGOS DE ÉTICA E PROJETO ÉTICO-POLÍTICO: gênese
e trajetórias de resistências
Este tópico tem como objetivo apresentar os fundamentos
que envolveram os Códigos de Ética profissionais do Serviço Social.
Faremos uma breve exposição dos Códigos desde 1947 a 1993. Daremos ênfase aos Código de 1986 e 1993 por consideramos os documentos mais relevantes em termos de avanços organizativos da
categoria e por expressarem uma proposta de superação do modo de
produção por vislumbrá-lo nos seus limites em termos de acesso a
emancipação humana.
Os primeiros Códigos de Éticas foram datados de 1947, 1965
e 1975. Eles expressaram uma perspectiva baseada no neotomismo e
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positivismo, concepções que influenciaram tanto a formação quanto
o trabalho do assistente social na época. Segundo Barroco e Terra
(2012), apenas o de 1975 faz um acréscimo diferente que foi o personalismo, mantendo, dessa forma, as demais referências tradicionais.
A base da doutrina da Igreja católica foi o que sustentou os documentos até 1986.
Oriundos de um pensamento filosófico de bases teológicas, os
fundamentos e os valores afirmados pelo neotomismo só têm
sentido no interior de uma lógica que supõe a aceitação de
determinados princípios absolutos: a existência de Deus, de uma
essência humana predeterminada à história e de uma ordem
universal eterna e imutável (BARROCO; TERRA, 2021, p. 44).

Conforme Brites e Sales (2000, p. 29-30), a ética tradicional,
pois, presente tanto no documento de 1947 quanto no Código de
1965, era apenas de caráter controlador e normativo, convertendo
o código de ética num instrumento essencialmente corporativo, que
empreende, por meios legais, a adequação da prática profissional ao
estabelecido, de forma conectada ao coroamento filosófico da defesa
dos status quo.
Ainda, segundo Brites e Sales (2000), no decorrer da década
de 1960, operou-se uma mudança no perfil profissional dos assistentes sociais, que vão se distinguindo das pioneiras da profissão de
características católicas e de cunho moral, origem burguesa e opção
profissional entendida como uma vocação.
A partir desta época, os profissionais são oriundos das camadas médias da sociedade, o que é explicado pela expansão e consolidação do mercado de trabalho e o assalariamento dos profissionais,
tendência que se intensificará nos anos de 1970.
Porém prevalece até a década de 1980, “um projeto profissional que aprofunda os vínculos do Serviço Social com o conservadorismo. Essa perspectiva se traduziu numa concepção de prática
profissional assentada em estratégias de controle e psicologização”
(BRITES; SALES, 2000, p. 31). Tal matriz conservadora é dotada de
caráter modernizador e tecnicista, o que será sistematizada nos
Documentos de Araxá (1967) e Teresópolis (1970). No âmbito
das disposições ética e normativas, ele se materializa no Código de
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Ética de 1975, mantidos os pressupostos filosóficos neotomistas.
No Código de Ética de 1975 aprofundaram-se, sobretudo, os
vínculos teóricos metodológicos do Serviço Social com o estrutural-funcionalismo, expressando o adensamento da lógica racionalista,
cientificista, asséptica e a-histórica, como parâmetros técnico-operativos ao desencadeamento da prática profissional (BRITES; SALES,
2000, p. 34-35).
Com o surgimento do código de 1986 rompe-se com essa visão tradicional e a reflexão ética deixa de ser puramente teórica e passa a se constituir uma ação prática. O primeiro ponto inovador desse
código foi a negação dos pressupostos filosóficos abstratos e idealista
do passado. Parte-se do princípio de que toda a reflexão ética porta
uma concepção filosófica. Mas esta não é neutra como se afirmava
nos códigos anteriores. Assim como não existe a tão mencionada
neutralidade profissional no exercício da prática profissional. Desta
forma, observa-se que é necessário a construção de um novo projeto
profissional, com uma nova postura profissional que exigiria maior
qualificação no desempenho de suas práticas e que tenha leitura crítica da realidade.
No documento de revisão do código de 1986, divulgado pelo
CFAS/CRAS, o mesmo aponta para os limites da autonomia de um
código ética, na construção de novos padrões de ética na sociedade.
É preciso conjugar o código de ética profissional com a qualidade da
prática profissional, com a consciência política e com a organização
da categoria. A reflexão ética apresenta-se como uma mediação entre
o saber teórico metodológico e os limites e as possibilidades da prática profissional.
A prática do assistente social circunscreve-se em torno da
viabilização dos direitos sociais e políticos. Esta questão dos direitos
sociais está em consonância com a questão da cidadania que é um
tema bastante contraditório. Pois, ao mesmo tempo em que o Estado
liberal conservador propicia as condições jurídicas para a vigência
dos direitos sociais, ele boicota com os mecanismos próprios, as iniciativas de um movimento das classes trabalhadoras em direção a
conquistas desses direitos. A grande contribuição do Serviço Social
é colaborar para a defesa e garantia dos direitos sociais da população
usuária das políticas e programas sociais.
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Ao longo dos anos 90, do século passado, os movimentos organizativos da categoria de Serviço Social caminham para um projeto mais igualitário e livre, no qual a afirmação de valores éticos é
imprescindível para ação profissional.
Quanto ao Código de Ética de 1993, cada valor exposto no código tem um sentido preciso e deve ser respeitado: liberdade entendida enquanto autonomia; emancipação, expansão dos indivíduos
sociais: cidadania compreendida como garantia dos direitos sociais;
justiça social para assegurar a universalidade dos bens e serviços coletivos aos programas e políticas sociais; democracia, incentivando o
respeito à diversidade e à participação de todos; garantia do pluralismo enquanto luta hegemônica entre tendências.
A democracia é um dos componentes básicos do Código de
Ética de 1993, pois é o único padrão de organização política capaz
de assegurar valores essenciais como a liberdade e a equidade.
Dessa forma, quando mencionamos a palavra democracia deixamos
claro que não estamos pautados em uma democracia baseada nos
princípios burgueses e liberais. Uma análise da democracia isenta
de uma abordagem acerca das contradições e dos conflitos sociais
ligados à sociedade capitalista mostra-se simplista e limitada. Com
relação à incompatibilidade entre democracia e capitalismo, salienta
Wood (2006, p.18):
E é incompatível não apenas no caráter óbvio de que o capitalismo representa o governo de classe pelo capital, mas também no
sentido de que o capitalismo limita o poder do povo entendido
no estrito significado político. Não existe um capitalismo governado pelo poder popular, não há capitalismo em que a vontade
do povo tenha precedência sobre os imperativos do lucro e da
acumulação, não há capitalismo em que as exigências de maximização dos lucros não definam as condições mais básicas da
vida.

Quanto à questão da liberdade e igualdade há um compromisso tácito com a liberdade e a igualdade no Código de Ética de 1993.
Quanto aos valores universais, esse grande tema da reflexão ética não
é uma prerrogativa do Serviço Social. Pelo contrário, inúmeros autores dedicaram suas vidas na construção de uma nova ética, na qual a
liberdade sempre foi destacada como elemento central da vida. Marx
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já dizia que a liberdade é condicionada com as possibilidades de formação social e econômica. Não se pode esquecer as limitações desse
conceito numa sociedade burguesa, marcada por relações alienadas.
Quanto à reafirmação do Código de Ética de 1993, fica perfeitamente claro e pertinente as preocupações presentes em tal documento. Mostra que o debate em torno da ética é mais do que uma
exigência filosófica de normatização de uma categoria; é um instrumento de ação prática e está voltado para a construção de uma nova
ética fundamentada numa perspectiva dialética.

LEVANTAMENTO DA LITERATURA: resultados da produção de conhecimento
A produção de pesquisas acerca do Código de Ética Profissional pode ser um instrumento que servirá tanto para o processo de
formação continuada, como para manter o debate do tema sempre
atualizado. Dessa forma, debater o Código de Ética é de extrema importância para a profissão e, nesse projeto de investigação, é impossível investigar os processos formativos e de intervenção sem tratar
da Ética profissional.
A pesquisa teve que passar por alguns ajustes durante o processo em função da dificuldade de encontrar dados. No primeiro
levantamento realizado foi demonstrado um número relativamente
baixo de produções sobre o Código de Ética de 1993, pois a pesquisa
inicial foi dos anos de 2014 a 2018, como não houve registro ampliou-se para 2008 a 2018. Assim como a palavra-chave também foi
ampliada. Primeiro, foi utilizado o termo código de ética profissional, posteriormente, ampliou-se a busca para ética profissional e ética. Ainda assim, a busca ficava limitada, houve novamente a necessidade de ampliar a pesquisa para trabalho e formação profissional.
A organização dos resultados se deu da seguinte forma: no
primeiro momento, apresentaremos o número de artigos em cada
revista (as revistas publicadas selecionadas para o levantamento foram: Argumentum; Ser Social; Serviço Social e Sociedade; Textos e
Contextos; Katálysis e Temporalis); e, em seguida, faremos uma reflexão do conteúdo relativo ao tema abordado por cada revista.
Nas Revistas foram encontrados 30 (trinta) artigos e 02 (duas)
resenhas sendo: 04 artigos e 02 resenhas na Revista Argumentum;
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apenas 02 artigos na Revista Ser Social, no período de dez anos
(2008-2018); 09 artigos direcionados ao Código de Ética Profissional
na Revista Serviço Social e Sociedade; 04 artigos na Revista Textos
e Contextos; apenas 02 artigos na revista Katálysis; e 09 artigos na
Revista Temporalis.
Na revista Argumentum foram identificados apenas 04 (quatro) artigos e 02 (duas) resenhas, sendo 02 (dois) artigos e 01 (uma)
resenha, discorrendo sobre ética com o foco no plágio e na ética na
pesquisa; 01 (uma) resenha sobre a ética na história a partir de uma
interpretação ontológica materialista; 01 (um) artigo com foco na
formação profissional em Serviço Social, e mesmo tendo como palavras-chave: Política de Educação Superior; Formação e Exercício
Profissional; Estágio Supervisionado; e Serviço Social, apenas citam o
código de ética em um determinado momento, mesmo discorrendo
sobre a defesa dos princípios e dialogando acerca da direção social
do projeto ético-político voltado para um exercício profissional mais
competente e, consequente, não faz um aprofundamento e nem um
destaque ao Código de Ética Profissional que faça a relação com essas
palavras-chave; e 01 (um) sobre o trabalho formação profissional no
âmbito do SUAS, que apreende a importância de discutir sobre o
referido código vinculado ao debate de formação e trabalho profissional.
Assim, ressaltamos a importância de aprofundarmos o debate sobre a ética profissional e Serviço Social, tendo como base seus
aspectos ontológicos, uma vez que é fundamental para refletir e materializar o projeto profissional dos assistentes sociais, bem como os
desafios e as dificuldades que se apresentam no processo de execução
do fazer profissional.
Portanto, o projeto ético-político do Serviço Social constitui-se
no pilar fundamental da categoria profissional, uma vez que ele
preserva os princípios emancipatórios do gênero humano, carrega a luta histórica dos movimentos sociais, os quais deram
condições sociopolíticas que permitiram o profissional de Serviço Social estruturar um projeto profissional crítico que buscou romper com suas matrizes conservadoras. O marco legal da
profissão e as diretrizes curriculares são baluartes desse projeto e
constituem-se na essência da profissão, bem como nossos órgãos
representativos (ABEPSS, CFESS/CRESS e ENESSO) que têm
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o compromisso com o rigor acadêmico e teórico, balizados nos
princípios éticos e políticos e nos fundamentos teóricos e metodológicos como expressão do avanço profissional, frente a uma
conjuntura desfavorável e adversa (CARDOSO, 2012, p. 12).

Dessa maneira, o compromisso profissional com valores e
princípios expressos no Código de Ética de 1993 aponta para as determinações da competência ético-política profissional. Essa competência não depende somente de uma vontade política e da adesão a
valores, mas da capacidade de torná-los concretos, donde sua identificação como unidade entre as dimensões ética, política, intelectual
e prática, na direção da prestação de serviços sociais (BARROCO,
2010, p. 205).
Na revista Ser Social foram publicados apenas 02 (dois) artigos nos últimos dez anos que tem certa relação com o tema. O primeiro trata sobre as lutas sociais e a objetivação do Projeto Ético Político (PEP) que faz alusão aos Códigos de Ética de 1986 e 1993, mas
seu foco é o PEP. O outro artigo tem como elemento central a ética
voltada para a pesquisa.
De acordo com Forti (2005), o Código de Ética de 1986 é importante, pois pode ser considerado como um “divisor de águas” na
história da ética profissional do Serviço Social, uma expressão que
marca a direção para o rompimento com o conservadorismo na profissão, porém partícipe das questões intrínsecas aos desdobramentos
históricos do Movimento da década de 1960, representando a sua
vertente de inspiração mais crítica.
Com o Código de Ética de 1993 firmaram-se importantes valores e diretrizes para o exercício profissional. Este código traz como
um valor ético central a emancipação humana e autonomia dos usuários e dos profissionais. Apesar de associar a ética profissional apenas
ao código de ética, é necessário entender que está vai além, uma vez
que o Código é apenas um documento, a ética deve ser vivenciada no
cotidiano profissional, no processo de trabalho, pois o profissional
deve assumir uma postura crítica em suas ações, objetivando a consolidação dos direitos de seus usuários.
Na revista Serviço Social e Sociedade tem-se 09 (nove) publicações no campo amplo da ética. O primeiro está voltado para o Código de Ética Profissional de 1993, abordando os valores do referido
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código aplicados à execução do Programa Bolsa Família, enfatizando
os desafios postos a sua efetivação. O segundo tem uma íntima relação com o Código de Ética de 1993 e trata das avaliações realizadas
pelos assistentes sociais sobre situações de suspeita de negligência
contra criança e adolescente, que abre uma discussão à luz da ética
profissional. O terceiro promove uma discussão acerca dos desafios
que são colocados aos assistentes sociais que atuam na área da saúde,
especificamente em contextos hospitalares, no atendimento direto
aos usuários, trazendo uma reflexão das dimensões éticas que estão
presentes no trabalho profissional que são constitutivas da identidade da profissão, propagando-se em vários níveis, desde a ética dos
cuidados até a ética militante e de proteção social, sinalizando a necessidade de qualificar o conhecimento e o trabalho profissional.
O quarto artigo trata da ética na perspectiva de investigar a
percepção dos profissionais acerca do racismo, do preconceito e da
discriminação racial no seu trabalho cotidiano; trata sobre os desafios
do projeto ético-político, assinalando as principais determinações da
sociabilidade contemporânea para evidenciar o chamado éthos dominante no contexto de cenário pós-moderno, bem como, as formas
de ser que favorecem a efetivação do neoconservadorismo, criando,
assim, obstáculos à viabilização dos valores e dos pressupostos do
Código de Ético Profissional.
O quinto artigo encontrado na revista Serviço Social e Sociedade trata de algo que ainda hoje tem se mostrado como um desafio
à profissão que é o racismo institucional, relacionando esse debate
ao Código de Ética Profissional e a percepção do profissional acerca
dessa discriminação e preconceito. Esse artigo dá subsídios para [re]
pensar essa luta cotidiana que se trava contra o racismo e que está
impregnado nas instituições, nas políticas públicas e na própria ação
dos diversos profissionais que atuam com a garantia de direitos.
No sexto artigo, é enfatizada a ética e o sigilo profissional, os
quais são problematizados a partir do debate do exercício profissional do assistente social. O sétimo e o oitavo artigos trazem o debate dos 80 anos de Serviço Social no Brasil; um destaca a trajetória
histórica do Serviço Social brasileiro, considerando a direção social
da profissão e o processo de ruptura com o conservadorismo, além
disso, enfoca as determinações e os caminhos da profissão a partir do
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projeto ético-político profissional hegemônico em sua relação com
as lutas sociais e os direitos dos trabalhadores; e o outro, resgata elementos do percurso dos 80 anos do Serviço Social no Brasil, balizados nos Códigos de Ética, como expressão da dinâmica processual
em que a profissão foi concebida, reconceituada e renovada.
O nono e último artigo dessa revista ressalta sobre as conquistas éticas da profissão remetendo-se aos Códigos de Ética de 1986 e
1993, que romperam com os pressupostos que predominaram durante mais de quarenta anos nos Códigos de Ética do Serviço Social
no Brasil.
Nesse sentido, ressaltamos que esses debates englobam a discussão das concepções em torno da ética profissional e Serviço Social, como base para análise da dimensão ético-política do Serviço
Social, e, também, o significado teórico-político dos princípios do
Código de Ética profissional de 1993.
Para Sarmento (2011 p. 5-6), “a ética, ao ser retomada, assume o significado do questionamento diante do que é a realidade,
e, também do que deveria ser nossa vida cotidiana”, ou seja, “uma
vida cotidiana na qual a escolha moral é tomada de decisão, poder e
conflito, isto é, política”. Portanto, é preciso considerar que o “questionamento que marca a experiência ética implica uma leitura totalizante destas mesmas situações cotidianas, ampliando a possibilidade
de respostas profissionais, o que requer, além de clareza de finalidade
ético-política, uma sólida competência teórico-metodológica”.
Sarmento (2011) enfatiza que na abordagem marxista a ética é
construção histórico-humana, concebida com base na crítica radical
da alienação decorrente do trabalho abstrato, tendo como horizonte
a construção de uma nova ética que visa à libertação humana, ou
seja, uma ética que é crítica da moral existente.
Na revista Textos e Contextos encontramos 04 (quatro) artigos que ressaltaram os códigos de ética, a instrumentalidade e a
teoria social crítica e sua consecutiva materialização no conteúdo ético-político do trabalho profissional do assistente social.
No primeiro artigo, a temática é enfatizada a partir do resultado das reflexões realizadas por ocasião da elaboração da dissertação de mestrado do autor intitulada “Os elementos do projeto ético-político profissional e seu debate”, que destaca os desdobramentos
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da teoria social de Marx no cenário atual da ética profissional e na
consolidação da direção social da profissão, sendo estes dois marcos
resultados do acúmulo teórico nas décadas anteriores.
O segundo artigo discute a questão dos instrumentos e técnicas ligados à profissão. Além disso, aborda o significado sócio-histórico do instrumental técnico-operativo do Serviço Social e, ainda, a
utilização de uma perspectiva analítica, histórica e teórica, que permite apreendê-lo na sua condição de parte da intervenção da profissão no âmbito das relações sociais e não como um conjunto de
instrumentos e técnicas utilizados de forma padrão. Faz um destaque
para o ano de 1980, como década a qual foram colocadas em prática
algumas diretrizes influenciadas pelo pensamento marxista.
No terceiro artigo encontramos um debate sobre a renovação do Serviço Social no país e o Projeto Ético-Político. Além disso,
ressalta as bases teórico-políticas do tema participação, tendo como
referências as discussões sobre a intenção de ruptura. Entre os elementos e fatos que caracterizam resumidamente a intenção de ruptura estão: o método BH, a aproximação com o pensamento marxista
e gramsciano, a criação dos cursos de pós-graduação, a conjuntura
de redemocratização do país, o Congresso da Virada em 1979, a expansão do mercado editorial, as diretrizes curriculares de 1982 e o
Código de Ética de 1986.
O quarto artigo apresenta as expressões do conservadorismo
nos Códigos de Ética dos assistentes sociais de 1947 e 1965, buscando contribuir para a reflexão sobre fundamentos teóricos e filosóficos presentes nos dois primeiros Códigos de Ética do Serviço Social.
Além disso, apresenta aspectos do neotomismo contidos nestes códigos e demarca as suas relações com perspectivas ideológicas e políticas que pretendiam orientar as ações profissionais dos assistentes
sociais nos diferentes contextos históricos, nos quais se inscrevem
esses códigos de ética, contribuindo, dessa maneira, com o debate
sobre aspectos do tradicionalismo ético, na trajetória sócio-histórica
do Serviço Social no Brasil.
É importante destacar que a instrumentalidade, como
mediação do exercício profissional, contribui com a superação do
imediatismo no cotidiano profissional propiciando uma atuação
crítica e competente e possibilita a apreensão das particularidades da
atuação profissional e as singularidades do cotidiano.
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A instrumentalidade possibilita aos assistentes sociais a concretização de seus objetivos no cotidiano profissional e se coloca,
também, como categoria constitutiva do fazer profissional com a articulação das dimensões constitutivas da profissão (teórico-metodológica; ético-política e técnico-operativa) e estratégicas na elaboração
de instrumentos profissionais para alcançar suas finalidades.
Unidade social da profissão está em responder às necessidades
das classes sociais, que se transformam, por meio de muitas mediações, em demandas para a profissão. Estas são respostas qualificadas e institucionalizadas, para o que, além de uma formação
social especializada, devem ter seu significado social reconhecido pelas classes sociais fundamentais (capitalistas e trabalhadores) [...] a profissão adquire este espaço quando o Estado passa
a interferir sistematicamente nas refrações da questão social
(GUERRA, 2007, p. 06).

