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APRESENTAÇÃO

Apresenta-se o Volume II da Coletânea intitulada ATRAVESSAMENTOS 

DO NEOLIBERALISMO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO 

PANDÊMICO - a qual já foi socializado no Volume I.

Também nesse Volume os 24 capítulos distribuídos em 11 Eixos, 

tem na Pandemia e no Neoliberalismo a centralidade das discussões 

e já estão publicados nos Anais Eletrônicos do V SIPINF-SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, INTERSETORIALIDADE 

E FAMÍLIA evento coordenado pela equipe do Núcleo de Estudos 

e Pesquisa em Trabalho Saúde e Intersetorialidade/NETSI e 

pelo Programa de Pós-graduação em Serviço Social/- Escola de 

Humanidades/PUCRS com o apoio fundamental da FAPERGS.

A seleção dos capítulos que compõe o Volume II também consi-

derou aqueles que são produtos de pesquisas e estão vinculados a 

programas de pós-graduação.

Reitera-se que esse Volume assim como o Volume I afirma a 

necessidade da análise da realidade tendo como pano de fundo o 

neoliberalismo e o contexto pandêmico contribuindo para apropria-

ção profunda e critica do momento atual.

 Os capítulos dessa Coletânea dão seguimento ao debate crítico, 

ético e proativo fortalecendo o processo de participação na trans-

formação de uma realidade cada vez mais dramática.

Ao entregar para a comunidade essa Coletânea deseja-se que 

ela contribua com reflexões críticas, alargamento do olhar e for-

talecimento da esperança da mudança que não se faz sozinha e 

sim no coletivo.

Porto Alegre. Verão de 2022
As Organizadoras
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1. EIXO FORMAÇÃO  
E TRABALHO  

EM SERVIÇO SOCIAL





A DEFESA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
E DA SUPERVISÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA:  

VELHOS E SEMPRE ATUAIS DESAFIOS

Maicow Lucas Santos Walhers 1

Andreza Mendes Fachina2

Cirlene Aparecida Hilário da Silva Oliveira 3

1. INTRODUÇÃO

A formação acadêmico-profissional apresenta determinados 

princípios que garantem a sua qualidade a partir do perfil que se 

deseja formar que está preconizado pelas Diretrizes Curriculares 

1  Doutorando em Serviço Social do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – UNESP/Franca. Graduado e Mestre em Serviço 

Social pela UNESP/Franca. Especialista em Gestão de Organização Pública de Saúde – 

CEAD/UNIRIO. Membro integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação 

Profissional em Serviço Social (GEFORMSS) e Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a 

Dimensão Socioeducativa no Trabalho Social (GEDUCAS). Bolsista CAPES/DS. E-mail: 

<maicow.assistentesocial@live.com>.
2  Doutoranda em Serviço Social do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – UNESP/Franca. Mestra em Serviço Social pela 

UNESP/Franca. Especialista em Serviço Social Direitos Sociais e Competências Profissionais 

– UNB. Membro integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação Profissional 

em Serviço Social (GEFORMSS) e Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Famílias “Prof. Dr. Pe. 

Mario José Filho no Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB). 

E-mail: <andreza_fachina@yahoo.com.br>.
3  Docente do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais – UNESP-Franca e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas 

da UFPI-Teresina. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação Profissional em 

Serviço Social – GEFORMSS. Doutora em Serviço Social e Pós-Doutorado em Serviço Social 

pelo PPGSS/ UERJ. E-mail: cirleneoliveira@terra.com.br.
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de 1996. Entre esses princípios, podemos afirmar que desde a gê-

nese da profissão, a formação sempre teve o caráter de ser de nível 

superior, o que pressupõe um arcabouço teórico-metodológico, 

ético-político e técnico-operativo diante da dimensão interventiva 

e investigativa da profissão. 

Afirmar essa perspectiva nos permite destacar que a formação 

profissional não pode ter uma dimensão meramente tecnicista. 

Sempre pressupôs uma teoria que fundamentasse a análise da 

realidade social em que o Assistente Social atua, para a partir de 

uma determinada compreensão da questão social e da apropriação 

de instrumentos e técnicas de intervenção, com uma determinada 

intencionalidade, o que dá a direção social da profissão.

Nesta perspectiva podemos afirmar que diante da dimensão 

interventiva, precedida de uma dimensão investigativa. A formação 

acadêmico-profissional pressupõe determinados fundamentos 

necessários para a intervenção profissional, na qual a graduação se 

configura como a base dessa formação, mas que não se finda nela 

mesma, e apresentam os elementos necessários para a construção 

do perfil profissional elucidado pelas Diretrizes Curriculares, que 

tem em seus fundamentos e no referencial teórico marxista, as 

contribuições para a compreensão da realidade de forma crítica e 

propositiva, (re)afirmando cotidianamente a direção histórica, hege-

mônica, coletiva e o caráter revolucionário do projeto ético-político. 

O estágio supervisionado nesta perspectiva adquire um novo 

patamar, não mais restrito ao aspecto de treinamento ou de “ensino 

da prática”, mas toma uma dimensão de totalidade e de relação com 

os demais conteúdos da formação profissional, se articulando aos 

fundamentos e a princípios preconizados pela categoria, no qual a 

práxis é considerada como a unidade ontológica do Serviço Social, 

sendo a formação e exercício profissional parte de uma unidade 

indissociável, estando preconizado nas Diretrizes Curriculares de 

1996 e reafirmado pela Política Nacional de Estágio (2009).
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Neste projeto de formação o estágio supervisionado ocupa um 

lugar central tendo em vista seu potencial formativo, de construção 

de identidade profissional, no qual o estudante tem a oportunidade do 

construir e desconstruir conceitos e posturas técnico - profissionais. 

A pandemia de COVID-19, instaurada na sociedade capitalista 

no ano de 2020, tem agravado esses desafios e apresentado novos 

elementos que necessitam de um olhar crítico da profissão, no sen-

tido de preservar os avanços da profissão e a defesa da qualidade do 

estágio supervisionado e o projeto de formação profissional cons-

truído coletivamente e materializado nas normativas da profissão. 

Sendo necessário, elucidar as particularidades frente o contexto 

de pandemia, mas também identificar as intencionalidades que se 

relacionam com o projeto privatista da educação, que tem no ensino 

à distância, a principal marca expansionista na educação brasileira, 

intensificando a proposta de sucateamento da formação profissional 

que tem na contrarreforma da educação o seu corolário

Dessa forma, abordaremos a seguir os avanços do estágio su-

pervisionado e a importância da supervisão de estágio, enquanto 

espaço de ensino e aprendizagem em Serviço Social, garantindo os 

princípios da formação profissional que sustentam a qualidade do 

estágio supervisionado, o que pressupõe supervisão direta e a in-

dissociabilidade entre supervisão de campo e acadêmica, formação 

e exercício profissional e a práxis profissional por meio da unidade 

entre teoria e realidade social. 

A partir dessa perspectiva, problematizaremos os desafios para 

a defesa do estágio e da supervisão em tempos de pandemia para a 

defesa da qualidade da formação profissional e também sua relação 

com o projeto de educação hegemônico na nossa sociedade que se 

alicerça nos ideários neoliberais e na reestruturação produtiva do 

capital que passa a exigir uma formação cada vez mais aligeirada, 

acrítica, pulverizada, tecnicista e precarizada, consubstanciando um 

perfil profissional tecnicista e polivalente. 
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2. ESTÁGIO E SUPERVISÃO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL: AVANÇOS E RESISTÊNCIAS

O estágio supervisionado em Serviço Social configura-se um espaço 

privilegiado da formação profissional, é a primeira aproximação 

do estudante com o exercício profissional é o lócus de construção 

da identidade profissional, o que pressupõe o desenvolvimento da 

autonomia e de competências e habilidades que estão alicerçadas 

em princípios ético-políticos e em uma matriz teórica que instru-

mentaliza o profissional para uma análise crítica da realidade social, 

permitindo a suspensão do cotidiano, ao relacionar a conjuntura com 

estrutura, as determinações da singularidade da realidade social 

com a universidade que compõe os processos históricos estrutu-

rantes da sociedade capitalista, seus mecanismos de dominação e 

exploração e as possibilidades de criar formas de intervenção que 

vão ao encontro de fortalecimento da luta da classe trabalhadora, 

na qual o Assistente Social é parte integrante e de fortalecimento 

de sujeitos coletivos e de organização de classe. Esse processo dialé-

tico, de desvelamento do real é pleno de contradições, dessa forma 

apresenta limites e possibilidades para intervenção profissional 

como nos coloca Iamamoto (2008).

O estágio historicamente sempre esteve presente na profissão 

de Serviço Social, seus instrumentos normativos representam 

um significativo avanço ao orientar, sistematizar e assegurar os 

elementos fundamentais constantes no processo de formação. O 

estágio deixou de ser um momento episódico para ser central na 

formação profissional. 

Dentre esses instrumentos normativos a Política Nacional de 

Estágio – PNE (2009), em consonância com as Diretrizes Curriculares 

e a Resolução CFESS nº 533/2008 organiza o estágio supervisionado, 

traz os princípios fundamentais norteadores, conceitua o estágio 

obrigatório e não obrigatório, representa um importante instrumento 
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ao trazer as atribuições dos sujeitos e instâncias partícipes do estágio 

e as estratégias para sua operacionalização. É um instrumento de 

luta, defesa e fortalecimento do estágio supervisionado.

Por sua vez, a supervisão direta de estágio é regulamentada 

por meio da Resolução CFESS nº 533/2008. Envolve três dimensões 

distintas, porém, não excludentes de acompanhamento realizado 

pelo supervisor acadêmico e de orientação profissional realizado 

pelo supervisor de campo. 

Cada participe desse processo tem seu papel definido pela Política 

Nacional de Estágio – PNE (2009):

Aos(às) supervisores(as) acadêmicos(as) compete o 

papel de orientar os estagiários e avaliar seu aprendi-

zado, em constante diálogo com o(a)supervisor(a) de 

campo, visando à qualificação do estudante durante o 

processo de formação e aprendizagem das dimensões 

teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-ope-

rativas da profissão, em conformidade com o plano 

de estágio. Aos(às) supervisores(as) de campo cabe a 

inserção, acompanhamento, orientação e avaliação do 

estudante no campo de estágio, em conformidade com 

o plano de estágio, elaborado em consonância com o 

projeto pedagógico e com os programas institucionais 

vinculados aos campos de estágio; garantindo diálogo 

permanente com o(a) supervisor(a) acadêmico(a), no 

processo de supervisão. E ao(a) estagiário(a), sujeito 

investigativo, crítico e interventivo, cabe conhecer e 

compreender a realidade social, inserido no processo 

de ensino-aprendizagem, construindo conhecimentos e 

experiências coletivamente que solidifiquem a qualidade 

de sua formação, mediante o enfrentamento de situações 

presentes na ação profissional, identificando as relações 

de força, os sujeitos, as contradições da realidade social. 

(ABEPSS, 2009, p. 179).
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São atribuições distintas, mas complementares no qual super-

visão de campo e supervisão acadêmica devem ser articuladas e 

indissociáveis. 

Tida como um “[...] processo de construção coletiva entre os 

três sujeitos constituintes desse processo” (RAMOS; SANTOS, 2016, 

p.290), a supervisão compreende uma dimensão educativa que é 

inerente à sua natureza, não só o estudante tem a oportunidade de 

vivenciar as situações concretas do exercício profissional como os 

supervisores também se renovam com a possibilidade de repensar 

a prática e reciclar seus conhecimentos.

Contudo, a supervisão acontece no momento em que o supervisor 

de campo, supervisor acadêmico e o estudante se dedicam a refletir 

criticamente sobre o exercício profissional, “[...] os fundamentos da 

profissão, a realidade que se apresenta no campo de estágio, tendo 

como fundamento determinado aporte teórico, ético-político e téc-

nico-operativo que constituem as dimensões da profissão.” (SANTOS; 

GOMES; LOPES, 2016, p. 217).

Portanto, é no “estágio supervisionado que o estudante com a 

contribuição dos supervisores mobiliza os conhecimentos adquiridos 

na academia” (GUERRA, 2016, p. 106), sendo fundamental na síntese 

da unidade teoria e prática.

Esse é o desafio da supervisão de estágio, compreender a unidade 

teoria e prática por meio das competências teórico-metodológica, 

ético-política e técnico-operativa, impulsionando para uma prática 

crítica e reflexiva, fundamentada em uma teoria social crítica e por 

procedimentos metodológicos em consonância com os valores ex-

pressos no Código de Ética, que possibilitam a leitura e apreensão 

do cotidiano descortinando os processos contraditórios presentes 

no real e permita a construção de estratégias de intervenção sem 

perder de vista à intencionalidade do exercício profissional. De acordo 

com Assis e Rosado (2012, p. 204): 
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A unidade entre teoria e prática se expressa na interação 

indissociável entre as dimensões teórico-metodológica, 

ético-política e técnico-operativa. Essa clareza exige a 

necessidade de trabalhar as três dimensões de forma 

articulada para que o projeto profissional, que tem como 

fundamento teórico-metodológico o materialismo 

histórico e dialético, possa ser de fato, traduzido em 

ações concretas.

Assim, a ação profissional do assistente social é resultante de um 

processo de trabalho, que precisa ter uma base teórico-metodoló-

gica, que contribui para a leitura dessa realidade e um fundamento 

ético-político que direciona sua atuação. O conjunto de técnicas 

e instrumentos como relatórios, reuniões, entrevistas, encami-

nhamentos entre outros são fundamentais e dá materialidade a 

intervenção, porém, a intencionalidade da ação e o conhecimento 

que a sustenta são imprescindíveis.

De acordo com Guerra (2016, p. 118), a unidade teoria prática se 

expressa quando o estagiário analisa as situações concretas e tenta 

explicá-las conceitualmente. Contudo, é o estágio também um espaço 

no qual o estudante enfrenta as dificuldades da realidade tanto para 

conhecê-la, pois implica desvelar as imediaticidades próprias do 

cotidiano, que tendem a não permitir a visualização das demandas 

profissionais que se apresentam quanto a intervir em tais demandas.

Percebemos que o Serviço Social tem um salto qualitativo a 

partir da construção das Diretrizes Curriculares de 1996, ao colocar 

um novo patamar para formação profissional a partir de uma lógica 

curricular que procura a superação da fragmentação de conteúdos e a 

definição do perfil profissional crítico, competente e com habilidades 

para decifrar o real e propor estratégias de intervenção. 

Este perfil profissional está definido em princípios e valores que 

supõe a capacitação para “1. Apreensão crítica do processo históri-
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co como totalidade”. (ABEPSS, 2007, p.73). Esta capacitação não é 

meramente tecnicista ou teoricista, mas supõe a fundamentação 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, para a 

intervenção na realidade social, o que exige um aporte teórico-

-metodológico, ético-político e técnico-operativo que cria as bases 

para uma formação profissional que esteja antenada com o projeto 

construído coletivamente pela categoria.

Esta direção social na formação acadêmico-profissional em 

Serviço Social, está alicerçado em uma concepção de educação que 

é emancipatória em sua concepção, realização e direção social: em 

sua concepção porque pressupõe uma visão de mundo, que procu-

rar criar uma relação entre educando e educadores, horizontal na 

construção do conhecimento e na sua relação com o mundo e a so-

ciedade, em sua realização, ao procurar criar práticas emancipatórias 

de educação (reconhecendo os limites da sociedade capitalista) e 

na sua direção, devido sua própria forma de ser, supõe a superação 

da ordem capitalista vigente. Esta perspectiva é sustentada por 

Saviani (1993, p. 72):

Com efeito, educar tendo em vista os objetivos propostos 

(subsistência, libertação, comunicação e transformação) 

exigiria instituições educacionais diferentes daquelas 

que possuímos, com uma organização curricular também 

diferente. No entanto, não nos é dado criar as novas ins-

tituições, independentemente das atuais. Nós temos que 

atuar nas instituições existentes, impulsionado-as dia-

leticamente na direção dos novos objetivos. Do contrário, 

ficaremos inutilmente sonhando com instituições ideais.

Pensar esses pressupostos é fundamental para reafirmar o projeto 

de educação que a categoria profissional defende, e sua importân-

cia na sociabilidade burguesa, ao reconhecer o processo histórico 

como fundante da sociabilidade humana e a luta de classes como 
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força propulsora das transformações sociais, o que nos apresenta 

possibilidades de superação da ordem societária capitalista.

Dessa forma, ao pensar em competências e habilidades a partir 

das Diretrizes Curriculares, estamos afirmando uma competência 

que seja capaz de compreender a realidade social para além de suas 

aparências e nela intervir a partir da direção social da profissão, que 

se articula com o projeto societário mais amplo, na qual é parte 

enquanto classe. Este pressuposto demarca uma direção social 

contrária a preconizada pelo mercado capitalista.

Essas colocações são fundamentais para sinalizar a centralidade 

do estágio supervisionado enquanto um dos espaços da formação 

profissional, de síntese entre conhecimento e realidade social, a 

partir da inserção do estagiário no campo de estágio, mediante a 

supervisão de campo e acadêmica orientado pelo plano de estágio, 

enquanto instrumento pedagógico, construído coletivamente pelos 

sujeitos participeis do processo de supervisão.

O estágio não deve ser o único espaço durante a formação aca-

dêmico-profissional de aproximação do discente com a realidade 

social, mas se configura como espaço privilegiado ao preconizar 

a indissociabilidade entre teoria e prática, ao garantir a tríade da 

supervisão de estágio. Configura-se como atividade que propicia o 

desenvolvimento de autonomia e competências profissionais, con-

tribuindo para a construção da identidade profissional, reafirmando 

o projeto de formação profissional construído coletivamente pela 

categoria. 

O estágio supervisionado e a supervisão de campo e acadêmica 

contribuem para a reflexão crítica sobre a realidade social viven-

ciada nos campos de estágio, contribuindo para a articulação dos 

diferentes sujeitos – supervisores de campo, estagiário e supervisor 

acadêmico – em um processo que permite os diferentes sujeitos para 

repensar a realidade social, criando possibilidades de intervenção 

em consonância com projeto ético-político. 
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Também contribui para aproximação das Unidades de Formação 

Acadêmicas (UFA’s) com a sociedade, ao contribuir com a capacitação 

do estagiário para o trabalho profissional, articulando conhecimento 

e realidade, ao propiciar espaços de trocas entre os sujeitos envolvidos 

no processo de supervisão e por meio da articulação dialética entre 

conhecimento e realidade social, em um processo onde a realidade 

alimenta o conhecimento produzido nas UFA’s e estas instrumenta-

lizam os profissionais para (re)pensarem sua realidade social.

Enfim, o estágio supervisionado é fundamental para que o dis-

cente desenvolva as competência e habilidades compatíveis com o 

perfil profissional existente na nova lógica curricular na atualidade. 

3. DESAFIOS PARA A SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM SERVIÇO 
SOCIAL: A DEFESA DA INDISSOCIABILIDADE

O estágio supervisionado encontra diversos desafios para sua opera-

cionalização de forma efetiva, dentre estes está a mercantilização e 

precarização da educação, impostas pela contrarreforma, pautadas 

nos ditames do mercado que intensifica a fragilidade da formação 

profissional em conteúdos aligeirados, com menos fundamentação 

crítica, sem iniciativa à pesquisa e à extensão, elementos fundamen-

tais no processo de formação profissional.

Essa fragilização reflete também no exercício profissional, haja vista 

que esses profissionais podem vir atuar em conformidade com a ordem 

social vigente, sem leitura crítica do real, contribuindo também com a 

precarização na formação profissional considerando que esses profis-

sionais podem vir a desempenhar o papel de supervisores de estágio.

Outro desafio a ser apontado é a precarização do trabalho tanto 

docente quanto do profissional de campo, expressos pela falta de 

recursos financeiros, materiais e humanos, acúmulo de trabalho, falta 

de estrutura física adequada, entre outros comprometem e impõe 

limites a indissociabilidade entre a supervisão acadêmica e de campo.
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Podemos apontar outros desafios tais como: a falta de articula-

ção entre universidade e campo de estágio, falta de conhecimento 

dos instrumentos normativos referentes ao estágio e a profissão, 

ausência de espaço adequado para a supervisão, falta de capacitação 

permanente, pouca autonomia dos profissionais, a não compreensão 

da importância do estágio supervisionado, entre outros que fragili-

zam o estágio e a supervisão. 

Os desafios já existentes foram intensificados e agravados 

frente à pandemia de COVID-19, decretada em março de 2020 pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), causada pelo vírus SARS-

CoV2, conhecido como novo coronavírus. A pandemia se alastrou 

pelo mundo globalizado capitalista, desnudando sua desigualdade 

social e suas mazelas e agravou a crise econômica, política, sanitária 

e hegemônica do capital. 

Essas contradições deixou cada vez mais evidente que a lógica 

capitalista não está em consonância com a vida (e nunca esteve) e 

tem demonstrado cada vez mais sua real face: a necropolítica evi-

denciou quem tem direito a vida e acesso à saúde na sociedade regida 

pelo capital. A mercantilização de todas as coisas, e da própria vida 

e do homem se reafirmou frente a crise sanitária no mundo, diante 

dos números de mortos e os desafios para garantir as medidas sa-

nitárias de isolamento social, de prevenção da contaminação e da 

disseminação e da sobrevivência da maioria da população.

No cenário brasileiro, as forças políticas presentes no seio da 

sociedade, com uma burguesia reacionária, ultraconservadora 

e obscurantista, ganha expressão nas falas e posturas políticas 

dos governantes, principalmente de Bolsonaro, que desqualifica a 

letalidade do coronavírus, descredibiliza a ciência e banaliza a vida, 

ao incentivar o descumprimento das medidas sanitárias e ao de-

monstrar seu descaso com a população indígena, negra, LGBTQIA+ 

e pobre do país. Seu discurso representa uma determinada classe 

social, um determinada visão de uma parcela da população, que 
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sempre teve aversão as minorias sociais e reafirma, aquilo que a 

teoria social crítica marxiana, nos aponta: a classe trabalhadora é 

um mal necessário ao capitalismo.

O governo federal, no contexto da maior crise sanitária 

de dimensão planetária, tem minimizado a pandemia da 

covid-19,em função do seu projeto de extrema direita 

que coloca o lucro acima da vida, banalizando as mor-

tes. A política genocida que foi adotada pelo governo, 

seu caráter negacionista, ultraliberal e protofascista, 

não considera as evidências científicas, oculta dados, 

naturaliza as mortes e provoca a flexibilização das me-

didas recomendadas pela ciência e pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em nome do mercado. (SOARES; 

CORREIA; SANTOS, 2021, p. 19)

Fica evidente esse posicionamento do Estado e de setores do-

minantes da nossa sociedade, ao não garantir condições mínimas 

de sobrevivência e de renda para a maioria da população, no atraso 

e descrença com a vacinação, a falta de oxigênio e de insumos nos 

hospitais e serviços de saúde, a demora para compra de insumos 

para fabricação de vacinas, que se agrava pela a falta de quebra das 

patentes que dificultam os países a fabricarem as vacinas em seus 

países entre outras ações que demonstram o descaso com a vida.

Mas é importante destacar que, apesar das particularidades 

da conjuntura atual brasileira, que tem no governo Bolsonaro sua 

síntese e expressão, esses desafios refletem uma política neolibe-

ral e a atual fase de produção e acumulação capitalista, que deixa 

em colapso os hospitais públicos do país, centros de pesquisas e 

as universidades, diante dos constantes cortes de recursos e as 

contrarreformas nas diferentes políticas públicas como educação, 

previdência, assistência social e saúde, tornando-as mais rendáveis 

para o capital. Expressão de disputas de projetos de educação e de 
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saúde em nossa sociedade, frente aos interesses do mercado e do 

capital em contraposição dos interesses da classe trabalhadora e 

dos setores democráticos da nossa sociedade. 

Podemos afirmar que, durante esses anos de pandemia, foram 

e são necessárias medidas de preservação e defesa da vida, onde 

o Ensino Remoto Emergencial (ERE), tornou-se necessário como 

alternativa para a continuidade do ensino. Mas é fundamental que 

neste contexto, demonstrou a desigualdade da nossa sociedade, onde 

muitos/as discentes, não tem as mesmas condições de acessarem 

recursos tecnológicos para participar das atividades no meio remoto. 

O Ensino Remoto Emergencial (ERE), aconteceu de forma imposta 

para maioria do corpo discente e docente, sem o amplo debate nas 

UFA’s, e sem o suporte necessário de recursos tecnológicos e de in-

formática para todos/as, além da não capacitação e suporte para as 

UFA’s em relação as plataformas digitais e recursos de aulas remotas. 

Nas UFA’s públicas que tem sua formação presencial, acabou 

tendo que se adaptar de forma violenta a nova realidade, criando 

meios para a sua realização. Os cursos das áreas de humanas e sociais, 

como o de Serviço Social, se viram sem recursos para pesquisa, ao 

não ter acesso as bibliotecas e não poderem realizar suas pesquisas 

de campo. Frente a isto, a incerteza da continuidade das bolsas de 

pesquisa e sua quantidade que sempre foi escassa nos programas 

de graduação e pós-graduação, como a ameaça de extinção de 

agências de fomento como o CNPq, fere a garantia da qualidade da 

pesquisa no país e sua continuidade. Esta realidade reafirma o ca-

ráter obscurantista do governo atual e avanço do conservadorismo 

na sociedade brasileira.

Diante desse contexto, os desafios históricos do estágio e da su-

pervisão de estágio sintetizados no documento da Política Nacional 

de Estágio (2009), se agravaram: com a impossibilidade de realização 

dos estágios, a ABEPSS defendendo o seu compromisso com a quali-

dade da formação profissional, coloca como orientação a suspensão 
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das atividades no âmbito da graduação e da pós-graduação4 e do 

estágio supervisionado em Serviço Social. em relação ao estágio 

supervisionado destacamos: “nota da Associação Brasileira de Ensino 

e Pesquisa em Serviço Social referente ao estágio supervisionado no 

período de isolamento social para o combate ao novo coronavírus 

(COVID-19)” (ABEPSS, 2020). Esse posicionamento vem ao encon-

tro com o projeto de educação e formação profissional em Serviço 

Social, coerente com os princípios da profissão e com os acúmulos 

sinalizados anteriormente, expressos nas Diretrizes Curriculares de 

1996, na PNE (2009) e nas demais normativas, como a resolução 533 

que preconiza a supervisão direta de estágio. 

Afirmamos que apesar do ensino estar na modalidade remota, o 

estágio e a supervisão, a partir da lógica das Diretrizes Curriculares, 

e em consonância com os acúmulos da categoria em relação a sua 

construção e concepção, não pode ser realizada da mesma, forma, 

devendo defender e preservar as normativas elucidadas pela cate-

goria, o que estabelece a inserção do estagiário na realidade social 

do campo de estágio, condição precípua para sua realização, o que 

exige supervisão direta, sistemática e simultânea de campo e acadê-

mica, garantindo a indissociabilidade entre teoria e prática, estágio 

e supervisão e da supervisão de campo e acadêmica no processo de 

ensinagem em Serviço Social, conforme estabelecido na PNE (2009) 

e pela Diretrizes Curriculares: “Esta supervisão será feita pelo pro-

fessor supervisor e pelo profissional de campo, através da reflexão, 

acompanhamento e sistematização [...]”. (ABEPSS, 2007, p.84).

Este posicionamento é fundamental frente a contrarreforma do 

ensino, onde o ensino à distância aumenta vertiginosamente, atrelado 

a um projeto de formação tecnicista, aligeirado e mercantilizado em 

4  Consultar: ABEPSS. ABEPSS se posiciona pela suspensão do calendário acadêmico no 

âmbito da graduação e da pós. Brasília, DF, 2020. Disponível em: < https://www.abepss.

org.br/noticias/abepss-suspencao-calendario2020-pos-370>. Acesso em: 12 out. 2021.
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detrimento do tripé de ensino, pesquisa e extensão, e da qualidade 

da formação acadêmica e profissional, crítica, competente e de rigor 

científico e teórico-metodológico, ético-político e técnico-opera-

tivo. Podemos afirmar, que o contexto atual, não é descolado dos 

projetos de educação e formação em disputa na nossa sociedade, é 

fundamental, uma análise crítica e radical do tempo presente, para 

apreender as possibilidades de realização do estágio supervisionado 

sem perder e distanciar dos seus princípios e diretrizes, mas atento 

as particularidades do tempo presente, frente a ameaça a vida e da 

sobrevivência da maioria da população. 

É fundamental criar respostas para garantir a realização do 

estágio e a supervisão, preservando a indissociabilidade entre 

supervisão de campo e acadêmica, e a aproximação do estagiário 

com a realidade do campo de estágio, mas reconhecendo os desa-

fios do tempo presente, que mesmo em um contexto de vacinação 

da maioria da população, exige estar atento as medidas sanitárias, 

com retorno gradual ao ensino presencial e aos campos de estágio. 

Estes caminhos serão elucidados pela própria realidade, confor-

me nos coloca Iamamoto (2008, p. 19), que para sintonizar o Serviço 

Social com o tempo presente: “[...] requer os olhos abertos para o 

mundo contemporâneo para decifrá-lo e participar da sua recriação”. 

Este é o objetivo da formação acadêmico-profissional em Serviço 

Social, o que exige direção social, compromisso ético-político e um 

arcabouço teórico-metodológico, capaz de desvelar e instrumenta-

lizar o profissional, garantindo assim a unidade e indissociabilidade 

entre formação e exercício profissional.

4. CONCLUSÃO

Estágio e supervisão são momentos distintos, mas não excludentes, 

que tem como princípio fundamental a indissociabilidade para a apre-

ensão da unidade teoria e prática, mas se depara com muitos desafios 
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para sua efetivação. Esses desafios foram reforçados e novos surgi-

ram com o agravamento das expressões da questão social advindas 

da pandemia COVID-19 que também é vivenciada por profissionais e 

estudantes, seja em sua atuação ou como classe trabalhadora.

No que tange a formação profissional o ensino remoto emer-

gencial foi imposto sem analisar as condições reais para discentes e 

docentes darem prosseguimento as aulas, expondo a desigualdade 

social existente em nossa sociedade, afinal grande parte da popu-

lação possui um acesso tecnológico limitado, comprometendo a 

qualidade das aulas ofertadas.

É importante diferenciar o ensino remoto emergencial do ensino 

ofertado à distância, já existente me nossa sociedade, na primeira 

modalidade as aulas são preparadas pelos docentes responsáveis, 

pensadas e adequadas a serem desenvolvidas de forma remota em 

tempo real, substituindo o contato humano, mas mantendo mini-

mamente oportunidade de participação dos estudantes, na segunda, 

as aulas são gravadas e reproduzidas aos alunos e a participação é 

feita por meio de fóruns de discussões. 

Não estamos dizendo que o ensino remoto é o ideal, pelo con-

trário nada substitui as relações humanas, apenas não estamos o 

igualando ao ensino à distância. Essa forma de ensino também agrava 

a precarização da formação profissional e abre um precedente para 

que a educação seja cada vez mais banalizada e mercantilizada, vista 

apenas como forma de lucro, já que de forma remota ou à distância, 

a estrutura, os materiais tecnológicos são de responsabilidade dos 

docentes e discentes e o número de alunos pode ser infinitamente 

maior do que no ensino presencial.

Se por um lado o ensino remoto emergencial possibilitou que 

as aulas fossem realizadas do conforto de nossas casas, por outro 

acentuou o acúmulo de trabalho docente, exigiu criatividade e trouxe 

prejuízos quando consideramos que nem todos os estudantes ou 
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docentes possuem um espaço privado ou equipamento adequado 

para participarem das aulas.

O estágio supervisionado encontra diversos desafios para sua efe-

tivação, frente ao agravamento da questão social e seus rebatimentos 

nas políticas públicas, na vida da classe trabalhadora e no projeto de 

formação profissional, frente às contrarreformas da educação, que 

tem preconizado uma formação cada vez mais aligeirada, tecnicista e 

acrítica, para atender os interesses do mercado e do capital, garantindo 

a reprodução da força de trabalho e fragmentando e desorganizando 

os movimentos sociais e políticos da classe trabalhadora. 

A pandemia de COVID-19 evidenciou esses desafios e descaracte-

rizou o estágio e supervisão, conforme sistematizado pelas Diretrizes 

Curriculares, quando desenvolvido forma remota, comprometendo 

muito a apreensão do real de forma crítica.

O Serviço Social é uma profissão de natureza interventiva o que 

exige o conhecimento crítico da realidade, da população usuária, dos 

espaços de trabalho e das correlações forças existentes e o estágio 

é o lócus fundamental para adquirir esses conhecimentos. Portanto, 

se faz necessário buscar formas de garantir sua realização em con-

sonância com os instrumentos normativos da profissão.

Muito avançamos historicamente no que diz respeito ao estágio 

supervisionado que deixou de ser visto com um momento episódico 

para ser central na formação profissional, seus instrumentos nor-

mativos são possibilidades de concretizar uma formação e exercício 

profissionais conforme previstos nas diretrizes curriculares. Como 

a Política Nacional de Estágio de 2009 que traz importantes instru-

mentos na defesa do estágio e da supervisão de estágio em Serviço 

Social, reafirmando princípios, apontando meios para sua efetivação 

e elucidando os papéis dos sujeitos envolvidos na tríade que compõe 

a supervisão de estágio, o que pressupõe a indissociabilidade entre 

supervisão de campo e acadêmica e entre a teoria e realidade social 

(práxis), enquanto unidade entre formação e exercício profissional.



M A R I A I S A BE L B . BE L L INI •  N A DI A NN A R . M A RQUE S • C A R IN O . K . L I S B O A • JA NE C . P R AT E S • ORG S .34

REFERÊNCIAS

ABEPSS. Política Nacional de Estágio da Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social- ABEPSS. Brasília, DF, 2009. Temporalis, Brasília, 
DF, ano 9, n. 17, p.162-202, jan./jun. 2009.

ABEPSS. ABEPSS se posiciona pela suspensão do calendário acadêmico no 
âmbito da graduação e da pós. Brasília, DF, 2020. Disponível em: < https://
www.abepss.org.br/noticias/abepss-suspencao-calendario2020-pos-370>. 
Acesso em: 12 out. 2021.

ABEPSS. Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social – ABEPSS. In: CRESS 
9ª REGIÃO (Org.). Legislação brasileira para o serviço social: coletânea de 
leis, decretos, e regulamentos para a instrumentação da(o) assistente social. 
3. ed. rev., atual., até dez. 2007. São Paulo, 2007.

ASSIS, Rivânia Lúcia Moura de; ROSADO, Iana Vasconcelos Moreira. A uni-
dade teoria-prática e o papel da supervisão de estágio nessa construção. 
Katálysis, Florianópolis, v. 15, n. 2, p. 203-211, jul./dez. 2012.

CFESS. Resolução CFESS nº 533, de 29 de setembro de 2008. Regulamenta 
a supervisão direta de estágio no Serviço Social. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 01 out. 2008. 

GUERRA, Yolanda. O estágio supervisionado como espaço de síntese da 
unidade dialética entre teoria e prática: o perfil do profissional em disputa. 
In: SANTOS, Cláudia Mônica; LEWGOY, Alzira Maria Baptista; ABREU, Maria 
Helena Elpidio (Org.). A supervisão de estágio em Serviço Social: aprendi-
zados, processos e desafios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

IAMAMOTO, Marilda Vilela. O serviço social na contemporaneidade: trabalho 
e formação profissional. 14. ed. São Paulo, Cortez, 2008.