Santos, Filho e Backx (2017, p. 27) defendem “a concepção de
que o exercício profissional se constitui de uma totalidade, formada
pelas três dimensões [...] que mantêm uma relação de unidade, apesar
de suas particularidades”, sendo a dimensão técnico-operativa como
o ‘modo se ser’, o ‘modo como aparece’ a profissão em meio “ao movimento das três dimensões”. A dimensão teórico-metodológica se
expressa na “abordagem teórico-crítica” que apreende o movimento
da história (YAZBEK, 2019 apud SILVA, 2020) e a dimensão ético-política que ultrapassa o saber científico, abarcando também uma
ação, a partir de determinados princípios e valores (SILVA, 2020).
Na revista Katálysis foram publicados 02 (dois) artigos nos últimos dez anos. O primeiro analisa a relação entre o Serviço Social,
a moral e a ética, tendo como pano de fundo a problematização do
princípio da responsabilidade social em relação à intervenção do Serviço Social junto às pessoas idosas.
O segundo artigo traz como tema ética e formação profissional
em Serviço Social: do conservadorismo à emancipação, o qual faz uma
leitura crítica dos currículos de Serviço Social, desde 1936 até as diretrizes curriculares de 1996. Além disso, aponta considerações acerca dos
desafios refere à necessária efetivação da transversalidade da ética na formação do atual projeto político pedagógico dos cursos de Serviço Social.
A revista Temporalis é outra revista que mais abordou artigos
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diretamente relacionados ao Código de Ética Profissional, trazendo 09 (nove) artigos, sendo que o primeiro aborda a experiência do
Projeto Itinerante desenvolvido pela Gestão da ABEPSS 2011-2012,
em parceria com o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), e a
questão da ética na formação profissional em Serviço Social na atualidade, partindo da sistematização dos Relatórios dos Regionais da
ABEPSS, das experiências do Projeto ABEPSS Itinerante, no que se
refere ao módulo 04 do curso: “A Ética na Formação Profissional”,
evidenciando inúmeras questões que atravessam a formação profissional à luz da ética.
O segundo artigo analisa a frase “a sua liberdade termina
quando começa a do outro”, desmistificando o individualismo implícito à mesma, a partir de uma concepção marxiana de liberdade
levando em consideração os limites do capitalismo como valor ético
central. A sua análise é feita a partir da liberdade como um pressuposto do CEP, dando direção ao fazer profissional. O terceiro artigo
encontrado trata de assumir uma postura forjada no Código de Ética
Profissional. O quarto artigo traz reflexões acerca da ética profissional e seus valores, na perspectiva da tradição marxista, na relação
com a questão das drogas e a questão do proibicionismo e antiproibicionismo e, a partir disso, a discussão sobre compatibilidade entre o proibicionismo e a ética profissional, focando no trabalho do
assistente social na política de drogas.
O quinto artigo faz a tentativa de compreender qual a função
que o complexo categorial da ideologia pode exercer na intervenção
profissional do assistente social, bem como, defende a necessidade
de apreensão da ideologia enquanto um complexo que explicita e
regula as subjetividades e objetividades de homens e mulheres sob
as relações sociais capitalistas; debate este tão necessário para a sustentação do Projeto Ético-Político, Código de Ética Profissional, Lei
que Regulamenta a Profissão e das Diretrizes Curriculares. Levando
em conta as contradições sociais entre capital/trabalho, reafirmando
a ideologia enquanto função social como basilar para o profissional e
a direção crítica e propositiva referente a sua intervenção com vistas
a universalização dos direitos sociais e emancipação humana.
O sexto artigo dessa revista aborda a relação entre conservadorismo e laicidade do Estado e do exercício profissional, apontando
os desafios postos ao Projeto Ético-Político no enfrentamento deste
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debate e na luta contra o conservadorismo na atualidade, aprofundando o debate dentro do Serviço Social frente a resistência ao conservadorismo e à ideologia burguesa de dominação, partindo da lógica ética concernente ao CEP, na perspectiva da defesa da liberdade
e dos direitos humanos em sua radicalidade.
Por isso, o artigo remete à urgência de luta da categoria pela
defesa do Estado laico – que não se encontra diretamente em um
ponto específico no Código de Ética de 1993, mas pode ser visualizado na relação dos profissionais com os usuários, nas entidades
da categoria, bem como, nas instituições em que trabalham – como
uma maneira de confrontar o conservadorismo que ainda persiste na
atualidade e nega essa laicidade.
No sétimo artigo, encontramos o debate sobre o pensamento
pós-moderno e formação profissional em Serviço Social, no qual se
discute sobre os fundamentos do Serviço Social e aponta a urgência
de se debater sobre a corrente de pensamento pós-moderna e sua
relação (ou não) com a tradição marxista.
O oitavo artigo aborda as diretrizes curriculares da ABEPSS e
os valores éticos e políticos para a formação profissional em Serviço
Social. Nesse artigo, os autores debatem a questão da construção do
Projeto Ético-Político no âmbito da Formação Profissional em Serviço Social; as discussões são acompanhadas de reflexões sobre a importância do fortalecimento do Projeto Ético-Político. Além disso,
traz um debate sobre as diretrizes curriculares da ABEPSS de 1996,
na condição de referência de reafirmação de uma perspectiva crítica
engendrada na teoria social marxista.
O nono e último artigo dessa revista traz como debate as contradições entre os limites postos nos primeiros anos do presente século e as possibilidades de resistência coletiva, cujos fundamentos
do projeto profissional crítico devem articular-se às lutas gerais na
direção de uma nova ordem societária.

CONCLUSÃO
Como foi explicitado anteriormente, e de acordo com Alvim
(2006), os Códigos de Ética Profissionais não são neutros e portam
valores, princípios e deveres que estão em consonância com projetos
societários existentes na sociedade.
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Segundo essa ótica, a ética é considerada uma esfera fundamental da vida social, que possibilita a afirmação do homem enquanto ser social, livre e consciente, distinto do ser natural; uma das
instâncias – ao lado do trabalho, da arte, da ciência e da política –
portadora da possibilidade da elevação das singularidades ao gênero
humano, tornadas autênticas individualidades; capacidade humana
de escolher, livre e conscientemente, entre alternativas historicamente possíveis, com base em valores, tendo em vista a satisfação de uma
determinada necessidade social. A ética é uma forma de objetivação social, atividade mediadora entre esferas e atividades humanas,
expressão das relações sociais, cuja práxis fundamental é o trabalho
(ALVIM, 2006, p. 22).
Ainda, de acordo com Alvim (2006), há muitas vezes a compreensão equivocada e restritiva da ética, somente como um instrumento diretivo e jurídico, o qual irá ditar o comportamento ou a
postura de determinada pessoa no cotidiano de trabalho. A realidade
é que a ética colocada pela profissão pauta-se de forma transdisciplinar a valores e princípios, e a sua aplicabilidade se expressa por meio
de “escolhas teóricas, ideológicas e políticas que embasam, uma direção política ao projeto, daí sua designação de projeto ético-político”
(ALVIM, 2006, p. 43).
Como diz Barroco (2010), o exercício profissional, em consonância com o Código de Ética Profissional de 1993, dá subsídios
para a dimensão prático-operativa, na perspectiva da universalização
dos direitos sociais e mecanismos democráticos. Portanto, faz-se
necessário o conhecimento do referido código, bem como, sua apropriação pelos profissionais, desde o processo de formação profissional e é imprescindível para o exercício sócio interventivo.
Góes (2018, p. 20) analisa a importância de estudar o cotidiano, a partir das leituras de Netto (2012). Nesta abordagem, o cotidiano aparece não somente como sinônimo de rotineiro e repetitivo,
mas a partir dele pode “emergir grandes possibilidades de criação
e transformação da realidade”. Desse modo, é preciso compreender
que as determinações sociais têm implicações nas vidas das famílias
usuárias dos serviços sociais.
Portanto, o cotidiano profissional é e deve ser visto como espaço de reflexão que possa embasar uma postura e ação crítica do assis- 230 -

tente social na realidade social e que seja capaz de materializar ações
que estejam em consonância com o Código de Ética Profissional.
Nunes e Justino (2018) avaliam que – mesmo em um contexto de adversidades, de ideologia neoliberal – é possível e necessário seguir na direção do Código de Ética para um fazer profissional
com uma dada direção social, na medida em que nos dias atuais “o
complexo da ideologia sob nortes neoliberais não mais se assume enquanto função social, mas sim, enquanto falsa consciência do real”
(NUNES; JUSTINO, 2018, p. 287).
Diante do que foi encontrado na pesquisa, ao longo dos últimos dez anos, nota-se que, dentre os trabalhos encontrados alguns
têm relação com o Código de Ética Profissional, o que não quer dizer
que esses artigos tenham a proposta de discutir diretamente acerca
do referido código de 1993. Portanto, apesar dos diversos trabalhos
registrados no levantamento que tangenciam a temática, importa sinalizar que o número de artigos encontrados parece ser pequeno se
considerarmos a importância da temática para a formação profissional e a intervenção profissional.
Após vinte anos de discussão sobre a relação entre Ética e
Serviço Social, observa-se um desconhecimento por parte de alguns
profissionais do Código de Ética Profissional de 1993 e do Projeto
Ético-Político e, essa ausência na profissão somada à falta de aprofundamento teórico e metodológico, pode gerar inúmeras limitações
e fragilidades para os profissionais no seu exercício sócio-ocupacional e pode ocasionar diversos equívocos na realização do trabalho
profissional.
Ao analisar o período de 10 (dez) anos de produções registradas em revistas qualificadas na área, questiona-se: se essas produções bibliográficas contribuem para a formação de futuros assistentes sociais e constam na bibliografia dos cursos de Serviço Social; se
essa contribuição da graduação e pós-graduação sobre o Código de
Ética Profissional de 1993 tem rebatimentos nos espaços sócio-ocupacionais onde trabalham os assistentes sociais; e, se esses trabalhos
apresentam indicações para a compreensão das novas demandas e
necessidades sociais postas aos profissionais que estão nos diversos
espaços sócio-ocupacionais.
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CAPÍTULO 11
O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO
CREAS EM TEMPOS DE PANDEMIA
Cristiane Bonfim Fernandez1
Fabianne Cristina Rodrigues Sampaio2

INTRODUÇÃO
O artigo desenvolve uma reflexão sobre o trabalho do Assistente Social em um Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) em tempos de pandemia, na cidade de Manaus.
Para tanto, considera-se a experiência de assistentes sociais do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias – PAEFI do CREAS-Leste no período de março de 2020 a julho
de 2021. Alguns questionamentos permeiam a discussão em pauta,
entre os quais os formulados nas questões que seguem: Quais os impactos da pandemia na atuação do Serviço Social no CREAS? De que
forma e em que condições o assistente social do CREAS tem desenvolvido seu trabalho em tempos de pandemia?
Este texto estrutura-se em dois tópicos. O primeiro intitulado
Serviço Social no CREAS e Pandemia e o segundo A forma de atuação
do assistente social em tempos de COVID 19. A escolha do locus de
pesquisa está relacionada à vinculação de uma das autoras ao CREAS
supracitado. Trata-se, portanto, de uma amostra intencional dos sujeitos em que os pesquisadores são livres para escolher as fontes de
pesquisa, buscando valorizar os significados da vivência profissional
no espaço institucional, articulada à reflexão em pauta.
1 Professora do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas. Doutora em Política Social pela Universidade de Brasília. Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa
em Processo de Trabalho e Serviço Social na Amazônia (GETRA). E-mail cristiane@ufam.
edu.br
2 Assistente Social da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC). Especialista em Violência Doméstica pela Universidade Federal do Amazonas.
Pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Processo de Trabalho e Serviço Social na
Amazônia (GETRA). E-mail fcrs04@hotmail.com
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SERVIÇO SOCIAL NO CREAS E PANDEMIA
Pensar a respeito do Serviço Social no CREAS em um cenário
pandêmico na sociedade hodierna nos remete a uma reflexão sobre
pandemia que pode ser compreendida como a “situação em que uma
doença infecciosa ameaça muitas pessoas ao redor do mundo simultaneamente” (BBC, 2020). A Covid-19 é uma doença respiratória
aguda causada pelo vírus Sars-CoV-2, sigla em inglês para síndrome
respiratória aguda severa e foi identificada pela primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China.
O termo Covid-19 deriva da sigla para Coronavirus Disease 2019, ou doença do coronavírus de 2019, indicação do ano que
se iniciou o surto. Inicialmente, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) informou que o surto do novo
coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, e, em 11 de março de 2020, declarou que estávamos diante de uma pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2).
(OPAS, 2021). O surto do coronavírus, desde o início de 2020, se
disseminou rapidamente em várias regiões do mundo com impactos
diferentes, obrigando a população a se adaptar a chamada nova normalidade. No início se pensava que esse novo vírus iria passar rapidamente ou ser controlado, como outros vírus. Todavia, a realidade
mostrou a força de uma nova cepa que vem se modificando ao longo
do tempo, e se tornando resistente. A ausência de medicamentos e
tratamentos adequados, obrigou o mundo inteiro a tomar medidas
de enfrentamento desde o seu surgimento.
Para enfrentar essa doença governos locais, estaduais e nacionais recomendaram ou impuseram medidas de restrições como
isolamento e distanciamento social, uso de máscaras, alcool 70%, lockdown, proibição de atividades não essenciais a fim de reduzir a propagação do vírus. O mundo se viu de cabeça para baixo, com milhares de mortes acontecendo e sendo noticiadas diariamente. Crianças,
jovens e adultos perdendo familiares para a COVID 19; mulheres
sobrecarregadas ao transferir o trabalho institucional para o espaço
doméstico, tensão nos cuidados familiares, aumento do número de
desempregados e subempregados, condições precárias de trabalho,
intensificação das desigualdade sociais e educação comprometida.
“A pandemia afetou profundamente a rotina do sistema escolar e
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de suas escolas devido a suspensão de aulas presenciais que foram
inevitáveis e importantes para não propagação do vírus” (CASTRO,
2020. p.12).
A desproteção social - intensificada pela pandemia - trouxe
consequências gravíssimas, principalmente, para a população mais
pobre. Os sem tetos e os que moram em casas sem as mínimas condições de vida, como se protegem? Como respeitar o distanciamento social sem ter os direitos mínimos garantidos? Consoante Castro
(2020) todas as dimensões das condições de vida estavam sofrendo
regressões antes mesmo da chegada da pandemia, em razão da crise
econômica. A maioria da população já vivenciava o drama de ter sua
renda e poder de compra reduzidos; a violência, insegurança, pobreza, trabalho infantil e desigualdade aumentando. Diante do cenário
em que a população, em especial crianças e adolescentes, não tem a
escola como rede de apoio diário, tornam-se ainda mais vulneráveis
a todos os tipos de violência, física e psicológica, sexual, negligência
e abandono dos estudos.
A população impactada pela crise econômica e de saúde pública, e muitas vezes, familiar recorre também à assistência social,
a fim de garantir proteção social. Neste contexto, o Serviço Social
desempenha um papel fundamental, e tem no projeto ético político
e no Código de Ética da Profissão, o compromisso declarado com a
proteção social, ou seja, a garantia de direitos a trabalhadores, desempregados, subempregados em situação de vulnerabilidades e de
violação de direitos
A proteção social é compreendida a partir da ótica da Política
Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada em 2004, embora
não se restrinja a ela, uma vez que a interface com outras políticas
é condição necessária para que essa garantia se efetive. Importante
ressaltar que a assistência social, enquanto política de proteção social, envolve um conjunto de ações, cuidados, benefícios ofertados
pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a fim de reduzir
o impacto das vicissitudes sociais e naturais tanto ao ciclo da vida,
como também a dignidade humana e a família (BRASIL 2005). Não
há proteção social sem políticas públicas e estas são formuladas e
implementadas mediante a utilização de recursos que possibilitem a
oferta e a manutenção dos serviços essenciais à população.
- 237 -

Desta forma, compete a assistência social garantir proteção
social à família por meio de seguranças afiançadas, tais como segurança de acolhida, de convívio ou convivência familiar e de sobrevivência, rendimento, autonomia, a fim de garantir o desenvolvimento
humano, a qualidade de vida da população (BRASIL, 2005). No entanto, há um grande desafio em garantir esses direitos, pois o que
se vê no Brasil são regressões, ampliação das desigualdades sociais,
fragilização dos mecanismos de participação e do controle social,
ou seja, um verdadeiro desmonte de proteção aos direitos humanos
(SILVEIRA 2017). Com o advento da pandemia impactando a sociedade, a economia, o Estado brasileiro, as desigualdades sociais se
intensificaram. O número de desempregados no país hoje, conforme
a PNAD (2021) é de 14,8 milhões, atingindo principalmente jovens,
mulheres. O índice de desemprego foi de 14,7% no primeiro trimestre deste ano. Isso significa mais pessoas em busca do direito à proteção social, seja, por meio de um emprego, ou da assistência social,
como forma de enfrentamento da pobreza e da violação de direitos.
A assistência social precisa ser fortalecida nesta luta por garantia de proteção social, pois trata-se de um direito aos que dela necessitam, e em conjunto com a saúde e a previdência social compõem
a seguridade social brasileira. Mas, quem é o público da assistência
social e por quem são atendidos? De que forma são atendidos ou não
em tempos de pandemia?
A população que vive em situação de vulnerabilidade social
devido a pobreza, privação ou que tenham os vínculos afetivos fragilizados são atendidos, por serviços, programas ou projetos que segundo a PNAS (2005) integram a rede de Proteção Básica. Pessoas
com deficiência e idosos com mais de 65 anos em situação de vulnerabilidade são atendidos por esta rede, recebendo o Benefício de
Prestação Continuada (BPC). Desta forma, é importante destacar
que se trata de uma política social que se configura como um meio
de concretizar direitos sociais visando uma cidadania ampliada, ainda que muitos a considerem como um favor.
Além da população cujos laços estão fragilizados, mais grave
ainda é a situação de famílias e indivíduos que se encontram “em situação de risco pessoal e social, devido ao abandono, aos maus tratos
físicos e, ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas,
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cumprimento de medidas socioeducativa, situação de rua, situação
de trabalho infantil” (BRASIL, 2005, p.38), O atendimento assistencial destinado a esse público é a modalidade da Proteção Social Especial (PSE), a qual distingue os níveis de atendimento às violações de
direitos, em média e alta complexidade.
Em relação aos serviços de média complexidade, o atendimento é ofertado nos Centros de Referência Especializada em Assistência
Social (CREAS) às famílias e indivíduos com seus direitos violados3,
mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos,
portanto, não necessitam de acolhimento institucional. Quando existe a necessidade de acolhimento institucional, cujos vínculos familiares são rompidos ou inexistentes, compete a PSE de Alta Complexidade ofertar o acompanhamento (Resolução CNAS nº 109/20094).
Para padronizar, tipificar, em todo território nacional, os serviços de proteção social básica e especial temos a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 109 de 2009. No entanto, no
Amazonas, somente em 2017, o SUAS é regulamentado por meio da
Lei estadual nº 4.509 de 13 de setembro e a Secretaria de Estado de
Assistência Social – SEAS se configura como órgão gestor da política
da Assistência Social no estado. Em Manaus, “treze anos após a implementação da PNAS foi aprovada a Lei nº 2.234, de 19 de julho de
2017, que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social - SUAS
no município” (MANAUS, 2021, p 12).
Um dos serviços ofertados no CREAS Leste é o de Proteção
e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias - PAEFI5, que
apoia, orienta e realiza o acompanhamento das famílias com um ou
3 Violações de direitos: Violência física, psicológica e negligência; Violência sexual: abuso
e/ou exploração sexual; Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida
socioeducativa ou medida de proteção; Tráfico de pessoas; Situação de rua e mendicância;
Abandono; Vivência de trabalho infantil; Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/
submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem
de usufruir autonomia e bem estar; - Descumprimento de condicionalidades do PBF e do
PETI em decorrência de violação de direitos. (Resolução CNAS nº 109/2009).
4 Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais
5 Público Atendido: Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos, como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua;
abandono; trabalho infantil; discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família em decorrência de violação de
direitos; cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida
e de Prestação de Serviços à Comunidade por adolescentes, entre outras.
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mais membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Seu
objetivo é contribuir para o fortalecimento da família no desempenho
de sua função protetiva, para restaurar e preservar a integridade e
as condições de autonomia dos usuários, rompendo com padrões
violadores de direitos no interior da família para não incidência de
violação de direitos (BRASIL, 2013)
Em meio ao cenário atual de isolamento e distanciamento
social ocasionado pela pandemia do Coronavírus, o Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos aponta que no período
de março de 2020 a março de 2021, recebeu 37,5 mil denúncias de
violações aos direitos humanos decorrentes da Covid-19, através do
Disque 100 e do Ligue 180, dentre as quais 1,8 mil contra a crianças e
adolescentes. A violência contra crianças e adolescentes representou
no primeiro semestre de 2021, 81% das denúncias do Disque 100,
as quais ocorreram dentro da casa da vítima. No mesmo período
em 2020, o número de denúncias chegou a 53.533 e mais de 93%
(30.570) são contra a integridade física ou psíquica da vítima (BRASIL, 2021). Estas vítimas devido ao distanciamento social perderam
ou tiveram reduzidos os contatos com a rede de apoio, como escola,
unidades de saúde, CRAS e instituições religiosas, que poderiam acolher as denúncias e acionar os órgãos de responsabilização.
Quando os órgãos de responsabilização são acionados para
investigar as denúncias de violações de direitos, o indivíduo e/ou a
família também são encaminhados ao CREAS de abrangência territorial, com o objetivo de receber atendimento contínuo e especializado pelo serviço PAEFI, que realiza as atividades essenciais como:
acolhida, escuta, estudo social, orientação, encaminhamentos, atendimento psicossocial, articulação interinstitucional, dentre outras
ações. Todavia, com a pandemia, muitos destes atendimentos ficaram comprometidos ou limitados tendo em vista a obrigatoriedade
de trabalho remoto, com todas as suas implicações, o que será visto
mais adiante.
Antes da pandemia os indivíduos e famílias compareciam diretamente na unidade CREAS Leste para o atendimento inicial com
os técnicos de referência do serviço, porém, com a necessidade de
prevenir a transmissão do vírus, e seguindo as orientações dos órgãos
de saúde, dos decretos e portarias da gestão municipal ocorreu uma
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mudança do fluxo de atendimento, principalmente, com a deliberação de que órgãos e serviços públicos municipais desenvolvessem
suas atividades na modalidade remota de teletrabalho, conforme publicado nos decretos municipais6.
Nos primeiros meses de 2020, foi possível observar junto ao
PAEFI do CREAS Leste uma redução de novos casos para acompanhamento, se comparado ao ano de 2019. Este dado está relacionado a redução de denúncias de violências sexuais ocasionadas, entre
outras razões, pelo isolamento social. Nos meses de maio e junho de
2020 não foram registrados no centro especializado nenhum recebimento de novos casos e no mês de setembro ocorreu o maior número de novas famílias para acompanhamento de 2020, totalizando
10 novos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.
(CREAS, Leste).
Hoje, o atendimento e as medidas sanitárias em relação à
Covid-19 se modificaram, vivemos o retorno aos espaços públicos,
a população está mais próxima da rede de serviços. No período de
janeiro a julho de 2021 o PAEFI registrou a abertura de 13 novos
prontuários para acompanhamento e atualmente 155 indivíduos e/
ou famílias realizam atendimento por diversas violações de direitos,
sendo 143 casos referentes à violência sexual (abuso e exploração
sexual) contra crianças e adolescente, representando uma média de
92% do total de casos em acompanhamentos na unidade (Idem).Isso
pode estar relacionado às medidas de flexibilização ocorrida, a um
processo de conscientização do cidadão. Como afirma Castro (2020)
alunos pobres longe da escola estão expostos aos riscos da fome, violência física, psicológica e exploração sexual.
Se a situação não estava boa antes da pandemia, houve uma
tendência para piorar quando ela se instala. A situação de emergência de saúde pública ocasionada pela Covid-19 surpreendeu a so6 Decreto Municipal nº 4.776, de 13 de março de 2020 - Dispõe sobre medidas temporárias
de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Administração Pública Municipal; Decreto Municipal Nº 4.779, de 16 de março de 2020 - Dispõe sobre
o regime temporário de teletrabalho aos agentes públicos com idade igual; Decreto Municipal Nº 4.780, de 16 de março de 2020 - Dispõe sobre a situação anormal, caracterizada
como emergencial, no Município de Manaus, e dá outras providências; Decreto Municipal
Nº 4.787, de 23 de março de 2020 - Declara estado de calamidade pública no município
de Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19, dentre outras normativas e
documentações oficiais; Decreto Municipal Nº 4.789, de 24 de março de 2020 - Dispõe sobre o regime excepcional de teletrabalho aos agentes públicos no âmbito da Administração
Pública Municipal.
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ciedade que não estava preparada para enfrentar o distanciamento
social. Cidadãos, trabalhadores e gestores ficaram atônitos com a velocidade de contágio do vírus. Foram estabelecidas novas estratégias
de sobrevivência e trabalho, impondo a necessidade de reorganização da política e dos serviços, aliado ao fato da espera da imunização
para toda a população. O susto provocado pela Covid19 nos leva a
indagar se o reconhecimento da pandemia na cidade de Manaus foi
imediato? Inicialmente houve uma paralisação temporária de atendimentos presenciais no CREAS, e as equipes técnicas foram obrigadas a desenvolverem suas atividades na modalidade de teletrabalho, revezamento e escala, dentro das limitações existentes, até que
se estabelecesse novas estratégias para oferta do acompanhamento
remoto frente aos desafios impostos pelo Coronavírus.
A partir de junho de 2020, os atendimentos de acolhida presenciais retornaram de forma reduzida e gradual, a partir de setembro daquele ano, quando as unidades passaram a receber os equipamentos de proteção individual - EPIS e equipamentos de proteção
coletivo – EPC para prevenção dos trabalhadores e condições de
atendimento e outros materiais de proteção para oferta do atendimento. É importante ressaltar que o regime de escala entre os trabalhadores deste CREAS permanece; a situação de emergência em saúde pública foi prorrogada pela gestão municipal por mais 180 dias, a
contar de agosto de 20217.
O funcionamento e a oferta do serviço no CREAS sofreu mudanças devido a COVID-19 e o contato inicial do usuário/responsável/Outra Instituição/Serviço com o equipamento socioassistencial
que antes era presencial passou a ser virtual, mediante o recebimento
de mensagens via WhatsApp Institucional, SMS, E-mail ou ligação ao
CREAS, desde que apresentando o documento de encaminhamento
para posterior agendamento de atendimento presencial na unidade
com o responsável familiar e o técnico (Assistente Social ou Psicólogo) do serviço. Essa metodologia foi possível por meio da articulação
com as outras instituições de forma que os usuários fossem orientados pelas mesmas, a estabelecer primeiramente contato telefônico
ou enviar mensagem para o CREAS Leste, antes de se direcionarem à
7 Decreto Municipal nº 5.124 de 11 de agosto de 2021 – Declara pelo período de 180 dias,
situação anormal, caracterizada como emergencial, no município de Manaus, em razão da
pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

- 242 -

unidade, não tendo a necessidade de comparecer presencialmente a
fim de evitar a aglomeração de pessoas na instituição.
A equipe do serviço PAEFI é composta por 02 assistentes sociais e 02 psicólogos, mas, deveria contemplar um profissional de
direito, segundo a Resolução do Conselho Nacional de Assistência
Social – CNAS nº 17/2011. Além desta defasagem, quando se iniciou
a pandemia, um 01técnico de psicologia, do grupo de risco, passou a
realizar seu trabalho 100% de forma remota. Associado a este cenário, de recursos humanos limitados, outro profissional se afastou do
trabalho por infecção da Covid 19 e temporariamente o serviço funcionou com 02 profissionais e registra-se que os períodos de férias
de alguns servidores foram alterados. Atualmente, agosto de 2021, o
psicólogo que integra o grupo de risco retornou as atividades laborativas, por estar completamente imunizado desde junho de 2021.
A unidade conta hoje com o revezamento de advogadas que
integram outros CREAS, mas, no momento estão intensificando o
suporte ao serviço de medidas socioeducativas em meio-aberto devido ao fato de ter somente com um técnico de referência. O trabalho
tem sido realizado em condições adversas, o prédio com instalações
físicas com infiltrações e alagação quando ocorre chuvas, além de
vivenciar constantes furtos de fiações elétricas.
Assim, o contexto de pandemia apresenta-se desafiador e tem
seus impactos no atendimento das pessoas cujos direitos foram violados. Sabe-se que afiançar proteção social às vítimas de violências
sexuais é um processo a ser construído com o usuário, a família e
a sociedade. Não basta identificar as potencialidades, trabalhar as
fragilidades para fortalecer a autonomia, é preciso compreender o
indivíduo a partir do seu contexto social e comunitário, e de outras
necessidades que podem interferir no acompanhamento. Neste cenário, o PAEFI tem tido um impacto para o não agravamento ou
reincidência de violações, possibilitando que indivíduos e famílias
tenham acesso aos serviços socioassistenciais e outras políticas públicas setoriais para garantir qualidade de vida aos usuários do serviço.
No entanto, a pandemia da Covid-19 acentuou a violação de direitos,
pois o isolamento social e o distanciamento impediram ou dificultaram o acesso aos serviços e programas da rede de proteção, que
se tornaram restritos também. Além disso, muitas famílias, usuárias
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do CREAS, não tem como acessar as ferramentas tecnológicas necessárias para o atendimento virtual ou quando tem, o fazem com
dificuldades. Veremos a seguir, os limites tanto para o trabalho do
assistente social como o do usuário da política de assistência social.

A FORMA DE ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL EM
TEMPOS DE COVID-19
Com o advento da pandemia da Covid-19 no início de 2020,
o assistente social precisou reinventar seu trabalho profissional. Para
materialização do projeto ético-político as formas de operacionalização das dimensões técnico-operativa, ético-política e teóricometodológica da profissão precisam ser repensadas. Esse processo
reflexivo deve ser feito à luz das mudanças sociais oriundas da
pandemia e da sociedade, pois como afirma Silva (2021, p.89) “a
gravidade e a profundidade da crise mundial da Covid-19 não estão
desvinculadas do contexto histórico e político do desenvolvimento
capitalista que com medidas ultraliberais vem empreendendo
ataques brutais à classe trabalhadora e seus direitos”.
Como mencionado anteriormente, as marcas da desigualdade
socioeconômica, da violência e inseguranças permeavam a sociedade antes da pandemia e se intensificaram com a sua chegada, afetando principalmente a população mais pobre. A assistência social
foi profundamente impactada pelas mudanças ocorridas e ao SUAS
foi imposto uma reorganização para garantia da proteção social a
indivíduos e famílias que demandam atendimento, sobretudo, a proteção social especial de média complexidade, objeto desta reflexão.
O que mudou? O distanciamento social imposto e necessário para
evitar a disseminação do vírus contribuiu para que as relações se tornassem mais impessoais e distantes, pois a tecnologia se tornou a
principal ferramenta de contato com o usuário da assistência social e
com outros trabalhadores. Antes já se fazia uso dela, mas como afirma o CFESS (2020, p.2) “a pandemia acelerou o processo de entrada
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no trabalho
profissional dos assistentes sociais”.
O trabalho remoto foi uma das principais estratégias encontradas por trabalhadores para garantia do isolamento social. No
CREAS, por exemplo, o assistente social costumava estar presente
- 244 -

fisicamente durante o acompanhamento social (individual ou coletivo), as entrevistas, as visitas, as articulações institucionais antes da
pandemia. Atualmente, em tempos de Covid-19, as atividades coletivas permanecem suspensas, porém outros serviços essenciais às
ofertas do serviço sofreram variações ao longo destes 18 meses de
processo de vivência da pandemia. Isso significa dizer que é preciso
captar os movimentos – podemos chamar de momentos: os iniciais
em que as regras de medidas sanitárias estavam mais rígidas, as restrições foram aplicadas fortemente com penalidades para quem as
infringisse; momentos de um certo equilíbrio entre o presencial e o
isolamento e um terceiro momento, de abertura gradual das instituições sociais, possibilitando os ajuntamentos, os contatos face a face,
mas, sem aglomeração e, com uso de máscara e álcool gel e mantendo o distanciamento necessário.
Na linha de frente de enfrentamento à Covid-19 estão, principalmente, os profissionais da assistência social e da saúde. “A assistência social e o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social foram considerados serviços essenciais, incluídos no
Decreto Presidencial n°10.282/2020” (PFEIFER et al, 2021, p.259).
A esta população deve ser garantida os direitos sociais, a cidadania,
sobretudo, em tempos adversos. Segundo Nogueira Neto (2019) as
possibilidades de enfrentamento das múltiplas formas de violações
de direitos no Brasil devem estar pautadas na perspectiva dos direitos
humanos, articuladas com outras políticas setoriais. Por isso, o assistente social precisa reinventar as formas de exercício profissional,
não sendo uma tarefa “simples”, principalmente, na área de violência
sexual, em virtude da especificidade da questão. Isso significa que o
assistente social não faz o trabalho sozinho, trata-se de trabalho coletivo. A articulação institucional, o contato com as demais políticas
sociais é fundamental na luta para garantir a proteção social às crianças e adolescentes em situação de violência sexual e seus familiares.
Com as novas demandas da realidade oriundas dos tempos
de pandemia, as práticas foram se reinventando. Ferramentas tecnológicas se tornaram instrumentos comuns no trabalho do assistente
social, tais como o uso diário de whatsapp, reuniões via google meetings, todas tornaram-se aliadas para garantir o atendimento virtual
com os indivíduos e suas famílias ou até mesmo contato com outros
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profissionais. É importante ressaltar que foram priorizados os atendimentos iniciais de acolhida de forma presencial. Compreendemos
que a escuta inicial é origem do processo de construção de vínculo do
profissional com o indivíduo e familiares, possibilitando um acolhimento mais humanizado e próximo, em tempos de distanciamento
social devido à Covid-19, sempre que possível e com segurança, o
presencial deve ser priorizado nessa aproximação inicial.
Neste importante processo de reflexões e debates sobre as formas de agir do assistente social é importante considerar as notas,
orientações normativas e resoluções do CFESS (2020) para direcionamento e reflexões da atuação profissional nesse contexto pandêmico, sinalizando o modo heterogêneo de apresentação do trabalho
remoto nos espaço sócio-ocupacionais dos assistentes sociais e as
importantes medidas de redução de contágio adotadas, tais como:
rodízios, redução da jornada presencial, luta pela garantia de equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção
coletiva (EPCs).
O teletrabalho disfarça um aumento da carga horária de trabalho, impactando ainda na utilização de equipamentos eletrônicos
e tecnológicos, como o uso de aparelho celular, notebook, internet. A
energia para a realização do teletrabalho e os equipamentos são do
próprio trabalhador, sem qualquer contrapartida ou ressarcimento
pelo empregador. Além disso, destaca-se a dificuldade para alguns
usuários estabelecerem contato com os profissionais, por não possuírem aparelhos celulares e/ou recursos tecnológicos. Essas condições
de precariedade fragilizam ainda mais o acompanhamento a ser ofertado. “A pandemia e a instituição do trabalho realizado por meios
exclusivamente remotos limitam a realização dos processos avaliativos e prejudicam a emissão de pareceres conclusivos” (CFESS, 2020,
p.13).
O contexto da pandemia intensificou a fragilidade das relações de trabalho que já vivenciavam um processo de desgaste, sendo
difícil a construção de consensos sobre novas metodologias de intervenção no trabalho. Visando contribuir neste processo e (re)pensando seu próprio trabalho profissional dos assistentes sociais do serviço
PAEFI do CREAS Leste, logo após decretação de calamidade pública
municipal em março de 2020, suspenderam as seguintes atividades:
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Acolhida – Abertura de Prontuário SUAS; Grupo de Acolhida Coletiva do serviço PAEFI; Atendimentos sociais e psicossociais (individuais ou coletivos) e participação em eventos, encontros, cursos
de formação, oficinas. Além disso, foram limitadas a realização de
visitas domiciliares e institucionais, salvo, em situação de extrema
vulnerabilidade para concessão de benefícios eventuais, orientações
sobre cadastro em programa habitacional, ou outra situação que não
permitisse espera, conforme avaliação do assistente social e psicólogo, desde que a instituição disponibilizasse ao servidor, os EPIs.
Pensar as situações vivenciadas, avaliar, mudar rotas é fundamental para se chegar ao destino desejado – de modo a impedir
a disseminação do coronavírus e garantir qualidade de vida para todos os que necessitam de proteção social e procuram trabalhadores
sociais da assistência social para receber orientação, atendimentos.
Nesta perspectiva o Serviço Social do CREAS/Leste elaborou a Nota
Técnica - “Orientações para o exercício profissional do assistente social que atua no serviço PAEFI/CREAS, diante do cenário da pandemia do Coronavírus - Covid 19, em Manaus”. O texto destaca o resgate da reflexão desenvolvida sobre as estratégias de enfrentamento
da Covid-19 no âmbito nacional, estadual, municipal e, também no
conjunto CFESS/CRESS e CREAS Leste, referenciando os decretos e
portarias emitidos enquanto medidas de prevenção do contágio do
coronavírus.
Considerando a reflexão proposta neste texto sobre impactos
da pandemia no trabalho do assistente social, destacamos as diretrizes e protocolos oriundos diretamente do governo, em consonâncias
com as autoridades sanitárias que inflexionaram o cotidiano do Serviço Social no CREAS. No Amazonas, destaca-se, no início da pandemia, a Normativa Orientativa da Secretaria de Estado da Assistência Social, de 20 de março de 2020 que estabelece, entre outros: 1.
as atividades dos serviços socioassistenciais que devem ser mantidas
parcialmente, por quinzes dias. No CREAS, os atendimentos individuais em casos de emergência e violência envolvendo crianças e
adolescentes deveriam ser substituídos por meios alternativos como
telefone, vídeo chamada, e-mail, WhatsApp; 2. a suspensão de visitas
domiciliares, serviços de abordagem social 3. Recomenda-se a adoção de escalas de turno de trabalho. Importa-nos também destacar
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nesta nota técnica, a menção do Decreto Municipal Nº 4.789, de 24
de março de 2020 - Dispõe sobre o regime excepcional de teletrabalho aos agentes públicos no âmbito da Administração Pública Municipal que foi prorrogado até 31 de maio.
As articulações institucionais foram realizadas para possibilitar aos indivíduos e/ou suas famílias o acesso aos serviços socioassistenciais e às outras políticas públicas. No período de janeiro a agosto
de 2020, os técnicos do PAEFI realizaram 385 articulações, comparado com 182 articulações de 2021 que resultaram na inclusão de 04
famílias em programa habitacional entre 2020/2021. Posteriormente, os técnicos do PAEFI, após identificarem que algumas crianças e
adolescentes cujas famílias não possuiam recursos tecnológicos para
assistir as aulas articularam com a rede de educação para garantir a
oferta de novas estratégias de acompanhamento pela política setorial, além do reconhecimento da 2ª. Vara de Crimes contra Dignidade Sexual de crianças e adolescentes do Tribunal de Justiça do Amazonas e da Comissão Estadual da Mulher da Assembleia Legislativa
do Amazonas, pelos serviços prestados na luta em defesa dos direitos
e proteção às crianças e adolescentes e à mulher, respectivamente.
Quanto à oferta dos acompanhamentos sociais realizados foram registrados 230 atendimentos sociais no 1º semestre de 2020,
e 207 atendimentos sociais em 2021, contabilizando atendimentos
presenciais, virtuais/remotos e monitoramentos.
Outro aspecto que requer uma reflexão se refere às condições de trabalho do assistente social, com o avanço da pandemia
do Corona vírus houve uma intensificação das condições precárias
de trabalho, afetando o atendimento dos usuários. No CREAS leste
referindo-se às condições estruturais mínimas, os trabalhadores vivenciaram no período de março de 2020 a agosto/2021 ausência de
ventilação adequada, após diversos furtos de fiações dos aparelhos
condicionadores de ar e ainda intensas infiltrações/alagações em dias
chuvosos, contribuindo para ampliar as condições de insalubridade
da unidade.
Os profissionais do SUAS, inicialmente, não foram inseridos num grupo de trabalhadores prioritários no Plano Nacional de
Imunização para serem vacinados contra a Covid-19. No entanto,
foi uma conquista que contou com o apoio ao Conselho Regional
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de Serviço Social para intervir junto à Justiça Federal através de uma
petição e assim, garantir a vacinação dos trabalhadores do SUAS.