RAMOS, Adriana; SANTOS, Francine Helfreich Coutinho dos. Articulação 
Entre Supervisão de Campo e Acadêmica em Serviço Social. Temporalis, 
Brasília, DF, ano 16, n. 31, jan./jun. 2016.

SANTOS, Cláudia Mônica; GOMES, Daniele Cristina Silva; LOPES, Ludmila 
Pacheco. Supervisão de Estágio em Serviço Social: desafios e estratégias 
para sua operacionalização. In: SANTOS, Cláudia Mônica; LEWGOY, Alzira 
Maria Baptista; ABREU, Maria Helena Elpidio (Org.). A supervisão de está-
gio em Serviço Social: aprendizados, processos e desafios. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2016.



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 35

SAVIANI, Dermerval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 
11. ed. Campinas: Autores Associados, 1993.

SOARES, Raquel Cavalcante; CORREIA, Maria Valéria Costa; SANTOS, 
Viviane Medeiros dos. Serviço Social na política de saúde no enfren-
tamento da pandemia da covid-19. Serviço Social & Sociedade. 2021, 
n. 140, p. 118-133. Disponível em: < https://www.scielo.br/j/sssoc/a/
B3QvfrsQcsNy6H3vP5ZrTmS/?lang=pt&format=pdf>.Acesso em: 12 out. 2021.





SERVIÇO SOCIAL: DIREITOS HUMANOS NO ÂMBITO DA 
FORMAÇÃO E DO TRABALHO PROFISSIONAL À LUZ DO 
PROJETO ÉTICO-POLÍTICO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Verúcia Marques 5

Francisco Kern 6

1. INTRODUÇÃO

A pandemia eclode no Brasil em uma conjuntura de profundas de-

sigualdades econômicas e sociais estruturais, aprofundadas pelo 

avanço do ultraneoliberalismo e do neofascismo, e que são agudi-

zadas nesse contexto de covid-19. A convergência desses fatores 

culminam com a barbárie que expressa 599.810 óbitos registrados 

em decorrência do novo coronavírus e 21.532.558 de casos confir-

mados no país7, soma-se a esse cenário o aumento do desemprego 

e desalento, a ampliação do trabalho terceirizado, precarizado e a 

intensificação da superexploração no mundo do trabalho. 

Ademais, exacerba-se o genocídio da população negra e dos 

povos indígenas e o feminicídio, assim como, é crescente o número 

de brasileiros/as em situação de rua quando ainda se constata que o 

país volta ao mapa da fome, conforme os dados do relatório “Efeitos 

5  Assistente Social e mestranda do Curso de Serviço Social na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: verucia.marques@gmail.com
6  Assistente Social, doutor em Serviço Social, docente e coordenador do curso de graduação 

em Serviço Social na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
7  Dados obtidos no painel Coronavírus. Atualizado em: 04/10/2021 e disponível em https://

covid.saude.gov.br/
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da pandemia na alimentação e na situação de segurança alimentar 

no Brasil”8, mais da metade dos brasileiros(as) sofrem com algum 

grau de insegurança alimentar e pelo menos 15% convivem com a 

falta diária e constante de comida.

Neste cenário de crise estrutural do capital e de ofensiva do 

ultraneoliberalismo corroborada na intensificação da exploração 

e da expropriação dos direitos e na transferência dos ônus para as 

“costas” dos trabalhadores nunca foi tão oportuno e imprescindível 

inserir a pauta dos Direitos Humanos as reflexões críticas do Serviço 

Social, com vistas a contribuir no adensamento e fortalecimento 

do projeto ético-político profissional em tempos de devastação e 

decadência em diversos âmbitos da vida social. 

2. OS DIREITOS HUMANOS NO CAMPO DA FORMAÇÃO  
E DO TRABALHO PROFISSIONAL NO SERVIÇO SOCIAL  
EM TEMPOS DE PANDEMIA

Inicialmente, parte-se da análise e discussão dos princípios que em-

basam os Direitos Humanos na perspectiva tradicional, em contraste 

com a teoria crítica e, posteriormente, se apresenta considerações 

concentrando o tema em questão na dimensão da formação e do 

trabalho profissional abarcando o Projeto Ético-Político do Serviço 

Social com ênfase no Código de Ética situando-se este debate no 

contexto da pandemia da covid-19.

A perspectiva tradicional e hegemônica dos direitos se fundamen-

ta em princípios liberais e na concepção de um universal abstrato. 

8  Galindo, Eryka; Marco Antonio Teixeira, Melissa De Araújo, Renata Motta, Milene Pessoa, 

Larissa Mendes e Lúcio Rennó. 2021. “Efeitos da pandemia na alimentação e na situação da 

segurança alimentar no Brasil .” Food for Justice Working Paper Series, no. 4 . Berlin: Food 

for Justice: Power, Politics, and Food Inequalities in a Bioeconomy. DOI 10.17169/ refu-

bium-29554. Disponível em https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/29813/

WP_%234_final_version.pdf ?sequence=2&isAllowed=y. Acesso em 06/10/2021.
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Assim, que se sustenta no campo da legalidade, da racionalidade e 

da neutralidade, na história eurocêntrica de interesses dos países 

do centro do capital e no fundamento positivista.

Joaquín Herrera Flores ao falar sobre o discurso tradicional dos 

Direitos Humanos aponta que o conteúdo básico dos direitos é o 

direito a ter direitos, e que ele começa e termina falando dos direi-

tos. Nessa dimensão, o sentido é de que a condição elementar da 

natureza humana já assegura as garantias de direitos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma em seu art. 

1" Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em rela-

ção uns aos outros com espírito de fraternidade”. A pretensa ideia 

de universalidade contida dissimula a contradição entre capital e 

trabalho, a dimensão da diferença entre classes que é determinante 

no acesso e garantia aos direitos na ordem do capital. 

Ainda, trata de modo periférico as desigualdades sociais e ofusca 

os processos imperialistas e colonialistas de dominação econômica 

e socio-político-cultural que se estendem aos países periféricos 

sendo diversas condutas e métodos de exploração entre os povos 

desconsiderados como violação de direitos. 

Também, essa dimensão leva a crer que todos indistintamente das 

condições objetivas e subjetivas gozam de capacidade para exercer 

os direitos ratificando o campo de neutralidade ao descontextualizar 

a sociabilidade burguesa.

Na dimensão da crítica a concepção de Direitos Humanos a partir 

da teoria tradicional Flores (2009) afirma

Impõe-se, com isso, uma só forma de entendê-los e 

levá-los à prática: a forma e a prática dominantes que 

vão se eternizando anos após anos apesar do aumento 

das desigualdades e injustiças denunciadas tanto pelas 

Nações Unidas, como pelas ONGs e pelos movimentos 
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sociais. Parece que nos é dito que, se a teoria (tradicio-

nal) é questionada pelos fatos sociais concretos (pelo 

sofrimento humano), então, pior para os fatos. (FLORES, 

2009, p.31)

A partir das palavras do autor se verifica que as desigualdades 

sociais são naturalizadas na sociedade da exploração do homem 

pelo homem sendo silenciadas e apagadas as expressões sociais 

que remetem a origem da escravidão e do patriarcalismo que são 

sustentáculo da ordem do capital. Nesse sentido, coloca-se uma 

dimensão contraditória ao caráter de neutralidade dos preceitos 

legais no universo da realidade concreta da sociedade.

 Flores (2009) chama a atenção para essa questão ao asseverar 

sobre a importância das normas jurídicas que nos servirão para 

garantir, de um modo não neutro um determinado acesso a bens. 

Porém, daí também seu caráter instrumental e seu apego aos inte-

resses e às expectativas de quem ostenta a hegemonia na sociedade 

de que se trate.

A perspectiva da Teoria Crítica sustentada por Joaquín Herrera 

Flores irá se contrapor a visão universal, abstrata e estática dos 

Direitos Humanos. 

Para o autor, os Direitos Humanos são processos, ou seja, o re-

sultado sempre provisório das lutas que os seres humanos colocam 

em prática para ter acesso aos bens necessários para a vida.

Em contraste ao universal e abstrato da perspectiva tradicional, 

a teoria crítica sustenta que a universalidade dos Direitos Humanos 

só pode ser estabelecida em conformidade com o avigoramento de 

sujeitos, coletividades e comunidades no ensejo de estruturar uma 

referência de ação que possibilite aos indivíduos as condições, as 

quais afirmem de forma equânime a obtenção dos recursos materiais 

e imateriais necessários para dignidade da vida.
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Nesse sentido, Flores (2009), afirma que o conteúdo básico dos 

direitos humanos será o conjunto de lutas pela dignidade, cujos 

resultados, se é que temos o poder necessário para isso, deverão ser 

garantidos por normas jurídicas, por políticas públicas e por uma 

economia aberta às exigências da dignidade.

Assim, sob a análise da materialidade da ação se destaca o pro-

tagonismo dos movimentos sociais, tais como: negro, feministas, 

LGBTTTQIA+9, de trabalhadores sem-terra, sem-teto e entre outros, 

que denunciam a violação de direitos e promovem mobilizações em 

defesa e pela garantia dos preceitos da Constituição Federal de 1988 

e nesse campo de combate o Serviço Social se insere somando-se 

as frentes de enfrentamento e luta social.

Na trajetória histórica do Serviço Social, a década de 80 é um 

marco na profissão que assinala a maturidade intelectual e avanço no 

debate profissional a partir da aproximação com a teoria social crítica 

marxista em um movimento de ruptura com o conservadorismo. 

Os dispositivos legítimos que configuram o Projeto Ético-Político 

(PEP) estão expressos no Código de Ética Profissional de 1993, na 

Lei de Regulamentação da Profissão de 1993 (Lei Nº 8662/93) e nas 

Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social (ABEPSS) de 1996, eles se constituem de forma 

indissociável como base orientadora da formação e do exercício 

profissional. 

Os princípios fundamentais do Código de Ética são determinados 

pela Resolução CFESS nº 273, de 13 março de 1993 (com as alterações 

introduzidas pelas Resoluções CFESS nº290/94, 293/94, 333/96 e 

594/11), por intermédio do:

9  A sigla refere-se a Lésbicas, Gays, Bi, Travestis, Transexuais, Transgêneros Queer/

Questionando, Intersexo, Assexuais/Arromântiques/Agênero e mais.
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I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central 

e das demandas políticas a ela inerentes - autonomia, 

emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 

II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa 

do arbítrio e do autoritarismo; III. Ampliação e conso-

lidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 

toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis 

sociais e políticos das classes trabalhadoras; IV. Defesa 

do aprofundamento da democracia, enquanto sociali-

zação da participação política e da riqueza socialmente 

produzida; V. Posicionamento em favor da equidade e 

justiça social, que assegure universalidade de acesso 

aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 

sociais, bem como sua gestão democrática; VI. Empenho 

na eliminação de todas as formas de preconceito, incen-

tivando o respeito à diversidade, à participação de grupos 

socialmente discriminados e à discussão das diferen-

ças; VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às 

correntes profissionais democráticas existentes e suas 

expressões teóricas, e compromisso com o constante 

aprimoramento intelectual; VIII. Opção por um projeto 

profissional vinculado ao processo de construção de uma 

nova ordem societária, sem dominação, exploração de 

classe, etnia e gênero; IX. Articulação com os movimen-

tos de outras categorias profissionais que partilhem 

dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as 

trabalhadores/as; X. Compromisso com a qualidade dos 

serviços prestados à população e com o aprimoramento 

intelectual, na perspectiva da competência profissional; 

XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, 

nem discriminar, por questões de inserção de classe 

social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação 

sexual, identidade de gênero, idade e condição física. 

(CFESS, 2012, p. 24-25. grifo nosso)
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O profundo e potente debate sobre o reexame necessário ao 

Código de Ética de 1986 se principiou, em 1992, pela apreciação da 

questão ética de modo abrangente, para em seguida, abordar a 

ética profissional, na esfera das dinâmicas das relações sociais e 

que alvoreceu na organização do Código de 1993.

Os Direitos Humanos são incorporados no plano de luta sociais 

sendo possível constatar sua importância nos valores éticos – po-

líticos construídos no projeto profissional que assume a opção pela 

transformação da ordem societária. 

Vasconcelos (2015) chama a atenção para a apreensão dos Direitos 

Humanos nos princípios do Código de Ética:

(...) como indissociáveis, vão muito além da “defesa 

dos Direitos Humanos” reconhecidos pela ONU e suas 

subsidiárias e de um usuário abstrato e indiferenciado, 

destituído de direitos. A luta pelos Direitos Humanos, 

principalmente como é capitaneada pelos organismos 

internacionais – os direitos humanos tomados como fim 

último - acabam por contaminar todas as lutas sociais 

nesse sentido. Ao fragmentar, individualizar e segmentar 

as diferentes expressões da questão social – nas expres-

sões regionais, de gênero, raça e etnia, orientação sexual 

-, essa luta pode obstruir a radicalização dos direitos civis e 

políticos, mas principalmente, e antes de tudo, os direitos 

sociais, e favorecer, ainda mais, que os donos do capital, 

seus representantes e defensores, se utilizem deles 

para favorecer o obscurecimento da lógica do processo 

de acumulação capitalista que gera, ao mesmo tempo, 

uma acumulação da miséria relativa (à acumulação do 

capital), onde se situa a raiz da produção e reprodução da 

“questão social” na sociedade capitalista. É desse modo 

que a luta pelos Direitos Humanos, com fim último, não 

se constitui para a aparente e improvável “humanização 

do capitalismo”. (VASCONCELOS, 2015, p. 171-172) 
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Nessa perspectiva, é possível localizar como vem sendo realizado 

o debate acerca dos Direitos Humanos no núcleo da profissão. Nas 

considerações da autora se percebe implicitamente a sua observância 

as categorias teóricas fundantes da teoria social crítica de tradição 

marxista sendo relevante suas considerações para a compreensão das 

possibilidades e limites da conquista de direitos na sociedade capitalista.

É no princípio de exploração da vida que o capital se alimenta, 

se reprodução e se acumula. A luta pelos Direitos Humanos está 

na apreensão da totalidade, que reside a superação de análise da 

aparência, pois o aparente não revela a essência.

Assim, requer a captação das múltiplas determinações sócio-his-

tóricas e seu distanciamento de concepções puramente abstratas 

que desconsidera a luta de classes para superação da ordem do 

capital no alcance da emancipação humana. Por isso," a luta pelos 

Direitos Humanos, com fim último” (Vasconcelos, 2015, p.172) pode 

ser combustível para condições propícias a acumulação do capital 

e conservação de poder das elites econômicas. 

O Projeto Ético-Político profissional (PEP) tem desvelado a posi-

ção assumida pela categoria profissional perante as manifestações 

contraditórias da realidade, o que se expressa também no ensino, 

na pesquisa e na produção de conhecimento. A partir de dimensão 

política, o projeto profissional sinaliza que os assistentes sociais 

sejam guiados para uma prática transformadora, sustentada por 

um referencial teórico-metodológico fundamentado no método 

crítico-dialético responsabilizando-se no compromisso com a liber-

dade, com a autonomia e com a emancipação de indivíduos sociais.

Entretanto, a ofensiva neoliberal e o conservadorismo avançam 

provocando mudanças estruturais no país que se agravaram em 

2016 com o pós -golpe. Medidas neoliberais tomadas pelo governo 

brasileiro provocou uma avalanche de destruição aos direitos cons-

titucionais afetando as condições de vida e de existência dos sujeitos 

que sobrevivem pela venda da sua força de trabalho.
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A nova conjuntura da realidade social se apresenta como impasses 

cotidianos ao projeto profissional nos diversos espaços sócio ocupa-

cionais, no âmbito das organizações não-governamentais, dos órgãos 

públicos e da iniciativa privada, de acordo com suas particularidades.

Na dimensão da formação e do trabalho profissional se assinala 

os rebatimentos do avanço do neoliberalismo no reforço ao prag-

matismo, com consequente fragilidade e distanciamento da teoria 

social crítica marxista, reverberando inflexões pós-modernas e 

análises residuais revigorando o conservadorismo que tensiona a 

hegemonia do projeto ético-político profissional.

Outro elemento a ser pontuado de manifestação da racionalidade 

neoliberal e de ofensiva do capital se refere ao aligeiramento da 

formação profissional, a precarização do trabalho e dos serviços nas 

universidades públicas e institutos federais pela ausência de recursos 

que culmina para o desmonte da política de educação superior no 

Brasil e o que conflui no interesse do grande capital dos oligopólios 

da educação superior privada. 

Para enfrentar a crise do capital é fundamental adensar o debate 

coletivo no sentido de reafirmar a direção hegemônica profissional 

assumida a partir da década de 80 alicerçada no projeto ético- político 

que orienta o trabalho e a formação profissional. Frente aos desa-

fios que se colocam na atual conjuntura de desmonte das políticas 

sociais e de regressão dos direitos da classe trabalhadora, assevera 

Abramides (2019), nessa questão: 

O desafio de desvelar a relação entre ética e política, 

captar os substratos nela contidos, as dimensões ob-

jetivas da base material e subjetivas da organização 

e da consciência, interessa-nos para capturar de que 

modo – concreta e materialmente – o nosso projeto 

ético-político profissional se move nos marcos do avanço 

do neoliberalismo em nosso país, que a partir do golpe 

de direita, em 2016, e a eleição da extrema-direita em 
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2018, nos exigem novas estratégias de ação, posto que 

o recrudescimento da classe dominante se torna bru-

tal na destruição dos direitos da classe trabalhadora. 

(ABRAMIDES,2019,p.59)

Assim, os enfrentamentos se colocam no plano da materialida-

de e da hegemonia do projeto ético-político que se confronta com 

as incursões conservadoras e com o pensamento pós-moderno 

requerendo o adensamento nas discussões dos pressupostos e 

dos princípios que fundamentam o processo da formação e o do 

exercício profissional. 

Tal atenção tem sido dada pelos pesquisadores e assistentes 

sociais quando se evidencia a proposta de tema da quinta (5ª) edição 

do projeto ABEPSS itinerante “Ética e Direitos Humanos: elementos 

para a crítica ao conservadorismo” essa pauta sinaliza a atuação 

organizativa da categoria em sua compreensão de que é necessário 

reafirmar a luta anticapitalista e emancipatória.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crise estrutural do capital e a crise sanitária agudizadas por 

conta da pandemia da covid-19 impõem ao Serviço Social inúmeros 

desafios, nesse sentido algumas considerações sobre os desafios 

dos Direitos Humanos no contexto da pandemia advém da própria 

apropriação do debate crítico acerca dos Direitos Humanos pelos(as) 

assistentes sociais, na tendência de secundarizar ou mesmo, tan-

genciar a lógica liberal incorporada a um universalismo abstrato 

e indiferente às dimensões de classe social, raça/cor, gênero e 

sexualidade. Ainda, considera-se os desafios da natureza da atual 

conjuntura brasileira em que milhares de pessoas perderam a 

vida e muitos sofrem a perda de seus familiares e entes queridos 

quando tampouco o Estado, especialmente, o governo federal tem 
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assumido responsabilidades públicas no gerenciamento da crise 

o que envolve prover as necessidades mais básicas para a grande 

parcela da população brasileira, nesse contexto o que se coloca é 

o desfinanciamento das políticas sociais públicas, a partir do corte 

de recursos dos programas, projetos e ações, principalmente, para 

as áreas da saúde, seguridade social e educação.

O ideário neoliberal oxigenado na década de 90 encontrou solo 

e adesão de uma gestão sustentada pelos interesses de organis-

mos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

e o Banco Mundial, encontra a natureza ideológica dos ideários do 

individualismo, da competição e da meritocracia. Dessa forma, o que 

se tem é um processo de crescimento e ampliação do assistencia-

lismo e voluntarização em direção ao atendimento da pauperização 

absoluta da população, em contradição aos direitos formalizados no 

conteúdo da carta constitucional. As medidas políticas-econômicas 

do governo combinadas, desidratam o sistema de proteção social 

para atender aos interesses do capital financeiro, executando as con-

trarreformas previdenciária e trabalhista necessárias para garantia 

da reprodução do capital. Implementadas reduziram os postos de 

trabalho, liberalizou de modo irrestrito a terceirização, a informali-

zação, a uberização e tornou descartável o trabalhador aumentando 

os níveis de precarização da classe que vive da venda da sua força 

de trabalho, desprovida de direitos trabalhistas e sem proteção so-

cial. Essa questão é abordada por Antunes (2018, p. 15) que trata de 

“privilégio da servidão”, o padrão normatizador dos “adoecimentos, 

padecimentos, precarizações, terceirizações, desregulamentações, 

assédios”, na circunstância do êxito de ser absorvido no mercado 

de trabalho, em grande parte de maneira informal. 

A educação não ficou imune a ofensiva neoliberal a Emenda 

Constitucional Nº 95, institui um novo regime fiscal no âmbito dos 

orçamentos da seguridade social da União, que irá vigorar por vinte 

anos, a qual limita os gastos públicos nas áreas sociais à inflação 
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e os recursos serão utilizados para o pagamento da dívida pública. 

Também, constata-se os agressivos e graves cortes nos recursos 

destinados ao financiamento da produção científica brasileira e a 

intensificação da política de sucateamento e precarização do ensino 

e da pesquisa nas Universidades e Institutos Federais encontra o 

avanço do conservadorismo, que coloca em xeque a própria capaci-

dade de existência das instituições de ensino público.

Contudo, inúmeras resistências e lutas tem sido empreendida 

pelo conjunto dos movimentos sociais, trabalhadores e da categoria 

profissional contra a lógica perversa do capital e em consequên-

cia a devastação e aniquilamento da vida em várias nuances, por 

exemplo, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social (ABEPSS), em junho de 2020, em conjunto com as Associações 

acadêmicos-científicas e a Associação Nacional de Pós-Graduandos 

(ANPG) publicou uma nota denunciando os efeitos deletérios da 

Portaria Nº 055/2020 - CAPES manifestando os posicionamentos 

vinculados aos atuais ataques à concessão de bolsas de estudo na 

pós-graduação. Esse enfrentamento também tem ocorrido em con-

junto com os órgãos representativos da categoria profissional, tais 

como: Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Regionais de 

Serviço Social (conjunto CFESS-CRESS) e em parceria com a Executiva 

Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO) em defesa da 

educação pública, laica e de qualidade.

Pelo exposto, considera-se a complexidade dos desafios que se 

colocam no presente ao Serviço Social, sendo fundamental forta-

lecer a base teórica que norteia e ampara o Projeto Ético-Político 

profissional, tendo a teoria social crítica de tradição marxista como 

principal diretriz na construção coletiva das ações de enfrentamen-

to a realidade. Conclui-se o presente artigo, considerando que a 

luta pelos Direitos Humanos será constante enquanto não houver 

transformação social e a busca por uma nova forma de sociabilidade. 



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 49

REFERÊNCIAS

ABEPSS. Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social (Com base no 
Currículo Mínimo aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 8 de 
novembro de 1996). Rio de Janeiro: ABEPSS, 1996.

ABRAMIDES, Maria Beatriz Costa. O Projeto Ético-Político do Serviço Social: 
Ruptura com o Conservadorismo. São Paulo: Cortez, 2019.

ANTUNES, Ricardo. O Privilégio da Servidão: o novo proletariado de serviços 
na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.

BRASIL. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamen-
tação da profissão. - 10ª. ed. rev. e atual. - [Brasília]: Conselho Federal de 
Serviço Social, [2012]. 60 páginas “Atualizado em 13.3.1993, com alterações 
introduzidas pelas Resoluções CFESS n.290/94, 293/94, 333/96 e 594/11.

BRASIL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95, DE 2016. Disponível em https://
www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2016/emendaconstitucional-

-95-15-dezembro-2016-784029-publicacaooriginal-151558-pl.html. Acesso 
em 04/12/2020.

BRASIL. CAPES. Portaria nº 55, de 29 de abril de 2020. Disponível http://
cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=3762. 
Acesso em 05/12/2020.

FLORES, J. H. A (Re) invenção dos direitos humanos. Florianópolis: Boiteux, 2009.

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. 20. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MARX, K. Sobre a questão judaica . São Paulo: Boitempo, 2010.

ROCHA, F.J.N. As contribuições da teoria crítica dos direitos humanos de 
Herrera Flores para a compreensão dos obstáculos à eficácia do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. In: Revista de Direitos Humanos em 
Perspectiva . Brasília v. 2, n. 1 p. 94-113,|jan/jun. 2016.

SANTOS, S. M. de M. dos. Direitos humanos: necessidade e limites na sociabi-
lidade do capital. In: PAIVA, I. L. de. Direitos humanos e práxis: experiências 
do CRDH-RN. Natal: EDUFRN, 2014.

TONET, I. Para além dos direitos humanos. s/d. Disponível em: Acesso em: 
09 nov. 2020.

VASCONCELOS, Ana Maria de. A/O Assistente Social na Luta de Classes: 
projeto profissional e mediações teórico-práticas. São Paulo: Cortez, 2015





A PESQUISA CRÍTICA PARA ADENSAMENTO DO 
DEBATE SOBRE A QUESTÃO SOCIAL E AS POLÍTICAS 

SOCIAIS NA FORMAÇÃO E NO TRABALHO DE 
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1. INTRODUÇÃO

Inicialmente é fundamental trazer à reflexão os princípios valorativos 

que orientam os documentos que dão base à formação e ao trabalho 

profissional de assistentes sociais no Brasil, pois a partir deles serão 

articuladas as mediações teóricas e metodológicas que adensarão o 

debate profissional, de modo coerente a essas perspectivas que, por sua 

vez, fundamentarão a apreensão e a inserção de alunos e profissionais 

em processos de trabalho, subsidiando suas investigações, análises e 
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intervenções. É importante ressaltar que essas bases valorativas não 

decorrem de uma visão idealista de realidade, mas são fruto da inserção 

histórica da profissão na sociedade de seu tempo, sua problematização 

e opções ético-políticas feitas coletivamente pela categoria profissional 

em relação a sua visão de mundo, de sociedade e de ciência. 

Os avanços simbólicos logrados pela profissão, fruto de sua 

trajetória histórica, suas lutas, suas pesquisas, produções e sua 

organização dão substância teórica e política a essas construções 

valorativas, entre os quais se destaca a defesa intransigente dos 

direitos humanos contra qualquer forma de discriminação, autori-

tarismo, arbítrio, o reconhecimento da liberdade como valor ético 

central, o que pressupõe a defesa dos direitos sociais e a luta pela 

emancipação e autonomia dos sujeitos, a defesa e luta pela conso-

lidação da democracia, da cidadania, da participação política e da 

distribuição da riqueza socialmente produzida, a luta pela equidade 

e justiça social, o que pressupõe a universalização do acesso a bens 

e serviços públicos e a ampliação de canais de participação popular 

e a democratização dos processos de gestão. Na mesma direção 

defende-se o reconhecimento do direito a diversidade e a luta contra 

toda a forma de preconceito e desigualdade e o compromisso com 

a qualidade e a democratização dos serviços públicos. 

A concepção de Cidadania aqui utilizada a entende como: 

a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no 

caso de uma democracia efetiva) por todos os indivíduos, 

de se apropriarem dos bens socialmente criados, de atu-

alizarem todas as potencialidades de realização humana 

abertas pela vida social em cada contexto historicamente 

determinado (COUTINHO, 1997 146)

Partindo dessas premissas, é importante destacar que o contex-

to e a conjuntura onde se materilizam esses processos é também 
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elemento central à análise, pois consiste num dos principais deter-

minantes que favorece ou dificulta sua materialização. Talvez hoje, 

como categoria profissional amadurecida e com um projeto ético 

politico sólido e crítico, que nos aponta uma direção social clara, 

estejamos, como nunca, na contramão do contexto regressivo que 

vivenciamos no Brasil. 

Desde o golpe realizado em 2016 no Brasil, vivemos um processo 

de retrocessos sem precedentes. Num país, dependente e periférico, 

de amplitude continental e de profundas desigualdades históricas, 

como o nosso, as crises econômica, política e sanitária ampliam essas 

mazelas profundas, precarizam ainda mais o trabalho, desmontam 

políticas públicas e violam direitos. 

No momento atual, em particular, com o advento de um gover-

no fundamentalista, de ultradireita, assumidamente conservador, 

que se contrapõe a ciência e a liberdade de pensamento e nega os 

avanços civilizatórios conquistados a duras penas pelos trabalha-

dores, como o de Bolsonaro, a necessidade de desvendar o real e 

buscar alternativas de resistência é imprescindível para a própria 

sobrevivência do povo brasileiro.

O País vivencia um momento crítico em relação as políticas 

públicas, desde a Ementa Constitucional 95, aprovada no governo 

Temer. A alteração do sistema fiscal que determinou o congelamento 

de gastos por 20 anos tem determinado retrocessos significativos 

na manutenção do Sistema Único de Saúde- SUS, o que vem sendo 

sentido pela população em meio a essa pandemia de longa duração 

e de proporções imensas e do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS, com o sucateamento da rede socioassistencial e o fechamento 

de serviços, se falarmos em retrocessos em políticas fundamentais 

de habitação, de educação, de meio ambiente. 

Na mesma direção, estão a desregulamentação do trabalho agu-

dizada pela reforma trabalhista de 2016, e os processos de desmonte 

da Politica de Previdência Social e da reforma administrativa em 
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curso, associadas as atrocidades dos processos de desmatamento, 

cuja proporção assume patamares nunca antes vistos no país, pondo 

em risco a vida de gerações futuras. A esses processos somam-se 

ainda a violência e o racismo estrutural, a tentativa de desmonte 

do movimento sindical e a criminalização de movimentos sociais. 

Fica evidenciado que o projeto desse governo é a flexibilização 

máxima do trabalho, o desmonte de instâncias organizativas, de 

direitos sociais, bem como a transformação das políticas públicas 

em novos nichos de mercado, em especial a educação e a saúde, 

que já vêm sofrendo processos de privatização. A receita utilizada 

para atrair o capital estrangeiro é o trabalho barato e os sindicatos 

fracos, apesar do demagógico discurso nacionalista. (PRATES, 2020) 

Diante de tudo isso e para uma profissão como o Serviço Social, 

cujo objeto de trabalho são as refrações da questão social, o auxílio 

de uma teoria e de um método radical é de fundamental importância 

para que se possa pensar coletivamente estratégias na busca de 

novas formas de sociabilidade, cada vez mais urgentes. 

2. A MEDIAÇÃO DA PESQUISA COMO PARTE  
DO INSTRUMENTAL DE TRABALHO

A pesquisa é o movimento de produzir conhecimentos do mais simples 

ao mais complexo, da análise do cotidiano, a análise de processos 

coletivos que são fruto de múltiplas determinações. Pesquisamos 

cotidianamente, o tempo, o vestuário, o alimento para tomar decisões. 

Observamos, sentimos, provamos, experimentamos, avaliamos e 

decidimos. A pesquisa é parte do nosso cotidiano. Diz Freire (1981) 

que não há processo educativo sem investigação e nem investigação 

sem processo educativo. Mas a pesquisa científica se diferencia da 

pesquisa cotidiana, porque tem direção, tem compromisso cole-

tivo, implica em responsabilidades públicas, pressupõe método 

científico e postura ética. No âmbito da Graduação desenvolvemos 
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atitude investigativa, porque precisamos de subsídios para avaliar 

e prospectar, mas é no âmbito da Pós-Graduação stricto sensu de 

formamos efetivamente pesquisadores. (PRATES, 2017)

Na pós-graduação lato sensu formamos especialistas, mas na 

pós-graduação stricto sensu formamos professores e pesquisadores 

Nos mestrados e doutorados formamos aqueles que vão formar 

profissionais no âmbito da Graduação. Portanto, não podemos nos 

restringir a uma apropriação sobre nossa temática, embora ela di-

recione o adensamento de nossas pesquisas e áreas sobre as quais 

nos propomos a contribuir com a produção de conhecimentos e com 

a formação. Logo, uma apropriação generalista orientada pela área 

de concentração, pelas linhas de pesquisa e pela formação em pes-

quisa e na prática do ensino, são fundamentais, na pós-graduação 

stricto sensu. A área acrescenta a estes aspectos, uma formação e 

uma pesquisa críticas, que se paute na totalidade, que reconheça 

a existência das contradições, que contemple a historicidade dos 

fenômenos e que se proponha a contribuir com a redução de desi-

gualdades e o fortalecimento das resistências, ou seja que contribua 

para o enfrentamento das refrações da questão social. 

O reconhecimento das refrações da questão social como objeto 

de trabalho, significa antes de tudo o reconhecimento da própria 

profissão de Serviço Social como trabalho. Significa que a matéria 

prima sobre a qual o trabalho se realiza é fruto de uma contradição, 

de forças em disputa. A contradição dialética, com suas negações 

inclusivas, constitui a questão social ou seja, ela se conforma pela 

luta permanente entre opostos, em movimento, cujo âmago está 

na luta de classes, atravessada por marcadores de condição social, 

cultural, ciclos vitais, gênero, características étnico-raciais. Assumir 

as refrações de uma contradição como objeto, significa reconhecer 

que o real é contraditório e não um todo harmônico ao qual sujeitos 

e processos precisam adaptar-se, logo significa reconhecer a diver-

sidade humana e a diversidade de processos e de condições sociais. 
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Questão social significa a contradição entre capital e trabalho, 

capital entendido como relação social de poder, força de domina-

ção e trabalho como toda a expressão humana, onde se incluem 

às resistências às desigualdades, mas é preciso reconhecer que na 

sociedade capitalista o trabalho é capturado por intensos processos 

de alienação que se espraiam pelos diversos âmbitos da vida social. 

A tradição marxista e marxiana aporta teoria e método que per-

mitem analisar e intervir de modo mais substantivo nas expressões 

dessa contradição, razão pela qual, a área opta coletivamente por 

esse referencial epistemológico para explicar trabalho e formação. 

O objeto dos estudos marxianos é a sociedade capitalista, sua 

gênese, seus undamentos, suas determinações e valores, o desocul-

tamento de suas contradições, suas transições e as possibilidades de 

sua superação, o que passa pelo reconhecimento da luta de classes e 

pela necessária organização e ação dos trabalhadores. Para tanto a 

contradição capital e trabalho é analisada radicalmente, no intuito 

de desfetichizar as relações que se escondem atrás dos processos de 

produção e circulação da mercadoria, a captura do trabalho humano 

como fonte de produção do valor para produzir mais valor ou mais 

valia e e da subsunção da vida humana ao processo de mercantilização. 

Por essa razão a categoria profissional, a partir do seu amadureci-

mento simbólico, opta coletivamente por fundamentar a formação e 

o trabalho profissional a partir dessa tradição epistemológica. Essa 

tradição tem em Marx e Engels e marxistas clássicos e contempo-

râneos, que de suas obras se apropriam e a aprofundam, as bases 

para a análise das contradições do capitalismo, de modo a orientar 

processos sociais na perspectiva de novas formas de sociabilidade. 

Nessa direção, há dois grandes desafios aos profissionais que 

se desafiam a problematizar essas refrações - desvendá-las, dando 

visibilidade a violação de direitos, a opressão de sujeitos, segmen-

tos, a interdição de processos e espaços e propor estratégias de 

enfrentamento a essas desigualdades, fortalecendo resistências, as 
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políticas de acesso, os espaços organizativos e de pertencimento, a 

valorização da narrativa dos sujeitos e grupos invisibilizados, insti-

gando a ampliação de processos efetivos de participação. E nesse 

sentido o domínio do método é fundamental, na medida em que 

aporta clareza de finalidade, consciência da historicidade, totalidade 

e contradição do real, dos sujeitos, das instituições, políticas e das 

práticas sociais, instrumental para ler e intervir no real concreta-

mente, capacidade investigativa e propositiva, priorização em toda 

e qualquer intervenção para o desenvolvimento de processos sociais 

emancipatórios, valorização não só da efetividade (resultados) mas 

também do alcance social (processos pedagógicos, políticos, mobi-

lizadores, organizativos).

A mediação de politicas sociais é parte integrante do trabalho 

de assistentes sociais, sua inserção não se limita ao espaço de 

qualquer política, embora no Brasil os espaços que mais absorvem 

o trabalho de assistentes sociais são as politicas que compõem o 

tripé da seguridade social, particularmente as politicas de assistên-

cia social e saúde. A mediação das politicas sociais como parte do 

instrumental de trabalho utilizado por assistentes sociais é também 

outro aspecto que merece destaque, além da sua relevância como 

elemento estruturante, para a vida da população, em especial nos 

países, como o Brasil, de capitalismo periférico e dependente, cujas 

raízes históricas acentuem as desigualdades. Como bem destaca 

Sposati (2013, p. 663), embora a proteção social no Brasil esteja in-

serida na concepção de seguridade social, isto é [...] no conjunto de 

seguranças sociais que uma sociedade, de forma solidária, garante 

a seus membros. [...]

A lógica da sociedade do capital é antagônica à proteção 

social por considera-la expressão de dependência, e 

atribui às suas ações o contorno de manifestação de 

tutela e assistencialismo, em contraponto a liberdade 
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e autonomia que, pelos valores da sociedade do capital, 

devem ser exercidas pelo “indivíduo” estimulando sua 

competição e desafio empreendedor. Nesse ambiente, 

a proteção social é estigmatizada no conjunto da ação 

estatal e, por consequência, esse estigma se espraia 

àqueles que usam de suas atenções e, até mesmo, a 

quem nela trabalha.

Por essa razão, é preciso que se reconheça o caráter contraditório 

das políticas sociais, e seu acirramento num contexto de neolibera-

lismo e austeridade. Conforme adverte Sader (2011, s/p) 

lutar pela superação do neoliberalismo é desmercanti-

lizar, restabelecer e generalizar os direitos como acesso 

a bens e serviços, ao invés da luta selvagem no mercado, 

de todos contra todos, para obtê-los às expensas dos 

outros. Generalizar a condição do cidadão às expensas 

da generalização do consumidor. Do sujeito de direitos 

e não do dono de poder aquisitivo.

Os direitos sociais são aqueles que permitem ao cidadão uma 

participação mínima na riqueza material e espiritual criada pela 

coletividade; mínimo este que não pode ser restrito ao atendimen-

to de necessidades biológicas, mas definido historicamente, como 

resultado das lutas sociais. (COUTINHO, 1997) As políticas sociais 

resultam dessa luta contra a desigualdade no contexto da sociedade 

capitalista madura. São, portanto, o instrumento através do qual 

se busca a materialização dos direitos sociais. A investigação sobre 

as políticas sociais são, portanto, fundamentais.

As políticas sociais como estratégias para o enfrentamento a 

expressões de necessidades dos sujeitos para serem delineadas 

necessitam partir de diagnósticos que apontem: as características 

dos sujeitos e contextos nos quais estão inseridos, suas condições 



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 59

de existência, necessidades, expectativas e demandas, as repercus-

sões que a violação do direito de acesso podem ocasionar ou estão 

ocasionando (nas suas condições e modos de vida) as possíveis 

alternativas para atender às necessidades dos sujeitos no sentido 

de garantir-lhes o acesso, a participação e a proteção necessária. 

São também temas para investigação relacionados às politicas 

sociais: as necessidades de cobertura, estrutura e recursos para 

implementação, adequação ou ampliação da cobertura, os agen-

tes, instâncias e áreas que precisam ser mobilizadas, os modos 

de mobilização, os processos de planejamento e as avaliações, os 

processos que precisam ser garantidos para sua consecução (ad-

ministrativos, legais, estruturais, orçamentários, etc.), os tempos 

históricos necessários ao planejamento destes processos, os fatores 

que favorecem os processos e aqueles que os limitam. Portanto, 

diagnósticos demográficos e de vulnerabilidades, diagnósticos de 

cobertura, diagnósticos estrutural-administrativos e diagnósticos 

políticos são importantes instrumentos que permitem analisar as 

políticas sociais e propor sobre elas. 

Ressalte-se que diagnósticos consistentes são realizados a partir 

de processos investigativos que desvendam o real à luz da totalida-

de, considerando, portanto, o conjunto de suas determinações de 

modo interconectado. O processo de desvendamento pressupõe o 

conhecimento da realidade, do contexto onde estão inseridos sujeitos, 

grupos, instituições, identificar o contexto mundial, nacional, regio-

nal, local, institucional, familiar, pessoal, e fazer a mediação entre o 

universal e o particular, apropriar-se de dados de realidade - estudos, 

censos, relatos, documentos, recursos e das expressões orais dos 

sujeitos - trabalhar o dado, correlacioná-lo com teorias explicativas, 

interpretá-lo, sistematizá-lo e socializá-lo. Conhecer a realidade dos 

sujeitos, grupos, politicas, instituições, territórios, redes sociedades, 

sua condição e também seu modo de vida (pesquisa, diagnóstico) 

é fundamental ao processo de análise e explicação acerca do real, 
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assim como conhecer os recursos, a apropriação do fundo público, os 

limites e potencialidades de grupos, politicas, instituição e das redes 

formais e informais. Reelaborar o objeto de investigação à luz desses 

elementos, melhor o delimitando e contemplando determinações e 

particularidades de ordens diversas, sociais, econômicas, culturais, 

valorativas, territoriais, de classe, de gênero, de ciclo vital, de raça e 

etnia, de sexualidade é também parte do processo. (PRATES, 2003)

A reelaboração do objeto, termo cunhado por Baptista (2000), se 

realiza a partir da reconstituição histórica (movimento de detour) que 

parte da estrutura presente e busca a gênese de sua conformação. 

Nesse processo regressivo e progressivo, busca-se o desvendamento 

de contradições e análise das transições, ou seja, a apreensão do 

fenômeno como totalidade. (LEFEBVRE, 1991) Significa delimitar, 

construir o objeto, avaliando-o sob múltiplos aspectos, identificando 

significados historicamente atribuídos a ele, pelos pesquisados, pelos 

usuários dos serviços, pelos colegas trabalhadores, pelo imaginário 

social, pelos documentos. Contemplar a representação institucional, 

e apropriar-se das produções existentes sobre o tema para melhor 

explicá-lo, interpretá-lo e mediá-lo com usuários, colegas, instituição 

e parceiros são também elementos fundamentais que conformam 

o processo de reelaboração ou ressignificação. 

A reelaboração do objeto na verdade significa um mergulho 

sobre o fenômeno estudado para melhor conhecê-lo e ressig-

nificá-lo a partir da interconexão dos múltiplos determinantes 

que o conformam. Nessa direção, contextualizá-lo e desocultá-lo, 

superando a apropriação superficial, a partir de múltiplas fontes 

orais e documentais, múltiplas conexões e aproximações, sempre 

realizando totalizações provisórias, como sínteses históricas que 

são documentadas e aprofundadas, é também parte do processo. 

Destaca-se as contribuições de Baptista (2000) para a problema-

tização e reelaboração do objeto. Diz a autora que é preciso fazer “o 

estudo da situação”, ou seja iniciar por uma descrição interpretativa, 
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identificando limites e possibilidades do fenômeno em análise Esse 

movimento é fundamental para sistematizar subsídios que ampliem 

as bases de problematização e a capacidade argumentativa junto a 

equipe, instâncias decisórias, parceiros, pesquisados e para destacar 

a relevância da pesquisa nos documentos. Mas ainda é uma leitura 

caótica do objeto, apenas uma primeira totalização. É necessário 

ampliar o processo de reflexão dialética a partir de sucessivas 

aproximações, do estabelecimento de relações e da descoberta de 

novos sentidos (perspectiva de totalidade e historicidade, articu-

lando elementos universais e particulares) Baptista (2000) aborda 

o processo de planejamento, mas qualquer trabalho pressupõe 

planejamento, como já o destacava Marx (1989) ao problematizar o 

processo de trabalho, em qualquer formação social. Logo os aspec-

tos relacionados ao planejamento podem ser mediados para outros 

âmbitos do trabalho social.

Alguns tópicos para realização do processo são destacados por 

Baptista (2000: 43) para efetivar o estudo de situação, entre as 

quais.: o levantamento de hipóteses preliminares ou pré-hipóteses 

que podem ser sistematizadas em problemas de pesquisa e questões 

norteadoras, construção de referenciais teórico-práticos, quadros 

referenciais para mediação teórico-metodológica, coleta de dados 

(diretos e indiretos) organização e análise - descrição/interpretação/ 

compreensão/ explicação dos dados obtidos e, por fim proposições 

para aprimoramento de processos, qualificação de serviços, amplia-

ção do conhecimento sobre os temas abordados. 

Algumas categorias/dimensões teóricas de análise e interven-

ção podem facilitar a realização desses processos, entre as quais 

as categorias dialéticas da totalidade, historicidade, contradição, 

mediação, hegemonia, reprodução, trabalho e alienação; categorias 

como modo e condição de vida de sujeitos, grupos, sociedades; ní-

veis de participação, mobilização, organização, capacitação, gestão 

democrática dos grupos estudados; Identificação de processos 
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subalternizadores e violação de direitos, Identificação de forças, de 

estratégias criativas utilizadas por sujeitos e grupos, de potenciali-

dades, de redes alternativas, de associações, organizações, formas de 

cooperação entre sujeitos e grupos. Quanto as categorias dialéticas, 

é importante destacar que emanam do real e a ele retornam para 

auxiliar no processo de explicação e intervenção, logo, precisam ser 

articuladas e contextualizadas.

A produção de conhecimentos da área do Serviço Social vem 

adensando seu debate, realizando pesquisas e produções sobre temas 

diversos, que nos auxiliam a subsidiar teoricamente esses processos, 

entre os quais: a reestruturação produtiva, as transformações e a 

precarização do mundo do trabalho, relações e condições de traba-

lho, as novas configurações do estado e da sociedade civil, o uso e a 

distribuição e a apropriação do fundo público pelo capital. Vem, do 

mesmo modo, debatendo os processos de trabalho e alienação, o 

sobretrabalho, a dependência, as temáticas resultantes das diretrizes 

curriculares, do ensino, da formação e dos fundamentos do trabalho 

profissional. Tem envidado esforços para o aprofundamento de in-

vestigações sobre a questão social e suas refrações, avaliações sobre 

as políticas sociais, em especial no eixo da Seguridade, nas áreas da 

saúde e assistência social. Vem igualmente retomando pesquisas 

sobre a previdência social e o debate sobre o retrocesso dos direitos 

sociais, agravado pelo desmonte da esfera pública e ainda, questões 

como a defesa da democracia, dos direitos humanos, o debate sobre 

as diversas formas de violência, cidadania, cultura, gênero e questões 

étnico-raciais. Compõem ainda as produções da área os debates so-

bre movimentos, manifestações e processos sociais, com destaque 

para produções relativas às formas participativas, de controle social, 

a questão agrária e a questão urbana, o crescimento da pobreza 

multidimensional, a crise dos padrões de proteção social, os novos 

eixos das políticas sociais públicas e privadas e, mais recentemente 

os impactos da pandemia do covid-19, entre outros temas similares.
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Esse solo fértil e diverso de temas que se inter-relacionam a partir 

de uma perspectiva crítica e interdisciplinar problematizados nos 

estudos e pesquisas, em especial da pós-graduação da área, precisam, 

no entanto, ser melhor capilarizados para a formação no âmbito 

da graduação e para o aprimoramento do trabalho de profissionais 

inseridos nos mais diversos campos e âmbitos sociocupacionais. 

Por fim é importante ressaltar que, embora as refrações da questão 

social seja o objeto de trabalho do Assistente do Social, as estratégias 

para o seu enfrentamento tais como – processos de gestão e plane-

jamento estratégico-participativos, com acento no participativo, o 

desenvolvimento de políticas sociais, de programas e projetos sociais, 

o debate sobre fundo público, sobre a relação entre estado e sociedade 

civil, a articulação com organizações e movimentos sociais não são 

prerrogativas desse profissional, mas sim competências, logo precisam 

ser legitimadas pelo reconhecimento social (qualidade, visibilidade, 

resultados) e partilhadas com outras categorias profissionais. 

No planejamento e gestão das políticas sociais são instrumentos 

fundamentais: a Legislação, os conselhos, os planos e os recursos e 

entre eles, os fundos. O domínio desses processos amplia a capacidade 

de análise e proposição desses profissionais para contribuir com a 

qualidade do processo de gestão que precisa ser descentralizado e 

democrático, o que pressupõe o desenvolvimento de processos sociais 

emancipatórios e a superação de processos sociais subalternizadores. 

3. CONCLUSÃO

Buscou-se destacar a importância da mediação da pesquisa crítica 

para desvendar fetiches e construir conhecimentos mais substan-

tivos que subsidiem processos emancipatórios, como contraponto 

a crescente desigualdade imposta pelo modo de produção capi-

talista e sua lei geral de acumulação (MARX, 1989), agravadas por 
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contextos regressivos e ultraconservadores como os vivenciados 

pelo povo brasileiro no tempo presente. 

Na mesma direção foram evidenciados os valores que dão base 

ao conjunto de elementos que conformam o instrumental utilizado 

para a realização dos processos de formação e trabalho de assis-

tentes sociais, pautados num projeto ético-político construído 

coletivamente pela profissão na relação com a sociedade do seu 

tempo, mas também fruto do amadurecimento de sua organização, 

suas investigações e produções compromissadas com a superação 

da sociedade de classes.

Ainda buscou-se de modo breve destacar as preocupações da área 

em termos de produção de conhecimentos ressaltando as lacunas na 

mediação dessa produção simbólica, realizada particularmente na 

pós-graduação, no âmbito da graduação e do trabalho profissional.

Por fim destaca-se brevemente alguns elementos fundamentais 

para o enfrentamento das refrações da questão social, entre os 

quais: postura ética, crítica e auto crítica, sensibilidade e empatia, 

capacidade investigativa e propositiva, clareza de finalidade e do-

mínio de método para ler e intervir no real, o que pressupõe postura 

ético- política (valores), domínio teórico metodológico e técnico 

operativo (estratégias e técnicas). 

Ressalta-se ainda a necessidade de desenvolver-se a capacidade 

de planejar, negociar, mediar, mobilizar, enfim de reconhecer e con-

tribuir para o desenvolvimento de processos sociais que fortaleçam 

sujeitos singulares e coletivos. Na mesma direção é fundamental a 

capacidade de trabalhar em parceria interdisciplinar e de ampliar o 

olhar, contemplando a transdisciplinaridade, sem perder a particu-

laridade de cada profissão. É igualmente importante ser humildade 

frente a realidade complexa, sem ser passivo ou subserviente e 

ter a disposição de enfrentá-la e ressignificá-la sistematicamente, 

superando concepções pré-concebidas. (PRATES,2003a) É ainda 

necessário aprimorar a capacidade de comunicar-se oralmente e por 
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escrito, decodificando expressões e dados de realidade para públicos 

diversos, utilizando-se de múltiplas linguagens, entre as quais a arte 

. Por fim reiterar o compromisso ético com uma formação dinâmica 

e permanente, que nunca perca a capacidade de indignar-se frente 

as injustiças, desmandos, exploração, a subjugação e a repressão 

de qualquer ordem, o que pressupõe a perspectiva de superação 

do capitalismo.
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1. INTRODUÇÃO

O ano de 2020 repercutiu, de modo drástico, nos modos de viver da 

sociedade, bem como impôs complexos desafios, inclusive, no âmbito 

das profissões em função da pandemia do novo coronavírus - COVID 

19 que avançou em todo o mundo e emergiu no Brasil, entre meados 

de fevereiro e início de março do mesmo ano. A rapidez do avanço 

da contaminação exigiu que medidas sanitárias fossem implemen-

tadas, dentre elas, no âmbito do escopo deste artigo que debate a 

formação de profissionais de nível superior (assistentes sociais), se 

sinaliza o cancelamento das atividades acadêmicas presenciais nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) de todo o país.

Desta forma, o Ministério da Educação (MEC) autorizou, em caráter 

excepcional, por meio da portaria n° 343, de 17 de março de 2020, que 

as IES passassem a funcionar na modalidade remota. Essa prática 

passou a ser denominada como ensino remoto emergencial (ERE). 

Através do uso das plataformas e ferramentas digitais colaborativas 
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como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, entre outras, as IES 

implementaram o ERE, através de atividades remotas (síncronas 

e/ou assíncronas), que geraram novas relações e dinâmicas entre 

docentes e discentes no processo de ensino-aprendizagem. 

Diante deste cenário, emergiu a necessidade e importância da 

pesquisa intitulada “Ensino remoto na formação em Serviço Social: 

estudo dos seus impactos”, com o objetivo de refletir sobre os prin-

cipais impactos do ensino remoto na formação em Serviço Social 

no período 2020 a 2021. Trata-se, um estudo de caráter exploratório 

do tipo misto (qualitativo/quantitativo), que possui, como percurso 

metodológico, um conjunto de procedimentos de coleta de dados em-

píricos, bibliográficos e documentais junto às Unidades de Formação 

Acadêmicas (UFAS), os sujeitos envolvidos nesse processo e as ins-

tituições representativas da categoria profissional e dos órgãos de 

regulação da política de educação superior, a saber: Ministério da 

Educação (MEC), Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social (ABEPSS), Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES), 

Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social (ENESSO) e 

Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG).

Os dados estão sendo organizados em um banco de dados, de modo 

a permitir o seu tratamento quantitativo e qualitativo. A análise dos 

mesmos será estatística e, também, de conteúdo com base no refe-

rencial de Pagés (1991). Até o momento foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e documentais, a partir da reunião dos documentos re-

feridos acima e que foram publicados durante a pandemia sobre o ERE.

Desta forma, o artigo pretende dar visibilidade a esta primeira 

aproximação com a coleta documental. Composto pela introdução, 

uma seção apresentando o cenário do ensino superior e a formação 

em Serviço Social durante esse período e a análise preliminar dos 

documentos coletados sobre o ERE. Por fim, as conclusões preli-

minares e as referências que alicerçaram a produção deste artigo.



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 69

2. ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL  
EM TEMPOS DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Diante do contexto pandêmico da Covid-19 presenciamos, desde 

o seu início, inúmeras polêmicas e retrocessos no que diz respeito 

ao agravamento da desigualdade social, do desmonte das políticas 

sociais, da reorganização dos processos de trabalho e de formação 

que decorrem, não só em razão da pandemia, mas também pela 

política ultraneoliberal e de extrema direita do atual governo, 

ancorada na lógica do negacionismo e do movimento anticiência, 

o que vem repercutindo na dinâmica da vida em sociedade em 

todas as suas esferas.

As orientações econômicas do referido governo evidenciam, 

perversamente, a premissa do “Estado mínimo para o social e 

máximo para o capital”, impactando no sistema de proteção social 

do país de modo a escassear recursos públicos a serem destina-

dos, especialmente, para a área da saúde, acarretando uma crise 

sanitária sem precedentes (FERNANDES; GOIN; ROCHA, 2021). A 

crise pandêmica que vivemos hoje aprofunda, ainda mais, a crise 

geral do capital, alastrando-se por meio de uma política genocida, 

alterando de forma significativa a vida dos sujeitos que vivenciam 

na pele, além do receio da doença, a realidade do desemprego e/ou 

da precarização do trabalho, da fome, da ampliação da pobreza, e 

das demais desigualdades que, no escopo deste artigo, se referem 

ao acesso à educação. 

Nesse sentido, é necessário pensar sobre as IES nessa conjuntura, 

no que diz respeito aos seus desafios, potencialidades e estratégias 

coletivas que possam fazer enfrentamento a um cenário que se 

alicerça em um projeto de educação mercantilizada e orientada pela 

lógica do capital. Nesse contexto, problematizar a formação em 

Serviço Social supõe apreendê-la no contexto e conjuntura onde 

ela se encontra, ou seja, imersa em uma realidade de profundas 

mudanças nas IES, incluindo a introdução do ERE que, segundo a 
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ABEPSS expressa (2021, p. 9): “(...) “condicionantes” que nos dão 

pistas do movimento da realidade, o qual precisamos desvendar 

para agir, tendo como horizonte nosso projeto de formação e a 

defesa da educação pública”.

Esses condicionantes se referem a existência de processos 

tecnológicos que passam a dominar diversas esferas da vida social, 

mas que precisam ser compreendidos como uma realidade que, 

certamente, não é para todos/as. Aliado a isso, tem-se a o avanço de 

ações na defesa de governos autocráticos, de ataques à democracia, 

intensificação do racismo, machismo e LGBTFOBIA+, bem como da 

intolerância religiosa, tudo isso em um cenário em que “a morte 

ao diferente é exaltada, assim como o massacre dos vulneráveis e 

a força repressora ou o genocídio oficial do Estado como prática” 

(ABEPSS, 2021, p. 9).

Obviamente essa conjuntura afeta a educação, uma vez que ela 

não é alheia a essa realidade, ao contrário, ela se encontra diante 

de desafios e disputas ideológicas que se agravam num governo 

que se posiciona de modo a enfraquecer as IES, questionando a 

sua qualidade e compromisso social. Essa afirmativa nos remete à 

conclusão de que a educação superior vem sendo desconstruída pelo 

atual governo, e, segundo a ABEPSS (2021), por ser fonte de lucrati-

vidade, ela precisa ser “desmoralizada” para ser entregue ao setor 

privado. Isto reafirma a concepção de que a educação, na atual crise 

capitalista, é palco de disputas por se constituir em uma aspiração 

do cidadão, num país que está longe de garantir este direito em IES 

públicas, e numa oportunidade para o mercado, ávido por explorar 

nichos rentáveis para a sua reprodução e ampliação.

Na atualidade, em decorrência da pandemia da Covid-19, nos de-

paramos com uma série de desdobramentos para o ensino superior, 

no que se refere a uma alteração estrutural no processo pedagógico, 

a saber: o ERE. De acordo com a ABEPSS (2021), essa modalidade de 

ensino nos traz desafios que perpassam o processo de reorganização 



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 71

do processo de trabalho e a redefinição do papel da docência nesse 

contexto, sem esquecer os condicionantes que marcam o mundo 

do trabalho em tempos de pandemia, inferindo-se que o ERE pode 

criar as bases para favorecer o projeto mais amplo do capital, ao 

colocar docentes em trabalhos precarizados e uberizados. Para os/

as discentes, os desafios também são inúmeros, pois vivenciam 

um processo de mudança estrutural no ensino-aprendizagem, 

bem como dificuldades de acesso a internet de qualidade, à equi-

pamentos, o desafio de compartilhar o ambiente de estudo com 

familiares, o adoecimento mental e, além de tudo, os impasses na 

luta do movimento estudantil, essencial para o avanço do nosso 

projeto educacional e de formação profissional. 

No âmbito do Serviço Social, em agosto de 2020, praticamente 

todas as UFAS da área, da graduação à pós-graduação stricto sensu, 

estavam desenvolvendo atividades de modo remoto. Considerando 

os elementos indicados nesta seção acerca dessa conjuntura, várias 

questões nos convocam para o debate sobre os impactos da pandemia 

na formação em Serviço Social e, justamente, a busca pela compre-

ensão e análise crítica do modelo que emergiu como decorrência da 

pandemia: o ERE. O que ele realmente significa para a formação na 

área e como ele impactará no pós-pandemia?

Para a categoria do Serviço Social que, historicamente, luta 

por uma educação que seja direito de todos(as), laica, gratuita e 

de qualidade, buscando combater as desigualdades educacionais 

que vivenciamos, os desafios nesse contexto são, ainda, maiores 

quando se problematiza as condições concretas dos discentes 

nessa modalidade de formação. É preciso que se enfatize que o 

ERE foi adotado como medida excepcional e que possui uma série 

de limitações que, segundo Reidel e Cantalice (2021), expressam 

uma realidade que nos afasta da educação emancipadora defendida 

pelo Serviço Social. Logo, é necessário:
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Problematizar criticamente o Ensino Remoto Emergencial, 

reconhecer seu significado, suas implicações para o 

projeto de formação profissional esse é parte do cami-

nho que estamos trilhando. E enfrentar os obstáculos é 

necessário, o que não significa aceitá-los. Vamos fazer 

as barreiras, atalhos, desviar, bloquear passagens para 

os que querem dar o contorno nefasto ao caminho, e 

seguiremos defendendo direitos, projeto de educação e 

formação que nos orienta na luta societária que travamos. 

Mas é fundamental enfrentar as agruras do momento 

para docentes e discentes. (ABEPSS, 2021, p. 20)

Portanto, a luta é para que se tenha condições reais de exercitar 

o ensino, a pesquisa e a extensão no tripé que materializa o projeto 

profissional de qualidade que se defende, reafirmando que o ERE pre-

cisa ser adotado, apenas, neste momento emergencial de pandemia 

e que se impõe a defesa pelo retorno ao ensino presencial assim que 

as condições voltarem a ser possíveis. É necessário, ainda, enfatizar 

que não se pretende “demonizar” o ERE, mas sublinhar o seu caráter 

emergencial, sem negar que a tecnologia que experimentamos, neste 

período, evidenciou pontos positivos que podem ser potencializa-

dos, mas não negar que a sua manutenção no pós-pandemia, como 

uma estratégia do capital, pode impor regressões significativas na 

garantia do atual projeto de formação da área.

3. O ENSINO REMOTO NA FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL: 
PERSPECTIVA DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS E DO 
GOVERNO

O ERE surge como uma solução encontrada pelo MEC para garantir 

a continuidade do ensino, nos diferentes níveis educacionais que foi 

suspenso com o início do isolamento social, causado pela pandemia 

imposta com a chegada do vírus Covid-19 ao Brasil, em março de 2020. 
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O ERE é uma modalidade de ensino emergencial, isto é, temporária, 

que possui como principal ferramenta de comunicação entre os 

sujeitos envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem, as 

tecnologias de informação e comunicação. Surge com a finalidade 

de minimizar os impactos na aprendizagem dos discentes advindos 

do ensino presencial, posto que na modalidade do ensino à distância 

não houve impactos significativos.

O emergencial, logo, se tornou urgente para docentes, discentes 

e gestores que não possuíam familiaridade com essa modalidade 

de ensino, além de estarem, assim como toda a humanidade, num 

processo de compreensão e adaptação das restrições impostas pela 

pandemia. No Brasil, em menos de 15 dias praticamente todas as IES 

privadas, já haviam aderido ao ERE; já as IES públicas o fizeram em 

cerca de 5 meses, apesar das resistências em aceitar tal modalidade. 

É importante referir que, nesse processo, pouco foi considerada 

pelo Estado a realidade de boa parte dos sujeitos envolvidos com 

esse processo, ou seja, se possuíam estrutura (espaço físico, mobi-

liário adequado, equipamentos condizentes com às necessidades e 

acesso à internet) nas suas casas para vivenciar tal ensino. A fim de 

exemplificar tal realidade, no que se refere ao uso de tecnologias e 

acesso à internet, há que se considerar que a conectividade é um nó 

crítico neste cenário, pois segundo a UNESCO (2021) 35% dos domi-

cílios urbanos e 66% dos domicílios rurais brasileiros não dispõem 

de acesso adequado a internet para terem aulas na modalidade ERE.

O ERE lança mão, ainda, de estratégias didáticas e pedagógicas 

criadas para diminuir os impactos das medidas de isolamento 

social sobre a aprendizagem. Essas medidas podem ser mediadas 

por tecnologias (ou não) e pretendem ajudar a manter os vínculos 

intelectuais e emocionais dos discentes e da comunidade escolar 

durante a pandemia. (NEVES, ASSIS, SABINO, 2021). 

Na pesquisa que subsidia a produção deste artigo, intitulada 

“Ensino remoto na formação em Serviço Social: estudo dos seus 
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impactos”, na etapa de mapeamento documental foram localizados 

41 documentos, organizados por tipologia, a saber: leis/resoluções/

portarias/pareceres/processos/cartilhas/revistas/livros/lives/

artigos/notícias/manifestos/notas/informes). 

No gráfico 1 são identificados os documentos encontrados por 

entidade pesquisada e a respectiva quantidade de documentos 

gerados por ela.

Gráfico 1 – Origem do documento

Fonte: Sistematizado pelas autoras (2021).

Destaca-se que o maior produtor de conteúdo sobre o tema ERE 

foi o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior (ANDES) com 13 (treze) documentos. No que se refere ao 

MEC e a ABEPSS, objeto de análise deste artigo, foram localizados 

07 (sete) e 09 (nove) documentos respectivamente. Se observa, 

também, no quadro 1, a seguir, que o MEC se limitou a lançar re-

soluções para a operacionalização e permissão da realização do 

ERE, mas em nenhum dos materiais se verificou a preocupação 

em prestar subsídios às IES na transição da modalidade presencial 

para a emergencial.
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Quadro 1 - Documentos emitidos pelo MEC e seus respectivos conteúdos 
sobre ERE (2020/2021)

DOCUMENTO CONTEÚDO

Portaria nº 356 
11 de março de 
2020. 

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).

Portaria nº 343
17 de março de 
2020

Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas 
em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do 
Novo Coronavírus - COVID-19

Portaria nº 345
19 de março de 
2020. 

Altera a Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020.

Portaria nº 395
15 de abril de 2020. 

Prorroga o prazo previsto no § 1º do art. 1º da Portaria nº 343, 
de 17 de março de 2020

Portaria nº 473
12 de maio de 
2020. 

Prorroga o prazo previsto no § 1º do art. 1º da Portaria nº 343, 
de 17 de março de 2020.

Portaria nº 544
16 de junho de 
2020. 

Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas 
em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do 
novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, 
de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 
473, de 12 de maio de 2020.

Resolução CNE/
CP nº 2
10 de dezembro 
de 2020. 

Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a 
implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 
de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais 
excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de 
ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, 
comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020.

Resolução CNE/
CP nº 2
5 de agosto de 
2021. 

Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a 
implementação de medidas no retorno à presencialidade das 
atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do 
calendário escolar.

Fonte: Sistematizado pelas autoras (2021).
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Como se pode perceber, ocorreu um aligeiramento por parte do 

referido Ministério para que as IES retomassem as atividades de 

ensino, pois entre a portaria que impõe o isolamento social e a da 

autorização para a adoção do ERE há somente 06 dias de intervalo. O 

Ministério da Saúde, no dia 11 de março de 2020, através da portaria nº 

356, regulamentou as medidas para o enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional em decorrência do 

coronavírus (Covid-19), onde determinou o isolamento social com o 

objetivo de separar as pessoas sintomáticas ou assintomáticas por 

um período inicialmente de 40 dias (BRASIL/MS, 2020). Enquanto o 

MEC, no dia 17 de março de 2020, autorizou em caráter excepcional, 

por meio da portaria nº 343, as instituições de ensino a optarem pela 

“substituição das disciplinas presenciais em andamento, por aulas 

que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação” (art. 

1º, caput) (BRASIL/MEC,2020).

Já a ABEPSS, como se verifica no quadro 2, realizou lives, publicou 

notícias, elaborou notas técnicas orientadoras para a categoria pro-

fissional e, também, coordenou uma pesquisa com os discentes em 

Serviço Social, referente a “formação em Serviço Social e o ensino 

remoto emergencial”, objetivando “subsidiar amplo debate sobre 

a formação em Serviço Social e os impactos do Ensino Remoto 

Emergencial (ERE) e indicar orientações que visam defender os 

princípios formativos contidos nas Diretrizes Curriculares (ABESS/

CEDEPSS, 1996) e na Política Nacional de Estágio (PNE) (ABEPSS, 

2010)”. (ABEPSS, 2021, p. 4).
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Quadro 2: Documentos e iniciativas da ABEPSS sobre ERE (2020/2021)

DOCUMENTO CONTEÚDO

CARTILHA - A Formação em Serviço 
Social e o Ensino Remoto Emergencial

Documento tem por finalidade subsidiar 
amplo debate sobre a formação em Serviço 
Social e os impactos do Ensino Remoto 
Emergencial (ERE) e indicar orientações 
que visam defender os princípios 
formativos contidos nas Diretrizes 
Curriculares (ABESS/CEDEPSS, 1996) e na 
Política Nacional de Estágio (PNE).

LIVE - ABEPSS AO VIVO: Universidade e 
ensino remoto emergencial

A terceira live do projeto ABEPSS AO VIVO 
com tema Universidade e ensino remoto 
emergencial. A atividade ocorreu dia 7 de 
julho de 2020.

LIVE - Universidade, Ensino Remoto e 
Serviço Social

Live “Universidade, Ensino Remoto e 
Serviço Social”. Tema: Universidade, 
Ensino Remoto e Serviço Social. Atividade 
ocorreu dia 28 de abril de 2021.

MANIFESTO - TRABALHO E ENSINO 
REMOTO EMERGENCIAL

Manifesto com reflexões sobre o trabalho 
e ensino remoto emergencial

NOTA - ABEPSS se manifesta pela 
suspensão das atividades de Estágio 
Supervisionado em Serviço Social

Nota da associação orienta ainda a 
manutenção dos respectivos “Termos 
de Convênio” e a manutenção das bolsas 
de estágios, como medida de proteção e 
combate à pandemia.

NOTA - Nota da ABEPSS: Os impactos 
da pandemia da COVID-19 (coronavírus) 
e as medidas para a Educação

Manifestação contrária a portaria do MEC 
nº 343/20

NOTÍCIA - ABEPSS faz balanço de 
posicionamentos e ações em defesa 
do Serviço Social na pandemia

Associação reafirma princípios e valores 
ético-políticos na formação em Serviço 
Social, assim como a defesa da vida frente 
à pandemia de Covid-19.

NOTÍCIA - ABEPSS se posiciona pela 
suspensão do calendário acadêmico 
no âmbito da graduação e da pós

Posicionamento sugerindo a suspensão 
do calendário acadêmico no âmbito da 
graduação e da pós.

NOTÍCIA - Trabalho e Ensino Remoto 
Emergencial

Notícia se posiciona e o orienta com 
relação às propostas de Ensino Remoto 
Emergencial (ERE)

Fonte: Sistematizado pelas autoras (2021).
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Os dados permitem identificar os conteúdos e as tendências que 

demarcam o “lugar” de cada entidade pesquisada e do governo, de 

modo a explicitar as contradições presentes no debate acerca do 

ERE no âmbito do ensino superior e na particularidade do Serviço 

Social. Se entende que, a partir delas, será possível identificar as 

mediações necessárias no pós-pandemia, ocasião em que poderemos 

constatar o quanto o ERE é medida emergencial ou estratégia de 

transformação nos rumos do ensino superior no país.

4. CONCLUSÃO

Neste artigo objetivamos dar visibilidade aos resultados prelimina-

res da pesquisa que vem sendo feita sobre o ERE no Serviço Social, 

lançando mão da análise documental, de modo a dar visibilidade ao 

mapeamento realizado, bem como ao trato preliminar dos conteú-

dos contidos nos documentos que compõem o corpus da pesquisa.