CONCLUSÃO
A pandemia no Brasil, particularmente no estado do Amazonas, intensificou a grave situação vivenciada pelos usuários da
assistência social. O cenário pandêmico sinaliza relações sociais
fragilizadas tanto para trabalhadores da assistência social que reinventaram suas estratégias de trabalho ante a obrigatoriedade do uso
das ferramentas tecnológicas como principal meio de instrumento metodológico, assim como para o usuário que passou a acessar
a assistência social, de forma mais limitada, isso quando conseguia
fazê-lo. Se por um lado, o contexto local acompanha as adversidades do contexto planetário de aprofundamento das desigualdades
sociais, acirramento da pobreza, por outro, o Serviço Social oferece
uma resistência. Em meio ao cenário de limitações para garantia da
proteção social, os assistentes sociais do CREAS Leste demonstram
seu compromisso, dedicação e competência para manutenção dos
serviços da assistência social essenciais para a população, mesmo em
meio às condições adversas de precariedade e de redução de recursos
humanos.
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CAPÍTULO 12
A INTERPROFISSIONALIDADE NA SAÚDE:
o revés no trabalho e na formação disciplinar e
fragmentada
Maria Isabel Barros Bellini 1
Fernanda Xavier Arena 2

INTRODUÇÃO

A compreensão e o reconhecimento, por órgãos de
saúde internacionais e nacionais como Organização Mundial de Saúde (OMS)3, Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS)4 e Ministério da Saúde, da Educação Interprofissional em
Saúde (EIP) e das práticas colaborativas na atenção à saúde como estratégias inovadoras na formação e intervenção com vigor suficiente
para fazer frente aos desafios postos pelas realidades em saúde é uma
construção relativamente recente.
A EIP e as práticas colaborativas na atenção à saúde ao proporem que diferentes profissões da saúde aprendam juntos, de forma
interativa e com a intenção de implementar a colaboração interprofissional (REEVES et al, 2016) pretende ser uma resposta, uma ferramenta importante e inovadora no enfrentamento da crise na saúde.

1 Docente na Graduação e Pós-graduação no Curso de Serviço Social da Escola de Humanidades da PUCRS. Pesquisadora Produtividade do CNPq. Coordenadora do Núcleo de
Estudos e Pesquisa em Trabalho, Saúde e Intersetorialidade/NETSI/PPGSS/PUCRS. Assistente Social da Escola de Saúde Pública/ Secretaria Estadual de Saúde/ RS. E-mail: maria.
bellini@pucrs.br; maria-bellini@saude.rs.gov.br
2 Pós-doutoranda na Escola de Humanidades da PUCRS, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Membro do Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre Trabalho,
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Crise gestada e potencializada por um modelo de sociedade excludente, seletivo que cria demandas e necessidades de saúde as quais
são cada vez mais complexas, dinâmicas, onerosas, e exigem respostas igualmente complexas que contemplem as mudanças no perfil
das populações, no perfil dos processos de saúde/doença acirrados
pela profunda desigualdade social.
A formação e a intervenção em saúde no Brasil, os modos
como é organizada e disponibilizada há muito vem sendo questionada e a necessidade de construir intervenções que impactem positivamente na saúde dos usuários e de suas famílias vem dando sinal de
alerta. A interprofissionalidade inicialmente era tema em discussões
conduzidas por grupos localizados, em espaços limitados, posteriormente foram se delineando possibilidades de elaborar estratégias de
aprendizagem compartilhada o que alavancou essa discussão para o
mundo e a EIP assumiu uma “importância central no desenvolvimento de políticas de reforma do ensino na saúde” (REEVES, 2008
apud COSTA E BORGES, 2015, p. 33).
Ao aprofundar as análises e reflexões sobre a EIP as autoras,
assistentes sociais pesquisadoras5, destacam que o assistente social
ao trabalhar na saúde contribui na reorientação do sistema de saúde
na perspectiva da universalidade e integralidade, corroborando para
uma transformação social. Transformação que tem a justiça social
como horizonte, a democracia como bandeira e os processos de autonomia, participação, organização e exercício de cidadania como
continente para a conquista dos direitos, inscrevendo a profissão na
sociedade e “no âmbito das relações entre sujeitos sociais e entre estes e o Estado nos diversos contextos sócio históricos de atuação profissional” (CFESS, 2012).

EIP NO CONTRAPELO DA FRAGMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE
Algumas indagações em relação a EIP incidem sobre sua
origem e Viana e Borges (2015) explica que, apesar de existir uma
ideia vigente de que a EIP surgiu na década de 1980 por profissionais
da OMS, o tema já circulava em outros centros, porém de forma localizada, em especial identifica que,
5 Ambas autoras são pesquisadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Saúde
e Intersetorialidade/NETSI/PPGSS/PUCRS
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na década de 60 do século passado, quando um grupo de professores do Reino Unido começou a fazer a discussão do processo
de formação dos profissionais da saúde, observando que algo
precisava ser feito para repensar a formação dos silos profissionais (REEVES, 2008 apud COSTA; BORGES, 2015, p. 33).

Aqui cabe uma explicação do que significa o termo “silos profissionais”. Costa e Borges apontam que este termo refere a “forte
tendência de formar profissionais de saúde em suas habilidades e
competências específicas” (2015, p.754), sendo que essa tendência e
modelo de formação,
conseguiu, ao longo da história, legitimar o que a literatura define como silos profissionais ou tribalismo das profissões. Esse
modelo de formação sustenta práticas em saúde fortemente fragmentadas, com exposição do usuário a atos duplicados, o que
leva ao retrabalho dos profissionais de saúde, aumentando os
riscos de erros e custos em saúde (RODRIGUES FREIRE FILHO
et, al, 2019, p. 87)

Em movimento de contranitência a EIP tem sido reconhecida
como estratégia educacional que prepara estudantes e profissionais
da área da saúde para trabalhar em equipes interprofissionais a partir da qualificação e incremento de habilidades e conhecimentos. A
EIP tem como escopo responder às necessidades de saúde das populações, como estofo à prática colaborativa eficaz e como finalidade
impactar positivamente nas demandas de saúde da população e no
déficit de profissionais nos sistemas de saúde o que impõe disponibilidade e abertura de profissionais de diferentes profissões para
aprender uns sobre os outros, com os outros e entre si (OMS, 2010).
Assim que, a EIP integra duas ou mais profissões que desenvolvem
aprendizagem em conjunto e de forma interativa a fim de melhorar a
colaboração e a qualidade da atenção à saúde das pessoas, famílias e
comunidades. A intencionalidade é condição presente nas iniciativas
e a colaboração é princípio nas relações interprofissionais no trabalho em saúde (REEVES et al., 2013).
Aspectos que fomentaram a necessidade de repensar as estratégias educacionais são: o retrabalho ou duplicação de atos de profissionais da saúde exaurindo tanto profissionais como pacientes; a
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possibilidade de mitigar erros ou perdas com ampliação da segurança
do paciente a partir da potencialização da comunicação e integração
entre os profissionais e o mais importante, a perspectiva de garantir
melhor qualidade nos serviços de saúde com redução de custos como
produto da superação dos aspectos anteriores. Portanto é no “compromisso com a oferta de serviços de saúde de melhor qualidade que
a Educação Interprofissional em Saúde se consolida como caminho
para fortalecer a lógica da colaboração na dinâmica do trabalho em
saúde” (REEVES et al., 2013 apud COSTA E BORGES, 2015, p. 36).
Uma realidade de saúde complexa, variada, permeada de condições e características peculiares exige, para a preservação da saúde
da população e das vidas das pessoas, a articulação de diferentes serviços, diferentes profissionais e políticas diversas.
A necessidade de EIP decorre diretamente da complexidade e
natureza multifacetada da saúde e das necessidades de assistência social dos pacientes, requerendo coordenação eficaz de serviços. A necessidade também decorre de pesquisas evidenciando
que colaboração eficaz entre os prestadores dos diversos tipos
de atenção à saúde é essencial para a oferta de atenção eficaz e
integra. De fato, problemas de comunicação e colaboração entre
diferentes profissionais da saúde e serviço social continuam a ser
uma preocupação, pois podem resultar em diferentes percepções
sobre a atenção ao paciente. Estudos na América do Norte, por
exemplo, revelaram o tamanho do impacto negativo que falhas
de comunicação podem ter em pacientes, minando a segurança
e causando sérias lesões ou até morte (REEVES, 2016, p.186).

Amparada nessas considerações, a OPAS tem investido no
diálogo entre países da América Latina e Caribe reunindo representantes dos ministérios da saúde e da educação, associações profissionais e instituições acadêmicas fomentando intercâmbio das experiências com a EIP que possam dar consistência e subsídios para
bases metodológicas, estruturas e fundamentos que incidam nos
processos formativos em educação interprofissional. Segundo a Rede
Regional de Educação Interprofissional das Américas6, dezenove (19)
países da região das Américas apresentaram seus planos para imple6 REIP é uma das líderes globais na promoção e desenvolvimento da educação e aprendizagem interprofissional e membro da interprofessional.global (Confederação Global para
Prática e Educação Interprofissional), que inclui representantes de redes regionais e em
desenvolvimento de todo o mundo (https://www.educacioninterprofesional.org/pt/planos-dos-paises capturado em 14 de outubro 2021)
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mentar a EIP com centralidade nos trabalhos e articulações entre os
seguintes atores: ministérios da saúde e da educação, instituições de
ensino e associações profissionais. Os planos contemplam as seguintes questões:
a análise do status atual do EIP; alinhamento conceitual e disseminação do tema; identificação de parceiros interessados em
projetos/pesquisas de EIP; apoio a iniciativas de EIP; formação
docente para EIP; promoção do tema da EIP na educação permanente em saúde; produção e disseminação de conhecimentos
relacionados à EIP; elaboração de acordos interinstitucionais
para a implementação do EIP e desenvolvimento e implementação de cursos de graduação e pós-graduação que incorporem a
abordagem interprofissional.( https://www.educacioninterprofesional.org/pt/planos-dos-paises).

A implementação da EIP exige articulação entre diferentes
atores e diferentes cenários, trabalho conjunto entre equipes e setores e uma profunda mudança na concepção de formação e intervenção em saúde. Em pesquisas e estudos sobre intersetorialidade entre
as políticas públicas e formação em saúde as análises apontaram a
importância de seguir adensando estudos sobre esses temas para enfrentamento da atenção a população em geral que busca a rede de
saúde e de assistência social para superar suas vulnerabilidades, mas
que, muitas vezes não encontra acolhida necessária (BELLINI, 2017,
2016, 2019). Soma-se a essa constatação o sentimento de desamparo dos profissionais os quais, seja pela precarização das condições
de trabalho, seja pelos limites próprios de uma formação profissional disciplinar e fragmentada, executa seu fazer profissional através
de ações focais, verticais e parciais, dificilmente estabelecendo uma
dialética do conjunto das necessidades dos sujeitos e do contexto,
pois situado em uma sociedade em que cada vez mais o trabalhador
decide cada menos sobre seu processo de trabalho. Esses processos
de alienação, de sentimentos de não pertencimento ao próprio trabalho acontecem em um sistema de saúde “totalmente fragmentado, reativo, episódico e voltado, para o enfrentamento das condições
agudas e das agudizações das condições crônicas” (MENDES, 2011,
p.18).
Na realidade brasileira, as diversas expressões da questão social “descolorem” a realidade e a política de saúde traz embutida as
contradições que resultam de determinações políticas, culturais e
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econômicas que se repetem/editam/re-editam na história desse país.
O reconhecimento destas contradições a partir de uma formação em
saúde que privilegie o coletivo, o real, o contexto, diminui o risco
de interpretações caolhas da realidade, de análises despolitizadas ou
situadas em um mundo que se encerra no aparente e no imediato.
Repensar as estratégias educacionais, questionar as fronteiras entre
os saberes e práticas, superar a apropriação de fatias de conhecimento/poder por categorias profissionais e a imobilidade de gestores das
políticas e trabalhadores das redes de saúde, se impõe. São disputas
que acontecem em cenários da realidade de saúde dramáticos, com
sobrecarga de responsabilidades e atividades que dificultam o desenvolvimento das ações profissionais, impossibilitam a realização de
atividades simples e rotineiras e resultam no aumento dos indicadores negativos de saúde da população.
O documento Marco para Ação em Educação Interprofissional e Prática colaborativa interprofissional na Atenção à Saúde/OMS
aponta a situação dramática dos sistemas de saúde que, em vários
países, se caracterizam por serem “fragmentados e com dificuldades
para gerenciar as necessidades de saúde não atendidas. A força de
trabalho de saúde atual e futura é desafiada a prestar serviços de saúde frente a problemas de saúde cada vez mais complexos” (OMS,
2010, p.10). No revés dessa realidade a EIP acena como possibilidade
concreta de enfrentamento,
Los equipos interprofesionales de atención de salud optimizan
las aptitudes de sus miembros para prestar servicios de salud holísticos, centrados en el paciente y de alta calidad. En este sentido, la educación interprofesional (EIP) es un paso necesario para
preparar la fuerza de trabajo de salud a fin de que colabore y responda a las necesidades de salud locales en un entorno dinámico. De allí la importancia de la educación interprofesional como
estrategia para fortalecer la capacidad de los recursos humanos
para la salud, mejorar los resultados de salud y, en última instancia, fortalecer los sistemas de salud (OPAS, 2016, p.10).

O coletivo está presente nas diferentes possibilidades de resistência as fragmentações, seja pelo trabalho em equipe, pelos trabalhos coletivos, pelas ações interdisciplinares reconhecidas como
potencialmente produtivas com capacidade de provocar mudança
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em realidades cronificadas, superando respostas reducionistas às
demandas de saúde da população. É fundamental potencializar processos de formação e de trabalho que ampliem a participação dos
profissionais na organização, na força de trabalho, na tomada de decisão, na produção de conhecimentos, na educação/formação e potencializando práticas éticas realizadas por profissionais éticos, qualificados e empáticos com as necessidades da população, realidades e
de contextos cada vez mais adversos.
A EIP ao propor que estudantes e profissionais aprendam
entre si, em parceria com outros profissionais e sobre as outras profissões potencializa as possibilidades de colaboração, a melhoria nas
abordagens, a qualidade dos serviços oferecidos e o atendimento integral a população. A EIP, se materializa no encontro entre profissionais em formação ou não, de diferentes áreas do conhecimento que
se disponibilizam a aprender entre si e sobre si e em acordo, para a
construção de práticas colaborativas eficazes com impactos positivos nos resultados em saúde (BARR, 2002 e OMS, 2010). As práticas
colaborativas oferecem o respaldo e o acolhimento necessário ao trabalho em saúde pois “ocurre cuando varios profesionales de la salud
con diferentes experiencias profesionales trabajan con pacientes, familias, cuidadores y comunidades para prestar asistencia de la más
alta calidad” (REIP, 2019, p.07). Essa sintonia possibilita que, “los
profesionales de la salud integren a cualquier individuo cuyas habilidades puedan ayudar en la conquista de los objetivos de salud locales” (REIP, 2019, p.07). Aprofundar sobre a formação em saúde na
perspectiva da EIP e das práticas colaborativas é apostar na interação
entre formação e intervenção, na construção de redes sociais com
ações ampliadas e consolidadas para enfrentamento das iniquidades
em saúde e na garantia da integralidade em saúde.