Ficou evidenciado que há diferenças significativas nos conteúdos 

obtidos nas fontes analisadas, tendo como determinante o “lugar” 

que cada entidade e o governo representam na nossa sociedade, de 

modo que foram mapeados documentos meramente legais, assim 

como documentos orientadores, promotores de reflexão e crítica 

que se colocaram como instrumentos de luta das categorias profis-

sionais, revelando o seu compromisso com a educação de qualidade 

e a preocupação com os rumos futuros do ensino superior no Brasil.

Se entende, por fim, que as repercussões de tal modalidade de 

ensino na formação em Serviço Social se traduzem na preocupação 

coletiva pela qualidade da formação, pelos impactos na realidade do 

trabalho docente e nas condições objetivas de acessar o ensino por 

parte dos discentes, além de antever que essa modalidade pode vir a 

ampliar, ainda mais, a oferta do curso na modalidade à distância em 

todas as UFAS, inclusive, as públicas no pós-pandemia; assim como 
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na modalidade pós-graduada que, até o final de 2019, era ofertada 

exclusivamente na modalidade presencial. 

Assim, pesquisas desta natureza são fundamentais para acompanhar 

o fenômeno em movimento e permitir que a profissão possa construir 

estratégias e mediações capazes de enfrentar os desafios que virão, ao 

término da pandemia, no âmbito da formação e do trabalho profissional.
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2. EIXO FAMÍLIA





O TEMA DA FAMÍLIA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
E SUA INTERFACE COM OS NÚCLEOS  

DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS EM SERVIÇO SOCIAL

Cláudia Correia Coelho 1

Alzira Maria Lewgoy Baptista 2

1. INTRODUÇÃO

A motivação e as inquietações que levaram a pesquisadora a tra-

tar “O tema da Família na Formação Profissional”, são diversas. A 

primeira delas é o tratamento do tema da família no processo de 

formação profissional e como este se relaciona com os núcleos de 

fundamentação das Diretrizes Curriculares (1996). A segunda é a 

aproximação da pesquisadora com esse tema na graduação, resul-

tando como produto de estudo o Trabalho de Conclusão de Curso 

– TCC intitulado “Da negligência ao direito a convivência familiar e 

comunitária”. A terceira se conecta à trajetória do exercício profis-

sional da mestranda no trabalho junto às famílias, em grande parte 

vinculada à política de assistência social, e a experiência como tutora 

presencial na graduação de modalidade a distância. 

1  Mestranda do Pós-Graduação em Política Social e Serviço Social da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul -UFRGS E-mail: a_s_claudiacoelho@yahoo.com.br.
2  Docente da Graduação e Pós- Graduação do Departamento de Serviço Social da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS. Pesquisadora do CNPq. E-mail: alzira.
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Assim, com o ingresso no Programa de Pós- Graduação em Política 

Social e Serviço Social em uma Universidade pública do Sul do país, 

deu-se ênfase ao tema relacionado com a formação profissional, 

cujas reflexões resultaram na seguinte indagação “Como vem sendo 

trabalhado o tema da Família na formação profissional em Serviço 

Social, considerando os núcleos de fundamentação propostos 

nas Diretrizes Curriculares de 1996?” A relevância da pesquisa se 

pauta em estudar o tema da família ancorados com cada um dos 

núcleos. No primeiro momento examinaremos a Família e o Núcleo 

de Fundamentos Teórico-Metodológico, abordando as referências 

doutrinárias e matrizes teóricas que ao longo dos anos trouxeram 

compreensão e apreensão da realidade, evidenciando a contribuição 

e avanço teórico suscitado pela apropriação da teoria social crítica 

como referencial teórico para a formação em Serviço Social. 

Os conceitos atribuídos às famílias3 são diversos. Szymanski, (2002), 

refere que a concepção de família é para além da consanguinidade, são 

relações que se estabelecem por afetividade, solidariedade, “uma asso-

ciação de pessoas que escolhem conviver por razões afetivas e assume 

um compromisso de cuidado mútuo (pág. 09)”. Necessariamente, não 

vivem sob o mesmo teto, porém quando tratamos do entendimento 

pelas políticas sociais, percebe-se uma compreensão diferente, abor-

dada principalmente pelos programas sociais, com vistas à avaliação 

socioeconômica para composição de renda familiar. É entendido por 

grupo familiar todas pessoas que coabitem a mesma residência. 

Alves (2014) apresenta em suas conclusões de pesquisa que, 

apesar de os profissionais tratarem de diferentes concepções de 

famílias, em seus depoimentos prevalecem discursos conservadores, 

impregnados de moralismo, e em se tratando de profissionais de 

nível superior, diríamos ignorantes. 

3  A autora se refere as famílias, quando trata dos grupos familiares, entendendo que este 

se configura de diversas formas, por seus diferentes arranjos familiares como: famílias 

reconstituídas, homoparentais, unipessoal etc.
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A professora Mioto (2020), em sua recente palestra, pontua acerca 

do conhecimento sobre o tema da família no campo da formação 

que vai aparecer basicamente de três formas: 

[...] a) em torno do debate do conservadorismo, nós 

ficamos no debate do Pré-Reconceituação e da prática 

disciplinar profissional, como se fosse uma coisa do pas-

sado; b) enquanto categoria teórica a Família permanece 

vinculada apenas, ou principalmente, a outras disciplinas, 

como a Antropologia e a Psicologia. A Antropologia mar-

cada por um viés altamente culturalista e a Psicologia, 

muitas vezes por um viés bastante psicologizante; c) e 

também uma outra forma que ela vai aparecer, é através 

da prática profissional, no campo da prática, de forma 

periférica, fragmentada e obscura, ou seja, a Família, ela 

vai aparecer nas disciplinas de estágio supervisionado. 

Outra questão relevante destacada por Mioto (2020) é o não 

debate do tema da família. Assim, quando existe este vácuo estamos 

deixando esta incumbência de tratar o assunto a outras áreas. Além 

disso, ressalta a autora que a discussão deste tema vem se limitando 

à prática profissional, e quando se refere à formação, localiza-se nas 

disciplinas de estágio supervisionado, considerado que:

[...] nessas disciplinas, elas não têm como objeto, nem 

como principal objetivo a discussão da Família enquanto 

uma categoria teórica. Me parece, que na formação pro-

fissional é um desafio. Pelo nosso “andar da carruagem” 

deverá enfrentar para que nós possamos formar assis-

tentes sociais mais capacitados na ação em relação às 

requisições, a política social que tem colocado a Família 

como muito importante e tem perseguido políticas que 

sobrecarregam e responsabilizam as Famílias.
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Desse modo, reconhecendo o atual cenário brasileiro, a ausência 

de debate apontada pela professora Regina Mioto, e as indagações 

da mestranda, faz-se necessário debruçar-se sobre o tema da 

Família relacionado aos núcleos de fundamentação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da ABEPSS, apreendê-la e reconhecê-la como 

objeto de estudo, tendo em vista a importância do plano de formação 

ao priorizar o tema da Família, considerando que,

[...] sempre foi incluída na formação como uma categoria 

empírica, ou seja, a partir das determinações das espe-

cificidades que apresenta na realidade empírica. Não foi 

incorporada como uma categoria analítica teórica, ou 

seja, pensá-la, a partir da apreensão das relações sociais 

fundamentais que podem ser consideradas balizas para 

o conhecimento, do objeto e dos seus aspectos gerais 

(MIOTO, Live,2020).

A família é campo de contradições desde as análises a partir das 

diversas matrizes teóricas, como pelas questões que ela expressa de 

gênero, classe, etnia, etária, geográficas etc. Por isso, a importância 

como uma instituição é refletida a partir da sua constituição que se 

dá pelos fatores econômicos, políticos e sociais.

Os Núcleos de Fundamentação das diretrizes curriculares vão 

tratar dos fundamentos do Serviço Social, esses que conduzem na 

formação profissional, a matriz explicativa da realidade, a partir 

da: vida social, da formação sócio-histórica da realidade brasileira 

e do trabalho profissional, uma vez que “tal fundamentação e ins-

trumentalidade são os componentes que permitem a compreensão 

do cotidiano de vida dos usuários”. (ABEPSS, 1996, pág. 13
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2. O TEMA DA FAMÍLIA E OS NÚCLEOS DE FUNDAMENTAÇÃO 
DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA ABEPSS  
DE 1996

A Família em seu tratamento, a partir da década de 30, surge caracteri-

zada por uma gênese doutrinária conservadora, burguesa e vinculada 

à igreja católica. Com isso, sobre a família, há o reconhecimento de 

grupo social natural, porém este, destinado às famílias proletárias, 

designando a estas, desde então, o estigma de “desajustadas”, 

carentes, dignas da caridade à qual caracterizava tal intervenção. 

É importante caracterizarmos o pensamento doutrinário, que 

mesmo não sendo uma matriz teórica exerceu forte influência no 

processo de formação dos primeiros profissionais no Brasil, pela 

sua ligação com a Igreja Católica, responsável pelo seu ideário. 

Imprimiu seu caráter conservador, tratando a “questão social como 

problema moral, como um conjunto de problemas sob a responsa-

bilidade individual dos sujeitos que vivem.” (YASBEK, 2018, pág. 52) 

Característica que faz parte da gênese do Serviço Social brasileiro, 

portanto importante ser reconhecida, compreendida, para então 

entender a necessidade da sua superação.

Não é difícil compreender por que ainda, entre os profissionais, 

tenham aqueles que ainda reproduzam e/ou defendam o conserva-

dorismo. Netto apud Yasbek (2018) em relação a essa questão diz que 

“[...] a profissão nasceu e se desenvolveu como parte do programa da 

antimodernidade, reagindo à secularização, à laicização, à liberdade 

de pensamento, à autonomia individual, etc.” (YASBEK, 2018, pág. 

52). O conservadorismo, então, “é restaurador, preservador, reforça 

a autoridade moral” e serve de base para a “manutenção da ordem 

capitalista’’ (YASBEK, 2018, pág. 53). O pensamento conservador 

surge como forma de resistência à modernidade, para manter as 

características da gênese da profissão que aborda a “questão so-

cial como problema moral, como um conjunto de problemas sob 
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a responsabilidade individual dos sujeitos que os vivem” (YASBEK, 

2018, pág. 52), com isso tratando de forma individualista, com en-

foque moralista e psicologizante em relação à questão social, sob a 

perspectiva doutrinária da igreja “de cunho humanista conservador 

e contrário aos ideários liberal e socialista”(YASBEK, 2018, pág. 52).

Em relação à perspectiva parsoniana, de matriz estrutural-fun-

cional, De Martino (2020, pág. 307) aponta “es por ello que conocer 

tal perspectiva tanto como superación se tornam em imperativos 

éticos para el Trabajo Social, como forma de alejarse de uma mirada 

moralizante sobre el universo familiar, sea cual fuere”. Esse pensa-

mento se estende às demais matrizes que em sua raiz perpetuam 

o caráter conservador. Para tanto, há necessidade de se debater e 

apreender suas concepções, tendências, a fim de romper com tal 

ideologia, na afirmação do projeto ético político profissional. E, con-

siderando a dimensão teórico-metodológica, uma das competências 

profissionais do assistente social, com vistas a dar continuidade 

ao movimento de ruptura com o conservadorismo, há necessidade 

ainda de apreender que, a partir da década de 60, com o Movimento 

de Reconceituação, a profissão irá assumir 

[...] as inquietações e insatisfações deste momento 

histórico direciona seus questionamentos ao Serviço 

Social tradicional através de um amplo movimento, de 

um processo de revisão global, em diferentes níveis 

teórico, metodológico, operativo e político [...] este 

movimento que surge no Serviço Social na socieda-

de latino-americana impõe aos assistentes sociais a 

necessidade de construção de um novo projeto com-

prometido com as demandas das classes subalternas, 

particularmente expressas em suas mobilizações. É no 

bojo deste movimento, de questionamentos à profissão, 

não homogêneos e em conformidade com as realidades 

de cada país, que a interlocução com o Marxismo vai 
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configurar para o Serviço Social latino-americano a 

apropriação de outra matriz teórica: a teoria social de 

Marx. Embora esta apropriação se efetive em tortuoso 

processo. (YASBEK, 2018, pág. 65)

Neste contexto apresenta-se, além da matriz positivista, a 

perspectiva fenomenológica “como uma forma de reatualização 

do conservadorismo presente no pensamento inicial da profissão” 

(NETTO apud YASBEK, 2009, pág. 8), e também uma primeira apro-

ximação do Serviço Social brasileiro ao marxismo. Contudo, é só a 

partir dos anos 80 que se efetiva a interlocução dessa teoria social 

com a profissão por meio da obra “Relações Sociais e Serviço Social no 

Brasil”, escrita por Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho, publicada 

em 1982. Essa é uma “obra fundante da relação entre o pensamento 

marxiano e a profissão, ao voltar-se para a apreensão do significado 

histórico-social do trabalho dos assistentes sociais, a partir de sua 

inserção na sociedade de classe. (YASBEK, 2018, pág. 66).

A apropriação da teoria social de Marx é instituída na profissão, 

também com o objetivo nos processos formativos e interventivos 

que os estudantes e profissionais possam ir além do aparente, vi-

sando não apenas a compreensão da realidade, mas para também 

transformá-la como,

[...] matriz teórico-metodológica, essa teoria apreende 

o ser social a partir de determinações e mediações. Ou 

seja, parte da suposição de que a natureza relacional 

de ser social não é percebida em sua imediaticidade. 

[...] Trata-se, portanto, de um conhecimento que não é 

manipulador e que apreende dialeticamente a realidade 

em seu movimento contraditório, movimento no qual 

e através do qual se engendram, como totalidade, as 

relações sociais que configuram a sociedade capitalista. 

(YASBEK, 2018, pág. 66)
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O movimento de ruptura surge a partir da intenção de romper 

com o conservadorismo e da necessidade de apropriação da teoria 

social de Marx pelos assistentes sociais, em meados de 1970, o que 

possibilitou uma nova postura frente às demandas apresentadas 

aos profissionais, e uma grande aquisição teórica que instigaria 

mais tarde a reformulação do Projeto Ético Político Profissional. 

Nessa perspectiva, o tema da Família como categoria teórica ganha 

concretude ao se expressar “como fenômeno histórico e produto de 

determinadas circunstâncias econômicas, políticas, sociais e cultu-

rais, na medida em que seu entendimento impacta na formação de 

políticas sociais e nas intervenções de profissionais de diferentes 

áreas” (BERTELLI E MOSSER,2018, pág. 17). 

É através da historicidade que compreenderemos a “constituição 

econômica, social, política e cultural da sociedade brasileira” (ABEPPS, 

pág.11, 1996), apreendendo as relações entre estado e sociedade que 

influenciaram e influenciam tanto na trajetória da profissão, desde a 

sua gênese, na sociedade brasileira, quanto das famílias. Assim, sobre 

o núcleo de fundamentação que trata da Formação Sócio-histórico 

Brasileira, propomo-nos a estudar e relacionar as origens tanto do 

Serviço Social, quanto da Família, para que, a partir desta totalidade, 

consigamos resgatar elementos importantes a serem considerados, 

que também serão tratados e relacionados aos demais núcleos. 

A partir da discussão por Bertelli e Moser (2018), podemos refletir 

que a falta de destaque da categoria família tenha se dado pela con-

cepção atribuída, herdada do pensamento positivista, e por quase 

40 anos a família foi tratada apenas de forma “remediada”, pelas 

intervenções profissionais, por práticas assistencialistas. É neces-

sário destacar a introdução dos estudos sobre o método de Marx, a 

partir da década de 70. Contudo, a intenção de ruptura não supera 

tal prática, pois ainda se percebe a reificação do caráter conservador, 

uma vez que é ainda evidenciado sobre 
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[...] o ressurgimento da família como agente de pro-

teção nas políticas sociais – adquirindo desse modo 

centralidade nas regulamentações infraconstitucionais 

relacionadas a esses direitos e às respectivas políticas 

sociais; entretanto, sem considerar as condições concre-

tas condicionadas às determinações de classe, gênero e 

étnico-raciais. (BERTELLI e MOSER, 2018, pág 19)

Sobre a família brasileira, Duarte apud Duarte (2018) diz que a 

formação da sociedade brasileira é “[...] uma formação social mar-

cada por dependências, desigualdades, hierarquias e autoritarismo 

exacerbados para a manutenção de privilégios sociais, econômicos e 

políticos de uma classe (e uma raça) (pág. 207). A autora acrescenta, 

quanto a esses privilégios, que produzem estes abismos sociais, à 

medida que se apoiam “[...] não só na exploração, mas na estrati-

ficação e segregação social, na discriminação, no preconceito e na 

repulsa à mobilidade social e ao acesso (pág. 207).

Assim, remete-se à Família Patriarcal, que segundo Bertelli e 

Moser trata-se mais como um “modelo ideológico dominante”, ou 

seja, esse pensamento social brasileiro 

[...] pelo menos até determinado momento da história 

e da historiografia, corrobora a afirmação de Michelle 

Perrot (1992, p. 185) sobre o ofício do historiador: “um 

ofício de homens que escrevem a história no masculino”, 

uma vez que “os campos que abordam são os da ação 

do poder masculinos [...]. Economia, a história ignora 

a mulher improdutiva. [...] ele privilegia as classes e 

negligência os sexos. Cultural ou ‘mental’, ela fala do 

homem em geral, tão assexuado quanto a Humanidade. 

(BERTELLI e MOSER, 2018, p. 20),
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Em relação à questão étnico-racial, trazemos a discussão, ainda 

pouco difundida sobre a família negra, retratada por Almeida (2016, 

pág. 1) como ‘filha de estranho’ na sociedade brasileira, apontando 

que estas são “fruto de múltiplas formas de violência desde a es-

cravidão, esses núcleos sobreviveram (e sobrevivem) na diáspora 

enfrentando violações materiais e psicológicas decorrentes do 

preconceito e discriminação racial”. Conforme a autora, ainda sobre 

os preconceitos que a população negra tem sofrido ao longo dos 

anos, tendo em vista que estes são invisíveis e invisibilizados pela 

supremacia branca; indesejáveis, por não acenarem aos padrões 

normativos (igualmente as famílias ciganas e indígenas); inculcam 

valores eurocêntricos, desde o regime escravista, fazendo com que 

os negros desde crianças sejam conduzidos a “esquecer” ou não mais 

“pertencer” às suas raízes culturais, o que os leva a inferiorização na 

autoimagem, pois.

[...] a estrutura social brasileira e a lógica capitalista que 

a dinamiza, necessita de suas ideologias para combiná-lo 

com outras formas de opressão com vistas a dominar 

sujeitos sociais individual ou coletivamente. É urgente 

discutir o racismo e suas consequências para as famílias 

negras. Advogo esse posicionamento ético-político em 

razão da necessidade de adoção de uma interpretação 

da totalidade social interseccionando raça/etnia, gênero 

e classe. (ALMEIDA, 2016, pág. 4)

A autora então traz a seguinte provocação: “O que o Serviço 

Social tem a dizer sobre as famílias negras?”. Segundo Almeida 

(2016), não houve destaques nos estudos na área; como trabalhar 

a desconstrução do racismo e a invisibilidade dessa população. Há 

necessidade de se conhecer a história, para que se supere a redução 

“ao mero assistido” e o conhecimento da produção e reprodução das 

relações sociais. Assim, 
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[...] para maior inteligibilidade da desigualdade social 

brasileira não se pode desmerecer a escravidão como 

fenômeno histórico, fato que certamente, condicionou o 

seu “lugar da mulher negra” na dinâmica familiar e na cul-

tura brasileira (GONZALEZ apud ALMEIDA, 2016, pág. 10). 

Gelinski e Moser (2015, pág. 127) em relação às mudanças nas 

famílias brasileiras e a centralidade que afirmam ser ocupada por 

estas, nas políticas sociais, apontam que “[...] a família deve ser vista 

como um ente em mutação e teme-se que o desconhecimento das 

tendências populacionais não esteja sendo incorporado efetivamente 

no desenho das políticas sociais”. Desta forma, a primeira questão 

é compreender seus determinantes.

Trataremos da questão social, categoria central das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da ABEPSS de 1996, e matéria-prima do Serviço 

Social quando tratarmos da família e o núcleo de fundamentação do 

trabalho profissional. Logo após conceituaremos a proteção social que 

tratará das políticas sociais, mediação importante para compreensão 

das expressões da questão social. Por fim, das famílias que são apon-

tadas pelas políticas sociais como “centrais” para o seu atendimento. 

Neste sentido, para além de refletir sobre a ação técnico-operativa, 

faz-se necessário o comprometimento com o caráter ético-político 

e teórico-metodológico que conforma as orientações das Diretrizes 

Curriculares para 

[...] Compreender as particularidades do Serviço Social 

como especialização do trabalho coletivo requer a apre-

ensão do conjunto de características que demarcam a 

institucionalização e desenvolvimento da profissão. Isto 

é, tanto as determinações sócio-históricas de sua socie-

dade brasileira que perfilam o fazer profissional, quanto 

a herança cultural que vem respaldando as explicações 

efetivadas pelo Serviço Social sobre as relações sociais, 
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sobre suas práticas, suas sistematizações e seus saberes. 

(ABEPSS, 1996, pág. 13)

Assim, tanto o conhecimento relacionado ao nosso objeto de 

trabalho, a questão social e suas múltiplas expressões, quanto às 

respostas profissionais a ela, mediadas pelo sistema de proteção so-

cial, através das políticas sociais, deve ser qualificado, comprometido 

e contínuo, tendo em vista que as diretrizes curriculares se referem:

[...] reconhecimento do caráter interventivo do assisten-

te social, supõe uma capacitação crítico-analítica que 

possibilite a construção de seus objetos de ação, em suas 

particularidades socioinstitucionais para a elaboração 

criativa de estratégias de intervenção comprometidas 

com as proposições ético-políticas do projeto profissio-

nal. (ABEPSS, 1996, pág. 13)

Do contrário, corre-se o risco de tornar o trabalho profissional 

mecanicista e imediatista em detrimento da apropriação da teoria 

social crítica e da Questão Social como eixo central de intervenção 

consolidada pelas Diretrizes Curriculares, na década de 90. Há um 

movimento forte para romper com a visão “fatalista”, de “vítimas do 

destino”, até então atribuída aos pauperizados, pela ordem burguesa, 

conservadora e doutrinária. É importante que a família brasileira 

começa a ser pensada como questão pertinente, e seus integrantes 

como sujeitos de direitos, a partir da Constituição Federal de 1988, 

que a coloca como questão central, entretanto, sem considerar as 

“condições concretas condicionadas às determinações de classe, 

gênero e étnico-raciais” (BERTELLI e MOSER, 2018, pág. 19). As au-

toras tratam as ambiguidades apresentadas nas políticas sociais em 

relação aos conceitos assumidos por estas sobre famílias. Contudo, 

em todas observa-se a corresponsabilidade atribuída a elas pelas 
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políticas sociais, “mesmo com as imprecisões em torno do conceito, 

ela é considerada elemento fundamental para a proteção social e 

para o êxito das políticas sociais”. (GELINSKI e MOSER, 2015, pág. 135)

Para além de compreendermos a família enquanto um conceito, 

propomo-nos a estudarmos enquanto categoria, assumida assim 

a teoria social crítica para sua leitura, dando a ela o destaque que 

acreditamos que lhe é de direito, visto todo o processo que ela tem 

sido impactada aos longos dos anos, superando a visão que a limita 

às questões naturais, mas principalmente pelo sistema do modo 

de produção capitalista e seus determinantes sociais, políticos, 

econômicos e culturais. É necessário a apreensão em sua totalidade, 

para avançarmos na superação da visão limitadora assumida pelas 

políticas sociais em relação às famílias, bem como as marcas que 

a gênese da profissão nos apresenta como desafio e deve ser um 

compromisso, fortalecido através da formação profissional.

Assim, apresentaremos os resultados preliminares da pesquisa 

documental, considerando que o estudo está em processo de aná-

lise de como vem sendo trabalhado o tema da Família na formação 

profissional em Serviço Social, tendo em vista os núcleos de funda-

mentação propostos nas Diretrizes Curriculares de 1996.

3. RESULTADOS PRELIMINARES

Destaca-se que os resultados preliminares apresentados advêm da 

construção a partir da práxis mediada pelo processo investigativo, 

pela oportunidade da mestranda durante seu processo formativo de 

ir examinando algumas de suas hipóteses, no seu processo de estágio 

docente realizado na disciplina de Família e Serviço Social”, no curso de 

graduação em Serviço Social da Universidade vinculada, uma vez que 

pôde praticar a docência com o tema da sua pesquisa e pensar na relação 

de como podem ser vinculados os núcleos das diretrizes curriculares 

nacionais da ABEPSS de 1996. Soma-se a isso, na perspectiva de em-
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basamento e qualificação da temática, a oportunidade da mestranda 

cursar a disciplina de Família e Política Social, disponibilizada pelo 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da USFC, como aluna 

especial, ministrada pela referência na área Regina Célia Tamaso Mioto.

Sobressaio também que, durante a fase da revisão de literatura para 

a construção do projeto de pesquisa, foi constatado que a Profa. Dra. 

Regina Célia Tamaso Mioto é uma das principais referências da área que 

estuda o tema da família, associada a pesquisas relacionadas ao tema, 

a formação e ao trabalho profissional; a dimensão técnico-operativa; 

e as políticas sociais. Contudo, até o presente momento, parcas são 

as produções de acesso à localização de publicações que vinculam o 

tema à formação e as Diretrizes curriculares de forma fidedigna, para 

fundamentar o presente estudo. Ressalta-se ainda que a coleta dos 

dados para a revisão bibliográfica está em sua fase preliminar. 

Destaco ainda, que os resultados apresentados estão relacionados 

à pesquisa documental, que teve por objetivo analisar como o tema 

da família vem sendo tratado nos Projetos Políticos Pedagógicos/

Projetos Pedagógicos do Curso, e nos planos e programas da(s) dis-

ciplina(s) que versem sobre o assunto, nas universidades públicas, 

presenciais e filiadas à ABEPSS. 

Assim, a partir de um universo das 65 Unidades públicas de 

Formação Acadêmica – UFA’s situadas em 22 estados brasileiros que 

possuem cursos de graduação em Serviço Social, 45 são filiados à 

ABEPSS4 e 19 não são filiadas5, conforme divisão regional da ABEPSS, 

4  1-Sul I: UNIPAMPA-RS, UFRGS-RS, UFSM-RS, UFSC-SC, UNIOESTE-PR/2 Campus, UEL-PR, 

UEPG-PR, UNICENTRO-PR); 2- Sul II (UNESP-SP, UNIFESP-SP); 3-Centro-Oeste (UFMT-

MT, UFG-GO, UNB-DF/2 campus); 4-Nordeste (UFAL-AL/2 campus, UFRB-BA, UFBA-BA, 

UECE-CE, IFCE-CE, UFPB-PB/2 campus, UFCG-PB, UFPE-PE, UFRN-RN, UERN-RN, UFS-SE); 

5- Norte (UFAM-AM/2 campus, UFMA-MA, UFPA-PA, UFPA Breves-PA, UFPI-PI, UFT-TO); 

6-Leste ( UFES-ES, UFJF-MG, UFOP-MG, UNIMONTES-MG, UFF-RJ/3 campus, UERJ-RJ, 

UFRJ-RJ, UNIRIO-RJ).
5  Foram descartadas da pesquisa 19 universidades, dos 22 estados por não estarem fi-

liadas a ABEPSS. Dessas 5 pertencem a região Sul I; 1 da Sul II; 2 da Nordeste; 2 da Norte e 
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sendo este um dos critérios de seleção para a realização da pesquisa 

documental. Assim, na coleta de informações realizada nos sites 

disponíveis on-line das 45 UFA’s públicas filiadas da ABEPSS, ao 

consultar as grades curriculares e projetos pedagógicos, constatou-

-se que dos 45 cursos de graduação em Serviço Social consultados, 

apenas 31 cursos (UFRGS; UFSM; UFSC; UNICENTRO; UEPG; UFMY; 

UNB; UFPB/2 campus; UFPE; UFRN; UERN; UFAL/2 campus; UFRB; 

UFAM/2 campus; UFMA; UFPA Breves; UFPA; UFPI; UFT; UFES; UFJF; 

UNIMONTES; UFF/3 campus; UERJ e UNIRIO) dispõem de disciplinas 

com o tema da Família. Os outros 14 cursos (UNIPAMPA; UNIOESTE; 

UEL; UNESP; UNIFESP; UFG; UFBA; UECE; IFCE; UFCG; UFS; UFOP e 

UFRJ) não tinham evidenciado nenhuma disciplina em sua matriz 

curricular com o tema da família. 

Constatou-se ainda que 18 cursos (UFSC; UNICENTRO; UNB; 

UFAL/2 campus; UFRB; UFPB/2 campus; UFCG; UFPE; UFRN; UFAM/2 

campus; UFMA; UFPA; UFPI; UFJF; UERJ), ou seja, a maior parte dos 

cursos que oferecem disciplinas com o tema da Família, oferecem 

como disciplinas eletivas ou optativas. Apenas 8 cursos (UFRGS; 

UERN; UFPA Breves; UFES; UNIMONTES; UFF/3 campus) oferecem 

como disciplinas obrigatórias e 5 (UFSM; UEPG; UFMT; UFT e UNIRIO) 

não deixaram essa classificação explicita em sua descrição. Há ainda 

2 universidades (UERN e UFF/3 campus) dentre as que oferecem 

disciplinas obrigatórias, nas quais se localizou também disciplinas 

optativas/eletivas.

Assim seguindo a metodologia proposta a esta investigação e 

pensando na fidedignidade das informações, em virtude da possi-

bilidade de alguns sites poderem estar desatualizados, está sendo 

9 da Leste. Destacamos que quatro estados não apresentam universidades públicas que 

dispõem de curso de Serviço Social em sua oferta. Os estados pertencentes: a região Sul 

II da ABEPSS, Mato Grosso do Sul (MS); a região Norte: Acre (AC); Rondônia (RO) e Amapá 

(AP). O estado de Roraima (RR), que pertence a região Norte possui universidade pública 

com curso de Serviço Social, entretanto não é filiada a ABEPSS.
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realizada uma segunda consulta, desta vez por correio eletrônico ou 

contato telefônico com os coordenadores dos cursos, solicitando os 

Planos e/ou Programas, bem como, os Projetos Políticos Pedagógicos 

ou Projetos Pedagógicos dos Cursos, para ser sinalizado qual(is) a(s) 

disciplina(s) que versa(m) sobre a matéria da Família. Para tanto, já 

foram selecionadas as 22 unidades de formação acadêmica, dos 22 

estados a saber: RS; SC; PR; SP; RJ; MG; ES; GO; DF; MT; BA; CE; SE; PB; 

PE; AL; RN; AM; MA; PA; PI e TO, com cursos de Serviço Social, filiados 

à ABEPSS, na modalidade presencial. 

Dos 22 cursos consultados, até o momento obteve-se o retorno 

de 3 cursos que enviaram os projetos pedagógicos e os programas 

de disciplinas. Um dos cursos tem a disciplina família como eletiva e 

registra no programa o conteúdo família vinculado com os núcleos 

de fundamentação que tratam da formação sócio-histórica brasileira 

e do trabalho social. Contudo, precisa estar mais explicito como o 

núcleo teórico-metodológico que se vincula ao tema da família. O 

segundo curso apresenta no seu PPC a disciplina família como ele-

tiva, mas não detalha o conteúdo do programa, não sendo possível 

sua análise. O terceiro curso apresenta a disciplina de família como 

obrigatória, aborda no conteúdo questões relativa a gênero, mas não 

faz referência aos núcleos de fundamentação. Apresenta também, 

em sua composição bibliográfica, referências em uma abordagem 

plural, em relação às matrizes teóricas. 

4. CONCLUSÃO

A importância do tema da Família ganhar destaque está vincu-

lada a sua construção social, inserida nesse processo no qual se 

desenvolve a partir de suas determinações. É uma Instituição 

heterogênea que vive do trabalho e sobrevive sem ele. Possui 

novos arranjos e ao reconhecê-la a partir de sua apreensão que 

nunca se teve apenas uma configuração, percebe-se a necessidade 
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de superação da concepção da família burguesa nuclear, como 

legítima e reguladora, visão herdada de uma gênese doutrinária 

e de matriz conservadora. 

Essa visão conservadora vem ganhando força na atualidade, 

principalmente com a retomada de um governo que legitima a 

partir de seu discurso conservador tal concepção. É preocupante, 

na medida em que essa concepção e tema vem ganhando força, por 

isso a atenção e vigilância crítica é de suma importância para que 

não se consolide suas bases como produção do conhecimento da 

área. A partir das aproximações junto aos documentos dos cursos 

disponibilizados nos sites das UFA’s públicas, percebeu-se o quanto 

é necessário analisar os currículos das disciplinas, pela diversidade 

de conteúdos que as fundamentam e pelo tratamento pulverizado 

ao abordar, outros temas como infância, adolescência, gênero, entre 

outras questões que emergem a partir do estudo da família. 

Por fim, uma questão importante a ser refletida vincula-se tanto 

em relação ao tema da família não ter ganho atenção em no que diz 

respeito à produção teórica relacionada à formação profissional, 

quanto o seu estudo ao privilegiá-la nos currículos. Somos convictas 

de que o estudo a ser concluído contribuirá e fortalecerá os cursos 

participantes da pesquisa, bem como a formação profissional. 

Também possibilitará reflexão acerca do trabalho dos assistentes 

sociais no desenvolvimento das políticas públicas, oportunizando a 

qualificação do atendimento prestado, à medida que compreendem 

a dinâmica da família enquanto instituição que se constrói a partir 

das determinações sociais, ao refletir na concepção desses grupos 

o reconhecimento da necessidade da apreensão da sua totalidade, 

bem como o fortalecimento do projeto ético político, a partir da 

organização da classe, suscitado nas Diretrizes Curriculares. 
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O FAMILIAR IDOSO COMO ATOR PRINCIPAL NA  
REDE DE ATENÇÃO AOS INDIVÍDUOS QUE FAZEM  

USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Leonia Capaverde Bulla 6

Camila Bassôa dos Santos 7

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa “O impacto das drogas na família do idoso provedor e 

familiar de referência na rede de atendimento ao usuário de drogas 

(CNPq)” é o estudo que embasa o presente artigo. Aborda o processo 

de envelhecimento e os impactos sociais no País, como traz também 

a discussão dos novos papéis assumidos pelos idosos na sociedade. 

O Brasil já foi considerado um País de jovens, mas essa concep-

ção vem se modificando, gradativamente, devido às modificações 

demográficas da realidade, produzidas pelo acelerado processo de 

envelhecimento do País (VERAS, 1994). Assim, fatores determinantes 

como as mudanças nos níveis de mortalidade e fecundidade, propi-

ciados por novos conhecimentos e recursos da tecnologia médica e 

estética, contribuem para a longevidade e o consequente aumento 

da população de idosos no País – discussão apresentada na primeira 

parte deste artigo. Em segundo momento, identificou-se que com 

as transformações sociais ocasionadas pelo envelhecimento da 

população brasileira, os idosos vêm assumindo novos papéis na 

6  Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: leonia.bulla@ufrgs.br.
7  Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: camilabassoa@gmail.com.
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família e na sociedade. Muitos se tornam chefes de sua família. 

Nesse contexto, além de prover as necessidades econômicas de 

seus familiares, os idosos também assumem o papel de cuidadores, 

e servem de referência para os serviços socioassistenciais. 

A pesquisa em questão com os idosos que estão em acompanha-

mento familiar na rede de atenção aos usuários de drogas também 

identificou essas novas responsabilidades. Verifica-se, assim, que 

essa realidade é permeada por diversas vulnerabilidades específicas, 

descritas num último momento com exemplos das vivências dos 

sujeitos decorrentes dos impactos do fenômeno das drogas nas 

suas famílias, necessitando-se portanto, de um olhar mais apurado 

aos papéis exigidos aos idosos na atualidade, especialmente em 

contexto de pandemia.

2. O ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA  
E SEUS IMPACTOS 

No Brasil, o envelhecimento da população é um fenômeno relati-

vamente recente, pois vem ocorrendo somente nas últimas quatro 

décadas e foi constatado que tem se acelerado ao longo dos anos, 

provocando mudanças na pirâmide etária brasileira. Em 2007 as pes-

soas acima de 60 anos, eram 17 milhões e, conforme as estimativas 

do IBGE, em 2027 essa parcela da população dobrará, chegando aos 

37 milhões (BRASIL/IBGE, 2018). As pessoas estão vivendo, cada vez 

mais, com os avanços na área sanitária e na medicina, com melhores 

condições de vida, de bem estar e acesso às informações. Por isso, a 

taxa de mortalidade está em declínio no Brasil. No início da década 

de 1990 a expectativa de vida do brasileiro era de 66 anos, e em 2013 

subiu para 74,9 anos (BRASIL/IBGE, 2018).

Contata-se, portanto, que as mudanças na pirâmide etária brasi-

leira mostraram-se evidentes. A diminuição na taxa de fecundidade 

e aumento da expectativa de vida do País equilibrou a pirâmide 
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etária, e, mantendo-se estas características, nas próximas décadas, 

estima-se que o Brasil possuirá mais adultos e idosos do que crian-

ças e jovens. A superioridade no percentual de crianças e jovens há 

algumas décadas atrás, que caracterizava a pirâmide etária com 

uma base larga e o topo estreito, está sendo substituída por um 

equilíbrio entre jovens, adultos e idosos. 

As taxas de fecundidade no Brasil caíram bruscamente. Nos anos 

1980 era de 4 filhos por mulheres, hoje está em 1.7 filhos, somente. 

Esse índice é comparável aos de países desenvolvidos, como Canadá 

e Estados Unidos (IBGE/PNAD, 2017). Assim, não apenas o total de 

pessoas idosas aumentará no País mas, principalmente, a partici-

pação delas no conjunto da população brasileira, passando de 8% 

em 2000 para quase 19% no ano de 2030. 

Em 2016, a população brasileira foi estimada em 205,5 

milhões de pessoas. Entre 2012 e 2016, a população idosa 

(com 60 anos ou mais de idade) cresceu 16,0%, chegando 

a 29,6 milhões de pessoas. Já a parcela de crianças com 

até 9 anos de idade na população caiu de 14,1% para 12,9% 

no período. (IBGE/PNAD, 2017)

As mudanças na expectativa de vida e na taxa de fecundidade 

vão modificando as características da população brasileira, que vai 

se tornando um País com mais idosos e menos jovens. O envelhe-

cimento da população está afetando, também, profundamente, a 

composição etária da PEA - População Economicamente Ativa, com 

aumento significativo da participação dos segmentos mais adultos, 

em especial dos indivíduos com idade de 60 anos ou mais, e redução 

da participação dos mais jovens8. Essa alteração financeira se dá, 

8  No cenário do capitalismo do mundo atual, os processos de industrialização, flexibili-

zação e terceirização tornam o acesso a um posto de trabalho cada vez mais excludente. 

Essa realidade está presente principalmente, nos grandes centros urbanos, onde cresce 
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inclusive, pela configuração econômica atual que prioriza a flexibili-

zação do trabalho, acarretando na redução dos direitos trabalhistas 

e salários, bem como na concorrência entre os trabalhadores, o que 

diminui as possibilidades de estabilidade financeira e, portanto, 

contributiva, dos mais jovens.

As áreas da saúde, da assistência e da previdência social são as 

que têm sofrido maiores impactos do acelerado envelhecimento 

populacional, constatado não só em países de alto nível socioeco-

nômico, mas também nos países ainda em processo de desenvolvi-

mento. Embora com tantos avanços, constata-se que o Brasil é um 

País em que persistem grandes desigualdades sociais, decorrentes 

do sistema capitalista, em que há uma distribuição desigual das 

riquezas produzidas, pois nesse tipo de sociedade “a produção so-

cial é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente 

social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, 

monopolizada por uma parte da sociedade” (IAMAMOTO, 1998, p.27). 

No cenário atual do País, outras mudanças se revelam. Se por 

um lado, há o desafio de pensar sobre a preparação necessária para 

enfrentar as mudanças que vem ocorrendo no cenário demográfico 

brasileiro e mundial, por outro, discussões envolvem as transforma-

ções, formas e relações ocorridas no mundo do trabalho (ANTUNES, 

1995; CASTEL, 1997; SERRA, 2001; KAMMER, 1998). No cenário do 

capitalismo do mundo atual, os processos de industrialização, flexibi-

lização e terceirização tornam o acesso a um posto de trabalho cada 

vez mais excludente. Essa realidade está presente principalmente, 

nos grandes centros urbanos, onde cresce visivelmente a informali-

dade, fazendo com que as precárias condições de vida da população 

se agravem devido à ausência de uma política de desenvolvimento 

que contemple a todos.

visivelmente a informalidade, fazendo com que as precárias condições de vida da população 

se agravem devido à ausência de uma política de desenvolvimento que contemple a todos.
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As realidades econômicas e políticas do País não oferecem 

perspectivas de inclusão e permanência dos sujeitos com pouca 

escolaridade e qualificação profissional em postos de trabalho que 

assegurem proteção social. Para a população economicamente ativa, 

a aposentadoria se torna cada vez mais remota, devido às mudanças 

nas políticas previdenciárias que retiram dos trabalhadores brasi-

leiros direitos adquiridos na Constituição Federal (BRASIL, 1988). Há 

transições em todas as esferas da vida socioeconômica e política 

do País. Por um lado, essa nova era retira direitos trabalhistas e 

previdenciários daqueles que contribuíram durante toda a sua vida 

profissional para que pudessem obter através da aposentadoria uma 

vida digna, quando não mais tiverem condições de exercer seu traba-

lho, por outro, as consequências dessas mudanças fazem expandir 

o desemprego, a vulnerabilidade dos postos de trabalho, o aumento 

da exploração e da desproteção social, que leva a precarização das 

condições de vida e, consequentemente, das desigualdades sociais 

em escala global. 

A transformação da velhice, destarte, não pode ser encarada 

apenas como um fato decorrente do aumento demográfico da 

população idosa, pois o processo do envelhecimento gira mais em 

torno do funcionamento da sociedade no qual está inserida do 

que no aumento de sua proporção em relação à população total 

(DOURADO; LEIBING, 2002). O importante é que o tempo a mais de 

vida proporcionado às pessoas seja alcançado de forma satisfatória 

e sem graves problemas e que esses idosos não sejam discriminados 

e indevidamente marginalizados, mas que sejam preparados para 

um melhor enfrentamento dos desafios dessa fase da vida (SIMÕES, 

1998). É fundamental que se perceba que o envelhecimento não é 

somente “um momento na vida do indivíduo, mas um processo ex-

tremamente complexo e pouco conhecido, com implicações tanto 

para quem o vivencia como para a sociedade que o suporta ou assiste 

a ele” (FRAIMAN, 1995, p. 19). 



M A R I A I S A BE L B . BE L L INI •  N A DI A NN A R . M A RQUE S • C A R IN O . K . L I S B O A • JA NE C . P R AT E S • ORG S .110

Apesar do avanço conquistado através do Estatuto do Idoso, Lei 

10.741, de 1º de outubro de 2003 (BRASIL, 2003), ainda são tênues as 

propostas, em termos de políticas sociais para esta faixa etária, no 

sentido de ofertar a este segmento populacional alternativas de 

acesso concreto. Nas sociedades ocidentais, a fase de afastamento 

da atividade produtiva (trabalho) e a entrada na aposentadoria, em 

geral estão associadas e estigmatizadas como um verdadeiro “fardo” 

para a sociedade, sem considerar que o seu acesso se constitui sim, 

num direito de cidadania da população. 

Quando se aposenta, o sujeito se afasta do trabalho e deixa de 

ser um membro ativo da sociedade. O estigma de ser inativo se 

incorpora a sua vida. O status profissional deixa de existir, e o indi-

víduo passa a inserir-se no grupo dos aposentados, o que equivale à 

perda do reconhecimento social, pois ele deixa de ser um propulsor 

da vida presente. Esse é o período da vida em que os trabalhadores 

enfrentam situações na qual o estigma vem à tona, obrigando-os 

a uma reconstrução de sua identidade e de reorganização de seu 

cotidiano. A não aceitação deste estigma é fato constatado em uma 

luta diária desses sujeitos. A ótica da imagem negativa da velhice é 

definida pela sociedade moderna que embasa sua cultura no trabalho, 

no consumo, na jovialidade e na valorização do corpo, relegando a 

velhice ao plano da decadência física, da senilidade e da segregação. 

É crescente o número de famílias que possuem idosos como 

chefes e os filhos que moram junto, tornam-se os dependentes. 

Esta proporção, segundo dados do IBGE, passou de 32% em 1986 

para 36% em 1996, 41% em 2000 e, 45% em 2007 (IBGE, 2007). Esse 

fato pode ser efeito da situação socioeconômica, que faz com que 

os filhos saiam mais tarde de casa ou, que retornem, em função do 

desemprego ou após o casamento desfeito, trazendo com eles, seus 

próprios filhos. 

O fato de o idoso ser o chefe da família faz, muitas vezes, com 

que o mesmo retorne ao mercado de trabalho (em geral, informal ou 
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precário) para fazer frente às novas responsabilidades. Atualmente, 

é considerável a participação de pessoas idosas no mercado de tra-

balho, seja ele formal ou informal, assim como o tipo de atividades 

laborais a que se propõem são bastante diversificadas e, quando 

interrogados sobre quais motivos os levaram ao reingresso no 

mercado de trabalho, com maior intensidade, são identificadas 

várias razões, entre elas: necessidade, ocupação ou como forma de 

se sentirem vivos e valorizados. 

Inseridas nesse contexto, as pessoas de terceira idade encontram 

algumas dificuldades, no que se refere aos costumes e as novas 

tecnologias que se apresentam no dia-a-dia de sua participação no 

mundo do sistema. Os que possuem baixa escolaridade e qualificação, 

que estão desatualizados e que apresentam dificuldades em relação 

às novas tecnologias, acabam se submetendo às atividades precárias 

e sem proteção social, pois a aposentadoria não consegue garantir 

uma boa qualidade de vida para si e para sua família (BULLA; KAEFER, 

2003). Certamente, para esses idosos, a fase da aposentadoria não 

tem sido um período de merecido descanso, mas, ao contrário, re-

presenta um tempo de muita pobreza material, de um vazio social e 

de grandes preocupações em relação ao seu futuro e de sua família, 

especialmente, quando a luta para o enfrentamento do uso de álcool 

ou outra droga de um familiar, torna-se uma constante. 

Salienta-se que devido à pandemia da COVID 19, muitos idosos 

que eram provedores de seus lares se viram perdendo seus empregos, 

passando a contar somente com valores de aposentadoria, tendo 

em vista o alto número de demissões das pessoas consideradas 

como grupo de risco para contágio do vírus (ROMERO et al., 2021). 

Além disso, para não se expor, essa população ficou mais isolada e 

privada do convívio social, aumentando índices de depressão entre 

outros sofrimentos psíquicos. 

Essas situações influenciam o cotidiano de idosos que apoiam 

familiares com o produto de seu trabalho, com sua aposentadoria, 
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pensão ou seu Benefício de Prestação Continuada. Repercutem, 

também, nas relações sociais intrafamiliares, pois, o idoso se vê 

obrigado a criar estratégias de sobrevivência, em alguns casos, ne-

gligenciando a própria saúde, substituindo ou deixando de lado seu 

próprio tratamento e medicações, a fim de suprir necessidades de 

sobrevivência de seus descendentes. Muitos vivem situações-limite 

de submissão e exploração, que desencadeiam tensões e, não raro, 

a violência no cotidiano familiar. Nessa situação o idoso passa a 

ter seus sonhos e projetos adiados, relegados a um segundo plano. 

Por outro lado, muitos se sentem mais valorizados como cidadãos, 

a partir do momento em que passam a sustentar economicamente 

a família. Sentem-se mais ativos, participantes e recuperam sua 

autoimagem, reproduzindo uma relação mais positiva diante de 

seus familiares e da própria sociedade como um todo. Em muitas 

situações, são esses idosos que recorrem às instituições para trata-

mento de seus filhos ou netos envolvidos com a droga e que passam 

a desempenhar o papel de familiar de referência nessas instituições, 

acompanhando e dando suporte ao seu familiar, em seu processo de 

recuperação e retorno as suas atividades na vida social.

3. OS IMPACTOS NO COTIDIANO DE IDOSOS QUE CUIDAM  
DE ENTES USUÁRIOS ABUSIVOS DE SPA

Foi investigado no estudo que fundamenta este artigo o papel do 

idoso que é provedor e referência familiar e que enfrenta o impacto 

das drogas na família, buscando identificar se o mesmo recebe a 

devida atenção da rede de instituições ou grupos de mútua ajuda. 

Verificou-se, também, a qualidade do atendimento e serviços ofere-

cidos a esse familiar, tendo em vista seu bem-estar e a reabilitação 

social do usuário de drogas.

Quanto aos familiares idosos entrevistados, a maioria são mu-

lheres, com idades entre 62 a 78 anos. Verifica-se, assim, a “femini-
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zação” do idoso cuidador, como identificado em outros estudos que 

abordam o tema destacam repasse dos cuidados de seus familiares 

às mulheres. Esses idosos acompanhavam o tratamento de seus 

familiares com idades que variavam entre 30 a 55 anos, a maioria 

do sexo masculino. Identificou-se que 65% dos usuários tinham ou-

tros membros familiares afetados por essa doença. Autores da área 

(FRANK, et.; 2002; MESSASA e VALLADA FILHO, 2004) assinalam que 

a dependência química pode estar associada a uma história familiar 

de uso abusivo de drogas, com o que foi assimilado pelos dados da 

pesquisa em análise. A renda familiar dos familiares entrevistados é 

variada, concentrada em até 2 salários mínimos (56%), não havendo 

renda superior a 10 salários mínimos. 

Verificou-se que o uso constante das substâncias psicoativas 

acarreta inúmeras consequências aos grupos familiares, tais como 

rompimento e afastamento dos vínculos. Foram relatadas pelos 

familiares situações de brigas e desavenças, sofrimento aos demais 

membros não usuários, bem como situações de vulnerabilidade so-

cioeconômica, ou até mesmo física dos outros membros familiares, 

oriundas de gastos substanciais e roubos pelos dependentes para 

fazerem uso de drogas, bem como de dívidas com os traficantes, 

que geram cobranças e ou violências a fim de obrigar às famílias 

ao pagamento.

Como identificado, a maioria dos usuários de drogas utiliza os 

serviços de tratamento pelo período de um a seis meses (60%) se-

guidos, ou não, de recaídas e novas internações e longos períodos 

futuros de tratamento. Esse desgaste oriundo do tempo longo do 

tratamento não acomete só ao usuário, mas também a seu grupo 

familiar envolvido em sua recuperação. 

O longo tempo da dependência, seguida ou não de tratamento, 

tende a fragilizar as famílias, seja pelo desgaste emocional, por 

brigas e desavenças, seguidas de violências tanto físicas quanto 

verbais. Aos outros membros familiares, o sentimento de culpa e 
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de falta de cuidados torna-se, ainda, mais uma forma de violência 

contra a família e ao idoso, que necessitam assim de um acompa-

nhamento adequado nos serviços para acolhimento e tratamento 

desses familiares. Compreende-se a dependência química de um 

membro da família como uma doença que passa a influenciar todo 

o meio familiar, que precisa, então, ser tratado também. Contudo, os 

familiares dos usuários que desenvolveram uso abusivo de drogas 

precisam trabalhar muito a resiliência pessoal, uma vez que apenas 

18% recebem alta dos serviços. Alguns pedem o afastamento do tra-

tamento (37,5%), mas a maioria tem recaídas, crises de abstinência e 

ou ficam desmotivados com o tratamento, e por isso o abandonam 

(56%), podendo, em outro momento, retomá-lo. Identificou-se, 

ainda, que 18% dos dependentes químicos encontram dificuldades 

na abordagem terapêutica, evidenciando, assim, a necessidade de 

serem revistas algumas abordagens adotadas pelos profissionais. 

A dependência química afeta, portanto, não tão somente quem 

faz uso abusivo de SPAs, e sim todo o grupo familiar. Muitas foram 

as histórias coletadas de dificuldades e sofrimentos vivenciados 

pelos entrevistados, no entanto quando identificados uma boa rede 

de atendimento e suporte a esses indivíduos, relataram melhorias 

em suas vidas após esses cuidados. Desse modo, quando falarmos 

em tratamento de dependência química deve-se atentar para todos 

os familiares do grupo ao qual se encontra o dependente, a fim de 

ser tratada a família, para assim se ter mais sucesso nos serviços 

prestados. A seguir são apresentadas algumas das situações en-

contradas na pesquisa. 

Um usuário que está internado em uma Comunidade Terapêutica 

tem o apoio materno, e relata que está na Comunidade há 10 me-

ses. Diz que mora com a mãe e é católico não praticante. Está in-

gressando na carreira de pintor. Fez uso de cigarro, cracke cocaína. 

Anteriormente fez tratamento em comunidade terapêutica, ficou 

durante 9 meses, mas recaiu em função da cocaína, droga que 
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usou muito. Conta que gastava cerca de duzentos reais por final de 

semana nas drogas, mas, quando recaiu, usou a cocaína durante 

toda uma semana, “direto”. Explica que quem já fez tratamento, 

quando recai, não consegue ficar sem retornar a busca por trata-

mento. Já ficou um ano sem tratamento e sem usar a droga, mas 

relatou que foi “difícil demais” (Entrevistado 7E). Afirma que gosta 

do tratamento que recebe, pois não é baseado em punição. Quanto 

aos trabalhos realizados na CT, diz que “há uma rotatividade nos 

setores da casa: cozinha, casa, pátio, animais, lenha, etc”. (Diário 

de Campo 7D). Verifica-se nesse exemplo a dinâmica do tratamento 

aos usuários, que se tratam, recaem e precisam, portanto, de uma 

rede familiar adequada que o ampare, pois é oneroso para sua mão 

idosa o acompanhar em toda essa trajetória, por mais que a equipe 

de atenção seja qualificada. 

Uma familiar entrevistada relata que não pode dispor com o 

usuário para pagar os gastos e contas domésticas, pois “Ele usa todo 

o dinheiro dele e ainda pega o meu” (Entrevista 17C). Alegou que os 3 

filhos adultos são alcoólatras e que dois residem com ela, não tendo 

uma rede de apoio adequada: “Os irmãos nem querem saber dele, e os 

amigos é só pra dar porcaria (mais drogas)” (Entrevista 17C). Relata 

que ele volta bem melhor da clínica, mas depois ele vai piorando. 

Ela trouxe da dificuldade de manter o familiar fora das drogas, pois 

não tem condições de assegurar que ele fique em abstinência fora 

de uma clínica. Relatou que:

 Ele vem, fica uns 15 dias e já tem que sair. E para voltar 

a ser internado só com ordem judicial. Já esperei até 15 

dias pra interna-lo (...) Quando ele estava na rua, ele 

marcava consultas e nunca ia, marcou psiquiatra, foi 

quatro vezes e parou. Quando quer comprar “Crack” ele 

gasta tudo e troca tudo pela droga. (Entrevista 17C).
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 Esse exemplo de acompanhamento da familiar ao tratamento do 

filho foi comumente identificado pela pesquisa, em que a unicamente 

a mãe do usuário o auxilia, em um longo período de dependência, 

seguido por internações e abstinência, abalando emocionalmente e 

financeiramente o núcleo familiar. E também relata: “Já fui ameaçada 

de morte várias vezes, por causa das dívidas do meu filho, só não 

morri porque Deus não quis” (Entrevista 17C), o que traz a violência 

ocasionada pela doença à vida da idosa. Essa familiar, entretanto, 

participa do grupo amor exigente, mas necessitaria de apoio constan-

te às suas dificuldades em outros serviços da Rede. Essa mãe ainda 

refere que o filho é esquizofrênico e têm danos neurológicos, o que 

complexifica ainda mais sua situação. Identificou-se que a mãe de 

usuário responde as perguntas, um pouco dispersa, não conseguin-

do conexa de um assunto a outro. Um profissional do local alegou 

anteriormente à sua chegada a equipe de pesquisa, que a familiar 

está um pouco transtornada pela preocupação com o vício do filho 

e pelas doenças que ambos apresentam. Nesse relato mais uma vez 

é evidenciada a dificuldade de tratamento dos membros da família 

quando tem comprometimentos psíquicos aliados ao tratamento 

da dependência química.

Com relação à dependência química do filho, uma outra familiar 

entrevistada relata que ela já foi encaminhada para um diferente 

serviço, mas refere que ali o atendimento é em grupo e qualificado. 

Seu filho e ela estão frequentando o serviço há três meses. Afirma 

que o filho é muito inteligente, e que deveria “usar sua cabeça para 

outras coisas” (Entrevista 23C). Relata que o filho já esteve em uma 

fazenda terapêutica, que era de cunho evangélico, mas ele considerou 

que “já estava bom, que já tinha se curado” (Entrevista 23C) e quis sair. 

Essa questão da não compreensão de tratamento constante para os 

usuários de drogas e sua “não cura” deve ser amplamente discutida, 

pois sem a devida compreensão, a família e o próprio usuário interrom-

pem o tratamento que poderia, se continuado, minimizar as chances 
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de recaídas à doença. A entrevistada afirma que o marido também é 

dependente químico, e está muito desanimada com a situação, pois 

já não quer se arrumar, não está cuidando de si, e sabe que isso não é 

o seu estado “normal”, apresentando assim traços e comportamentos 

depressivos em função do somatório das situações descritas, como 

o processo de envelhecimento, filho e marido dependentes químicos. 

Embora tenha afirmado que estaria mais motivada no momento, pois 

iria iniciar o tratamento em outro CAPS, o que se caracterizava para 

ela, como uma nova oportunidade de enfrentamento da doença e uma 

maior atenção à seus próprios cuidados (Diário de Campo 23C). Nesse 

exemplo percebe-se a questão da dependência química impactando 

na vida dos familiares idosos de modo prejudicial, somadas às demais 

questões do processo de envelhecimento nessa sociedade.

Como evidenciado na pesquisa, a dependência química não é 

causada apenas por uma questão de vulnerabilidade financeira, suas 

causas são multifatoriais. Alguns usuários comentaram a origem 

do uso de drogas e dependência química em função da organiza-

ção familiar: “Meu tio era traficante. Comecei a usar cocaína com 

14 anos.” (Entrevista 46E). Esse usuário relatou que era motorista 

de caminhão, iniciou tomando “rebites” e passou para a cocaína e 

depois para o crack: “E aí lascou... Quanto mais tempo sem dormir, 

mais eu usava.” (Entrevista 46E), relatando a piora no uso abusivo. 

Também se evidencia nesse exemplo o uso do entorpecente, inicial-

mente, para a conservação do trabalho como fator influenciador, o 

que indica mais um aspecto multidimensional da doença e que se 

identifica como uma expressão da questão social. 

Como exemplo das agruras em permanecer no tratamento, a 

mãe de um usuário relata que ele voltava bem melhor da clínica, 

mas depois, em casa, ia piorando. Abordou, na entrevista, em como 

é difícil manter o usuário fora das drogas, pois não tem condições 

de assegurar que ele fique em abstinência fora de uma clínica (resi-

dencial terapêutico), e relata: 
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Ele vem, fica na instituição uns 15 dias e já quer sair. E para 

voltar a ser internado, só consigo com ordem judicial. Já 

esperei até 15 dias pra interná-lo. Quando ele estava na 

rua, ele marcava consultas e nunca comparecia. Marcou 

psiquiatra, foi quatro vezes e parou (Entrevista 17C). 

Como identificado nos relatos da pesquisa, as recaídas são 

frustrantes e impactantes para a família, principalmente quando o 

cuidador é o idoso, pois há um desgaste emocional muito grande no 

auxílio ao familiar usuário de drogas. Assim, a sobrecarga de cuidados 

para com o provimento financeiro e demais cuidados com o usuário 

recaíam, somente, sobre essa idosa, aumentando suas adversidades. 

Identificou-se com a pesquisa que, em menos da metade dos casos, 

outros familiares, além do idoso, auxiliavam no tratamento dos 

usuários, como evidenciado no caso apresentado. 

Várias dificuldades e inseguranças no cuidado com os familiares 

abusadores de drogas foram relatadas pelos idosos entrevistados, 

como a soma de outras doenças e ameaças do tráfico de drogas. 

Outra entrevistada, também mãe idosa de familiar usuário de drogas, 

conta que o filho de 30 anos sofre com problemas de saúde desde 

os 10 anos, fez uma cirurgia neurológica e é usuário de drogas des-

de os 16 anos. Essa situação exigiu cuidados contínuos ao filho, de 

maneira extenuante, sobrecarregando a vida da mulher, hoje idosa. 

O ingresso de seu filho em um residencial terapêutico gratuito foi 

difícil, pois não havia vagas disponíveis no período. Foi necessário o 

deslocamento com idas e vindas, de um município para outro, durante 

quatro dias, a fim de ser efetivada a internação. Relata, ainda, que a 

rede de serviço na cidade estava muito fraca, insuficiente, e que “na 

maioria dos lugares, se tu não tens dinheiro tu não consegues vaga” 

(Entrevista 14C). Afirmou que na cidade havia poucos recursos e es-

trutura para os atendimentos e desejaria que os serviços propagados 

pelo Estado fossem, de fato, disponibilizados. Apontou, ainda, que 
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deveriam ser ofertados mais serviços gratuitos para os tratamentos, 

como os previstos Residenciais Terapêuticos. 

Verificou-se, assim, que muitos são os impactos causados pelo 

uso abusivo de drogas aos usuários e seus familiares idosos, como 

a violência doméstica, rompimento de vínculos, separações, di-

ficuldades financeiras e sofrimentos emocionais, como a culpa e 

ressentimentos pelos erros cometidos, tanto pelos usuários quanto 

pelos familiares. Desse modo se faz ímpar o investimento, tanto de 

recursos financeiros quanto humanos nos serviços para atendimento 

às famílias acometidas por essa doença. 

Além dos cuidados com o usuário em tratamento, constatou-se 

que o provimento financeiro era realizado quase que exclusivamente 

por todos os familiares idosos, por meio da aposentadoria ou do 

Benefício de Prestação Continuada. Esse cuidado financeiro desem-

penhado pelos idosos pode ser caracterizado como uma violência à 

pessoa idosa, pois, na fase em que ela própria deveria ser amparada 

e cuidada em suas mais diversas necessidades e vulnerabilidades, 

conforme prevê o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), estaria sendo 

responsável em arcar com os custos tanto emocionais, quanto fi-

nanceiros de ter um usuário que abusa de drogas na família. 

4. CONCLUSÃO

A pandemia da COVID 19 tem agudizado processos de precarização na 

vida da população idosa no Brasil. É sabido que o mundo globalizado 

impõe novos valores e comportamentos sociais que privilegiam, 

em sua maioria, apenas os mais jovens, sem valorizar o legado e 

sabedoria dos idosos. Esses novos padrões, socialmente instituídos, 

não consideram que, dentro de pouco tempo, o País será composto 

predominantemente por idosos, o que fará com que toda a sua es-

trutura social e econômica se altere, principalmente, no que tange às 

vias de acesso ao Sistema de Seguridade Social Brasileiro. É preciso 
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contemplar, portanto, essa faixa etária da população em discussões 

que proponham novas alternativas para que os idosos também 

sejam incluídos e considerados enquanto sujeitos partícipes desse 

processo de transformação histórico, social, econômico e cultural. 

Nesse atual contexto de desinvestimento nas políticas sociais, 

todavia, há de se ter cuidado com possíveis estratégias neoconser-

vadoras que desresponsabilizem o papel do Estado na condução 

da atenção à saúde mental, em especial do uso abusivo de drogas. 

A solidariedade familiar só pode ser reivindicada pela sociedade 

se esta entender que a família carece de proteção para exercer a 

proteção, principalmente para com seus idosos. O que, contudo, 

não é garantia da proteção social almejada, e sim possibilidade de 

prevenção a vulnerabilidades, como o uso de drogas. É de extrema 

relevância, também, que os esforços empregados na qualificação 

das políticas públicas que versam sobre a problemática das drogas 

nas famílias busquem minimizar as polarizações e os diferentes 

enfoques de compreensão dessa problemática, de modo que visem 

à reorganização dessas concepções na perspectiva integral de saúde, 

unindo setores e serviços. Assim, um conjunto de políticas públicas, 

de caráter intersetorial, por meio da expansão do sistema de pro-

teção social brasileiro, deve ser aplicado a todos os cidadãos, com 

financiamentos adequados, a fim de promover a qualidade de vida 

e de oportunidades aos sujeitos, que poderiam servir de prevenção 

ao uso e abuso de drogas.
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1. INTRODUÇÃO

O referido trabalho objetiva abordar a temática da intersetoriali-

dade nas políticas públicas, especificamente na área da Política de 

Assistência Social, em situações de emergência e calamidade pública, 

em que o profissional de Serviço Social é chamado como importante 

membro de atuação interdisciplinar neste contexto.

Os procedimentos metodológicos para a elaboração do artigo 

centram-se em revisão bibliográfica sobre intersetorialidade na 

Assistência Social, atuação do assistente social e campo dos desastres, 

com suporte complementar em pesquisa documental em sites de 

informações da Assistência Social, Defesa Civil e IBGE. 
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Parte-se do pressuposto que é imprescindível a efetivação da 

intersetorialidade na Política de Assistência Social em situações de 

emergência e calamidade, sobretudo diante singularidade da região 

amazônica e das demandas postas à atuação do Assistente Social 

neste contexto sociocultural e ambiental.

Nos últimos anos, o mundo tem encarado uma ampliação de 

casos de emergências, seja de caráter natural ou de ação humana. 

As causas vão desde as mudanças climáticas e ambientais globais, 

até os processos sociais, econômicos e culturais (BRASIL, 2020). 

O termo intersetorialidade ganha novo destaque com a Política 

Nacional da Assistência Social, pois, assume um papel articulador 

dentro da gestão desta política (PNAS, 2004). Tendo assim um 

importante desempenho nas diferentes demandas que se apre-

sentam na sociedade. 

No âmbito das situações de emergência e calamidade, a Política 

de Assistência Social contribui no sentido da materialização de res-

postas céleres e às demandas de qualidade de vida da população no 

campo dos desastres. Diante destes processos, as políticas públicas 

precisam estar bem articuladas e preparadas para garantir a efeti-

vação de direitos em momentos de crise.

Para alcance do objetivo deste ensaio, o artigo estrutura em três 

tópicos. O primeiro trata a questão das situações de emergência e 

calamidade pública e a intersetorialidade na política de assistência 

social. O segundo aborda a atuação do Assistente Social em situ-

ações de emergência e calamidade. O terceiro e último aborda o 

contexto Amazônico, particularmente a cidade de Barreirinha no 

estado do Amazonas, realizando uma reflexão sobre a importância 

da intersetorialidade e da atuação do Serviço Social em situações 

de emergência e calamidade pública.



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 127

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 A INTERSETORIALIDADE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NO BRASIL E AS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA  
E CALAMIDADE PÚBLICA

A assistência Social que durante décadas foi renegada, ao clientelismo, 

ao favor e a benevolência, ganha novos patamares no Brasil a partir 

da Constituição Federal de 1988, passando a integrar a Seguridade 

Social brasileira pelo art.194 e a ser considerada como um direito 

social e fundamental na Carta Magna. Assim, passa a ser um direito 

garantido a todos que dela necessitam, e sem prévia contribuição à 

provisão dessa proteção social. 

Sposati (2009) salienta que a inclusão da assistência social na 

seguridade social brasileira expressou a extensão no campo dos direi-

tos humanos e sociais, logo, colocou a exigência da assistência social, 

como política, sendo capaz de formular com objetividade o conteúdo 

dos direitos do cidadão, tarefa, que ainda continua em construção. 

Outras regulamentações deram maior embasamento e dina-

mizaram a execução desta política pública. Em 1993, houve a pro-

mulgação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei nº 8.742, 

estabelecendo diretrizes para sua organização e gestão. Em 2004, 

melhor se estruturou a Assistência Social, com a Política Nacional da 

Assistência Social – PNAS. A proteção social deve garantir as seguintes 

seguranças: segurança de sobrevivência; de acolhida; e de convívio 

ou vivência familiar. A criação do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) foi muito importante, o SUAS é o modelo de gestão, é sistema 

público não contributivo, descentralizado e participativo, tem por 

função a gestão de conteúdo específico da Assistência Social no 

campo da proteção social brasileira (NOB/SUAS, 2005). 

Com a Política de Assistência Social houve a divisão das prote-

ções afiançadas: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. 

Conforme descrito na PNAS (2004), a proteção social básica objetiva 
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prevenir situações de risco através do desenvolvimento de poten-

cialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários. A proteção social especial visa o atendimento 

assistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação 

de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos 

físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 

cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação 

de trabalho infantil, entre outras. 

Comporta-se no campo da Proteção Social especial dentre ou-

tros serviços, o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências, que é destinado ao enfrentamento de 

situações de Calamidades Públicas e Emergências reconhecidas 

pelo Ministério da Integração. Este serviço garante a proteção aos 

sujeitos atingidos por um evento natural ou provocado pelo homem 

como proposta de minimização de danos (BRASIL, 2009). 

Para tanto, é preciso definir do que se trata as situações de emer-

gência ou calamidade pública. Utiliza-se da Instrução Normativa 

do Ministério da integração Nacional Nº 01 de 2012 que estabelece 

procedimentos e critérios para a decretação de situação de emer-

gência ou estado de calamidade e para o reconhecimento federal 

das situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos 

e dá outras providências. Nessa perspectiva necessita a apreensão 

do termo desastre, pois, este subsidia definições posteriores de 

emergência e calamidade. No art. 1º desta instrução descreve: 

I – desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou 

provocados pelo homem sobre um cenário vulnerável, 

causando grave perturbação ao funcionamento de uma 

comunidade ou sociedade envolvendo extensivas perdas 

e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, 

que excede a sua capacidade de lidar com o problema 

usando meios próprios; 
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Os critérios para decretação de situação de emergência ou estado 

de calamidade pública podem ser depreendidos do Art. 1º: 

I – situação de emergência: situação de alteração in-

tensa e grave das condições de normalidade em um 

determinado município, estado ou região, decretada 

em razão de desastre, comprometendo parcialmente 

sua capacidade de resposta; 

III – estado de calamidade pública: situação de alteração 

intensa e grave das condições de normalidade em um 

determinado município, estado ou região, decretada em 

razão de desastre, comprometendo substancialmente 

sua capacidade de resposta; 

Vígolo (2013) pontua que é importante observar também que a 

PNAS menciona somente a desastres ou acidentes naturais, omitindo 

no termo o aspecto social do desastre. Ao referir-se aos desastres 

como fenômenos estritamente naturais, enfatiza a noção de que 

convém aprendermos a conviver com os desastres, perspectiva en-

fatizada no âmbito da Defesa Civil. Nesta compreensão, as ações de 

prevenção são focalizadas em investimentos tecnológicos e de enge-

nharia, com destaque aos sistemas de alarme e alerta, mapeamentos 

geológicos para monitoramento do risco, obras de contenção e etc.