ESTRATÉGIAS NA (RE)ORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM
SAUDE
O Ministério de Saúde tem demandado esforços visando a
aproximação do ensino/formação ao trabalho/intervenção para efetivação de um trabalho em equipe colaborativo que tenha como horizonte o atendimento integral da população com maior autonomia
desta. Para tanto criou várias estratégias, quais sejam:
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- Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/PET-Saúde integrando ensino-serviço-comunidade, educação interprofissional, inovações curriculares, educação permanente e intervenções nos territórios e; - Residências Multiprofissionais as quais são
experiências inovadoras nas graduações; - Abertura de novas escolas
médicas; - Investimento no trabalho das equipes de Saúde da família (atualmente sofrendo o des-investimento do governo federal); Curso de Medicina de Caicó/UFRN, no interior do nordeste, com
participação comunitária, centrado no aluno e no desenvolvimento
da saúde local e regional; - Experiência da Faculdade de Medicina de
Botucatu/UNESP a qual adotou a narrativa para aproximar alunos
das complexas e dinâmicas necessidades dos pacientes e comunidades na atenção primária; -Universidade de Brasília em Ceilândia/DF
que é uma região de vulnerabilidade social e apresenta a oferta de
cursos como Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional e tem seu currículo construído coletivamente de forma interdisciplinar, ancorado na relação orgânica entre ensino, pesquisa e extensão.
Essa reorganização, como expressa o termo, provocou transformações que transcenderam os processos formativos em saúde ao
romperem com uma perspectiva de assistência individual/privada e
com uma concepção de saúde como mercadoria comprada a altos
custos elevando a saúde como direito do cidadão e dever do Estado
e conformaram o Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa perspectiva,
a OMS e o Ministério da Saúde têm investido na qualificação dos
recursos humanos em saúde o que por sua vez contribuirá nos trabalhos e atuações em equipe e nas intervenções e responsabilidades
compartilhadas na prestação de serviços em saúde. Esta preocupação
se deve à crise mundial na saúde e na
[...] necessidade de fortalecer os sistemas de saúde com base nos
princípios da atenção primária à saúde se tornou um dos desafios mais urgentes para os formuladores de políticas, profissionais de saúde, gestores e comunidades em todo o mundo (OMS,
2010, p. 12).

Essas ações e movimentos enfrentam processos estruturais
singulares de cada sociedade em que está presente a lacuna nos re- 260 -

cursos humanos para a saúde evidenciada pela “carência mundial
de 4,3 milhões de profissionais de saúde foi considerada por unanimidade como uma barreira crítica para a conquista dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio relacionados à saúde” (OMS, 2010,
p12).
Na sociedade brasileira os processos estruturais são caracterizados pela submissão das políticas sociais à política econômica e com
o acirramento da desigualdade social essa lógica se reproduz em todo
contexto da política desde a gestão, à organização do trabalho com
repercussões diretas e indiretas no modelo de atenção orientador das
ações e serviços e certamente vai impactar também na formação dos
profissionais. A Política de Educação também é impactada por esses
processos estruturais sendo que a responsabilidade da educação, formação em saúde é dividida entre a Política de Saúde e a Política de
Educação.
O compasso de consolidação do SUS está em (des)compasso com as imposições do projeto neoliberal o qual desconsidera as
necessidades da população em geral, e as transformações provocadas pelo SUS se processam paulatinamente. São provocações de
um paradigma sanitário que ampara um sistema de saúde universal,
gratuito e equitativo em um país de capitalismo periférico, com um
governo que compactua com a subordinação ao projeto neoliberal,
em que deve ser reconhecida, portanto,
a complexidade de uma construção que se dará em ambiente
habitado pela diversidade das representações de interesses e em
campos sociais de diferentes hierarquias, quais sejam, o político, o cultural e o tecnológico. O SUS, como processo social, tem
dimensão política dado que vai sendo construídos em ambiente
democrático, em que se apresentam, na arena sanitária, diferentes atores sociais portadores de projetos diversificados (MENDES, 1996, p.1).

A reorganização da formação e atenção à saúde e os investimentos vem exigindo para sua efetividade: critérios para garantir o cuidado
continuado, integral; participação comunitária; ações intersetoriais;
qualificação dos trabalhadores para atuar de forma interdisciplinar e
intersetorial e assim superar uma concepção verticalizada de sistema
de saúde e evidenciar uma concepção de sistema em rede, com arti- 261 -

culações orgânicas, e relações potentes. São processos que envolvem
a decisão de gestores, demandas da realidade, dados epidemiológicos,
possibilidade financeira, participação da comunidade.

CONCLUSÃO
Os sistemas de saúde têm desafiado governos, políticas,
órgãos nacionais e internacionais a superarem lacunas que estão
evidentemente localizadas na formação e intervenção em saúde. A
intenção é transformar através da educação interprofissional o conhecimento e a intervenção, o saber e o fazer no campo da saúde
em matéria prima, em adubo para respostas efetivas a pluralidade
das demandas e necessidades das populações e as especificidades das
realidades. Um caminho possível é instaurar práticas que considerem aspectos políticos, sociais, econômicos, além dos distintos saberes e práticas expressas e construídas no cotidiano do trabalho em
saúde, no dia-a-dia das equipes de saúde e no reconhecimento das
necessidades de saúde da população. A EIP e as práticas colaborativas em saúde com seu caráter inovador têm desencadeado novas reflexões, indagações e significados ao processo de formação e trabalho
em saúde que vinha, historicamente sendo desenvolvido de forma
fragmentada e descompassada. No horizonte, a EIP privilegia a efetivação da aprendizagem compartilhada de maneira interprofissional,
intersetorial, colaborativa com vistas à efetivação da atenção à saúde
de forma integral envolvendo novos atores sociais que no compromisso com a população somam conhecimentos esperanças na busca
da consolidação de um sistema de saúde mais justo e igualitário.
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CAPÍTULO 13
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
NA AMAZÔNIA E EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA: reflexões sobre a ação
interventiva do Serviço Social da UFPA
Nádia Socorro Fialho Nascimento1
Solange Maria Gayoso da Costa2
Cristina Maria Arêda-Oshai3
Marcel Theodoor Hazeu4

INTRODUÇÃO
Na presente conjuntura, marcada pelo avanço de forças reacionárias e fascistas, as instituições de ensino superior públicas têm
sido ameaçadas não apenas pelos sucessivos cortes de recursos – no
contexto de uma (necro)política ultraneoliberal –, como também
pela ascensão de gestões vinculadas àquelas forças que buscam operar na desconstrução dos avanços alcançados nas últimas décadas.
Estes avanços tiveram início com o processo de redemocratização do Brasil, a partir do qual as universidades públicas passaram
a desenvolver, particularmente a partir da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação/LDB (BRASIL, 1996), ações voltadas para a indissocia1 Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora da Faculdade de Serviço Social (FASS) e do Programa De Pós-Graduação em Serviço
Social (PPGSS) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Membro do Grupo de Pesquisa
em Políticas Urbanas e Movimentos Sociais na Amazônia globalizada (GPPUMA). E-mail:
fialho@ufpa.br.
2 Doutora em Ciências Socioambientais pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos –
NAEA/UFPA. Professora da Faculdade de Serviço Social (FASS) e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará (PPGSS/UFPA). Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas “Sociedade, Território e Resistência na Amazônia
(GESTERRA)”. E-mail: solgayoso@ufpa.br.
3 Doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Professora
da Faculdade de Serviço Social (FASS) e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
da Universidade Federal do Pará (PPGSS/UFPA). E-mail: cristinareda@ufpa.br.
4 Doutor em Ciências Socioambientais pela Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – NAEA/
UFPA. Professor da Faculdade de Serviço Social (FASS) e do Programa de Pós-Graduação
em Serviço Social da Universidade Federal do Pará (PPGSS/UFPA). Coordenador do Grupo e Estudos e Pesquisas “Sociedade, Território e Resistência na Amazônia (GESTERRA)”.
E-mail: celzeu@gmail.br.
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bilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. O chamado tripé da
educação superior é um preceito constitucional, regulamentado pela
LDB que, em seu Artigo 43, definiu como finalidade da educação
superior “promover a extensão, aberta à participação da população,
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição”.
Nessa direção, operou-se tanto a criação de mecanismos voltados para a ampliação do acesso à educação superior, como também
a criação de instâncias que buscaram ressignificar o compromisso
da própria universidade pública com o fortalecimento da democracia. A criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das
Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX) em 1987 se insere
nesse contexto, como entidade voltada para a articulação e definição
de políticas acadêmicas de extensão, comprometidas com a transformação social.
É com base nos princípios ético-políticos, teóricometodológicos e técnico-operativos do Serviço Social brasileiro e
na compreensão da extensão universitária como instrumento de
consolidação da relação dialógica entre a universidade e a sociedade,
que se propôs este capítulo. Ele objetiva refletir sobre a dimensão
interventiva do Serviço Social pela via da extensão universitária junto,
particularmente, a povos e comunidades tradicionais na Amazônia
paraense. Parte-se de uma perspectiva crítica, reconhecendo a luta
histórica dos povos amazônidas em defesa de seus territórios, modos
de vida e formas específicas de organização, além do acesso e uso
dos recursos naturais como bens coletivos e não como propriedade
privada do grande capital.
Tomando como referência experiências vivenciadas por suas/
seus autoras/es na docência do ensino superior na Faculdade de Serviço Social/FASS/UFPA, este capítulo traz o registro histórico, desafios, obstáculos e conquistas que a extensão universitária tem alcançado em mais de quarenta anos de existência na formação em
Serviço Social da UFPA. A partir da contextualização da extensão
universitária na instituição, que se confunde com a própria história
do Serviço Social na UFPA, são apresentadas reflexões sobre experiências concretas de Programas e Projetos de Extensão do curso de
Serviço Social da UFPA com destaque para aquelas que, coordenadas
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pelas/os autoras/es deste capítulo, estão voltadas para povos e comunidades tradicionais na Amazônia paraense.
Estes grupos culturalmente diferenciados definidos no Brasil
como os “que provem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica” (BRASIL,
2007), denominam-se povos e comunidades tradicionais. Eles se constituem como os principais sujeitos sociais do Programa de Extensão
“Meio Ambiente, Povos e Comunidades Tradicionais/PMAPCT”, do
Projeto de Extensão “Formação em Políticas Públicas, Educação e Diversidade Camponesa na Amazônia Paraense/FPPEDCAP” e do Projeto de Extensão “Saúde com Equidade”/PESE.
Os Programas e Projetos de Extensão e de Pesquisa da FASS/
UFPA, voltados aos povos e comunidades tradicionais na Amazônia (e à classe trabalhadora), se colocam como linhas de frente diante dos desafios impostos ao Serviço Social na contemporaneidade.
Como o disse a Assistente Social paraense Joaquina Barata Teixeira,
do alto de seus mais de oitenta anos de vida, referindo-se às vitórias
acumuladas no passado e no presente do Serviço Social, as/os Assistentes Sociais devem prosseguir “na resistência como protagonistas
nas lutas cotidianas e permanentes por liberdade, justiça social e pelo
direito à vida, especialmente de indígenas, quilombolas, ribeirinhos
e trabalhadores/as rurais, não apenas da Panamazônia, mas de todos
os continentes do planeta” (SÁ; FIALHO NASCIMENTO, 2017, p.
362).

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL DA UFPA51
A formação em Serviço Social no estado do Pará, iniciada na
década de 1950 e encampada pela UFPA na década de 1960, tem sua
trajetória histórica marcada por atividades de extensão universitária, o que remonta às experiências de docentes de Serviço Social no
Centro Rural Universitário de Treinamento de Ação Comunitária
5 Na elaboração desta seção contamos com a valiosa contribuição da Assistente Social e
Docente aposentada da UFPA, Maria Elvira Rocha de Sá que teve sua trajetória profissional
marcada pela extensão universitária no Curso de Serviço Social da UFPA. Além de disponibilizar seu acervo documental para o resgate histórico deste capítulo, merece destaque o
fato da referida professora ser a idealizadora, no final da década de 1980, do Programa de
Extensão “Apoio à Reforma Urbana” (PARU).
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(CRUTAC). Ele surgiu das primeiras experiências dos governos
militares (1964-1985), posteriores ao Golpe Civil-Militar de 1964,
voltadas para a prestação de serviços de jovens universitários, particularmente nas zonas rurais, o que correspondia para o Governo a
uma eficiente estratégia de promoção do chamado desenvolvimento
e segurança nacionais.
Na UFPA as ações do CRUTAC tiveram início em 1972 e,
para sua coordenação como órgão de interiorização, foi designado o
Médico e Professor Camillo Martins Vianna, lotado na Enfermaria
São Francisco de Paula do Hospital Santa Casa de Misericórdia do
Pará, vinculada à UFPA. O início das atividades ocorreu em outubro
do mesmo ano, com ações no município de Viseu, no nordeste paraense e, posteriormente, com ações em outros municípios do estado, do que se originou, mais tarde, a instalação de Núcleos da UFPA.
Deve-se assim, às ações do CRUTAC, a própria institucionalização
da universidade Multicampi, importante estratégia de atuação da
UFPA no estado do Pará e que hoje conta com campi da instituição
em 11 (onze) municípios paraenses.
As ações desenvolvidas pelo CRUTAC contaram, à época,
com a presença da Profª Maria da Paz Araújo Cardoso62que, juntamente com docentes de Serviço Social e de outros cursos da UFPA,
participou de pesquisas no município de Barcarena, vizinho à Região
Metropolitana de Belém. O contato com a realidade social de Barcarena mereceu a atenção da referida professora para as possibilidades
de intervenção que se colocavam naquele momento também para
o Serviço Social. Barcarena experimentava significativas transformações socioambientais oriundas da implantação, a partir do final
da década de 1970, de um grande projeto portuário, urbanístico e
industrial de transformação mineral denominado Albrás/Alunorte.
Nas décadas seguintes o município de Barcarena passou a ser
área de instalação de novos empreendimentos com o surgimento de
novos conflitos socioambientais entre os povos e comunidades tradicionais - que habitavam/habitam o território - e as empresas -, que
contavam/contam com o apoio das estruturas do Estado no contexto
6 A Professora Maria da Paz Araújo Cardoso fazia parte, junto com a Professora Maria
Elvira Rocha de Sá, do então Curso de Serviço Social da UFPA. Quando faleceu, em 1994,
encontrava-se no pleno exercício de suas atividades extensionistas na Pró-Reitoria de Extensão/PROEx/UFPA.
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das chamadas propostas de desenvolvimento. Às famílias expropriadas pela chegada da Albras/Alunorte na década de 1980 somaram-se, na década de 1990, àquelas ameaçadas por novas expropriações
e as demandas postas por elas, naquele momento, representadas pelo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barcarena/STRB, motivaram
a criação do Projeto de Extensão do Curso de Serviço Social denominado “Assessoria às organizações sindicais e comunitárias rurais no
município de Barcarena/Pa”. Ele se constituiu, à época, em campo
de estágio curricular próprio na área dos movimentos sociais rurais,
permitindo ao alunado do curso uma significativa aproximação à
problemática social no meio rural da Amazônia paraense.
A assessoria realizada pelo Projeto de Extensão do Curso de
Serviço Social junto às famílias materializou-se, dentre outras ações,
no acompanhamento ao longo do processo de negociação com as
empresas privadas e instituições do próprio Estado. O protagonismo
das negociações esteve com a Associação dos Trabalhadores Rurais
do Curuperé/ASTRC, que funcionava como Delegacia Sindical do
STRB e, ainda, com a Comissão Pastoral da Terra/CPT - aos quais se
somava o Projeto de Extensão do Serviço Social da UFPA -, imprescindíveis para o acúmulo de forças no enfrentamento do poder do
grande capital e do Estado.
As negociações resultaram na elaboração de um Termo de
Compromisso, por meio do qual as famílias da comunidade onde
os grandes projetos instalaram-se não aceitaram negociar de forma
isolada, como proposto pelas empresas (FIALHO NASCIMENTO,
1999; HAZEU, 2015). Foi possível, naquele momento, escolher a
área onde poderiam reconstruir suas casas e suas vidas, já que foram deslocadas do seu território para dar lugar aos empreendimentos. Esse processo diferenciou-se daquele ocorrido com as famílias
que foram remanejadas quando da construção do complexo Albras/
Alunorte ainda na década de 1980 porque, naquele caso, elas não
puderam escolher como e para onde desejavam ser transferidas sendo iniciado um processo judicial que, ao término, foi encerrado sem
uma conclusão favorável às famílias.
Com a virada do Serviço Social brasileiro ao final da década de 1980 e a afirmação de seu compromisso ético-político com a
classe trabalhadora, teve início a construção do que se convencio- 271 -

nou chamar de Projeto Ético Político/PEP da categoria. A partir da
construção do PEP a formação profissional de assistentes sociais adquire novo significado e, como destacado por Koike (2009), passa a
estimular um perfil crítico, fundado em rigorosa capacidade teórica,
ético-política e técnico-prática voltada ao conhecimento e transformação da realidade.
Reafirma-se, com Marro (2011, p. 320), que o trabalho profissional deve assumir o desafio da incorporação “das demandas e
reivindicações das classes subalternas nos seus processos de organização, significando a possibilidade de criação de novos espaços de
intervenção”. Essa atuação, junto aos movimentos sociais, possibilita
a construção de novas estratégias pedagógicas de realimentação das
diretrizes educacionais na formação das/os assistentes sociais, cujas
competências específicas abrangem diversas dimensões interventivas, dentre as quais “prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na
defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade” (CRESS,
2002). Estes princípios se coadunam com as ações extensionistas
junto a povos e comunidades tradicionais, segmentos historicamente alijados do acesso às políticas públicas na sociedade comandada
pelo capital.
Na análise de Marro (2011) sobre as atividades que vêm sendo
desenvolvidas nas últimas décadas na área da extensão universitária
destacam-se, dentre outras, o apoio à mobilização popular e articulação de diversos sujeitos em luta; a qualificação da participação política na elaboração, implementação e controle da política pública; a
assessoria política e técnica a movimentos sociais; a formação teórico-política e cidadã para o fortalecimento da organização popular
e constituição de sujeitos coletivos; o desenvolvimento de estudos
socioeconômicos; a qualificação e politização dos debates (através de
palestras, oficinas, assembleias comunitárias etc) e orientações/encaminhamentos/atendimentos que busquem potencializar a apropriação por parte desses grupos dos procedimentos institucionais e dos
serviços que constituem direitos sociais de cidadania.
A formação em Serviço Social na UFPA privilegia a inserção
na realidade social, estabelecendo uma estreita relação entre sociedade e academia por meio dos programas e projetos de extensão que
dão sustentação à constituição e manutenção dos campos próprios
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de estágio curricular. A partir da Política Nacional de Estágio/PNE
os programas e projetos de extensão puderam ser oficialmente caracterizados como campos de estágio, desde que atendendo ao que
prevê a PNE e a Resolução CFESS nº 533/2009, reafirmando assim a
extensão universitária como elemento constituinte da formação profissional do/a Assistente Social.
No âmbito do Projeto Pedagógico de Curso/PPC do Serviço
Social da UFPA – consoante a legislação específica do Serviço Social,
a legislação federal e os instrumentos legais da própria UFPA -, as
dimensões investigativa e interventiva se constituem em elementos
fundantes da formação profissional, eixo central da relação entre a
teoria e a realidade contribuindo, assim, para a aquisição das competências e habilidades pelo corpo discente do curso. Seguindo nessa
direção se propõe a execução de programas e projetos de extensão
junto aos povos e comunidades tradicionais em situação de subalternidade, em particular no contexto amazônico, como estratégia
político-pedagógica de formação crítica e eticamente comprometida
com a defesa dos direitos dos povos amazônicos.
Dentre os Programas/Projetos de Extensão que servem de
referência para as reflexões apresentadas neste capítulo destacam-se
três, gestados a partir de 2017, cujas temáticas englobam conflitos
socioambientais e territoriais, atenção à saúde e formação de lideranças comunitárias, todas elas voltadas para povos e comunidades
tradicionais na Amazônia paraense.