A Tipificação Nacional dos serviços Socioassistenciais, aprovada 

pela Resolução n. 109 de 11 de novembro de 2009, foi um importante 

documento para maior instrução da atuação da política, reunindo 

o conjunto dos Serviços que integram o SUAS, com a correspon-

dente definição, objetivos e provisão, considerando o público a ser 

atendido, situações atendidas e as seguranças socioassistenciais a 

serem afiançadas. Nela estão dispostas as formas de atendimento 

a situações de risco e calamidade pública. 
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Diante dessa realidade, demandam-se intervenções da política 

de Assistência Social, tendo em vista seus objetivos os quais buscam 

contribuir para o desenvolvimento humano e social dos sujeitos numa 

perspectiva intersetorial com outras políticas públicas. 

Os desastres socioambientais colocam-se como um 

desafio para a Política de Assistência Social porque 

explicitam ainda mais as desigualdades sociais, pois 

embora atinjam todas as classes sociais, sem dúvida são 

os mais pobres os maiores atingidos. Ou seja, os desas-

tres socioambientais revelam as desigualdades sociais 

presentes na sociedade e ao mesmo tempo a fragilidade 

das políticas sociais de enfrentá-las (VÍGOLO, 2013 p. 94).

Em documento intitulado Diretrizes para a atuação da Política 

de Assistência Social em contextos de Emergência Socioassistencial 

(2020) é sinalizado que o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

não pode se eximir de sua responsabilidade nestes contextos, e 

que apesar de ter que atuar junto às outras políticas e ações, deve 

resguardar a sua especificidade, implementando ações antes, du-

rante e após contextos de emergência, abrangendo a importante 

contribuição da Proteção Social básica nestes contextos.

Sobre a assistência social recaem as situações não atendidas 

pelas demais políticas ou cuja responsabilidade está indefinida. Em 

municípios em que não há a Defesa Civil estruturada, as situações 

resultantes de desastres socioambientais chegam primeiramente 

à assistência social. Situações como estas refletem por vezes uma 

falta de planejamento e a imprecisão de atribuições das políticas 

setoriais, “geram uma sobrecarga à Política de Assistência Social 

e na maioria das vezes resultam em respostas aos usuários de ca-

ráter paliativo, desqualificadas e sem um padrão de atendimento” 

(VÍGOLO, 2013 p. 27). 
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Neste contexto salienta-se a importância da ação intersetorial 

dentro da Política de Assistência Social, a fim de resguardar a seguran-

ça e direitos da população afetada por um desastre. A intersetoriali-

dade inclui processos sociais com potencial para o desenvolvimento 

societário emancipatório e transformador, com vistas ao enfrenta-

mento das expressões da questão social como a desigualdade social 

e o grande contingente populacional que se encontra em situação 

de vulnerabilidade social no Brasil (GARAJAU, 2013).

Pereira (2014 p.33) analisa dialeticamente a intersetorialidade, 

ressaltando a utilização do prefixo inter, “à relação que não se redunda 

ao amontoado de partes, mas em um todo unido, no qual as partes 

que o constituem ligam-se organicamente, dependem umas das 

outras”. A ideia ressaltada pela autora demonstra a abrangência que 

a intersetorialidade percorre, mas ressaltando que a mera soma de 

partes, ou a articulação, entre elas, não propicia mudança qualitativa. 

Toda mudança na qualidade da relação requer o reconhecimento 

de que o todo tem potencialidades de se desenvolver, de inovar, de 

superar o passado, a partir do desaparecimento e aparecimento de 

alguns elementos, no seu interior (PEREIRA, 2014).

No âmbito da Política de Assistência Social, perante inúmeras 

expressões da questão social, é necessário o desenvolvimento de 

ações articuladas com as demais políticas públicas como saúde, previ-

dência, educação, meio ambiente e outras. Essa a articulação tem que 

efetivamente existir para dar respostas satisfatórias e qualitativas.

Uma das diretrizes da atuação da Assistência Social em contex-

tos de emergência socioassistencial abrange a intersetorialidade:

Atuação intersetorial: reconhecimento da importância 

da atuação em rede, como parte de um sistema inte-

grado de reposta à emergência, envolvendo diversos 

setores e atores sociais, como, por exemplo, a sociedade 

civil e aqueles que compõem o Sistema Nacional de 
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Proteção e Defesa Civil, de forma a atender os direitos 

individuais e coletivos, bem como minimizar os danos 

advindos dos contextos de emergência socioassistencial 

(BRASIL, 2020 p.16).

É nesta conjuntura, que se busca dimensionar a importância da 

política de Assistência Social no atendimento às famílias e indivíduos 

que se encontram em situação de risco, sendo estas segundo Santos 

(2012) as vítimas em potencial dos desastres ambientais. Além disso, 

é preciso assegurar a realização de articulações e a participação em 

ações conjuntas de caráter intersetorial para a minimização dos 

danos ocasionados e o provimento das necessidades verificadas 

(BRASIL, 2009). 

2.2 O SERVIÇO SOCIAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E 
CALAMIDADE: ATUAÇÕES NO ÂMBITO DA INTERSETORIALIDADE

Tradicionalmente o mercado de trabalho dos assistentes sociais tem 

o Estado como seu maior empregador, dentre as áreas de atuação 

destacam-se a saúde e a Assistência Social. A Assistência Social, desde 

os primórdios do Serviço Social, tem sido um importante campo de 

trabalho de muitos assistentes sociais (CFESS, 2007). 

A experiência e intervenção histórica dos assistentes sociais nes-

sa política social, tanto habilita o profissional a compor as equipes 

de trabalhadores, como atribuem a eles um papel fundamental na 

consolidação da Assistência Social como direito de cidadania. As 

situações sociais vividas pelos sujeitos que demandam intervenções 

têm a mesma estrutural e histórica raiz na desigualdade de classe e 

suas determinações, que se expressam pela ausência e precariedade 

de um conjunto de direitos, entre outras formas de expressão da 

questão social (CFESS, 2007). 

Destaca-se neste estudo a atuação do profissional de Serviço 

Social por meio da intersetorialidade da Política de Assistência Social 
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nas ações em situações de desastres que acarretam emergência e 

calamidade pública. 

A intersetorialidade, para Bredow e Dravanz (2010), deve ser 

construída e fortalecida enquanto um processo coletivo, sobretudo 

com a própria população, a fim de atender às necessidades encon-

tradas em cada realidade. Em situações de desastres muitas vezes 

o profissional de Serviço Social é o primeiro contado com a rede de 

políticas públicas. A depender da realidade na qual está inserido, o 

profissional precisa estar atento para conhecer o território e a popu-

lação, a fim de poder intervir de maneira qualificada, principalmente 

em situações de desastres.

Os apontamentos a respeito de situações de emergência e cala-

midade podem ser visualizados no Código de Ética Profissional, no 

qual o atendimento em situações como essa se apresenta como um 

dever do Assistente Social. O Assistente Social vem sendo chamado 

a intervir junto à população em situações de calamidades públicas 

e emergência, como também está qualificado ao planejamento 

de ações. Conforme art. 3º do Código de Ética do Assistente Social 

(CFESS, 1993, p. 27), dispõe que o profissional deve “participar de 

programas de socorro à população em situação de calamidade pú-

blica, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades”. 

O Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e 

Emergências, prevê a atuação dos trabalhadores da política de assis-

tência social, dentre eles o assistente social. Por isso, tem autonomia 

para contribuir no planejamento e administração de políticas de gestão 

dos desastres, bem como na pesquisa e produção científica na área. 

Zakour (2007 apud AVILA et. al., 2017), ressalta que o Serviço Social 

atua na prestação de serviços que proporcionam mitigação da crise à 

população afetada, provendo o necessário à sobrevivência em meio à 

situação de emergência provocada pelo desastre. O autor ainda res-

salta uma crítica a este campo de atuação, no sentido da intervenção 

social realizada sobre a mitigação, preparação, resposta e períodos de 
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recuperação de desastres, que precisa avançar no campo da formação 

profissional, da investigação teórica e da produção científica. 

No Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e 

Emergências, o Profissional de Serviço Social pode agregar muito 

aos processos de proteção social. Assim, ressalta-se:

Proteção social proativa; escuta; orientação e encami-

nhamentos para a rede de serviços locais; orientação 

sociofamiliar; referência e contrarreferência; informação, 

comunicação e defesa de direitos; acesso à documenta-

ção pessoal; articulação da rede de serviços socioassis-

tenciais; articulação com os serviços de políticas públicas 

setoriais e de defesa de direitos; mobilização de família 

extensa ou ampliada; mobilização para o exercício da 

cidadania; atividades de convívio e de organização da vida 

cotidiana; diagnóstico socioeconômico; provisão de be-

nefícios eventuais (TIPIFICAÇÃO NACIONAL, 2009, p. 44). 

A intersetorialidade exige troca entre as áreas. Os estudos de 

Martins; Zaidan (2017) discorrem que cada área deve utilizar seu saber, 

e o Serviço Social sendo uma profissão instrumentada tecnicamente, 

deve facilitar essa integração e o desenvolvimento do trabalho, pois 

possui uma visão mais ampla do contexto. 

Ao se trazer essa reflexão para a realidade amazônica se tem um 

campo de desafios, para Teixeira (2008) pode-se ver na Amazônia que 

políticas sociais continuam revelando e conformando um “padrão”, 

onde práticas de uma única cultura impõe-se como referência no pla-

nejamento. É assim para vários setores, inclusive a assistência social. 

Nesse caso, o “recorte” fragmenta os “excluídos” por categorias, o que 

não dá conta das questões enfrentadas pelos assistentes sociais dos 

estados e municípios da região, que muitas vezes enfrentam situações 

dramáticas.Este campo de debate da área é desafiador, não só pela 

intervenção na calamidade e emergência, mas pela complexidade 
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do território e particularidades regionais. Historicamente o Serviço 

Social apropriou-se da teoria crítica e de uma metodologia que são 

poderosas ferramentas para a análise e intervenção na realidade 

social. Com isso, o Serviço Social ao lado de outros profissionais, 

aprofundou e vem avançando em quase todos os espaços ocupacio-

nais na Amazônia. Seja no meio ambiente, na questão indígena, nas 

questões de gênero, no tripé da Seguridade Social, apontando com 

isso tendências que constituem desafios contemporâneos ao Serviço 

Social, como o trabalho interdisciplinar, a expansão de seu quadro de 

referência no campo das ciências sociais aplicadas (TEIXEIRA, 2008).

A intersetorialidade dentro da profissão é uma estratégia que 

impõe desafio ao campo do planejamento da atuação profissio-

nal e, em particular, tem pautado as intervenções da maioria dos 

profissionais do Serviço Social, sem que, contudo, a categoria te-

nha refletido o suficiente sobre tal uso (CAVALCANTI et al, 2013). 

Os estudos de Martins; Zaidan (2017) ainda abordam que para a 

intersetorialidade de fato se efetive e que haja alcance de ações 

intersetoriais verdadeiras, é necessária uma articulação das redes 

de políticas, em que o profissional de Serviço Social deve destacar 

a necessidade dessa integração, de modo que aumente a qualidade 

dos serviços socioassistenciais. O trabalho realizado neste contexto, 

portanto, tem o desafio de materialização concreta da articulação 

com demais políticas, e o assistente social precisa atuar enquanto 

um profissional proativo, para que o diálogo de fato aconteça entre 

os diversos setores de políticas sociais.

2.3 AÇÕES INTERSETORIAIS E ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL 
EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA: 
PROBLEMATIZANDO A QUESTÃO EM BARREIRINHA/AM NO 
CONTEXTO AMAZÔNICO

Este tópico do artigo busca problematizar, a partir dos aponta-

mentos apresentados nos tópicos anteriores, a importância da 
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atuação intersetorial nas situações de emergência e calamidade, 

particularizando a atuação do Assistente social na realidade ama-

zônica e suas especificidades.

Na Amazônia, a enchente e vazante dos rios é uma realidade que 

pode caracterizar, a depender da proporção, desastres e situações de 

emergência e calamidade. As pesquisas sobre a região consideram 

que as condições geográficas devem ser encaradas com seriedade 

no estudo do complexo social, em que estão inseridas as relações 

sociais, os processos sociais, as distâncias sociais, no mundo inter-

-humano da Amazônia (ARAUJO, 2003).

A maioria dos municípios do Estado do Amazonas já foi afetada, 

ao menos uma vez, por inundações ao longo de 1991 a 2012, segundo o 

Atlas Nacional de Desastres Naturais do Amazonas. Particularmente 

o município de Barreirinha vivenciou grandes enchentes nos últimos 

anos, por se localizar em área de várzea, sendo a maior delas no 

ano de 2009, chegando o município a ser 90% submerso sob água 

(JORNAL ACRÍTICA, 2012). 

Evidencia-se que o fenômeno das águas traz uma dinâmica única 

nas formas de vida da população, implicando em questões de saúde, 

saneamento básico, habitação, nas formas de geração de renda, entre 

outros fatores. Apresentando assim a necessidade da intervenção 

de políticas públicas para a região, que levem em conta toda essa 

dinâmica presente, seja no ambiente rural ou urbano.

A PNAS de 2004 em seus objetivos ressalta a necessidade de 

articulação com outras políticas setoriais, no atendimento das 

necessidades sociais, considerando a dimensão da territorialidade, 

entendida pelas diferenças sociais, econômicas, políticas e culturais, 

além dos diferentes níveis que incidem as expressões da questão 

social, provocada dentre outros fatores, pela desigualdade social, 

falta de acesso e exclusão social que se particularizam de uma 

localidade para outra (MEDEIROS; LIRA, 2015)



O profissional de Serviço Social é um trabalhador do SUAS, e tem 

uma larga história em desastres e no atendimento da população em 

momentos de crise. A atuação do assistente social possibilita que 

a população atingida tenha acesso aos serviços básicos disponíveis 

e seus direitos fundamentais garantidos durante e após a crise 

(ZAKOUR, 2007 apud AVILA et. al., 2017). 

Os dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres 

(SI2D) em Série Histórica (2003 – 2016) contêm as informações 

principais sobre os Reconhecimentos Federais de Situação de 

Emergência e Estado de Calamidade Pública realizados pela SEDEC. 

No Amazonas nesse período foram reconhecidos 381 desastres, 

destes 69 como Situações de Calamidade Pública e 312 Situações 

de Emergência. O quadro a seguir, apresenta os dados dispostos 

sobre o município de Barreirinha.

ANO Nº DECRETO DATA DO DECRETO DESASTRE SE/ECP

2005 - - Estiagem ECP

2009 28202 17.07.09 Enchente SE

2010 048/2010 05.10.10 Estiagem SE

2010 051-A 24.10.10 Erosão Fluvial SE

2012 47 16.04.12 Enchente SE

2012 57 16.05.12 Enchente SE

2014 34.773 15.05.14 Inundações SE

2015 074/2015 19.05.15 Alagamentos SE

Quadro 01: Reconhecimentos de Situações de emergência e Calamidade 
Pública em Barreirinha (AM) – 2003 a 2016
Fonte: Elaboração a partir de dados da S2ID - https://s2id.mi.gov.br/
paginas/series/

https://s2id.mi.gov.br/paginas/series/
https://s2id.mi.gov.br/paginas/series/
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Em Barreirinha há três tipos de vegetação predominantes: floreta 

de igapó, floresta de terra firme e floresta de várzea (SEMAS, 2018). 

A sede do município localiza-se em várzea, condição suscetível às 

inundações sazonais dos rios. A várzea na Amazônia, pela associação 

nuclear entre a água e a terra é considerada o sistema ambiental 

mais complexo e heterogêneo (FRAXE, PEREIRA, WITKOSKI, 2007).

Nota-se nos últimos anos, uma intensificação de enchentes e 

vazantes, que acabam por trazer consequências negativas à po-

pulação. Agrega-se a esta discussão o debate sobre as mudanças 

climáticas ocasionadas pela intervenção humana na natureza. 

Conforme Carneiro e Ribeiro (2017), a partir do momento que o 

homem intervém na natureza por meio dos desmatamentos e 

queimadas, poluição dos rios, entre outras questões, a enchente e 

vazante passam a agregar elementos prejudiciais e consequentes 

para as populações inseridas em territórios amazônicos alcançados 

por esta sazonalidade.

O contexto de grades cheias e secas acarreta mudanças signi-

ficativas à população, tanto em área rural como em área urbana, 

sobretudo as situadas às margens dos rios. Na área rural, é na 

dinâmica do ciclo das águas que vão estar imbricadas as condições 

para obtenção da alimentação diária, do deslocamento para outras 

localidades e de demais atividades presentes no dia a dia. 

A prevenção e as respostas aos desastres são intersetoriais, re-

querendo, como ressaltam Bronzo e Veiga (2007, p. 6), “um enfoque 

de ação integrada entre os diversos setores e campos de ação gover-

namental”. Santos (2012) salienta que para as ações apresentarem 

melhor qualidade e legitimidade, é preciso que se tenha uma forte 

articulação com os demais setores. A política de Assistência Social 

não anda sozinha, parte daí também a importância de parceria com 

as demais políticas setoriais, para uma atuação que não se constitua 

em uma improvisação de recursos materiais e humanos (SIENA, 2009). 
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Em grande parte, as articulações se dão com a Defesa Civil, buscando 

também parcerias com esferas municipal, estadual e federal. 

A política de Assistência Social é parte integrante do Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), com todos os en-

tes federados, em conjunto com as políticas de Desenvolvimento 

Regional, Política Ambiental, Política Urbana, entre várias outras. 

E, portanto, os trabalhadores do SUAS são agentes de proteção e 

defesa civil. A Assistência Social mantém, também, articulação com 

as “Emergências em Saúde Pública” (BRASIL, 2020). Outra relação 

intrínseca com a atuação da Assistência Social é o sistema de defesa 

e garantia de direitos que incluem os órgãos do executivo, do Sistema 

de Justiça, Ministério Público, Defensorias, Tribunais e Varas para 

atuar na defesa e garantia dos diretos, assim como a prevenção e 

combate à violência e violação de direitos. 

Tanto a decretação de Estado de Calamidade Pública e de Situação 

de Emergência têm impactos humanos e sociais significativos e, 

portanto, podem demandar a atuação da política de Assistência 

Social. Muitas vezes, a gestão intersetorial nestas circunstâncias 

geralmente materializa-se em espaços de articulação e gestão 

sistêmica (BRASIL, 2020).

Muitas vezes em casos de grandes enchentes, alguns comunitá-

rios permanecem em suas casas, pois estas foram sendo adaptadas 

à região, conhecidas como palafitas que correspondem a assoalhos 

altos, ou muda-se para regiões de terra firme (OLIVEIRA; MAFRA; 

SOARES, 2012). A construção das chamadas “marombas” é algo 

típico de se ver, que corresponde a estratégia de construção de 

assoalhos temporários elevados acima do piso principal.Neste ano 

de 2021, o município de Barreirinha está sob vigência do decreto de 

situação de emergência: 276/2021, datado de 04/05/2021 a vigência 

até 31/10/2021, por conta de inundações segundo classificação da 

COBRADE (S2ID, 2021).
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Os desastres ambientais fluviais podem ser classificados ainda 

quanto à forma de ocorrência em bruscos ou graduais. As inunda-

ções bruscas, por exemplo, são resultantes de chuvas intensas ou 

prolongadas, gerando impactos às populações vulneráveis de forma 

imediata, já as inundações graduais, como as ocorridas na Amazônia, 

são resultados de diversos fatores climáticos, que intensificam o 

período da estação cheia, provocando inúmeros problemas para as 

populações ribeirinhas (FREITAS et al., 2014).

Pode-se observar que as inundações quando ocorrem de maneira 

intensa trazem vários impactos. Carneiro e Ribeiro (2017) chama a 

atenção para o impacto econômico agravado no processo de subida 

das águas no município de Barreirinha, quanto à sua sede e àqueles 

bairros considerados como os mais afetados. Para além da locomo-

ção em algumas áreas da cidade, a enchente afeta também a renda 

de muitas famílias, principalmente os trabalhadores informais, 

autônomos, que têm sua renda familiar prejudicada na enchente 

correspondendo a 84% dos moradores entrevistados.

A efetividade da intersetorialidade nesse contexto se apresenta 

como essencial para garantia de direitos o âmbito da Assistência 

Social. Santos (2012) ressalta que tem se observado a face do desastre 

ambiental como forma particular de calamidade pública e situação 

de emergência na Amazônia, e que demandam ações intersetoriais 

e não ações pontuais fragmentadas, desenvolvidas a partir de uma 

intervenção imediatista. Por isso, ressalta que é preciso que haja uma 

memória de risco, e diante da possibilidade de novos acontecimentos 

nesse âmbito, é preciso haver planejamento para atendimento das 

demandas de maneira mais qualificada. 

Neste âmbito situa-se o profissional de Serviço Social, que como 

um articulador tem um papel fundamental nesse processo. Nestes 

casos, o trabalho realizado pelo Assistente Social é, sobretudo, o 

estudo social e levantamento socioeconômico, pois, dispõe das 

competências teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-
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-operativas, de modo a contribuir na qualidade das condições de 

vida dos usuários atendidos (RIBEIRO; PONTES, 2014). A pesquisa de 

Carneiro e Ribeiro (2017) aponta que os impactos socioambientais 

se dão pela mudança na dinâmica da cidade, pois, com a enchente 

e vazante dos rios, as escolas, o comércio, as instituições de saúde 

e assistenciais, as habitações, enfim, a dinâmica diária do modus 

vivendi é readequada para este contexto de enchente dos rios. Há a 

paralisação de serviços, dificuldade na locomoção. Várias instituições 

são transferidas para áreas mais elevadas. As escolas que ficam 

imunes da enchente servem de abrigo. Ainda a questão da renda ou 

trabalho prejudicado. Há maior incidência de doenças relacionadas 

à veiculação hídrica. Agrega-se a esta realidade o lixo, prejudicando 

também o meio ambiente. 

Os estudos de Santos, (2012); Avila et al. (2017) sinalizam que 

quanto maior a pobreza e a densidade populacional da região atin-

gida pelo desastre, maior é a vulnerabilidade ao impacto das perdas 

resultantes. Por essa razão, é necessária e fundamental a inserção 

do debate sobre as particularidades da vulnerabilidade social neste 

contexto amazônico no campo da gestão dos desastres na agenda 

do Serviço Social. 

3. CONCLUSÃO

A intersetorialidade é um importante instrumento de gestão, pois, 

configura também uma maior extensão de acesso aos direitos sociais. 

A Política de Assistência Social sinaliza em seus termos legais que a 

intersetorialidade é parte imprescindível na atuação desta política. 

Ainda mais se faz necessária quando se adentra às situações de 

emergência e calamidade pública. 

Para a categoria profissional de Serviço Social que atua nesses 

espaços, a temática é de substancial importância, para que haja 

maior discussão e fomento da qualificação de atuação nas lacunas 
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ainda existentes. Os profissionais têm bases teórico-metodológicas, 

ético-políticas e técnico-operativas que proporcionam articulação 

com diferentes espaços, que como abordado anteriormente é um 

importante instrumento para a busca de garantia de direitos em 

situações de desastres.

Entende-se que mesmo com avanços, faltam políticas públicas 

mais completas e satisfatórias que possam atender esta particulari-

dade da região amazônica. Há necessidades de melhoria, de maiores 

esclarecimentos, de embasamento para que as intervenções não 

recaiam nas práticas assistencialistas e sim sejam direcionadas 

como um direito social. 

Acredita-se que este artigo tenha contribuído para a ampliação 

do debate sobre o serviço social em ambiente amazônico, trazendo 

a peculiaridade e demonstrando a importância de intervenções 

qualificadas. Sobretudo, na área da assistência social, que historica-

mente sempre esteve atrelada ao clientelismo, ao favor, o que impõe 

desafios para sua consolidação como uma política de proteção social 

na seguridade social brasileira.
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SAÚDE PÚBLICA E SERVIÇO SOCIAL: OS IMPASSES  
DA COVID-19 PARA OS/AS ASSISTENTES SOCIAIS.

Hamida Assunção Pinheiro3

Clivia Costa Barroco4

1. INTRODUÇÃO

A pandemia causada pela COVID-19 se configura como uma das 

maiores crises sanitárias da história recente. O Brasil, um dos países 

mais acometidos pela doença, totaliza o índice alarmante de mais 

de 20 milhões de infectados e mais de 600 mil vidas ceifadas.

A crise sanitária, em solo brasileiro, desnudou o cenário de suca-

teamento vivenciado pelo SUS que vinha sendo orquestrado desde 

os anos de 1990, período marcado por reformas inclinadas para o 

mercado e que distanciaram a saúde pública de sua proposta apor-

tada nos princípios doutrinários de universalidade, integralidade e 

equidade, oportunizando caminhos para sua flexibilização.

Na atualidade vemos a continuidade desse processo através 

dos restritos investimentos realizados na política de saúde, pro-

vocados pelo regime de austeridade fiscal ditado pela Emenda 
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Constitucional nº 95/2016, que traz o congelamento de despesas 

primárias pelo período de 20 anos, um verdadeiro ataque para as 

políticas sociais e que cria um cenário de serviços e condições de 

acesso deficitários para os usuários na saúde.

No contexto pandêmico esta situação agrava-se, pois a premissa é 

dar continuidade ao projeto político do Capital, ao mesmo tempo em 

que enfraquece o sistema de saúde público, universal e de qualidade, 

e encaminha-o para o aprofundamento do seu colapso.

À luz do exposto, este texto discute o cenário de pandemia e 

suas repercussões para os/as assistentes sociais, trabalhadores que 

compõem a força tarefa no enfrentamento da COVID-19. O artigo 

envolveu uma revisão de literatura, apoiando-se em uma perspectiva 

crítica da realidade investigada. 

A discussão está estruturada em três seções, além da introdução 

e da conclusão. A primeira seção parte da gestão de Jair Bolsonaro na 

pandemia, apresentando algumas das polêmicas ensejadas durante 

esse período, que trouxeram profundas repercussões negativas sobre 

a vida da população. Na segunda seção o propósito foi elucidar algu-

mas particularidades da política de saúde no cenário contemporâneo, 

destacando ainda tendências para o trabalho profissional dos/das 

assistentes sociais nessa área. Por fim, a terceira seção deste artigo 

apresentará alguns dos principais desafios enfrentados pelos/as 

assistentes sociais neste período pandêmico.

2. CRISE SANITÁRIA E O SUS NA CONTEMPORANEIDADE:  
A GESTÃO JAIR BOLSONARO 

A pandemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG, causada pelo 

vírus Sars-Cov-2, teve seu início em dezembro de 2019, com o registro 

do primeiro caso na província de Wuhan, localizada na China, e em 1 ano 

apresenta índices de contágio e óbitos preocupantes. No mundo são 

mais de 200 milhões de casos notificados da doença, e mais de 4 milhões 
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de mortes. No Brasil, são mais de 20 milhões de casos registrados, e 

mais de 600 mil mortos desde o início da pandemia, segundo o Painel 

Coronavírus do Ministério da Saúde reportou no início de outubro de 2021.

Mesmo com o cenário de crise sanitária no país, a situação foi 

minimizada pelo presidente da República em diversas circunstâncias5, 

deixando claro um posicionamento que inferiorizou o poder dissemi-

nador do vírus e a importância do reforço de protocolos de segurança 

necessários. Calil (2021) revela que o negacionismo do governo em 

torno da veracidade dos registros de óbitos e sua relação com a do-

ença foi responsável para a diminuição dos cuidados da população no 

cenário pandêmico, sobretudo no que tange ao distanciamento social. 

O direcionamento insensato do governo também foi expresso na 

propagação do polêmico “tratamento precoce”. Santos-Pinto et al. 

(2021) afirmam que muitos medicamentos foram indicados para a 

prevenção e o tratamento da COVID-19 desde o princípio da pandemia 

como a cloroquina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina, 

dentre outros. Contudo a utilização desses medicamentos para o 

combate da COVID-19 não obteve comprovação científica. 

Independente desse cenário o governo federal continuou incen-

tivando a utilização dessas substâncias no tratamento de pacientes 

com sintomas leves, moderados e graves, posicionamento presente 

nos protocolos do Ministério da Saúde ao longo do ano de 2020, 

segundo afirmam Santos-Pinto et al. (2021). Convém frisar que a 

prescrição de medicamentos como a cloroquina e a hidroxicloro-

quina foi apenas excluída em maio de 2021, demonstrando a total 

5  Carrança (2020) realizou um compilado de falas de Jair Bolsonaro sobre a pandemia. Em 

um evento ocorrido em Miami o presidente declarou: “Tem a questão do Coronavírus também 

que, no meu entender está superdimensionado o poder destruidor desse vírus”. Em uma 

das mais notórias frases, relatou: “Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado 

pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria acometido, quando muito, 

de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico, daquela 

conhecida televisão”. As frases ganharam grande repercussão e protestos da população.
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irresponsabilidade e omissão do governo federal com a população 

e com as vidas ceifadas em meio à pandemia.

Outra polêmica emergida na gestão Bolsonaro na pandemia, 

refere-se à desarticulação do governo federal com os governos 

estaduais e municipais. Soares, Correia e Santos (2020) afirmam 

que o posicionamento do governo federal em responsabilizar os 

governantes dos estados e municipais pelas iniciativas a serem 

tomadas à nível local durante a pandemia, resultou na falta de uma 

intervenção nacional consolidada, gerando uma fragmentação de 

decisões por parte dos governos estaduais e municipais.

Bravo, Pelaez e Menezes (2020) destacam ainda que o governo 

de Jair Bolsonaro, a exemplo do governo Temer, vem aprofundando o 

processo de contrarreforma na saúde, que propicia vantagens ao pro-

jeto político do Capital em detrimento da defesa das políticas sociais.

A saúde no contexto pandêmico inspira maiores desafios, que 

revelam a realidade de um sistema que há anos vem sendo demar-

cado por um profundo processo de sucateamento.

Soares, Correia e Santos (2020) sinalizam a redução de investimen-

tos no SUS de cerca de 22 bilhões de reais, entre 2018 a 2020. Cabe 

sinalizar que esta conjuntura é também fruto dos ditames da Emenda 

Constitucional nº 95/2016, dispositivo constitucional viabilizado no 

governo de Michel Temer (2016-2018), que congela os recursos orça-

mentários para as políticas sociais pelo período de 20 anos.

Em contrapartida, em abril de 2020, o governo federal liberou 

cerca de R$ 1 trilhão de reais para o sistema financeiro, com o discurso 

de reverter os impactos negativos da pandemia na economia, possi-

bilitando a continuidade de suas operações. É nítido que prioridade 

da agenda governamental está centrada na estabilidade econômica, 

mesmo que vidas estejam sendo perdidas, por conta do colapso do 

sistema público de saúde. O SUS, sem investimentos necessários, 

torna-se cada dia mais frágil para as demandas cotidianas, e, so-

bretudo, para o enfrentamento de uma pandemia.
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Soares, Correia e Santos (2020) apontam que na contramão da 

precarização da saúde pública, o governo federal tem garantido 

o fortalecimento e estabilidade do setor privado na pandemia. A 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, acabou em muitos 

casos beneficiando planos de saúde, adotando medidas de flexibi-

lização para as normas que regulam os planos e seguros privados, 

além de liberar recursos, que poderiam ser investidos no SUS.

Além desse fato, as autoras apontam o repasse contínuo da 

administração de hospitais públicos para as Organizações Sociais 

que permitem a continuidade ao projeto de privatização não clás-

sica. Destacam também que o repasse para essas entidades vem 

contemplando, em muitas cidades, escândalos de corrupção com 

os desvios de recursos públicos da saúde. Portanto, desenha-se um 

cenário caótico que parece aprofundar-se na medida que os números 

de casos de COVID-19 aumentam.

No que tange à gestão ministerial do governo Bolsonaro no con-

texto de pandemia, até março de 2021, foram nomeados 4 ministros da 

Saúde, sendo eles: Luiz Henrique Mandetta (janeiro de 2019 – abril de 

2020); Nelson Teich (abril de 2020 – maio de 2020); Eduardo Pazuello 

(junho de 2020 – março de 2021) e Marcelo Queiroga, atual ministro.

A gestão de Jair Bolsonaro evidencia como o enfrentamento 

da COVID-19 no Brasil acarretou prejuízos à vida da população. Em 

uma conjuntura que requer posicionamentos firmes em relação 

ao combate do Coronavírus, o governo federal pareceu estar mais 

compromissado em negar a gravidade da pandemia no país, postura 

cruel que custou a vida de mais de 600 mil pessoas. 

2.1 SAÚDE NA CONTEMPORANEIDADE: IMPLICAÇÕES PARA  
O TRABALHO DOS/DAS ASSISTENTES SOCIAIS

A saúde se constitui como um campo que concentra uma significativa 

inserção de assistentes sociais empregados, conforme sinalizam 
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Almeida e Alencar (2011). O movimento de Reforma Sanitária, a 

Constituição da Carta Magna em 1988 e a criação do SUS de atuação 

distinta dos aportes tradicionais focados exclusivamente na atenção 

médica permitiu uma maior visibilidade de outros profissionais da 

área da saúde. Dentre esses estão os assistentes sociais, ainda que 

a categoria tivesse pouca articulação com o movimento sanitarista 

e uma incipiente produção teórica sobre as demandas postas na 

prática em saúde, como afirma Bravo (2007).

Com o processo de contrarreforma do Estado, sustentado pelo 

ideário neoliberal, as conquistas históricas obtidas em forma de 

direitos, foram sendo ameaçadas sistematicamente. Desse modo, os 

valores solidários e coletivos, que compõem o tripé da Seguridade 

Social, vêm sendo substituídos por valores individualistas, corpo-

rativos, que têm como intuito fortalecer um projeto de orientação 

mercantil (CFESS, 2010).

A política de saúde tem sua função social comprometida, pois, 

conforme avançam os princípios do mercado, mais se torna legítima 

a consolidação de um sistema focalizado, e cada vez mais distanciado 

de suas propostas que caminham em direção à cidadania6.

O conteúdo do documento Parâmetros do Assistente Social na 

Saúde (CFESS, 2010) é bastante elucidativo acerca dessas novas 

particularidades do trabalho em saúde, uma vez que revela que a 

configuração da política, dentro dos princípios de mercado, impac-

ta o trabalho profissional nas condições de trabalho, na formação 

profissional, nas influências teóricas, na relação com as equipes 

profissionais e com os movimentos sociais.

6  Para Coutinho (1999) a cidadania é entendida como a capacidade conquistada por 

determinados indivíduos de se apropriarem dos bens socialmente criados, de terem suas 

possibilidades de realização humana em diversas conjunturas historicamente determi-

nadas. Ressalta ainda que a cidadania é resultante de lutas permanentes travadas quase 

que exclusivamente pelas classes subalternas.
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No que diz respeito às demandas emergentes no cotidiano, 

Vasconcelos (2010) revela um progressivo aumento, e em mui-

tos casos as demandas não conseguem se inserir nas rotinas 

institucionais, por não possuírem relação direta com o âmbito 

da saúde, e por conta disso tornam-se reprimidas, muitas vezes 

não conseguem sua resolutividade ou acabam sendo negadas a 

nível institucional.

Para a autora, quando o Serviço Social nega essas demandas, 

por não estarem relacionadas à saúde, acaba minimizando sua 

prática na instituição e não analisa as contradições postas no 

cotidiano, muitas vezes, em função de uma rotina de trabalho 

que desconsidera o planejamento e a execução e os interesses dos 

usuários que atende. 

A fragilização da relação com os demais profissionais é também 

uma realidade concreta, tendo em vista que o individualismo permeia 

a cultura do trabalho contemporâneo e torna o desenvolvimento do 

trabalho coletivo dificultoso. 

Além disso, cabe citar o enfraquecimento dos canais de inter-

locução com os movimentos sociais que impossibilita os trabalhos 

de educação, mobilização dos usuários, e inviabiliza transformações 

na política de saúde, que só serão efetivadas através de um amplo 

movimento que englobe massas e que questione a cultura política 

promovida pelo Capital (CFESS, 2010).

O documento ressalta ainda que as tendências no processo de 

trabalho, sob a égide do capital, trazem consequências e requisitam 

serviços profissionais à imagem e semelhança do projeto privatista, 

como: a focalização e seletividade dos usuários; a atuação psicossocial 

através do aconselhamento; a fiscalização dos usuários e o forta-

lecimento de práticas assistencialistas. As práticas referenciadas 

entram em contradição com as proposições do projeto de reforma 

sanitária que demandam do assistente social a:
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democratização do acesso as unidades e aos serviços de 

saúde; estratégias de aproximação das unidades de saúde 

com a realidade; trabalho interdisciplinar; ênfase nas 

abordagens grupais; acesso democrático às informações 

e estímulo à participação popular (CFESS, 2010, p.26).

As propostas evidenciam a vinculação do projeto de reforma 

sanitária e o projeto ético-político da profissão, uma vez que eles se 

relacionam nos aportes teóricos e nos princípios éticos. 

Bravo e Matos (2010) nos trazem que o trabalho do assistente 

social na saúde deve sempre se aportar na criatividade, na incorpo-

ração de conhecimentos de forma constante e que deve estar atento 

às novas requisições postas à profissão, mantendo-se articulado aos 

ideais do projeto de reforma sanitária e do projeto ético-político 

do Serviço Social. Além disso, sugerem a realização de fóruns de 

capacitação permanentes e debates dedicados à importância da 

produção do conhecimento sobre o Serviço Social na saúde.

A profissão também deve estar sintonizada com outros segmentos 

que lutam pela efetivação do SUS conforme a sua idealização, assim 

formulando estratégias que defendam a política de saúde, não sob 

uma ótica mercantil, que tanto fere princípios constitucionais, assim 

como a vida dos usuários que demandam os serviços. 

Embora tragam possibilidades fundamentais, Bravo e Matos 

(2010) nos alertam para a ausência de fórmulas prontas para a 

construção de um projeto democrático na sociedade, e que as lutas 

em direção ao seu alcance não devem ser travadas apenas por uma 

categoria profissional. 

2.2 SERVIÇO SOCIAL E OS DILEMAS NA COVID-19

No cenário de crise sanitária atual, os profissionais de saúde como 

médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

dentre outros, foram convocados a atuar na linha de frente do 
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combate à COVID-19. Nessa força tarefa estão presentes também 

os assistentes sociais, que apresentam uma vinculação histórica 

com esse espaço socio ocupacional.

Os assistentes sociais possuem importante participação no 

contexto de pandemia da COVID-19. A ação estratégica “O Brasil 

Conta Comigo – profissionais da saúde”, lançada pela portaria n º 

639/2020, buscou criar um cadastro geral de profissionais da área 

da saúde, para capacitação e atuação no âmbito do SUS no comba-

te ao coronavírus. Os assistentes sociais compõem o grupo de 14 

profissionais autorizados a atuar na linha de frente à doença nas 

esferas federal, estaduais e municipais.

O CFESS, em reunião realizada em abril de 2020, reforçou orien-

tações para a categoria profissional sobre sua participação no “O 

Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde”. Foi destacada a 

importância da não obrigatoriedade dos assistentes sociais em se 

cadastrarem na ação do governo federal, mas a entidade ressaltou 

o compromisso ético da participação dos assistentes sociais em 

programas de socorro à população em situações de calamidade 

pública, referendando ao artigo 3º do Código de Ética Profissional. 

Além do mais reforçou que a atuação do Serviço Social na defesa 

dos direitos é de valiosa contribuição.

Yazbek, Raichelis e Sant Àna (2020) destacam que estamos 

vivendo um contexto de agravamento da questão social, ocasio-

nada pela desigualdade e a concentração de renda para restritos 

segmentos da população, que intensificam as formas de acumulação 

do capital financeiro. A situação da classe trabalhadora piora ainda 

mais com o cenário de fragilização da seguridade social, que se tor-

na direcionada para ações emergenciais, sem prover as condições 

necessárias para a proteção social. Em tempos pandêmicos, esse 

panorama assume feições ainda mais dramáticas, pois o enfren-

tamento do vírus Sars-Cov-2 em um sistema de saúde colapsado, 

representa obstáculos.
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Mesmo diante de um caos sem precedentes, o trabalho do assis-

tente social na saúde deve-se manter articulado aos objetivos nesse 

âmbito. Nesse sentido, citamos Bravo e Matos (2010) que indicam que 

o trabalho em saúde deve ser articulado aos objetivos de identificação 

dos aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais, que extrapolam 

a perspectiva simplista do processo saúde-doença. O direcionamento 

proposto permite a mobilização de recursos para o enfrentamento 

das expressões da questão social, interligada a uma prática educativa.

Reafirmar os princípios que regem o trabalho na política de 

saúde é necessário, sobretudo no atual cenário, para que não se 

fortaleçam discursos nos quais os profissionais devem fazer tudo, 

independente se as demandas das instituições não se articularem 

com as reais competências e atribuições privativas dos assistentes 

sociais na saúde (MATOS, 2020).

Nesse contexto de pandemia, os assistentes sociais atuantes 

na saúde têm sido convocados para realização de comunicação de 

óbitos7, transferências de pacientes, solicitação de transporte como 

ambulância, distribuição de tickets de alimentação, entre outras 

demandas. Historicamente, essas requisições se fazem presentes no 

cotidiano de assistentes sociais na saúde, demandadas por outros 

profissionais e pela própria instituição, o que indica o desconheci-

mento do que faz o profissional de Serviço Social.

Soares, Correia e Santos (2020) explicam também que essas 

demandas são direcionadas para o Serviço Social, porque as ações 

de saúde que não pertencem à área médica, são vistas como subsi-

diárias e acabam tendo seu trabalho direcionado por médicos. Esse 

fato acaba reforçando práticas profissionais tecnicistas, voluntárias 

e conservadoras dos assistentes sociais.

7  O documento “Manejo de corpos no contexto da doença causada pelo Coronavírus” 

criado pelo Ministério da Saúde (2020) responsabilizava os profissionais de Serviço Social 

a emitirem declaração de óbitos de pacientes. Após mobilizações da categoria, o conteúdo 

agora responsabiliza médicos assistentes ou substitutos para a realização dessa atividade.
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Considerando o quadro apresentado, o CFESS, em março de 2020, 

lançou a Orientação Normativa nº 3, que afirma que a comunicação 

de óbito não é atribuição ou competência profissional dos assisten-

tes sociais. A orientação afirma a importância dessa atividade ser 

realizada por profissionais que possuam conhecimentos específicos 

da causa mortis dos pacientes, que requer um trabalho conjunto 

entre médicos, enfermeiros e psicólogos. 

Aos assistentes sociais cabe a prestação de esclarecimentos do con-

junto de direitos e benefícios, amparados legalmente e que se referem à 

situação particular de cada paciente serviços que se fizerem necessários 

como, por exemplo, a assistência funerária, a pensão por morte aos 

dependentes, as licenças por mortes de familiares e os seguros sociais. 

Além disso é competência do assistente social o esclarecimento de 

informações e encaminhamentos necessários, articulados com a rede 

de serviços sobre sepultamento gratuito, o translado para usuário de 

outras localidades, entre outras garantias de direitos.

Portanto, em tempos de pandemia, se potencializam ainda mais 

requisições que reduzem o trabalho do assistente social a uma dimen-

são emergencial e que não referendam o verdadeiro saber fazer do as-

sistente social. Nesse sentido, é necessário que os profissionais façam 

uma reflexão crítica do planejamento da sua atuação, considerando as 

prerrogativas legais que a regem como a Lei de Regulamentação da 

Profissão, o Código de Ética Profissional, as Resoluções emitidas pelo 

CFESS, assim como os Parâmetros para os Assistentes Sociais na Saúde.

Outro ponto desafiador para os assistentes sociais na pandemia 

refere-se às condições do trabalho. De acordo com Soares, Correia 

e Santos (2020) o início da COVID-19 evidenciou as dificuldades de 

acesso dos profissionais ao Equipamento de Proteção Individual – 

EPI8, por conta da extrema racionalização desses equipamentos nas 

8  O vírus Sars-Cov-2 tem facilidade de transmissão através de gotículas respiratórias 

transmitidas por pacientes infectados. Nesse sentido faz-se necessário o uso de ins-
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instituições hospitalares e pelo fato de quem muitas gestões nega-

vam o uso desses materiais de biossegurança para os/as assistentes 

sociais sob a justificativa de que os/as profissionais não atendiam 

diretamente pacientes acometidos pela COVID-19, portanto não 

corriam riscos graves.

Todavia, mesmo que os/as assistentes sociais não realizassem 

atendimentos com os pacientes acometidos pelo vírus, atendiam 

aos familiares e outros usuários, o que também sinalizava um fator 

de risco para sua saúde. O Sars-CoV-2 possuí facilidade de transmis-

são por gotículas respiratórias, sendo assim a sua circulação não se 

restringe ao interior das unidades de saúde. 

Neste cenário caótico, os/as assistentes sociais que deveriam 

fazer uso de máscaras, aventais, protetores faciais – componentes 

básicos de segurança do trabalho no contexto pandêmico – nem 

sempre tinham acesso aos equipamentos em quantidade suficien-

te e de forma completa. Soares, Correia e Santos (2020) relatam a 

importância da articulação e mobilização do conjunto CFESS/CRESS 

com a criação de comunicação de canais remotos, elemento que con-

tribuiu para que essa questão fosse debatida, e que fossem gestadas 

reivindicações das equipes para a garantia do EPI. O levantamento 

produzido pelas entidades representativas levou à ANVISA a ratificar 

o uso de EPI para os assistentes sociais, e culminou posteriormente 

no Parecer Jurídico do CFESS nº 05/2020.

O parecer reforça o direito dos profissionais ao uso de EPIs, uma 

vez que os/as assistentes sociais na saúde compõem a linha de frente 

no atendimento à população usuária e, porque o EPI é um mecanismo 

que objetiva reduzir os riscos de infecção e transmissão do vírus. 

Além disso, o fornecimento dos EPIs para o exercício das atividades 

trumentos de proteção específicos. Teixeira et.al (2020) indicam que o EPI para evitar 

a transmissão da COVID-19 se constitui pelo uso de máscaras N95, aventais, óculos, 

protetores faciais e luvas.
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laborais deve ser de responsabilidade do empregador, não devendo 

ser um custo destinado para o/a assistente social (CFESS, 2020)

A garantia do uso de EPIs possibilitou uma conquista para os 

assistentes sociais, pois como parte da força tarefa do combate ao 

Coronavírus estão expostos ao adoecimento, de forma constante. Os 

dados do Boletim Epidemiológico nº. 82, publicado em outubro de 

2021 pelo Ministério da Saúde, ratificam essa assertiva. Segundo o 

documento, foram notificados mais de 600 mil casos de adoecimento 

de profissionais da saúde em decorrência da COVID-19, incluindo os/as 

assistentes sociais com o índice de 1.690 casos confirmados da doença.

Importa ressaltar também os vínculos profissionais dos assis-

tentes sociais nesse período. Soares, Santos e Correia (2020) rela-

tam que houve uma pequena expansão de vínculos de assistentes 

sociais na saúde, considerando os dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES. As autoras apontam um aumento 

de 3,72% em apenas seis meses em serviços de emergência, internação 

e Unidades de Terapia Intensiva no ano de 2020. Mesmo com esse 

acréscimo, ainda é um índice de contratação baixo desses profissio-

nais. As autoras revelam ainda que, em muitos casos, as contratações 

de assistentes sociais ocorreram dentro de um padrão fragilizado, 

dada à expansão dos serviços de saúde pela terceirização, que vem 

ocasionando em contratos temporários e com baixas remunerações.

A superexploração da força de trabalho foi uma realidade po-

tencializada na pandemia, sendo representada pelo aumento dos 

plantões nas unidades de saúde. A justificativa para esse aumento 

reside na ideia que essa forma de trabalharia ocasionaria menos 

riscos para os/as assistentes sociais, todavia essa medida fragilizou 

exponencialmente as condições de trabalho e de agravos a saúde 

dos profissionais. Os plantões, em geral com duração de 24 horas, 

tornaram-se extremante exaustivos, aumentando o risco de con-

taminação pelo vírus (SOARES, CORREIA e SANTOS, 2020).
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O cenário impõe desafios para os assistentes sociais, o que requer 

posturas criativas e propositivas, que não recaiam no fatalismo 

profissional, que se centra numa visão determinista e a-histórica da 

realidade, e tampouco no messianismo, voltado para a visão heroica 

de que o assistente social pode fazer tudo, segundo o entendimento 

de Iamamoto (2009). Para o profissional é necessário pensar em 

alternativas que sejam exequíveis, sobretudo na pandemia.

A pandemia da COVID-19 parece ter potencializado os desafios 

para o trabalho profissional na saúde, com o (re)surgimento de 

demandas que direcionam o Serviço Social muito mais para uma 

dimensão emergencial, sendo urgente a constante retomada dos 

elementos que balizam a profissão. 

As condições de trabalho na atualidade também se apresentam 

como percalços aos profissionais, pois evidenciam ainda mais a sua 

fragilidade no mundo do trabalho contemporâneo, ou como dizem 

Raichelis e Arregui (2020) é o admirável mundo novo do trabalho, 

que traz novas peculiaridades, mas representam a continuidade dos 

padrões de degradação do trabalho e dos direitos sociais.

3. CONCLUSÃO

A pandemia da COVID-19 foi responsável por aprofundar os desafios 

vivenciados há décadas pelo sistema público de saúde, refletidos 

em atendimentos e serviços ainda mais fragilizados, sobretudo 

em um período de alta demanda da população usuária que busca o 

tratamento para o vírus.

Em meio ao contexto de calamidade pública, a gestão de Jair 

Bolsonaro agudizou o cenário de crise sanitária. Direcionamentos 

políticos inconsequentes, depoimentos negacionistas em relação 

à doença e aos procedimentos de biossegurança, assim como a di-

vulgação de tratamentos ineficazes colocaram à população em um 
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caos sanitário, político e econômico, que traz como maior reflexo a 

perda de milhares de vidas. 

Nesse cenário de profundos dilemas, estão os/as assistentes 

sociais, profissionais que possuem uma vinculação histórica na área 

da saúde e que na pandemia foram convocados para atuar na linha 

de frente no combate ao vírus. Os/as assistentes sociais enfrentam 

vários impasses como a intensificação da jornada laboral e a despro-

teção no ambiente de trabalho com a ausência de EPIs, problemáticas 

que os/as tornaram suscetíveis à contaminação pelo Sars-CoV-2 e 

que trilharam caminhos para o sofrimento físico e mental.

Além das questões referenciadas, os/as assistentes sociais sofrem 

com o conjunto de requisições nas unidades hospitalares que não 

se relacionam as competências e as atribuições profissionais, e que 

reduzem o trabalho profissional à uma dimensão emergencial, proble-

mática que cria um campo de tensões para os/as profissionais, mas 

que os convoca à reafirmação constante das suas reais atribuições 

na política de saúde, assegurando o significado social da profissão.

Por fim, é importante frisar que mesmo em tempos tão adversos 

os/as assistentes sociais devem utilizar de sua relativa autonomia 

para a criação de estratégias coletivas e de resistência, buscando ter 

como norte a luta pela melhoria das condições de trabalho e pela 

defesa dos direitos sociais básicos.
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CORPOREIDADES SUBVERSIVAS? O DIREITO  
E O ACESSO DE MULHERES LÉSBICAS E BISSEXUAIS 

AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA  
NA ZONA SUL DE MANAUS.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo é fruto do trabalho desenvolvido como bolsista 

CNPQ/PIBIC na modalidade iniciação científica (IC) em cooperação 

com o Laboratório de Estudos de Gênero - UFAM. Tem como intenção 

apontar reflexões sobre a situação de mulheres Lésbicas e Bissexuais 

no acesso aos serviços de saúde na zona sul de Manaus, através do 

levantamento bibliográfico dos estudos de gênero, sexualidade e 

corpo. E da análise quali-quantitativa e do conteúdo descobertos 

com os dados coletados durante a pesquisa de campo. 

Na análise feita por Grossi (2010), os estudos de gênero têm seu 

início no movimento feminista, em uma busca por respostas sobre 

a organização relacional entre os sexos, tendo a discussão levada a 

ambientes diversos, como o da política, do trabalho, da casa, da escola 
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do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia - PPGSS/

UFAM. Coordena o Laboratório de Estudos de Gênero (LEG-UFAM).
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e do lazer. Mais à frente, é questionado o termo gênero, dentro de uma 

categoria somente como problemática das mulheres. Uma amplitude 

neste termo começa a ser cobrada, pois, se visualiza a necessidade de 

marcadores como classe e raça, para inclusão de outros indivíduos 

afetados com esse sistema de formas diferentes de opressão. 

Os questionamentos sobre a sexualidade também nascem em um 

momento parecido, mas um pouco anterior, como nos mostra Grossi 

(2010). Com a problematização sobre a opressão do prazer feminino, 

a vinculação da heteronormatividade, a imposição da maternidade 

e o sexo como motivo de especulação e segredo ao mesmo tempo. 

A tentativa de docilização dos corpos e a definição do profano e o 

sagrado também são questionados. 

Já no campo da saúde, percebemos a amplitude na área da pesquisa. 

Que apesar de ter suas políticas públicas como prerrogativa consti-

tucional, o que se visualiza cotidianamente é a ausência de direitos 

básicos, principalmente quando o tema envolve a saúde de mulheres 

lésbicas, bissexuais, suas particularidades e reconhecimentos. 

Por tanto a pesquisa investigou como se efetivou o direito e o 

acesso dessas mulheres ao Sistema Único de Saúde (SUS). Passando 

pela discussão dos temas de gênero, sexualidade e corpo, para que 

possamos compreender o campo de estigmas anteriormente culti-

vados na sociedade para recepção dessas mulheres. 

A proposta “Entre o Direito e o Acesso: protoformas de saúde 

na atenção básica para mulheres lésbicas e bissexuais em quatro 

municípios do Amazonas” faz parte de um projeto aprovado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), 

por meio do edital Universal de 2019, que coletou dados em Manaus, 

Parintins, Itacoatiara e Manacapuru. 

Como recorte de um projeto maior, a proposta deste trabalho foi 

averiguar a realidade da saúde na zona sul de Manaus. A pesquisa 

contemplou etapa de análise documental e pesquisa de Campo em 

unidades básicas de saúde na zona sul da cidade, com a participação 
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de profissionais da saúde e mulheres com auto identificação lésbica 

e bissexual, usuárias do serviço. 

Lembrando que devido a pandemia de Covid-19, tivemos que 

fazer adaptações na proposta inicial da pesquisa de campo. Sendo 

assim, somente os profissionais da saúde tiveram suas entrevistas 

feitas de forma presencial, pelo difícil acesso aos referidos, com a 

temática envolvendo lesbianidade e bissexualidade. Seguindo sem-

pre os protocolos de biossegurança informados pelo Ministério da 

Saúde. Enquanto as mulheres, os dados foram coletados através de 

um formulário de fácil acesso digital, para as que possuem internet, 

sendo este compartilhado nas diversas mídias sociais disponíveis. 

Minimizando ao máximo o risco de transmissão do vírus do Covid-19 

entre os interlocutores e pesquisadores. 

Esta pesquisa com seus resultados contribui para a construção 

de planos, programas e projetos sociais que tragam a inclusão social 

dos sujeitos da pesquisa na zona sul da cidade de Manaus. E com 

que novas perspectivas dessa realidade sejam postas de uma forma 

mais segura e humanitária no atendimento básico de saúde como 

propõe o próprio Ministério da Saúde.

2. DESENVOLVIMENTO

Entre os objetivos da pesquisa se investigou como se efetiva o di-

reito a partir do acesso e da atenção à saúde de mulheres lésbicas 

e bissexuais na rede de saúde da zona sul de Manaus. Mapeando a 

rede de saúde de atenção básica da zona sul de Manaus, para iden-

tificar os nossos espaços para atuação. A partir disso, averiguou-se 

a existência de programas na atenção básica de saúde que acolham 

as especificidades das mulheres que se autodenominam lésbicas ou 

bissexuais, que recebem atendimentos nesses espaços. Se conheceu 

quais são os desafios enfrentados pelas mulheres lésbicas e bisse-

xuais desde o acesso ao atendimento, no que tange ao sistema de 
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saúde frequentado pelas mesmas. Caracterizando o cotidiano de 

atuação dos profissionais no que se tem sobre as particularidades 

– se é que essas particularidades são reconhecidas – de serviços de 

saúde voltados às mulheres lésbicas e bissexuais. 

realizou-se um estudo exploratório, que consistiu na tentativa 

de investigar a experiência sobre um deliberado problema. Aliada ao 

levantamento de campo, que permite uma análise mais quali-quan-

titativa. Para essa etapa, foi realizada a modalidade de pesquisa-ação 

que segundo Tripp (2005), consiste em efetivar uma investigação 

acompanhada de uma ação. A complementação desse processo foi 

realizada através da pesquisa bibliográfica, para estabelecer o corte 

teórico e as reflexões relevantes ao entendimento da temática. Para 

enfatizar o aprofundamento da problemática em discussão, foi aplicada 

também a técnica da Observação Direta, pautada em Chizzotti (1991).

Manaus apresenta uma estimativa populacional muito maior em 

relação aos demais municípios, com estimativa de 2.145,444 (dois 

milhões, cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e 

quatro habitantes), conforme os dados do IBGE (2018). A população 

estimada para Zona Sul de Manaus é de aproximadamente 338,8 mil 

habitantes (IBGE, 2017). Segundo os dados da SEMSA (Secretaria 

Municipal de Saúde de Manaus, 2017), o distrito sul é dividido da 

seguinte forma: 23 bairros, com 15 UBS tradicionais, sendo somete 

08 participantes da pesquisa.

Utilizou-se uma amostragem de 50% das unidades básicas de 

saúde da categoria “tradicional”, gerenciadas pela Prefeitura de 

Manaus. Já que as UBS’s de categoria tradicional apresentam um 

leque mais amplo nas questões interventivas em saúde, visto apre-

sentarem uma equipe multiprofissional. 

Entre os critérios de inclusão dos sujeitos na pesquisa, destaca-se: 

mulheres – 15 sujeitos, que residem na zona sul da cidade de Manaus, 

que se identificam com a orientação sexual voltada a homossexuali-

dade ou bissexualidade; pessoas que se identificam com a identidade 
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de gênero feminina; Faixa etária - 18 a 70 anos; Usuárias dos serviços 

públicos de saúde, na modalidade da atenção básica. Enquanto aos 

Profissionais de Saúde que atuam nas UBS’s – 15 sujeitos, sendo: 

Profissionais de Enfermagem, Serviço Social, Medicina, Técnicos de en-

fermagem e recepcionistas ou auxiliares administrativos; profissionais 

que estejam atuando há pelo menos seis meses na rede de atenção 

básica de saúde da zona sul de Manaus; faixa etária de 18 a 70 anos. 

2.1. CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADES SUBVERSIVAS:  
DO PARADIGMA À TRANSGRESSÃO

Por muito tempo, negamos uma discussão que levantasse ques-

tões dos significados incorporados à sexualidade, ao gênero e ao 

corpo. Concomitante, o calar-se alimenta um sistema de regulação 

e poder, que não necessariamente é uma instituição, ou se trata de 

um determinado grupo. Pelo contrário, o poder é muito mais micro 

do que macro, a repressão é um elemento que pode estar presente. 

Mas como Foucault (1988) nos mostra, o poder é produção, ação, ou 

melhor, aquilo que faz fazer, o resultado da disciplina produzida em 

nossos corpos, uma espécie de adestramento estratégico, que para 

se manter usa métodos que vão além da repressão. 

Esse poder disciplinar pode ser observado em espaços de convívio 

em que os corpos são moldados. Esses aparelhos de produção são 

escolas, hospitais, fábricas e prisões, onde há uma organização dos 

indivíduos - que vai desde a maneira como sentar-se, aos horários 

em que se deve fazer cada exercício. Isso assegura uma sujeição, que 

impõem a docilidade e a utilidade do corpo. Entende-se assim, que 

o corpo existe, mas que se transforma com as relações. O corpo não 

é discursivo, ele na verdade faz o discurso - que é uma ação, ou seja, 

o poder (FOUCAULT, 1988). 

Há corpos que subvertem os padrões de comportamentos e os 

estereótipos de gênero que acreditam em uma binaridade do ser, 
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como os que afirmam que à fêmea pertence a feminilidade e ao 

macho a masculinidade. E assim, são atribuídos signos das atividades 

correspondentes ao sexo. Vale ressaltar que gênero é muito mais 

do que a divisão binária do ser, essa ideia do sexo biológico como 

determinante já foi questionada e percebida como equívoco. 

Gênero é uma categoria que ultrapassa a categoria mulher e 

extrapola a produção binária. Pois, pensar gênero como concebido 

devido a inscrição natural dos significados de um sexo previamente 

dado é excluir quem fica fora desse sistema determinante, que limita 

as possibilidades de existência (BUTLER, 2003).

A observação feita da teoria Foucaultiana (1987) fala sobre os 

sistemas jurídicos produzirem aquilo que representam. Sendo assim, 

limitam, oprimem, regulam e criam o discurso sobre o indivíduo, 

portanto, não é o sistema jurídico que representa o indivíduo, mas 

o indivíduo que foi moldado conforme aquilo que o sistema deseja 

representar e ser. Seguindo esse modelo, significa que a construção 

do ser mulher dentro de um feminismo também tem a representati-

vidade construída pelo meio que devia trazer sua emancipação. Mas 

se em nome dessa “emancipação” não se fizer essa crítica estaremos 

nos enganando, e fadados ao fracasso (BUTLER, 2003).

Saffioti (1987), apresenta o patriarcado como um sistema que 

acredita na superioridade dos homens perante as mulheres, o que 

acaba gerando os para homens inúmeros privilégios que os fazem 

ocupar diversos cargos em campos diferentes. O patriarcado tam-

bém é responsável pela falta de participação política de mulheres 

e a exploração econômica das mesmas. 

O que é erroneamente disseminado, “ao se conceber o que 

social e culturalmente seria certo ou errado, normal ou anormal, 

estabeleceram-se dispositivos que ligariam sexualidade a um poder 

propriamente inventado pelo ocidente” (CAVALCANTE, 2015, p.38), 

com uma visão totalmente ocidental e excludente de outros sistemas 

e do oriente. A ideia da opressão pelo patriarcado foi amplamente 
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discutida e criticada, mas ainda podemos encontrar a persistência 

de uma ligação única que define o ser mulher, e o que as oprime, uma 

opressão que as liga em todos os âmbitos, o que não é uma verdade 

absoluta e que deixa diversas perguntas a serem respondidas. Essa 

tentativa do feminismo de construir uma base única e que defina 

com totalidade essa opressão da mulher acaba sendo limitadora ao 

movimento, e o impede de construir uma noção realmente eficaz 

contra a subordinação da mulher, porque se exclui uma parcela que 

não se enquadra nessa delimitação da opressão. 

Este modelo também pode ser conhecido como heterossexuali-

dade compulsória. Pois, regula o gênero de forma binária dividindo as 

pessoas entre homens e mulheres, estabelecendo os papéis sociais 

atribuídos, ou seja, as atitudes, sexualidade, gostos e tudo que é con-

sequentemente previsto devido a esse sistema (SAFFIOTI,1987), que 

implanta a heterossexualidade ao ser, tendo em vista que esses são 

os padrões contemplados como verdadeiros, sendo assim esconde-se 

de si mesmo outras formas de existência, para que esses requisitos 

sejam preenchidos, levando assim a uma heterossexualidade com-

pulsória. Ou seja, a existência de uma sexualidade por meio de uma 

pressão de estereótipos. 

2.1.1. ENTRE O DIREITO E O ACESSO: DESAFIOS DE MULHERES 
LÉSBICAS E BISSEXUAIS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE 

É interessante observarmos que a causa da mortalidade de mulheres 

no Amazonas se dá por doenças que poderiam ser prevenidas. No 

ano de 2019 foram registrados 231 óbitos por neoplasia maligna no 

colo do útero e 60 óbitos por HIV (DATASUS, 2019). Pensando o que 

dificulta o acesso ao atendimento médico dessas mulheres, com um 

marcador especial da vivência de mulheres que se autodenominam 

lésbicas ou bissexuais, se tornou o dilema desbravado nessa pesquisa. 

Em seguida, veremos as falas dessas mulheres, coletadas durante 

a pesquisa de campo.
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Margarida: “Sim, fico com medo e vergonha de falar 

minha sexualidade quando estou em uma consulta 

médica. Por exemplo, vou à ginecologista e ela me faz 

perguntas sobre minha vida sexual, mas acabo omitindo 

e mentindo informações muito importantes." 

(PESQUISA DE CAMPO, 2021) 

A Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais nos mostra um pouco dos desafios enfrenta-

dos pela população LGBT e como sua criação traz o reconhecimento 

da exclusão e desigualdade sofrida por essa população, assim como 

mostra que ainda temos um processo longo e de muito trabalho 

para que a saúde seja um direito acessado por todos. 

Um adendo importante de se fazer, é que mesmo estando a 

frente de muitos movimentos sociais libertário e progressistas as 

mulheres lésbicas não tinham suas pautas ouvidas, o que fez com 

que muitas acabassem por se desvincular de alguns movimentos 

e se aproximassem mais do movimento feminista que tinha uma 

certa abertura, mas ainda assim não comtemplava totalmente suas 

pautas, o que nos faz perceber a dupla opressão que invalidava suas 

relações, por acreditar que o sexo entre mulheres não precisava 

de atenção, isso também as deixou de fora as ações preventivas 

contra AIDS (BRASIL, 2013). 

Infelizmente sabemos que todos esses mitos a respeito da sexu-

alidade de mulheres lésbicas e bissexuais levam muitas a acreditar 

de forma equivocada, que por se relacionarem sexualmente com 

outras mulheres não precisam cuidar da saúde. No entanto, o fato 

de serem lésbicas ou bissexuais não impedem de adquirirem câncer 

de colo de útero, câncer de mama, além das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis - IST’s. O que nos faz refletir que práticas de saúde 

também envolvem trabalhar a autoestima dessas mulheres para 

que entendam a importância da sua participação social, e pensar 



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 173

na formação dos profissionais de saúde longe dos estereótipos de 

heteronormatividade (BRASIL, 2013). 

Durante a pesquisa, a faixa etária apresentada por essas mulheres 

em sua maioria é de 18 a 29 anos de idade, dessas cerca de 65% se 

relacionam somente com mulheres, 26% independem do gênero e 

apenas 9% com homens e mulheres. 

Todos os lugares apontados no formulário da pesquisa transpas-

saram relações de preconceito para essas mulheres, sendo no espaço 

familiar o mais ressaltado. Os gráficos da pesquisa apontam que 

cerca de 65% das mulheres entrevistadas relacionam-se somente 

com mulheres no contexto afetivo-sexual. Os dados seguem-se de 

26% que se relacionam com pessoas independente do gênero, ou 

seja, apresentam fluidez na concepção de gênero em perspectiva 

relacional. O relato de expõe a violência experienciada ao tentar o 

acesso ao sistema de saúde:

Rosa: “Não vejo promoção de saúde para lésbicas, isso 

me faz não procurar tanto o sistema de saúde para esses 

fins” (PESQUISA DE CAMPO, 2021). 

Esses dados nos mostram que essas mulheres perpassam pelo 

sistema da heteronormatividade, não necessariamente por se 

relacionarem com homens. Mas a ideia desse sistema aparece na 

forma dos locais e dos preconceitos a serem sofridos nos diversos 

campos, o que se pode observar nessa pesquisa ou melhor nessa 

relação entre profissional da saúde e usuária do sistema de saúde. 

Mas do que trata a Heteronormatividade? A heteronormatividade 

é um termo usado para se referir a essa docilização dos corpos, que 

busca definir um modelo único como natural e padrão da sexualidade, 

como também os papéis sociais a serem seguidos (BUTLER, 2003). 

A fadada divisão binária de sexo e gêneros, em que se criaram os 

estereótipos do vigor masculino e da fragilidade feminina, da res-
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ponsabilidade do homem com as atividades laborativas e da mulher 

com os afazeres do lar, além de posicionar hierarquicamente a sub-

missão do sujeito feminino, ou seja, criou-se o retrato “adequado” 

e idealizado aos corpos de acordo com as considerações biológicas 

(CAVALCANTE, 2015), é decisiva para o padrão a ser exercido tanto 

pelo indivíduo quanto pelos que o cercam. 

O problema dessa tentativa de apagamento e a narrativa de uma 

história única reflete diretamente na população apagada, seja por 

preconceitos ou a falta de acesso a outros espaços de convívio social 

e ambientes que refletem uma dignidade mínima. Infelizmente, as 

pessoas que fogem desse modelo sentem na pele o peso e a dor da 

insegurança de não poderem ter uma existência plena.

2.1.2. COTIDIANO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NAS UBS´S 
E A PERSPECTIVA DE RECONHECIMENTO DAS IDENTIDADES 
LÉSBICAS E BISSEXUAIS.

Para compreendermos o cotidiano dos trabalhadores da saúde 

é preciso conhecê-los, na elaboração da entrevista feita com os 

trabalhadores observou-se que grande parte disposta a participar 

da pesquisa são profissionais das seguintes áreas: 38% exercem a 

função de Enfermeiros, 31% são Médicos, 19% Assistentes Sociais e 

tanto Administradores das Unidades Básicas de Saúde, quanto os 

Farmacêuticos formam cerca de 6% dos trabalhadores.

A porcentagem da faixa etária dos servidores pode variar entre 

44% tendo idade entre 40 a 49 anos, 26% tendo idade entre 50 a 59 

anos, 19% tendo idade entre 30 a 39 anos, 7% tendo idade entre 60 

anos ou mais, e apenas 4% com idade entre 18 a 29 anos. Já sobre a 

escolaridade dos trabalhadores da saúde foi descoberto que cerca de 

52% dos entrevistados haviam cursado o ensino superior completo, 

41% haviam concluído o ensino médio e feito o ensino técnico e 7% 

tinham alguma especialização ou mestrado.
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A respeito do gênero de identificação foi avaliado que cerca de 74% 

dos entrevistados se identificam como sendo do gênero feminino, 22% 

se identifica como sendo do gênero masculino e apenas 4% entrou na 

categoria outros. Uma observação feita durante a pesquisa é de que há 

uma certa dificuldade na compreensão do termo identidade de gênero, 

tendo pessoas que se enquadram na categoria outros por citar falas 

como “minha identidade de gênero é normal” (PESQUISA DE CAMPO, 2021). 