PROGRAMA DE EXTENSÃO MEIO AMBIENTE, POVOS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS – PMAPCT
Com o agravamento dos conflitos socioambientais e a problematização da inserção do Serviço Social nessa área de estudos e
intervenção, foi criado o Programa de extensão PMAPCT, para execução no biênio 2018 a 20197.3Este foi estruturado para atender às
demandas apresentadas pelo Movimento Barcarena Livre8,4comunidades quilombolas (São Lourenço, Conceição, São José e Cupuaçu)
e comunidades tradicionais localizadas no, por seus moradores denominado, “Território do Conde” no município de Barcarena-PA.
7 Vincula-se ao Grupo de Estudo Sociedade, Território e Resistências na Amazônia (GESTERRA).
8 Movimento de representantes de comunidades tradicionais que nasceu em 2016 durante
a organização de dois seminários sobre desastres da mineração, em Belém e em Barcarena.
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Com a intensão de reforçar a resistência das comunidades que
se formulou a proposta do PMAPCT. Tendo como princípio de que
os chamados problemas ambientais ou os conflitos socioambientais
não podem ser tratados como uma questão sem sujeitos, e que a
identificação dos sujeitos remete às identidades coletivas objetivadas
em movimentos sociais, quais sejam, no presente caso, os povos e
comunidades tradicionais.
A metodologia deste programa de extensão tem como eixo
central a assessoria a movimentos sociais e comunidades tradicionais.
Para sua operacionalização o programa foi organizado em quatro linhas de ação correspondentes: Linha 1) Assessorias a comunidades
tradicionais e movimentos sociais; Linha 2) Formação continuada
sobre a temática socioambiental e direito de povos e comunidades
tradicionais; Linha 3) Formação dos discentes de cursos de graduação e pós-graduação da UFPA, através de atividades como: estágio
supervisionado obrigatório; grupo de estudos; oferta da disciplina
“Natureza, Território e no curso da Pós-Graduação de Serviço Social; oferta de vagas de estágio extensionista. Linha 4) Produzir material pedagógico e científico relacionados à temática socioambiental.
Dentre os resultados obtidos no biênio 2018-2019 pode-se listar: i) a realização de onze oficinas envolvendo dezesseis comunidades tradicionais com a produção da “Cartografia Social do Território
do Conde9”,5que resultou na elaboração/publicação de um Boletim
Informativo sobre a situações das comunidades e o mapa do território; um relatório técnico de pesquisa “Conflitos e Formação Social
do Território do Conde” , ambas as produções foram entregues às
comunidades envolvidas e aos Ministério Público Estadual (MPE) e
Federal (MPF) para subsidiar as ações em defesa dos direitos territoriais das comunidades ameaçadas de deslocamento compulsório; ii)
Participação nas atividades de capacitação e elaboração do Protocolo
de Consulta Livre Prévia e Informada da Comunidade Quilombola
Gibrié de São Lourenço; iii) Realização de Diagnóstico participativo
com as comunidades de Barcarena e parte de Abaetetuba através de
quatro oficinas (01 em Abaetetuba e 03 em Barcarena), em parceria
com a FASE/Fundo Dema Abaetetuba, trabalho que subsidiou a elaboração de edital destinado a financiamento de projetos nas comunidades; iii) Assessoria ao Movimento Barcarena Livre na realização de
9 Publicado em http://novacartografiasocial.com.br/?s=territorio+do+conde.
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ações de mobilização e organização e na elaboração de dois estudos
técnicos sobre EIA RIMAS de empresas em processo de licenciamento para instalação de novos portos e dos Termos de Ajustamento
de Condutas (TACs) propostos pelo MPF para ajustes nas ações do
Estado e das empresas instaladas no município de Barcarena.
Além destas importantes ações que materializam a intervenção profissional, outros resultados disseram respeito à oferta de disciplinas na graduação e na pós-graduação, orientação de trabalhos de
conclusão de curso e elaboração de trabalhos acadêmicos.
As ações desenvolvidas também possibilitaram introduzir a
discussão e reflexão sobre as temáticas povos e comunidades tradicionais e meio ambiente/conflitos socioambientais no Curso de
Serviço Social, despertando o interesse de discentes da graduação e
pós-graduação e de outra/os pesquisadora/es da UFPA, assim como
de outras instituições de ensino superior. Dessa forma, qualificou-se
a formação do alunado do curso de Serviço Social e ampliou-se a
rede de pesquisadores/as envolvidos com essas temáticas e com a assessoria e apoio aos povos e comunidades tradicionais da Amazônia.
As consequências dos impactos sofridos pelas comunidades
e povos tradicionais demandam, uma diversidade de ações extensionistas entre as quais destaca-se a defesa dos direitos de atenção
à saúde.

PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE COM EQUIDADE – PESE
As ameaças e ações concretas impostas pelo grande capital na
região amazônica, em especial no estado do Pará, reverberam nas
condições de vida e saúde, como demonstram dados sobre a incidência de doenças e agravos que afetam grupos etnicamente diferenciados, como exemplo, a Covid-19 entre indígenas e quilombolas
(CONAQ 2020-a e b; APIB, 2020). A questão social, entendida como
“o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura” (IAMAMOTO, 2015, p. 23) traduz-se nos fatores que
a Lei 8.080/1990 define como determinantes sociais da saúde, que
compreendem o impacto da organização social e econômica do país
sobre a saúde da população. Para Minayo (2020, p.1) “a desigualdade
social encontrada no Brasil é um terreno fértil para a disseminação
da COVID-19, dificultando o isolamento social, restringindo acesso
a insumos básicos para higiene e proteção [...].”
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Esses e outros fatores, somados ao compromisso ético-político do Serviço Social com a defesa intransigente dos direitos sociais
motivaram a criação do Projeto de Extensão Saúde com Equidade/
PESE. Alinhado ao PPC do Serviço Social da UFPA esse projeto visa,
dentre outros objetivos, contribuir para a formação de discentes da
Faculdade de Serviço Social, habilitando-as/os para a compreensão
dos determinantes sociais da saúde, especialmente, os relacionados
à diversidade étnico-racial, à orientação sexual e identidade de gênero; contribuir com coletivos quilombolas situados no estado do
Pará para o controle social de políticas sociais e ações programáticas
afins à saúde, que lhes são legalmente asseguradas; e realizar estudos
e pesquisas.
A pandemia de Covid-19 tem sua letalidade agravada por diversas doenças, entre elas a hipertensão, diabetes e obesidade, identificadas com incidência considerável entre quilombolas paraenses
(BORGES, 2011; PEREIRA, SILVA et al. 2015; entre outros). Afora a
letalidade, a situação de vulnerabilidade produzida e sustentada pelo
próprio Estado contribui para a disseminação do vírus e morte entre
os coletivos quilombolas.
A invisibilidade dos coletivos quilombolas nas estatísticas e a
já conhecida ausência do Estado em seus territórios fizeram com que
lideranças quilombolas se mobilizassem a fim de conter o avanço da
Covid, monitorar os casos e prover atenção à saúde a quem viesse
a necessitar. Para isso a Coordenação Nacional de Articulação das
Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), em parceria
com o Instituto Socioambiental (ISA) lançou no mês de maio/2020
o Observatório da Covid-19 nos Quilombos a fim de suprir a subnotificação do Estado por meio de monitoramento autônomo. O resultado aponta que até 29/07/2020, 1.540 pessoas quilombolas testaram
positivo para a Covid-19 no país. Chama a atenção que a maioria
dos casos se concentra na região amazônica e são distribuídos da seguinte forma: 40,5% - Pará; 16,8% - Maranhão; 8,9% - Amapá. Fora
da Amazônia ganha destaque o Rio de Janeiro com a segunda maior
concentração de casos no país – 22,2%. Demais casos – 11,6% estão
distribuídos nos demais estados da federação. (CONAQ, 2020-a)
Como pode ser observado, o Pará e o Rio de Janeiro respondem por 67% dos casos confirmados para Covid-19 entre quilom- 276 -

bolas. Quando se analisa as regiões, a norte registra maior ocorrência – 44,2%, seguida da região sudeste – 29,0%, a nordeste – 23,9%
e centro-oeste – 2,9%. (CONAQ, 2020-b) Esse padrão se repete no
número de mortes quando se considera as duas primeiras regiões
mencionadas, sendo que no Pará até 29/07/2020 faleceram 40 pessoas quilombolas em decorrência da Covid-19, no Rio de Janeiro –
37, no Amapá – 22 e Maranhão – 12 pessoas. Considerando-se um
(01) óbito ocorrido no Amazonas e no Tocantins e dois (02) no Mato
Grosso verificamos que do total de 138 óbitos, 78, portanto a maioria, ocorreu na Amazônia. (CONAQ, 2020-b).
Em 18/08/2021, última atualização no Observatório, observa-se o registro de 5.602 casos, e ainda, que o número de mortes por
COVID-19 mais que dobrou – 297, a maioria – 84, ocorreu no Pará.
No interior desse estado os óbitos apresentaram a seguinte distribuição: Moju – 13; Baião – 12; Mocajuba – 9; Abaetetuba – 8; Acará – 7; Cametá – 6 e Barcarena – 5, o que totaliza 60 dos 84 óbitos
registrados. (CONAQ, 2020-b) Chama a atenção a concentração de
óbitos exatamente na região onde vem ocorrendo conflitos socioambientais, ameaças e investidas concretas de representantes do grande
capital, o que instiga a ampliação dos estudos com o cotejamento
dos dados em outros municípios do estado, que apresentem condições socioecológicas, políticas e atividades econômicas semelhantes.
A concentração de óbitos por COVID-19 entre quilombolas no Pará
evidencia a reverberação das práticas predatórias nas condições de
vida e na saúde, muitas vezes desenvolvidas à revelia dos coletivos
etnicamente diferenciados, com o apoio e sob proteção do Estado.

PROJETO DE EXTENSÃO FORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE CAMPONESA NA
AMAZÔNIA PARAENSE
Além das ações extensionistas diretamente junto aos povos
e comunidades tradicionais destacam-se as parcerias com outras
organizações que atuam junto àqueles segmentos. Esse é o caso do
Projeto de Extensão “Formação em Políticas Públicas, Educação e
diversidade camponesa na Amazônia paraense”, criado em 2018, na
FASS/UFPA, a partir de uma demanda da Comissão Pastoral da Terra (CPT10)6e da Universidade Federal de Goiás (UFG).
10 Disponível em https://www.cptnacional.org.br/sobre-nos/historico. Acesso em 30 de
julho de 2021.
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A CPT Nacional, nascida vinculada à Igreja Católica na década de 1970, assumiu caráter ecumênico e ampliou sua atuação junto
aos diferentes segmentos camponeses envolvidos em conflitos pela
terra: indígenas, quilombolas, posseiros, extrativistas, seringueiros e
outros. Segundo dados da CPT nos dois primeiros anos do governo
Bolsonaro o aumento de conflitos no campo envolveu, prioritariamente, quilombolas e posseiros, sendo ainda mais graves os números
referentes aos povos indígenas. Para atuar junto a esses segmentos
sociais a CPT promove, periodicamente, atividades de formação
para agentes da pastoral da terra que atuam em todo o Brasil no
apoio às lutas de povos e comunidades tradicionais. No ano de 2018
a entidade, em parceria com a UFG, propôs a realização de um Curso
Nacional de Formação117nas 05 (cinco) regiões do Brasil demandando, para sua realização na região norte, a parceria com o Projeto de
Extensão “Formação em Políticas Públicas, Educação e diversidade
camponesa na Amazônia paraense/FPEDCAP. Na sua etapa norte
o Projeto de Extensão FPEDCAP propôs a ampliação de participação no Curso Nacional de Formação também para agentes sociais
que atuam em conflitos na área urbana, que se juntaram aqueles que
atuam em conflitos na área rural
Entre as/os participantes do curso indicadas/os pela CPT Regional Norte encontravam-se trabalhadores/as rurais, ribeirinhos/
as, indígenas, quilombolas e lideranças comunitárias que atuam/
residem em áreas rurais na Amazônia brasileira. Eles/as provinham
dos estados do Amapá, Tocantins, Maranhão e do Pará e se juntaram
aos integrantes indicados pela coordenação do Projeto de Extensão
da FASS/UFPA, além de discentes da Graduação e da Pós-Graduação, num total de 26 (vinte e seis) participantes. Além de favorecer
a articulação dos debates sobre lutas no campo e na cidade o Curso
de Formação favoreceu a troca de saberes entre a academia e os movimentos sociais permitindo, ainda, a problematização sobre a relação entre a formação e o exercício profissional compromissados com
princípios éticos-políticos emancipatórios.
11 O Projeto Nacional do Curso de Formação intitulou-se “Educação e Diversidade camponesa” e foi coordenado pelo Prof Dr Claudio Lopes Maia, vinculado à Universidade
Federal de Goiás (UFG), Regional Catalão. Na etapa regional o curso esteve sob a coordenação da Profª Drª Nádia Socorro Fialho Nascimento, vinculado à Universidade Federal
do Pará (UFPA).
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Para a operacionalização do Curso de Formação buscou-se
favorecer o entendimento dos sujeitos sociais sobre os processos
econômicos, políticos e sociais que produzem conflitos sociais, territoriais e ambientais na Amazônia brasileira. Os relatos dos/as participantes sobre suas experiências de enfrentamento e resistência nos
conflitos socioambientais, no campo e na cidade, foram utilizados
para a problematização dos conteúdos do Curso de Formação. Estes
foram distribuídos em módulos compostos de disciplinas que foram
realizadas durante o ano de 2019 e início de 2020 contando com a
participação voluntária de docentes de outras instituições de ensino
superior.
A realização do Curso de Formação, como uma das modalidades de ações extensionistas desenvolvidas por profissionais de Serviço Social, reafirma as reflexões a que Marro (2011) chegou, quando
destacou que, dentre as ações extensionistas desenvolvidas no Serviço Social, encontram-se o apoio à articulação de diversos sujeitos em
luta; a qualificação dos debates por meio de palestras, oficinas etc e,
ainda, a visibilidade aos sujeitos subalternizados/as nos seus processos de lutas e resistências.

CONCLUSÃO
O avanço do capital e do Estado desenvolvimentista e (neo)
colonial sobre a Amazônia e seus inerentes conflitos tem mobilizado comunidades e povos tradicionais, além de movimentos sociais
do campo e da cidade, na resistência em defesa dos seus direitos
identitários, socioambientais e territoriais. Enquanto os anos 1990
apresentaram um crescimento de movimentos ambientais e Organizações Não Governamentais (ONGs) na região, nas primeirtas décadas do século XXI as lutas territoriais dos povos e comunidades
tradicionais ganharam força como principais agentes de resistência à
espoliação da Amazônia e proteção do meio ambiente.
Além desta mudança no perfil das principais forças de resistência, novas fronteiras de conflitos apareceram, com a abertura de
novos campos de mineração, novas frentes do agronegócio e, principalmente, uma ofensiva em termos de ampliação da infraestrutura
logística – portos, estradas e produção de energia elétrica. Por outro
lado, essas ameaças têm levado à formação de novas estratégias de
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resistência que vão desde a judicialização dos conflitos, passando por
Termos de Ajustamento de Conduta/TACs, ações civis públicas e a
organização de frentes de solidariedade composta por diferentes atores sociais, todos demandando novas relações de assessoria e apoio
pela via da extensão universitária.
Compreende-se que o enfrentamento de antigas e novas demandas imprescinde da compreensão tanto das especificidades da
ação profissional em áreas de floresta, campos, rios e pantanais da
Amazônia, como da particularidade das expressões da “questão
social” na região. Compreende-se também que os desafios não são
apenas do exercício profissional, mas também, da própria formação
profissional, particularmente pela via da extensão universitária voltada para os espaços de menor visibilidade, como são as áreas rurais,
seja da Amazônia como de outras regiões do país, permitindo uma
aproximação das/os futuras/os profissionais com as particularidades
da região.
Historicamente, os Programas e Projetos de Extensão da
FASS/UFPA dão sustentação aos campos de Estágio Curricular próprios e são desenvolvidos por meio de parcerias/convênios com diferentes instituições, públicas e privadas, ONGs e Movimentos Sociais
da Região Metropolitana de Belém (RMB) e outros municípios paraenses, nos seus centros urbanos e nos seus “interiores”.
Particularmente nas experiências aqui apresentadas observam-se que as ações direcionadas à formação/qualificação dos/as
discentes de Graduação e Pós-Graduação em Serviço Social e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão são viabilizadas
por meio da oferta de estágio supervisionado, da pesquisa e da extensão, na realização de assessoria, realização de cursos e produção
de material pedagógico e acadêmico, assim como dos conteúdos
programáticos a serem trabalhados nas atividades de formação, que
também poderão subsidiar a produção de artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, dentre outros. Tais conteúdos
constituem-se também como um elemento fundamental para a execução em projetos de pesquisa a serem desenvolvidos por docentes
das instituições de ensino envolvidas na extensão, viabilizando-se
assim o compromisso da universidade pública com a produção de
conhecimentos aplicados a vida social.
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As experiências vivenciadas nos PMAPCT, PESE e FPEDCAP
se apresentam como uma estratégia pedagógica para qualificação e
consolidação das reflexões teórico/metodológicas sobre a questão
urbano-rural-ambiental, conflitos socioambientais, atenção à saúde,
povos e comunidades tradicionais e camponeses no curso de Graduação e Pós-Graduação em Serviço Social. Possibilitam, ainda, consolidar a rede de relações sociais constituída a partir das experiências
de extensão e pesquisa construídas em anos anteriores, redirecionando-as para os esforços de formação de membros de comunidades
tradicionais - indígenas, quilombolas e ribeirinhos - cujas terras são
aquelas consideradas, no momento atual, as mais preservadas na região amazônica (e, contraditoriamente, as mais ameaçadas pela exploração capitalista).
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CAPÍTULO 14
ASSISTENTES SOCIAIS NA LINHA DE
FRENTE DA POLÍTICA URBANA E
HABITACIONAL: o que se tem pesquisado
sobre as demandas institucionais e os desafios do
trabalho profissional?
Joana Valente Santana1
Raquel Paiva Gomes2
Leonardo Costa Miranda3

INTRODUÇÃO
Após um período de 25 anos de fragmentação institucional
e poucos investimentos na área urbana e habitacional, é somente a
partir dos anos 2000, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que ocorre, ainda que timidamente, uma retomada dos financiamentos habitacionais com os Programas de Arrendamento Residencial (PAR), Pró-moradia; Subsídio Habitacional e Habitar Brasil
BID. Em 2000, a moradia é reconhecida pela Constituição Federal
como um direito social e, em 2001, é aprovado o Estatuto das Cidades, momento em que se reafirma a função social da propriedade
(CARDOSO, ARAGÃO, JAENISCH, 2017).
A partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades, foi
instituída a Secretaria Nacional de Habitação, que se subdividia nos
Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários – DUAP
e Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação
1 Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Docente
da Faculdade e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Cidade, Habitação e Espaço Humano (GEP-CIHAB). Bolsista Produtividade em Pesquisa do
CNPq. Coordenadora Adjunta da Área de Serviço Social na Capes (2018-2022). E-mail:
joanavalente@ufpa.br.
2Assistente Social. Doutora e Mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC. Integrante do GEP-CIHAB. Email: raquelcpaiva@gmail.com.
3Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Mestrando em
Serviço Social no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS) da UFPA. Integrante do GEP-CIHAB. Email: leonardocostamiranda1@gmail.com.
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Técnica (DICT), que incluía uma equipe técnica liderada pela assistente social Elzira Marques Leão, que coordenava o trabalho social
no âmbito dos programas federais (normativos, diretrizes, contratos,
capacitação, seminários, etc.) (GOMES, 2013).
Em 2005, foi aprovado o projeto de lei para criação do Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e foi criado o
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), onde os
municípios passaram a ter um papel fundamental na implementação
da política nacional de habitação. O FNHIS estabeleceu as seguintes
modalidades de atuação: construção de novas unidades, urbanização de favelas e assentamentos precários, assistência técnica e apoio
para elaboração dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social/
PLHIS. Neste desenho institucional, o trabalho social se tornou obrigatório na implementação dos programas federais de provisão de
moradia e urbanização de favelas e passou (o trabalho social) a compor os investimentos de todos os projetos habitacionais financiados
com recursos da União. Até agosto de 2015, cerca de 2,56 bilhões de
reais foram destinados ao trabalho social nos programas Minha Casa
Minha Vida/PMCMV e Programa de Aceleração de Crescimento/
PAC. Trata-se de uma escala inédita de projetos e de um volume
significativo de recursos, o que impõe inúmeros desafios (GOMES,
2013, 2020).
Historicamente, os/as assistentes sociais são os profissionais
que majoritariamente têm conduzido o Trabalho Social nessas intervenções. Assim, importa saber quais são as principais demandas
institucionais e os desafios colocados para os assistentes sociais que
se encontram na linha de frente das intervenções urbanas e habitacionais no período recente da política habitacional?
Este capítulo tem como objetivo apresentar uma meta-análise dos estudos acadêmicos realizados exclusivamente por assistentes
sociais, em diferentes áreas do conhecimento, que se propuseram a
analisar as requisições institucionais, os desafios e as contradições
dos processos de trabalho no âmbito da implementação dos programas urbanos e habitacionais implementados em tempos recentes no
Brasil.
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Para elaboração deste texto foi realizado um levantamento4
no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES, sendo selecionados 47
trabalhos, entre dissertações e teses desenvolvidas em diversos programas de pós-graduação por profissionais - assistentes sociais - que
estiveram de algum modo na linha de frente da implementação de
projetos urbanos e habitacionais nos últimos 20 anos. A identificação e seleção dos materiais se deu a partir dos seguintes critérios: i)
conter o lócus da ação (estrutura institucional) e o contexto (especificidades); ii) revelar a concepção dos sujeitos e suas formas de organizar as intervenções (topos); iii) indicar ou demonstrar os respectivos fundamentos teórico-metodológicos (expertise); iv) apresentar
as ações desenvolvidas pelas instituições/sujeitos e os resultados que
produziram e/ou desejavam produzir.

OS DESAFIOS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA ÁREA
HABITACIONAL EM TEMPOS DE DESMONTE DAS POLÍTICA SOCIAIS
A profissão de Serviço Social vem ao longo de sua história
atendendo a diferentes requisições profissionais, especialmente pela
mediação das políticas sociais, como resposta do estado capitalista
às contradições sociais inerentes à questão social e suas expressões.
Como qualquer profissão, está inserida no movimento contraditório
da sociedade e, como tal, sofre os influxos da conjuntura de crise,
próprias da ordem burguesa, com o frequente reordenamento do
papel do Estado. Os/as assistentes sociais, também trabalhadores/
as assalariados/as, respondem àquelas requisições, mas, ao mesmo
tempo, criam espaços de discussões coletivas com a construção de
estratégias de resistências da profissão em torno da defesa do Projeto-Ético-Político do Serviço Social.
Os esforços da categoria profissional nos fóruns da profissão
e nos espaços de formação acadêmica (em nível de graduação e pós4 Os descritores de busca foram: “serviço social”, “habitação”, “política habitacional”,
“serviço social”, “remoções”, “remoções de moradores”, “projetos urbanísticos”, “atuação
profissional em projetos urbanísticos” e “indenização”. O recorte temporal foi de 20 anos
(2000-2020). Este levantamento compõe o Projeto de Pesquisa “Habitação e Serviço Social:
requisições e respostas profissionais”, vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas Cidade, Habitação e Espaço Humano (GEP-CIHAB) /PPGSS/UFPA, projeto financiado pelo
CNPQ.
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-graduação) - a exemplo do conjunto CFESS/CRESS (Conselhos Regionais de Serviço Social/Conselho Federal de Serviço Social) e Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social ABEPSS
- expressam um projeto político profissional, cuja orientação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa se coloca na
direção de uma sociabilidade que ultrapasse a ordem burguesa, estando, portanto, na contramão do modo de ser do estado capitalista
e da lógica de mercado. A atual crise social, econômica, política (e
a recente crise sanitária), aliada a um projeto político de barbarização da vida pelo radical enxugamento dos gastos sociais públicos,
produzem uma reprodução social da vida da classe trabalhadora em
nível de miséria e degradação humana. No âmbito das políticas sociais mínimas, estão inseridos/as os/as profissionais de Serviço Social
que, como trabalhadores/as assalariados/as, sofrem os rebatimentos
da desvalorização do seu trabalho, o desmonte dos equipamentos sociais, que se somam ao agravamento das condições de vida das pessoas atendidas nos vários espaços sócioocupacionais onde trabalha
o/a assistente social. Como afirma Raichelis (2020, p. 17-18):
Portanto, o desafio é considerar a totalidade do processo de produção e reprodução social, para apreender a historicidade que o
trabalho profissional assume na sociedade burguesa, como trabalho abstrato subsumido a processos de mercantilização e alienação próprias do assalariamento, pela mediação das políticas
sociais e do aparato institucional criado para o enfrentamento
da questão social, a partir da ação do Estado, das instituições da
sociedade civil ou das empresas privadas. (RAICHELIS, 2020,
p. 17-18).

Na vida concreta do exercício profissional, o/a assistente social vivencia o dilema de exercitar a autonomia relativa da profissão
orientada pelos princípios do projeto ético-político, face às condições de trabalho mediado pelas condições salariais e processos de
precarização do trabalho (RAICHELIS, 2020).
Na particularidade da política urbana e habitacional, no que
se refere às requisições e respostas profissionais do/a assistente social, além das determinações antes apresentadas, as quais fazem parte
do modo de ser da profissão, agregam-se determinações que complexificam o exercício profissional nestas políticas, pois as respostas do
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Estado à questão da habitação (esta que é uma expressão da questão
social), são atravessadas pelas disputas pelo acesso à terra e à infraestrutura urbana por frações do capital (e em particular do mercado
imobiliário) e pela luta da classe trabalhadora em conseguir um lugar
de moradia. A produção privada da moradia praticamente anula a
possibilidade da classe trabalhadora em adquirir uma casa pela via
do mercado imobiliário, restando aos trabalhadores produzirem sua
moradia em espaços com pouca ou nenhuma infraestrutura urbana.
Por esse motivo, a história do Brasil é marcada pela dialética da ocupação de terras e remoção de moradores, onde o Estado, mediante
políticas urbanas e habitacionais, promove remanejamentos, reassentamentos, indenizações ou simplesmente utiliza a violência estatal para desalojar moradores em processos de reintegração da posse.
Neste contexto, os/as assistentes sociais estão na linha de frente das
contradições urbanas, vivenciando os dilemas referentes às requisições e às respostas profissionais em condições adversas de trabalho
(exercício profissional mediante contratos de trabalhos temporários
e terceirizados)5. A seguir, serão apresentadas as reflexões sobre os
desafios e requisições profissionais em intervenções urbanas e habitacionais.

ESTADO DA ARTE: desafios e requisições profissionais em intervenções urbanas e habitacionais
Para esta revisão sistemática, foram analisadas 41 dissertações, 6 teses de doutorado6, sendo que 31 deles foram elaborados por
5 No levantamento realizado para este capítulo foi possível identificar vários aspectos referentes às condições de trabalho dos/as assistentes sociais nos projetos urbanos e habitacionais, que não são possíveis de serem apresentados pelos limites deste texto. Raichelis
(2020, p. 18/19), afirma a esse respeito que: “Na política de habitação de interesse social, a
terceirização vem se consolidando como modelo de produção e gestão, em que o próprio
trabalho social e os/as trabalhadores/as sociais, entre os/as quais assistentes sociais, são
contratados/as por processos licitatórios, dos quais participam empresas intermediadoras,
sem que, de modo geral, a administração pública consiga regular e manter o controle estratégico deste processo”.
6 TESES: AHLERT, B. CIDADE DO ESTRANHAMENTO: remoções involuntárias no
espaço urbano (2017); BARBOSA, C; A; P. “MORAR É PRECISO”: o arrendamento residencial em Franca-SP (2007); NALIN, N. M. O Trabalho do Assistente Social na política
de Habitação de Interesse Social: o direito à moradia em debate (2013); SILVA, E. T. F. O
acesso à habitação e a luta pelo direito de morar: um estudo sobre o conjunto habitacional
Gervásio Maia em João Pessoa – PB (2014); SOUSA, M. J. R. Direito à cidade e à habitação:
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no município de Picos-PI (2017); VIEIRA,
N. P. O trabalho do assistente social nos processos de remoção de moradias: atualização de
antigas requisições (2015).
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profissionais (a maioria servidoras públicas) que se encontravam na
linha de frente das intervenções ou na coordenação dos Projetos Técnicos Sociais - PTTS/Trabalho de Participação Comunitária – TCP.
Três estudos descreveram o trabalho junto aos empreendimentos
habitacionais produzidos pelos Movimentos de Luta por Moradia.
Os outros dois estudos foram elaborados por assistentes sociais pesquisadoras que acompanharam as organizações de defesa de direitos
à exemplo do Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu (CDHNI), Núcleo de Terras e Habitação (NUTH) da Defensoria Pública
do Rio de Janeiro e o Fórum Comunitário do Porto, que promoveu
a organização e resistência da população das áreas Morro da Providência e Pedra Lisa ameaçadas de remoção pelo projeto Porto Maravilha. E dois deles foram elaborados por profissionais contratados
por empresa terceirizada ou organizações não governamentais, que
prestaram serviços para prefeituras.
Do total dos estudos analisados, 75% deles foram realizados
no âmbito dos programas de pós-graduação em Serviço Social e 25%
em outros programas relacionados à Administração e Gestão de Políticas Públicas; Governança e Sustentabilidade; Estudos Urbanos e
Regionais; Planejamento e Gestão do Território e Gestão Social. A
Universidade Federal do Pará - UFPA lidera o número de estudos,
seguida pela PUC do Rio Grande do Sul, PUC de São Paulo e PUC
do Rio de Janeiro7.
Quanto ao ano das publicações, notam-se dois períodos
de maior produção (2013 e 2017), momentos que coincidem com
a finalização de obras de urbanização em grandes complexos com o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a entrega de um
número expressivo de moradias produzidas pelo Programa Minha
7 As Regiões brasileiras/Instituto de Ensino Superior-IES/Programas de Pós-Graduação/
Número de trabalhos analisados são, respectivamente: 1) Norte: UFPA/Serviço Social/10;
UFAM/Serviço Social e Sustentabilidade/01; 2) Nordeste: UEFS/Planejamento Territorial
(Mestrado Profissional)/01; UFPB/Departamento de Economia do Setor Público (Mestrado Profissional)/01; UFPB/Serviço Social/03; UFPI/Políticas Públicas e Desenvolvimento
do Meio Ambiente/02 ; UFRN/Estudos Urbanos e Regionais/01; 3) Centro Oeste: PUC-Goiás/Serviço Social/01; UFMT/Política Social/01; ISAE/Governança e Sustentabilidade
(Mestrado Profissional)/01; 4) Sudeste: FGV-SP/Administração Pública/01; PUC-RJ/Serviço Social/03; PUC-SP/Serviço Social/05; UNESP/Serviço Social/02; UMA-BH/Gestão
Social, Educação e Desenvolvimento Local (Mestrado Profissional)/01; UFABC/Planejamento e Gestão do Território/Planejamento e Gestão do Território/01; UERJ/Políticas
Públicas e Formação Humana/01; UFF/Serviço Social e Desenvolvimento Regional/01;
UFJF/Serviço Social/01; UFRJ/Serviço Social/01; 5) Sul: PUC-RS/Serviço Social/06; UEL/
Serviço Social e Política Social/02/; UFSC/Serviço Social/01.
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Casa Minha Vida (PMCMV). Contraditoriamente, é importante assinalar que em 2013 ocorrem movimentos contra as remoções e reassentamentos involuntários instaurados por ocasião dos megaeventos
(Copa do Mundo e Jogos Olímpicos).
Com exceção dos trabalhos que analisaram a trajetória da política municipal de habitação nas cidades de Diadema, Porto Alegre,
São Paulo, Londrina e Teresina, evidenciando as diferentes configurações que assume o trabalho do assistente social a cada mudança de
gestão, 90% dos trabalhos analisaram os processos de trabalho e a
implementação dos programas federais: Programa de Arrendamento Residencial -PAR, Minha Casa, Minha Vida (MCMV), MCMV
Entidades, Programa de Aceleração do Crescimento PAC - Urbanização de Favelas, Habitar Brasil BID (HBB), além dos controversos
processos de remoção e reassentamentos involuntários associadas a
estas intervenções.
É importante assinalar que esses estudos analisam experiências
realizadas no âmbito dos municípios, em virtude da descentralização
política-administrativa dos programas federais. Os projetos urbanos
e habitacionais, em sua grande maioria, foram conduzidos por
Secretarias ou Departamentos municipais de Habitação ou pelas
Companhias de Habitação (COHABs). Em relação aos projetos técnicos sociais ou TPC (Trabalho de Participação Comunitária), os
estudos indicam que a maioria dos municípios apresenta um número reduzido de profissionais, muitos deles cedidos por outras secretarias, levando os gestores a contratar serviços terceirizados e/ou
solicitar a realização do trabalho social às Secretarias de Assistência
Social.
Os/as assistentes sociais têm “suspendido o cotidiano” e produzido estudos interessantes sobre as próprias intervenções buscando compreendê-las a partir das contradições da política urbana e
habitacional, articulados aos processos de urbanização capitalista e
seus impactos no ambiente construído. Os estudos são fundamentados em autores de perspectiva crítica, especialmente, David Harvey,
Herbert Marcuse, Manuel Castells e autores da Escola Francesa de
Sociologia Urbana, tais como, Henri Lefebvre, Jean Lojkine, Christian Topalov, Edmond Preteceille, bem com Nicos Poulantzas. Além
disso, verifica-se um esforço analítico em contextualizar as particularidades da urbanização brasileira e da produção estatal de moradias,
especialmente com base em Nabil Georges Bonduki, Ermínia Maricato, Raquel Rolnik e Lúcio Kowarick.
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Em relação aos processos de trabalho, foram identificados seis
eixos de ação. Em cada uma das ações, são listadas as principais intervenções e requisições institucionais.
O primeiro eixo de ação refere-se às Ações de Emergência em
Situações de Calamidade pública que, historicamente, como no caso
da cidade de Diadema, esteve sob responsabilidade da Defesa Civil
e da Secretaria de Assistência Social e Promoção Humana, sendo as
atividades absorvidas, posteriormente, pela Secretaria de Habitação,
que passou a contar com equipe própria e uma divisão específica de
trabalho social.
A assistente social Alice Calheiros (2013) empreendeu uma
análise sobre a tragédia do Morro do Bumba8, ocorrida na cidade de
Niterói, no Rio de Janeiro. A profissional acompanhou o percurso
das famílias em abrigos provisórios até o atendimento definitivo de
parte dos atingidos em dois conjuntos habitacionais do programa
MCMV. O estudo identificou a falta de capacidade institucional do
município em lidar com a emergência e articular os diversos serviços
públicos para atender às famílias. Ao final, cerca de 150 famílias ainda aguardavam por atendimento habitacional.
Quadro 1-Emergência/Calamidade Pública
Fases

Requisições institucionais

Ações em
conjunto com
a Defesa Civil
em situações
de desmoronamento,
incêndios e
enchentes

Acolhimento, cadastramento,
triagem e seleção das Famílias
Organização de abrigos provisórios
Elaboração de relatórios e pareceres técnicos sobre a vulnerabilidade social e habitacional
Entrega de cestas básicas, cobertores, roupas e demais itens de
necessidade

Autores(as)
Santos (2006); Coelho
(2008)
Santos (2006); Coelho
(2008); Calheiros (2013)
Silva (2008); Gomes (2013)
Santos (2006); Coelho
(2008)

Fonte: Elaboração própria, a partir das teses e dissertações da Capes ,
2021.
8 No dia 07/04/2010, devido a fortes chuvas na cidade do Rio de Janeiro e municípios
vizinhos, o Morro do Bumba, um lixão desativado e urbanizado pelo Estado, localizado
no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro, desmoronou, arrastando mais de 50
barracos. Foram cerca de 67 mortos (40 homens e 27 mulheres) e mais de mil desabrigados
(CALHEIROS, 2013).
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O segundo eixo trata das ações de Controle Social e Gestão
Democrática da Cidade, com destaque para Diadema, São Paulo e
Belém, com participação ativa das assistentes sociais na organização
e mobilização popular para as Conferências Municipais de Habitação, nas plenárias do Orçamento Participativo, na elaboração dos
Planos Locais de Habitação de Interesse Social e apoio nas atividades
do Conselho e Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.
Quadro 2 - Controle Social e Gestão Democrática da Cidade
Fases
Definição de demandas e
prioridades da população

Requisições Institucionais
Organização e mobilização da
população para discussão das
Conferências Municipais de
Habitação

Planejamento das intervenElaboração de estudos e análises
ções habitacionais a curto,
para a elaboração do PLHIS
médio e longo prazo
Organização e mobilização da
Deliberar sobre os rumos
população para discussão do
da urbanização da cidade
Plano Diretor
Discutir e deliberar sobre
Apoio e organização das disos recursos e ações no
cussões do Fundo Municipal de
campo da Habitação de
Habitação de Interesse Social
Interesse Social

Autores(as)
Santos (2006); Coelho
(2008)
Coelho (2008); Correia
(2015)
Coelho (2008)
Santos (2006); Cordeiro
(2006)

Fonte: Elaboração própria a partir das teses e dissertações da Capes ,
2021.

O terceiro eixo de ação está relacionado aos Projetos Integrados de Urbanização. Neste eixo foram identificados um número
expressivo de estudos sobre a implementação do PAC (São Leopoldo/RS; Campina Grande/PB; Barra do Piraí/RJ; Nova Iguaçu/RJ;
Ananindeua/PA; Porto Alegre/RS; Florianópolis/SC; Belém/PA, Rio
de Janeiro/RJ); do Programa HBB (Cuiabá/MT; Belém/PA; Florianópolis/SC; Londrina/PR) e do Programa Vila Bairro (Teresina-PI).
Foi possível identificar que os/as assistentes sociais são responsáveis
pela elaboração dos projetos de intervenção (PPTS ou TCP) pelo
cadastramento, análise socioeconômica das famílias e mapeamento
dos recursos da comunidade. Além disso, são responsáveis por estruturar toda a comunicação dos objetivos e metas do projeto e elaborar
e coordenar o plano de remoções e remanejamentos. Os principais
instrumentos de trabalho utilizados são: visitas domiciliares, plantão
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de atendimento, reuniões informativas, assembleias e plenárias para
deliberações e aprovação das intervenções, elaboração de encaminhamentos para outros serviços públicos.
Quadro 3 - Projetos Integrados de Urbanização (Antes das obras)
Requisições institucionais
Promover reuniões/oficinas para levantamento
de demandas e expectativas

Autores(as)
Santos (2006); Cordeiro (2006); Silva
(2008); Guimarães (2011); Silva (2011);
Souza (2012); Chagas (2018)

Elaboração de estudos (diagnóstico) e projetos
técnicos (TCP/PTTS) - análise socioeconômica das famílias, mapeamento dos recursos da
comunidade, equipamentos públicos, comércios e serviços)
Elaboração de materiais informativos e pedagógicos
Elaboração de editais licitatórios para contratação de empresas/assessorias para desenvolvimento do TS ou atividades relacionadas ao

Silva (2008); Gomes (2013), Santos
(2013); Jesus (2014); Freitas (2018)

Nalin (2013); Gomes (2013); Chagas
(2018); Freitas (2018)

Gomes (2013); Nalin (2013)

projeto
Plenárias e assembléias para aprovação das
intervenções propostas

Santos (2006); Cordeiro (2006); Coelho
(2008); Silva (2008); Silva (2011); Santos (2013); Pereira (2018)

Estabelecimento de critérios de atendimento
prioritário
Acolhimento, cadastramento, triagem e seleção das Famílias

Coelho (2008)
Souza (2011); Santos (2013); Ribeiro
(2014); Jesus (2014); Pereira (2018);
Chagas (2018); Freitas (2018)
Ribeiro (2014); Jesus (2014); Freitas

Visitas domiciliares

(2018)
Lima (2010); Guimarães (2011); Souza

Divulgar objetivos e metas dos programas

Instituir mecanismos de controle social na
área - Plantão de Atendimento

(2012); Santos (2013);Santos (2013);
Jesus (2014); Chagas (2018)
Santos (2006); Cordeiro (2006); Silva
(2008); Guimarães (2011); Silva (2011);
Chagas (2018); Freitas (2018)

Realizar encaminhamentos para outros serviços públicos
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Freitas (2018)

Cordeiro (2006); Silva (2008); Silva
Elaboração do Plano de Reassentamento

(2011); Santos (2013); Jesus (2014);
Chagas (2018)

Acompanhar a remoção das famílias para
abertura de frente de obras
Produção de registros e controles das atividades desenvolvidas e relatório das intervenções
e, possíveis, reprogramações do PTTS/TCP

Souza (2011)
Souza (2011), Ribeiro (2014); Chagas
(2018); Freitas (2018)

Fonte: Elaboração própria a partir das teses e dissertações da Capes ,
2021.

Durante as obras, os/as profissionais fomentam a participação
popular no acompanhamento das intervenções, realizam a mediação
dos conflitos advindos de atrasos no cronograma ou problemas gerados com a circulação de máquinas e demolições tornando-se uma
“verdadeira caixa de ressonância dos dramas e insatisfações das famílias”. Ademais, articulam outros serviços e políticas públicas para
atender as famílias; acompanham os processos de remoção e remanejamentos, gerenciam abrigos provisórios ou a locação temporária
de moradias, até o atendimento definitivo, geralmente em curto espaço de tempo.
Quadro 4 - Projetos Integrados de Urbanização (Durante as obras)
Requisições institucionais

Autores(as)

Acompanhamento das obras de urbanização

Santos (2006); Coelho (2008) Cordeiro (2006); Guimarães (2011)

Fomento a participação da população e elei-

Santos (2006); Cordeiro (2006); Coe-

ção de comissões de moradores para acom-

lho (2008); Silva (2008); Lima (2010);

panhamento das obras
Manejo de Conflitos por ocasião de atrasos

Pereira (2018)

nas intervenções ou devido problemas/
transtornos gerados pela obra (caixa de ressonância dos dramas e das insatisfações das
famílias).
Articulação com outros serviços/políticas
públicas para atender outras demandas das
famílias
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Santos (2006); Cordeiro (2006); Guimarães (2011); Nalin (2013)

Santos (2006); Cordeiro (2006);
Nalin; Silva (2008)

Identificação, Selagem e Congelamento das

Santos (2006); Cordeiro; Nalin

áreas de remoção
Remoções e remanejamentos das famílias

(2006)
Santos (2006); Silva (2008); Silva

durante as obras
Gerenciamento, coordenação e fiscalização

(2011)

de Empresa de Consultoria/Gerenciadora

Nalin (2013); Gomes (2013); Santos

Social - execução das atividades previstas nos (2013)
projetos técnicos sociais
Gerenciamento dos abrigos/moradias provisórias/programas de locação social
Promover a capacitação de lideranças para
difusão das informações para o restante da
população
Produção de registros e controles das atividades desenvolvidas e relatório das intervenções e, possíveis, reprogramações do PTTS/

Silva (2008); Guimarães (2011);
Chagas (2018)
Souza (2012); Santos (2013); Freitas
(2018)

Souza (2011), Ribeiro (2014)

TCP

Fonte: Elaboração dos autores a partir das teses e dissertações da Capes,
2021.

Após as obras, os profissionais realizam atividades socioeducativas voltadas à conservação e preservação das intervenções urbanísticas; fomento a geração de trabalho e renda, articulação das
companhias e serviços públicos para cobrança de taxas diferenciadas. O agente financeiro exige que os profissionais façam o registro
e controle das atividades desenvolvidas para prestação de contas e
desembolso dos recursos.
Quadro 5 - Projetos Integrados de Urbanização (Após as obras)
Requisições institucionais

Autores(as)

Fomentar o Desenvolvimento Social Integrado
das áreas objetos de intervenção
Articular as companhias de serviços públicos
para cobrança de taxas e tarifas diferenciadas
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Silva (2008); Freitas (2018)
Wüsth (2015)

Promover atividades socioeducativas voltadas
a conservação e preservação das intervenções
urbanísticas realizadas

Nalin (2006); Silva (2008); Lima
(2010); Guimarães (2011); Santos
(2013); Chagas (2018); Freitas
(2018)

Produção de registros e controles das atividades
desenvolvidas e relatório das intervenções e,

Souza (2011), Ribeiro (2014)

possíveis, reprogramações do PTTS/TCP

Fonte: Elaboração dos autores a partir das teses e dissertações da Capes,
2021.

Os estudos apontam que a baixa capacidade institucional de
estados e municípios é um entrave para os projetos integrados de
urbanização. Além disso, os processos de terceirização (inclusive do
trabalho social) e a própria precarização das relações de trabalho,
tanto por conta da redução progressiva dos quadros profissionais das
prefeituras, quanto pela forma precária que os prestadores de serviços são contratados, sem garantia dos direitos trabalhistas, com uma
carga excessiva de trabalho além de baixos salários, acaba por comprometer a qualidade das intervenções. Embora o governo federal
tenha reconhecido os problemas de implementação do PAC, mesmo
assim não assegurou investimentos para diminuir os seus entraves.
Articulados a esses problemas estão a sobreposição das obras físicas
em relação às outras dimensões que envolvem os projetos integrados e a falta de articulação entre as diferentes dimensões (ambiental,
social e fundiária) e baixa ou nula intersetorialidade necessária para
assegurar a provisão de outros serviços nos territórios das intervenções.
Os estudos tratam, ainda, da contratação do Trabalho Social,
algo que tem gerado muitos entraves, o principal deles, refere-se ao
atraso nos processos licitatórios, que são realizados de maneira fragmentada para diferentes fases da intervenção em um mesmo território. Não cumprindo, desse modo, uma das diretrizes da política
habitacional relacionada a atender, de fato, e de forma integrada as
necessidades da população. São registrados, ainda, a carga excessiva de tarefas e funções para equipes técnicas, geralmente reduzidas,
contratadas de forma terceirizada, com baixos salários, com poucos
recursos financeiros e materiais e prazos muito exíguos para as exigências do programa e do agente financeiro.
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A perspectiva territorial e intersetorial presente no discurso e
nos documentos oficiais pouco dialoga com a realidade observada na
operacionalização dos projetos. A lógica setorial ainda é a que prevalece e o território não é o lugar comum para pensar as diferentes
intervenções previstas nos projetos. No “chão” das favelas e assentamentos precários do país os projetos técnicos sociais geralmente
apresentam escopo variado, fragmentado e descontínuo, não sendo
possível, portanto, observar a articulação das diferentes políticas
com vistas a diminuir a segregação socioespacial e as desigualdades.
A concepção adjacente ainda é de planejar de forma centralizada,
tendo os municípios pouca ou nenhuma mobilidade para “criar” ou
propor arranjos diferentes na consecução dos objetivos do HBB ou
do PAC.
O trabalho social quando desenvolvido no âmbito dos programas de urbanização de favelas (ou mesmo nos programas de provisão habitacional às famílias de menor renda) ainda está relacionado ao cadastramento e seleção dos “beneficiários” e tem a tendência
de se configurar como um indutor de processos participativos com
vistas a minimizar os conflitos e transtornos advindos com as intervenções urbanas e habitacionais. A participação da população está
predominantemente vinculada à remoção dos obstáculos para o máximo de desempenho das obras, resolução dos conflitos cotidianos e
adaptabilidade da população ao conjunto de benfeitorias, por meio
de eventos pontuais, tradicionais, com ênfase na modalidade de reuniões e espaços de não decisão.
O quarto eixo de ação refere-se à Provisão de novas unidades habitacionais realizados pelo programa PAR (Ribeirão Preto e
Franca) e o Programa MCMV (Curitiba/PR; Londrina/PR; Itabuna/
BA; Juiz de Fora/MG; Região Metropolitana de Natal; São Paulo/SP;
Picos/PI; Teresina/PI) e MCMV Entidades (São Paulo/SP; Goiânia/
GO e Manaus/AM).
Quadro 6 - Provisão Habitacional (ações pré-contratuais e pós-contratuais)
Requisições institucionais

Autores(as)
Santos (2006); Cordeiro (2006); Silva

Cadastramento e triagem das famílias

(2008); Guimarães (2011); Silva (2011);
Souza (2012); Jesus (2014)
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Elaboração de estudos (diagnóstico) e
projetos técnicos (TCP/PTTS) - análise
socioeconômica das famílias, mapea-

Silva (2008); Gomes (2013); Bispo (2018)

mento dos recursos da comunidade,
equipamentos públicos, comércios e
serviços)
Divulgar objetivos e metas dos progra-

Passos (2017); Bispo (2018)

mas
Conferência da documentação e assinatura dos contratos

Wüsth(2015); Passos (2017)

Visitas domiciliares com objetivo de
apurar denúncias de pessoas que forjaram informações para receber a unidade

Olives (2017)

habitacional
Articulação com outros serviços/políticas públicas para atender as demandas
relacionadas a vagas de escola e outras
necessidades da população. Orientações

Wüsth (2015); Bispo (2018)

sobre as taxas referente ao consumo de
água, energia elétrica entre outros gastos
referente a nova moradia
Preparar os beneficiários para apropriação do ambiente construído, estimulan-

Passos (2017); Bispo (2018); Freitas (2018)

do a organização da população e a sua
permanência no imóvel.
Promover atividades e oficinas para a

Nalin (2006); Silva (2008); Lima (2010);

mudança de hábitos das famílias, gerar

Guimarães (2011); Silva (2011); Gomes

novos padrões de comportamento e

(2013); Wüsth (2015); Ribeiro (2014); Rich-

adaptação às novas exigências legais e
construtivas dos conjuntos habitacionais
Verificar a adaptação das famílias nas
novas residências através do acompanhamento social e orientar as famílias
sobre o uso correto dos equipamentos

ter (2015); Bispo (2018); Freitas (2018)

Souza (2011); Ribeiro (2014); Richter
(2015); Vale (2017)

do imóvel.

- 297 -

Ações socioeducativas: “Educação Sanitária, Ambiental e Patrimonial”, que

Guimarães (2011); Richter (2015); Passos

favorecessem o compromisso com a

(2017); Chagas (2018); Bispo (2018); Freitas

conservação e manutenção dos imóveis e (2018)
espaços coletivos pelos beneficiários;
Administrar e mediar questões
relacionadas à convivência familiar e

Wüsth (2015); Richter (2015); Vale (2017)

comunitária nos empreendimentos
Organização e formalização da Associação de moradores. Organização do
condomínio, definição do estatuto e

Silva (2008); Bispo (2018)

eleições de síndicos e subsíndicos

Fonte: Elaboração própria a partir das teses e dissertações da Capes,
2021.

Silva (2017) indica em seu estudo que dos 2919 empreendimentos do MCMV – FAR com mais de 80% das obras concluídas (até maio de 2015), apenas 38% deles tiveram desembolso para
o Trabalho Social/TS. Provavelmente isso ocorreu porque a maioria
dos municípios brasileiros não possui em seu organograma institucional departamentos ou setores responsáveis pelo gerenciamento
das intervenções sociais ou equipes técnicas sociais para condução
dos processos exigidos pelos programas federais. Os profissionais
das equipes técnicas possuem outras atribuições que competem com
a implementação do TS e entre os anos de 2009 e 2010, o TS não era
obrigatório nos empreendimentos do MCMV e do Fundo de Arrendamento Residencial/FAR.
Os trabalhos apontam, ainda, a ausência ou baixo número de
profissionais nas Secretarias ou Departamentos das prefeituras para
desenvolvimento do PTTS, levando o gestor – conforme assinalado
antes - a solicitar serviços da Secretaria de Assistência Social e/ou
contratar serviços especializados, tendo por consequência, a terceirização e/ou subcontratação das equipes técnicas que desenvolvem
atividades em períodos curtos e de forma fragmentada e pontual,
tendo baixa ou nenhuma autonomia para modificar as intervenções
pré-determinadas pelo PPTS (ações/atividades foram pontuais e sem
desdobramentos). Os profissionais não acompanham o planejamen- 298 -

to, o estabelecimento dos prazos e cronogramas das intervenções físicas. Desse modo, ocorre uma frágil comunicação interinstitucional
levando a baixa ou nula articulação entre as diferentes políticas sociais e a processos de implementação desarticulados das reais necessidades da população1.
As experiências de Londrina e Teresina, analisadas por Pagani
(2016) e Passos (2017) indicam que muito embora as áreas apresentassem baixa infraestrutura urbana e social e o entorno já estivesse
com sua capacidade de atendimento esgotado para os atuais moradores do local, a Caixa Econômica Federal e as COHABs/prefeituras
acertaram convênio para construir os empreendimentos do MCMV.
Somente após aprovação do empreendimento e início das obras, é
que foi mobilizada reunião para pensar a instalação das famílias nos
empreendimentos e a capacidade dos serviços públicos em atendê-las.

CONCLUSÃO
Os estudos realizados por profissionais que estão na linha de
frente da política urbana e habitacional são unânimes em apontar
que os projetos desenvolvidos no MCMV não respeitam os hábitos,
a cultura e o modo de vida da população, sendo os conjuntos habitacionais desprovidos de infraestrutura urbana e social, equipamentos
públicos para atender as necessidades da população e espaços para os
comércios familiares (reciclagem, criação de animais etc.). Em quase
totalidade das experiências, os projetos habitacionais são previamente elaborados com baixa ou nula possibilidade de alteração.
As experiências de Londrina, Natal, Teresina e Picos indicam que os conjuntos habitacionais foram construídos em áreas que
não contavam com serviços públicos essenciais, como Centros de
Educação Infantil (CEI), Escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBS),
espaços de lazer e de práticas esportivas, arborização, dentre outros,
com o agravante da ausência de terrenos públicos para construção de
1Além disso, os estudos observam ainda que os PTTS exigidos pelas normativas do (extinto Ministério das Cidades e do agente financiador não são utilizados como instrumento
de planejamento dos empreendimentos habitacionais, ocorrendo um descompasso entre
as intervenções físicas e sociais. Não há uma diversificação das tipologias habitacionais,
conforme as necessidades da população e as características geográficas e socioambientais
dos territórios, a exemplo Vila Barca em Belém-PA, cujo projeto não considerou o clima e
a cultura das famílias.
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tais equipamentos. Os serviços mais próximos encontravam-se muito distantes do centro da cidade o que acabou por impactar negativamente a vida das famílias. Outro elemento observado pelos estudos
refere-se a baixa qualidade das moradias e os diversos problemas estruturais dos empreendimentos (refluxo dos esgotos, falta de água,
rachaduras, entre outros).
Em relação à gestão participativa dos projetos habitacionais,
na grande maioria das experiências, os canais de participação criados
tiveram baixo poder de decisão sobre as intervenções já programadas, tendo um caráter muito mais informativo e de legitimação das
propostas, esvaziando seu potencial reivindicatório e de explicitação
de conflitos, tornando-se “verdadeiras fábricas de produzir consensos” (PASSOS, 2017), ferindo diretamente um dos princípios da política nacional no que se refere à “gestão democrática com participação dos diferentes segmentos da sociedade, possibilitando controle
social e transparência as decisões e procedimentos” (BRASIL, 2004,
p. 30).
É importante assinalar que a grande maioria dos trabalhos
tece críticas ao formato dos programas criados pelo Ministério das
Cidades e gerenciados pela Caixa Econômica Federal em razão de
promoverem uma maior instrumentalização, normatização e controle do Trabalho Social que, assim, passa a ser um produto medido
e controlado conforme as regras previstas nos manuais de operacionalização, levando a uma padronização das intervenções, sem considerar as especificidades locais. As ações do PTTS são medidas e igualadas com os tempos das obras, pressupondo, de forma equivocada,
a simultaneidade e linearidade de processos distintos. Contudo, diferentemente das obras, os controles sobre os processos do Trabalho
Social não são em relação à sua qualidade, mas ao registro das ações
e quantificação dos participantes, sendo, muitas vezes, a forma mais
valorizada que o próprio conteúdo e resultados das intervenções.
Nessa lógica, o agente financeiro possui um maior poder de
veto e controle sobre os projetos apresentados pelos estados e municípios proponentes. Contudo, os parâmetros de avaliação dos projetos são altamente discricionários e subjetivos. Os profissionais afirmam que há inúmeras exigências do agente financeiro, as quais, na
maior parte das vezes, não estão previstas nas instruções normativas
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orientadoras das ações. Os profissionais da Caixa, por sua vez, alegam a ausência de parâmetros e instrumentos de avaliação dos PPTS
e a baixa qualidade das propostas apresentadas pelos proponentes.
Além dos diversos problemas identificados nos empreendimentos MCMV (falhas de projeto, problemas construtivos e de inserção urbana) e nas obras do PAC, os estudos alertam para outras
expressões da questão social, que impactam negativamente a vida
das famílias como o tráfico de drogas e a violência urbana e estatal.
As experiências demonstraram que na implementação dos
projetos habitacionais brasileiros coexistem e se superpõem perspectivas progressistas cujo desejo é democratizar a gestão da coisa
pública; socializar a riqueza produzida socialmente a partir da oferta
de serviços públicos com objetivo de melhorar as condições de vida
dos/das trabalhadores/as e superar a desigualdade social, bem como
perspectivas higienistas e preconceituosas de ver os pobres como dependentes, incapazes de administrar as próprias famílias e recursos;
passivos e abertos à assimilação dos valores da classe dirigente, sendo
necessário processos pedagógicos para assimilação de valores e costumes da “Sociedade Moderna Periférica”.
Mesmo que imerso nas contradições e limitações das políticas
urbanas e habitacionais, o trabalho dos/as assistentes sociais nos territórios populares é essencial.
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