Segundo Grossi (2010), a identidade de gênero trata da forma 

como aquele ser humano se vê. Não tem nenhuma relação com a 

condição do sexo biológico - o que também pode ser mutável caso 

o indivíduo deseje – mas sim, com uma identificação pessoal com 

as diversidades de gênero. É claro que pode haver influência desse 

padrão de expectativas e determinantes que são colocados como 

inatos ou naturais, por mais que sejam parte de uma construção 

social. Os corpos que quebram com esse padrão podem ser chama-

dos de subversivos. Porque, mesmo encontrando-se dentro de um 

sistema de imposições, vão contra esses estereótipos e resistem a 

essa regulação dos seus corpos e identidades. Sabendo isto, che-

ga-se à conclusão de que os trabalhadores confundem gênero e 

homossexualidade e ainda reproduzem o discurso de anormalidade 

da homossexualidade a colocando como patologia. 

Já a respeito da orientação sexual, os dados coletados mostram 

que cerca de 56% dos entrevistados se autodeclaram heterossexual, 

33% homossexual e 11% entram na categoria ‘outros’. Assim como na 

coleta de dados sobre identidade de gênero foi possível observar que 

parte dos servidores não compreendem termos como heterossexual, 

homossexual e bissexual. Sendo assim, a maioria das respostas tive-

ram conotações que reforçam discursos homofóbicos a respeito da 

sexualidade, a enquadrando na perspectiva de anormalidade, estando 

presentes falas como: “mulher mesmo”, “eu sou normal” e “homem 

de verdade”. O que é erroneamente disseminado, “ao se conceber o 

que social e culturalmente seria certo ou errado, normal ou anormal, 
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estabeleceram-se dispositivos que ligariam sexualidade a um poder 

propriamente inventado pelo ocidente” (CAVALCANTE, 2015, p.38). 

O termo LGBTI usado como sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais 

e Intersexuais ainda é desconhecido por cerca de 63% dos trabalha-

dores da saúde, o que sem dúvida é agravante para a proposta de 

inclusão da diversidade na saúde. A Política LGBT é uma iniciativa 

para a construção de mais equidade no SUS (BRASIL, 2013), o que 

claramente não está sendo cumprido se a maioria dos servidores 

das Unidades Básicas de Saúde não tem conhecimento sequer da 

sigla de identificação dessa minoria social. 

Agora disponho de algumas falas apresentadas no campo - lem-

brando que seguindo a ética do pesquisador, todos os profissionais 

tiveram seus nomes trocados por Mitologia nórdica - como resposta 

a “O que essa sigla significa para você? ”: 

Eir: “Cara, eu não tenho muito interesse nessas coisas não, é 

uma coisa que eu não ligo não” (PESQUISA DE CAMPO, 2021). 

Infelizmente é visível a falta de interesse na temática, o que pode 

impulsionar o preconceito vivido por pessoas LGBTI, o que logo leva 

a um atendimento sem inclusão, dificultando o acesso e integração 

desses indivíduos ao Sistema Básico de Saúde. Como a Cartilha de 

Mulheres Lésbicas e Bissexuais (BRASIL, p.29, 2013), nos diz: “É im-

portante que os profissionais de saúde procurem ouvir os relatos 

das mulheres, sejam elas heterossexuais ou bissexuais ou lésbicas”.

Durante a pesquisa com os profissionais da saúde foi descoberto 

a baixa frequência de mulheres lésbicas e bissexuais nas unidades 

de saúde. Isso pode se dar tanto pelo medo do preconceito e pelo 

discurso de que mulheres que se relacionam sexualmente com outras 

mulheres não precisam fazer esses atendimentos, esse pensamento 

equivocado também tem raízes na heteronormatividade ensinada 

socialmente (BRASIL, 2013). 
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3. CONCLUSÃO

A presente investigação buscou averiguar os diversos temas que 

compõem a subjetividade da população LGBTI, mais especificamente 

de mulheres que se autodenominam lésbicas e bissexuais. Para que 

assim, possa-se perceber a realidade que estão inseridas, como a 

sociedade as lê e de que forma isso leva ao julgamento desses corpos. 

Sendo assim, torna-se mais viável o acompanhamento da reali-

dade dessas dentro dos espaços públicos de saúde. E traz à tona se 

há ou não o acompanhamento das suas especificidades e demandas 

que desconstroem com o modelo da heterossexualidade, já que se foi 

comprovado não ser único presente na nossa sociedade. É relevante 

refletir também sobre os dilemas dos profissionais de saúde na hora 

do atendimento e acolhimento das mulheres nas unidades básicas 

de saúde, visto que ainda perduram estigmas da existência de um 

padrão “natural” da sexualidade no campo da medicina. 

Por fim, a reflexão histórica desse tema, possibilita a inclusão de 

programas, a construção de planos e projetos sociais que tragam a 

dignidade, segurança e humanização no acesso ao Sistema Único de 

Saúde para as mulheres lésbicas e bissexuais. A seguinte pesquisa 

construiu conhecimento das áreas abordadas, na espera de perspec-

tivas melhores para uma investigação mais aprofundada do campo. 

Portanto, temos aqui um ciclo de estudos sobre os apontamentos de 

autores relevantes nos estudos de gênero e sexualidade, que propor-

cionou uma discussão amplamente necessária na nossa sociedade. 
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1. INTRODUÇÃO

Acreditamos que não é possível entender de forma crítica e abran-

gente a realidade das mulheres trabalhadoras sem abordar a ideo-

logia neoliberal que, nas últimas décadas, exerce a hegemonia não 

somente em nosso país, mas na maior parte do mundo globalizado. 

Para a parcela da sociedade que necessita trabalhar para simples-

mente subsistir, o neoliberalismo é um elemento complicador. E 

qual seria a explicação para isso? A resposta está na gênese dessa 

ideologia que maximiza a liberdade do mercado, e em contraposi-

ção minimiza a atuação do Estado na garantia de bem-estar social, 

favorecendo privatizações e um desmantelamento das políticas 
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e direitos sociais. Em vista do que foi afirmado, o artigo abordará 

brevemente o surgimento do neoliberalismo e sua implementa-

ção no Brasil através do governo Collor (1990-1992) e Fernando 

Henrique Cardoso (1994-2002). Assim como, a materialização dessa 

nova ordem societária, que guia uma nova conduta de bem-estar 

social, acentuando o individualismo e criando um abismo entre 

proteção social e Estado.

No presente capítulo, abordaremos a saúde da mulher, sendo 

ela a mais prejudicada desde essa nova ordem societária. Através 

do resgate na mudança do sistema feudal para o capitalismo, com-

preenderemos que a saúde ocupacional está intrinsicamente ligada 

aos processos de trabalho. Neste contexto, a presença da mulher em 

campos de trabalho desde a revolução industrial, suportando a dupla 

jornada, na indústria e em casa. Mas com o passar das décadas, e de 

luta, os trabalhadores conquistaram seus direitos, consequentemen-

te as mulheres, no entanto, em nosso artigo, enfatizaremos as lutas 

do movimento feminista, que oportunizou importante direitos para 

as mulheres, e assim, modificando a história das famílias no Brasil. 

2. CONFIGURAÇÃO DO NEOLIBERALISMO NO BRASIL

O neoliberalismo é uma doutrina econômica e política que foi pri-

meiramente difundida por dois países do Primeiro Mundo: Estados 

Unidos da América e a Inglaterra. A década de 1970 foi um período 

de profunda recessão, baixas taxas de crescimento econômico e 

alta inflação, além da crise do petróleo. Desta forma, foram criadas 

condições favoráveis para a implementação do sistema neoliberal, 

que toma corpo com as eleições da Primeira-ministra britânica 

Margareth Thatcher, em 1979, e do presidente dos Estados Unidos, 

Ronald Reagan, em 1980. No decorrer dos anos seguintes, o ideário 

neoliberal chegou a outros países do mundo, como o Chile, México, 

Argentina, Venezuela e Peru.
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No caso do Brasil, o neoliberalismo teve como marco inicial o 

(curto) governo do primeiro presidente eleito após o fim da ditadura 

militar (1964-1985), Fernando Collor de Mello. Além das tentativas 

frustradas de combater a crise econômica – o que incluiu até mesmo 

o bloqueio das cadernetas de poupança, em 1990) – ele deu início 

às primeiras privatizações na década de 1990. No dia 12 de abril de 

1990, foi promulgada a Lei nº 8.031, que criou o Programa Nacional 

de Desestatização, mas esta lei é revogada em 1997 e passou a ser 

a lei nº 9.941, de 9 de setembro de 1997. Em seu art. 1º constam os 

objetivos fundamentais, como reordenar a posição estratégica do 

Estado na economia, contribuir para a reestruturação econômica do 

setor público, permitir a retomada de investimentos nas empresas 

e atividades que vierem a ser transferidas para iniciativa privada, 

contribuir para a reestruturação econômica, como infraestrutura 

e do parque industrial, permitir que o Estado concentre seus es-

forços nas prioridades fundamentais da nação e contribuir para o 

mercado de capital.

Contudo, o neoliberalismo tem suas raízes aprofundadas no go-

verno de Fernando Henrique Cardoso, conforme observa Filgueiras 

(2006, p.181) “sendo retomado posteriormente com toda a força, e 

amplamente executado, pelos dois Governos de Fernando Henrique 

Cardoso (1995/2002) ”. Em 1990 o neoliberalismo estava em sua 

fase inicial com implantação de suas primeiras ações concretas 

(Governo Collor), entretanto, no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), ele se amplia e se consolida na nova ordem eco-

nômico-social. Já em seu segundo mandato o governo de FHC por 

um aprimoramento do sistema neoliberal, como define Filgueiras 

(2006, p.186), “e, por último, uma fase de aperfeiçoamento e ajuste 

do novo modelo, na qual amplia-se e consolida-se a hegemonia do 

capital financeiro no interior do bloco dominante (segundo Governo 

FHC e Governo Lula)”.
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2.1. MATERIALIZAÇÃO DO PENSAMENTO NEOLIBERAL  
NO TRABALHO

É importante ressaltar que o neoliberalismo molda as relações 

e as atitudes dos indivíduos, “constituído de mandamentos de 

conduta que devem ser seguidos por quem busca aderir ou ser 

aceito por um Estado” Casara (2021, p.173). Ainda, segundo o autor 

“O neoliberalismo produz maneiras de agir, subjetividades, modos 

de viver, desejos, ausência de desejos etc. Em apertada síntese, o 

neoliberalismo molda a existência a partir de normas que os des-

tinatários raramente têm consciência de existirem”. Essa atual 

configuração do mundo do trabalho que molda as condutas e a 

subjetividade e as relações sociais Dardot e Laval (2016, p. 327) 

denomina de sujeito neoliberal: 

Não se trata mais de reconhecer que o homem no tra-

balho continua a ser um homem, que ele nunca se reduz 

a um status de objeto passivo; trata-se de ver nele o su-

jeito ativo que deve participar inteiramente, engajar-se 

inteiramente, engajar-se plenamente, entregar-se por 

completo em sua atividade profissional. 

Utilizamos o citado conceito para entender a estratégia na qual 

os sujeitos devem assimilar o preceito que não são empregados, 

mas colaboradores. Através dessa nova estratégia nefasta do 

sistema capitalista, é introjetada nos sujeitos a concepção que 

podemos resumir através da seguinte frase: “Ver a empresa com 

olhos de patrão”. Esta autovigilância do trabalhador é um processo 

do sistema neoliberal, segundo Dardot e Laval (2016, p. 325) “A nova 

política inaugura-se com o monumento panóptico erguido em 

glória da vigilância de todos por cada um e de cada um por todos”. 

Nesta perspectiva, Casara (2021, p.175) afirma que a “partir da 

racionalidade neoliberal, o meio passou a adotar o modelo de mercado 



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 185

e o quadro concorrencial” ainda segundo o autor “a normatividade 

neoliberal enuncia que todas as instituições e todas as pessoas 

devem agir como sujeitos econômicos em busca do lucro e tratando 

os demais indivíduos como concorrentes”.

Trata-se de uma falácia que não leva em consideração o verda-

deiro abismo que separa os simples trabalhadores assalariados dos 

burgueses. A desigualdade social advinda da exploração da mão de 

obra no capitalismo acaba por ressaltar o status quo adquirido por 

poucos, colocando e expondo os trabalhadores a situações poten-

cialmente danosas à sua saúde. 

A precarização do trabalho está ligada diretamente com a flexi-

bilidade/reformas de direitos trabalhistas, terceirização do trabalho, 

informalidade e perdas de direitos sociais. Neste cenário desolador, 

observa-se que 

[...] apesar do significativo avanço tecnológico encontra-

do (que poderia possibilitar, em escala mundial, uma real 

redução da jornada ou do tempo de trabalho), pode-se 

presenciar em vários países, como a Inglaterra e o Japão, 

para citar países do centro do sistema, uma política 

de prolongamento da jornada de trabalho (ANTUNES, 

2009, p.33). 

Reafirmamos que o capitalismo predatório que marca as primeiras 

décadas do século XX não é benéfico para a saúde dos trabalhadores 

e das trabalhadoras, pois ocasiona doenças relacionadas ao trabalho. 

Além das instabilidades no emprego, da insegurança jurídica e o 

temor do desemprego, os trabalhadores ficam expostos a diversos 

tipos de violência, tais como acidentes, trabalho análogo a escravidão, 

trabalho infantil, ausência ou insuficiência da proteção do Estado, 

assédio moral e sexual (violência de gênero). A estrutura capitalista 

estimulava a opressão às mulheres, não podemos dissociar a pro-
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criação6 como elemento fundamental do entendimento da ideia de 

instituição familiar. As famílias abastadas partiam do princípio que 

gerar filhos eram fundamentais para a estrutura social porque per-

petuava o sobrenome e garantia a posse dos bens materiais obtidos 

pela geração anterior. Se por um lado é possível relacionar que o sexo 

estava profundamente ligado a ideia de ter filhos dentro da visão 

tradicional de família, é muito interessante notar que a revolução 

sexual que marcou a década de 1960 deu às mulheres uma forma de 

liberdade mais segura do que outros tipos de contracepção: a pílula 

anticoncepcional. Para Priore(2011, p.194), “O ato sexual deixou de 

servir exclusivamente à procriação. Abriu-se uma brecha no manda-

mento divino: doravante, a mulher poderia escolher entre ter filhos 

ou não”. Ao impedir a ovulação, ela propocionou um maior controle 

da própria mulher sobre seu corpo e, consequentemente, da sua 

vida. Outras mudanças também ocorriam: os casamentos eram cada 

vez mais guiados pelos sentimentos do casal e não por interesses 

materiais – mesmo que esses fossem indiseparáveis do capitalismo. 

O movimento feminista vanguadeou direitos sociais e trabalhistas 

para as mulheres. Mas, isso não quer dizer, que foram superadas 

todas as dificuldades de acesso encontradas pelas trabalhadoras, 

principalmente no que concerne a cargos de chefia e de equiparação 

salarial com homens que ocupam os mesmos cargos/ocupações. 

Falar de trabalho é falar também do abismo que existe para as mu-

lheres, com a divisão sexual, esse cenário também é observado por 

Biroli (2018, p.15), que diz que a mulher é “...direcionada a ocupações 

específicas, menos remunerado que os homens que desempenham 

as mesmas atividades...” os cuidados e tarefas domésticas são pre-

6 Não podemos deixar de ressaltar a secular ligação entre virilidade e masculinidade na 

história. Por exemplo, no Brasil Colônia, Priore (2011, p.36) afirma que “[…] a impotência 

era considerada verdadeira maldição. Desde sempre, ela promoveu profundo sofrimento, 

quando não situações de humilhação entre os homens. […] A obrigação da virilidade já 

estava profundamente arraigada em nossa cultura”. 
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dominantemente de responsabilidade das mulheres, ocasionando 

uma dupla jornada de trabalho, acúmulo de tarefas que vai preca-

rizando a inserção dessa mulher no mercado de trabalho. Entender 

essa lógica perversa da divisão sexual do trabalho, que no sistema 

neoliberal ganha uma racionalidade normativa que o patriarcado se 

beneficia, hierarquizando homens e mulheres, estabelecendo tipos 

de trabalho por sexo: esse é de homem, aquele é de mulher.

2.1.1. A SAÚDE DA MULHER TRABALHADORA

Entendemos que a saúde do trabalhador está intrinsecamente re-

lacionada ao trabalho e aos processos que desencadeiam a doença 

ocupacional. É um processo dialético articulado historicamente 

com os modos de produção e o desenvolvimento da sociedade. Ao 

resgatarmos as mudanças que ocorreram nas formas de organização 

do trabalho no decorrer dos séculos, é perceptível que no sistema 

feudal ele destinava-se a um fim, a sobrevivência mínima. Conforme 

Huberman (1986, p.12), o trabalho no período feudal envolvia o 

cultivo de grãos e o cuidado com os animais “[...] para utilizar a lã 

no vestiário. Era o trabalho agrícola, mas tão diferente de hoje que 

dificilmente o reconheceríamos”. De qualquer forma, o declínio 

do feudalismo está relacionado ao fato de que no capitalismo foi 

permitido que o comércio ampliasse seu poder de venda e compra. 

Conforme Huberman (1986, p.61), “O fato de que a terra fosse assim 

comprada, vendida e trocada livremente, como qualquer outra mer-

cadoria, determinou o fim do antigo mundo feudal. Forças atuando 

no sentindo de modificar varriam toda a Europa ocidental, dando-

-lhe uma face nova”. Com a revolução industrial, a divisão social do 

trabalho afastou os trabalhadores de seu fim, criando um abismo 

entre o trabalho social e o trabalho como consumo.Atualmente, os 

trabalhadores estão inseridos num universo no qual as grandes 

empresas capitalistas estipulam metas que possuem somente um 
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objetivo: ampliar a margem de lucros, se possível no menor intervalo 

de tempo. De acordo com Peyon (2018, p.175), 

O bloqueio dessa relação do sujeito com a organização 

do trabalho, escravizando-o a um modo de existir e de 

produzir é, na maior parte dos casos, danoso para a 

sua saúde, pois é caracterizado por um (des)encontro 

entre o estilo pulsional do sujeito – que configura seu 

agir expressivo e as exigências que a organização do 

trabalho faz ao seu corpo. 

Apontamos que o trabalhador vende a mão-de-obra ao mesmo 

tempo em que ocorre o danoso processo de precarização dos meios 

de proteção social. A lógica do capital é criar estratégias para que o 

indivíduo que trabalha mais de 40 horas por semana (em média) e 

recebe pouco possa ter a ilusão de consumo e, consequentemente, 

ostentar algum status social e assim destacar-se de seus semelhantes 

igualmente explorados. Ao agirem dessa forma, reproduzem o dis-

curso que enaltece a exploração no mundo do trabalho e justificam a 

meritocracia como uma estratégia que permite a mudança de classe 

social. Sob o ponto de vista de Harvey (2016, p.66), tais irrealidades 

criadas beneficiam de forma sistemática alguns indivíduos [...] não 

é mais puramente acidental: é a razão de ser fundamental de todo 

o edifício político e econômico construído pelo capital”.

No decorrer da história do Brasil, as mulheres estiveram presen-

tes no mercado de trabalho desde o início da industrialização. Por 

muito tempo, as mulheres, foram condicionadas as características 

biológicas para definições de papéis de gênero, como por exemplo a 

maternidade e a fragilidade. Aos homens, os atributos de força física, 

provedor da subsistência e chefe da família. Essas diferenciações 

são perpetuadas até os dias atuais, hierarquizando os gêneros e 

promovendo opressão ao sexo feminino, principalmente quando 
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este, não corresponde as características atribuídas. Tratar o tema 

na saúde das mulheres, é também, evidenciar as desigualdades em 

que se encontram dentro do sistema patriarcal e capitalista. Com 

a divisão social e sexual do trabalho, no decorrer do século XX, o 

rígido conceito de família no Brasil era reforçado pelos meios de 

comunicação, Igreja Católica e o Estado – e hoje é contestado pelas 

minorias que não se vêm representadas. Através do casamento 

entre indivíduos de sexos diferentes era perpetuada uma forma 

de organização na qual o masculino era responsável pelo sustento 

material da família e o feminino pela manutenção do lar. Entretanto, 

ressaltamos que os homens tinham seus direitos assegurados pela 

carteira de trabalho (férias, décimo terceiro salário, por exemplo), as 

tarefas executadas pelas mulheres nem mesmo eram consideradas 

como trabalho. De acordo com Cisne (2015, p.18)

[...] a contestação à propriedade privada e à família 

nuclear burguesa e monogâmica, condicionalidades 

fundamentais para a sustentabilidade do capitalismo. 

Além disso, ressaltamos a denúncia à apropriação do 

corpo da mulher e à exploração da força de trabalho 

feminina, tanto na esfera produtiva, como reprodutiva.

As mulheres são as mais exploradas, são as que recebem menores 

salários, mesmo exercendo as mesmas atividades que os homens, 

enfrentam resistências, pois a opressão apresenta-se através do 

assédio moral e sexual. No entanto, há uma diferenciação entre as 

mulheres mais abastadas e as mulheres pobres, conforme Remy 

(2002, p. 2) 

As mulheres das camadas mais pobres, além de possu-

írem um baixo nível educacional e qualificação, estão 

inseridas em grande parte no mercado informal, em 

péssimas condições de trabalho e salários. Já as mulheres 



M A R I A I S A BE L B . BE L L INI •  N A DI A NN A R . M A RQUE S • C A R IN O . K . L I S B O A • JA NE C . P R AT E S • ORG S .190

provenientes das camadas médias e altas são geralmente 

melhor instruídas e qualificadas para enfrentar as novas 

exigências do mercado. Elas colocam-se em bons postos 

de trabalhos, recebem melhores salários, e o ingresso 

se dá muito mais por uma questão de independência, 

autonomia ou poder de consumo, do que por questões 

de pobreza e sobrevivência. 

O sistema capitalista prospera na divisão de gêneros, e na divisão 

das classes, como forma de articulação para a manutenção de único 

objetivo: o lucro. Tendo como base de apoio a ideologia patriarcal, re-

forçando o sistema de opressão que subjuga as mulheres (SILVEIRAS E 

COSTA, 2012). A Constituição Federal de 1988, o art. 5º traz a igualdade 

de direitos perante a lei, destacamos o inciso primeiro “I- homens 

e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição”, ou seja, as mulheres não deveriam encontrar barreiras 

para sua inserção no mercado de trabalho, principalmente as mulheres 

monoparentais, que tem uma dupla jornada de trabalho, tanto formal 

como doméstica, sendo as principais provedoras dos seus lares. “As 

relações de trabalho também têm consequências sociais, implicações 

sobre sobrevivência de grande número de pessoas, e por tais razões 

também devem primar pela igualdade de tratamento e de oportu-

nidades [..]” (Goldschimidt, 2016, p. 37), no entanto, as mulheres, por 

vezes, sofrem discriminação na seleção de empregos ou na ocupação 

de cargos de chefia, pois é atrelada a imagem de cuidadora do lar, 

desconsiderando as suas potencialidades profissionais. 

Ao retomarmos o passado, observamos que desde a Revolução 

Industrial a mão-de-obra feminina é relegada a pouca importância por 

não possuir força igual a de um homem. O que fica evidente segundo 

Coutinho (2016, p. 38) “Estas são perceptíveis na divisão sexual do 

trabalho, por meio da ocupação da mulher em atividades consideradas 

femininas, o que aponta para uma concentração das oportunidades 

de trabalho em setores específicos”. Profissões como secretaria, 
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enfermeira, cuidadora de crianças e idosos, camareira, faxineira, são 

trabalhos que remetem ao cuidado e historicamente foram destinadas 

ao sexo feminino por remeter ao cuidado de pessoas e lares, além disso, 

tem um fetichismo sexual em torno dessas profissões, cultuando o 

patriarcado e objetificando a mulher. Atualmente, observa-se homens 

exercendo tais atividades, ainda sim, são a minoria. 

Uma conquista importante no que tange a saúde, foi em 2004, a 

elaboração da Política Nacional de Atenção a Mulher, com objetivo 

de promover as condições de saúde e vidas das mulheres, contribuir 

para redução de mortalidade e morbidade e qualificar os serviços 

do Sistema Único de Saúde (SUS) como forma de humanizar os 

atendimentos prestados as mulheres. É muito interesse nesta polí-

tica, porque ela equipara as mulheres. Todas estão inclusas, negras, 

indígenas, privada de liberdade, idosa, adolescentes, homossexuais, 

no entanto, são especificadas as condições de saúde para cada mu-

lher, em cada estágio ou situação de vida. Inclusive, nesta política, a 

violência sexual e física também recebe atenção diferenciada. Uma 

atenção que abrange todas as mulheres, mas equipara elas a suas 

necessidades. Outro aspecto de suma importância na luta pela saúde 

das mulheres foi a Lei Maria da Penha. De acordo com Carvalho e 

Lôbo, (2019, p.4), a citada lei 

[...]tem com o objetivo de garantir direitos fundamen-

tais a todas as mulheres, tendo como meta prevenir e 

eliminar todas as formas de violência doméstica contra 

a mulher, visando punir os agressores e principalmente 

dando assistência e proteção as mulheres em situação 

de violência doméstica. Isto é uma vitória para as mu-

lheres nos dias atuais, pois depois de sofrerem ameaças, 

discriminações e violências em toda sua trajetória, a 

mulher vem buscando seus direitos e se consolidando 

na sociedade, como um ser presente e atuante em busca 

de uma vida mais digna a ser vivida.
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Após a Lei Maria da Penha, o governo federal desenvolveu políti-

cas públicas voltadas para o combate à violência contra as mulheres. 

Podemos citar a criação das Delegacias Especializadas de Atendimento 

à Mulher (DEAMs), Centros de Referência de Atendimento à Mulher 

(CRAMs), Casas Abrigo, Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, Órgãos da Defensoria Pública e Serviços de Saúde 

Especializados para o Atendimento dos Casos de Violência Contra 

a Mulher. Este amparo de políticas públicas é uma vitória para as 

mulheres, entretanto, são poucos perto da maioria da população 

feminina. O Estado deve aprofundar e qualificar estas políticas 

desenvolvidas e acrescentar novas que contemple, principalmente, 

as mulheres mais vulneráveis que ficam expostas e muitas vezes 

sem acesso aos serviços oferecidos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O intuito do presente artigo foi analisar as estruturas neoliberais 

e os impactos na saúde da mulher. Através de uma breve contex-

tualização histórica, perpassamos pelo governo Collor, Fernando 

Henrique Cardoso e Lula, com objetivo de compreender esta ide-

ologia neoliberal, iniciada na década de 90. A entrada dessa nova 

ideia neoliberal, desmobilizando o coletivo, abrindo abismos entre 

deveres e direitos da sociedade, como forma de desresponsabili-

dade do Estado perante as agruras desta política. Em um segundo 

momento, apontamos que a substituição do modo de produção 

feudal pelo capitalismo acarretou inúmeras mudanças nas relações 

de trabalho entre proletariado e burguesia. A divisão sexual do 

trabalho promovida pelo patriarcado até hoje perdura, mesmo com 

novas roupagens. O homem sendo provedor e a mulher sendo do lar, 

não era uma realidade para as mulheres pobres, desde a revolução 

industrial. Elas tinham que trabalhar para ter o sustendo do dia e 

ainda dar conta dos seus lares. Com o passar dos anos, os embates 
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pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, através do 

movimento feminista, oportunizou a entrada da mulher no mercado 

de trabalho, o controle dos seus corpos e uma transformação na so-

ciedade. Com toda esta movimentação, ainda em tempos atuais, as 

mulheres sofrem discrepâncias salariais, violências físicas e sexuais. 

As mulheres pobres são as que mais sofrem, por ocuparem trabalhos 

mais dispendiosos e remuneração mais baixa. Como foi discutido, 

o capitalismo se favorece na divisão sexual do trabalho e nas desi-

gualdades sociais e de gênero. É inegável pontuar as conquistas de 

políticas públicas e leis em favor da mulher, como Atenção Integral 

a Saúde da Mulher, qualificando e humanizando um atendimento 

mais equitativo, pois não são somente mulheres, são múltiplas 

mulheres. Também, devemos salientar a importância das leis de 

proteção contra a violência contra a mulher, como a Maria da Penha 

e Lei de feminicídio. Contudo, o Estado deve continuar promovendo 

políticas igualitárias e atuar no que lhe é devido com a sociedade.
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NA INTERFACE POLÍTICA PÚBLICA, SAÚDE  
E MASCULINIDADES, ONDE ESTÁ O CUIDADO  

DA SAÚDE DO HOMENS?7

Jucineide T. da Silva Ferreira 8

Inês Amaro 9

1. INTRODUÇÃO

Ao iniciar o debate acerca da saúde do homem, primeiramente é 

importante uma aproximação ao conceito de masculinidades, para 

que se possa a partir daí apreender o que esse conceito traz de in-

formações referentes ao homem e a seu papel social. Para ilustrar 

essa discussão destacam-se falas cotidianas como  “Homem que é 

homem não chora!”, “Homem não leva desaforo pra casa!”, “Não seja 

uma mulherzinha!”, direcionadas a meninos, criando assim, desde a 

infância, um contexto cultural que coloca a virilidade como sinônimo 

de força física ou moral. Isso sinaliza o modo de ser, agir e se com-

portar que socialmente é esperado de um “homem de verdade”.  A 

partir dos anos 1970, ao longo do tempo, foram sendo equacionadas 

algumas questões importantes, até então não abordadas em estudos 

sobre o homem, dentre eles o cuidado com a saúde, que dados os 

7  O presente artigo traz algumas reflexões importantes acerca da saúde do homem. 
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papéis sexuais, podem remeter aos processos de saúde e de doença. 

A masculinidade hegemônica carrega em si fatores de risco à saúde 

que precisam ser revistados e debatidos pelas equipes de saúde e 

multiprofissionais. Neste sentido, o presente artigo quer contribuir 

com o debate em torno da necessidade de conferir visibilidade à 

saúde do homem.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 MASCULINIDADES 

Os termos masculino e/ou feminino remetem a uma lista extensa 

de atribuições e expectativas do homem e da mulher, onde também 

se localizam identidades construídas e idealizadas numa concepção 

sociocultural de gênero. Trata-se de padrões de comportamento 

embasados em diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas, 

mais ainda em expectativas, sistemas de crenças e representações 

sociais que afirmam e reiteram uma suposta superioridade masculina.  

E, finalmente, a exaltação do ser masculino como re-

ferência universalizadora (...). Portanto, o conceito de 

gênero trata de pontualizar não apenas as diferenças, 

mas as diferenciações “dos” e “entre’’ os homens e as 

mulheres, constituintes da marca identitária destes 

sujeitos. A par das sempre existentes diferenças indi-

viduais, a sociedade consegue criar e impor tais normas 

à maioria de seus componentes (MEDEIROS, 2008, p.2). 

Entretanto a construção social que posiciona o homem como 

o “macho alfa”, o provedor de todos os recursos, desprovido de 

emoções, vem no caudal de uma cultura machista que impõe a 

não demonstração de  sentimentos  ou a expressão  de formas 

que podem ser equivocadas. Para Maciel Junior (2013) essa cons-

trução histórico-social que deu poder ao gênero masculino requer 
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a supressão de muitas necessidades, sentimentos e formas de 

expressão em razão “dos postos” que ocupa na sociedade. 

Dialogando com o conceito de masculinidades e buscando com-

preender as situações que perpassam a vida dos homens, nos seus 

diversos contextos e vivências em sociedade, destacam-se aqui 

alguns autores com diferentes abordagens, a fim de dar visibilidade 

e ao mesmo tempo, abrir um espaço de reflexões acerca deste “ser 

homem” e de suas masculinidades “construídas”, pois entender o 

comportamento do homem é uma forma de também contemplá-lo 

integralmente como ser humano. Desta forma, entende-se que 

esse debate não se esgota aqui, diante do universo de questões e 

problemáticas, as quais precisam de mais elaborações teóricas e in-

vestigações empíricas mais aprofundadas, pois há diferentes mascu-

linidades e com diferenças entre si (MACIEL JUNIOR, 2013).  Para este 

autor, é possível identificar como a invisibilidade da masculinidade 

tem consequências para as mulheres e os homens. Para entender 

as masculinidades, Maciel Junior elenca alguns autores importantes 

que abordam e conceituam através de vários ângulos de estudos 

sobre o tema. O primeiro autor, Michael Kaufman, aponta o poder 

como questão central, advertindo sobre padrões de dominação, 

poder de opressão, nas grandes estruturas baseadas na hierarquia 

e nos privilégios.

não nega a dominação dos homens, mas defende que eles 

estão marcados e brutalizados pelo mesmo sistema que 

oferece seus poderes e privilégios: embora desfrutem des-

tas prerrogativas, este poder social dos homens também 

é fonte de sua experiencia individual de dor e alienação 

(KAUFMAN, 1987 apud MACIEL JÚNIOR, 2013, p. 46). 

Ou seja, para o homem defender seu status de poder e dominação 

ele paga o preço que a sociedade cobra, que é ser forte, não ter medo, 
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ser viril, bem-sucedido financeira e pessoalmente, respondendo a 

estereótipos que identificam os homens como heróis, conquistado-

res ou “pegadores”, que não podem ser bonzinhos, nem exteriorizar 

suas emoções. É neste contexto determinista que o “ser homem” 

nasce, cresce se reproduz e tem um cotidiano de muitas diferenças, 

desigualdades e injustiças.  

A segunda reflexão acerca das masculinidades que Maciel Junior 

(2013) refere diz respeito às contradições entre identidade mas-

culina hegemônica e as condições reais de vida dos homens, o que 

traz à tona a questão das restrições e desvantagens de ser homem, 

a despeito do poder e dos privilégios associados à masculinidades: 

“’Masculinidade hegemônica’, para dar conta de compreender o 

patriarcado não somente como um poder dos homens sobre as 

mulheres, mas de hierarquias de poder entre distintos grupos de 

homens e também entre diferentes masculinidades (CARRIGAN, 

CONNELL & LEE apud MACIEL JUNIOR, 2013, p. 47).  

Já Michael Kimmel (1997) apud Maciel Junior (2013), aponta a 

necessidade de um redimensionamento dos estudos sobre as mascu-

linidades, pois ainda que haja variações em termos de classe, etnia ou 

orientação sexual, na sua pluralidade, todas têm em comum a ideia 

de não ser como as mulheres. Na interpretação de Giffin (2005) apud 

Maciel Junior (2013), esta premissa leva a condutas exageradamente 

masculinas e demonstra incertezas sobre a identidade de gênero, já 

que precisa ser exibida sempre a outros homens. Nesta dinâmica, o 

medo de não estar à altura do padrão de masculinidade dos outros 

homens leva à vergonha, ao silêncio e à violenta demonstração de 

masculinidade.  No seu levantamento teórico, Maciel Júnior recorre 

ainda a Seidler, para quem  

Masculinidade está associada à expressão de indepen-

dência e autossuficiência pelos homens para competirem 

na esfera pública, o que favorece a negação ou desvalori-
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zação das suas necessidades afetivas. O preço pago para 

assumirem a masculinidade é a fragmentação de um ser 

dividido entre si, uma vez que as emoções se sentimentos 

são fontes importantes de dignidade e integralidade 

humana. (SEIDLER apud. MACIEL JUNIOR, 2013, p. 48).  

Ou seja, a masculinidade é uma construção social, cultural e 

pessoal, cuja finalidade é o homem poder manter a posição superior 

que ocupa socialmente, diferenciando-o das mulheres e afastando-o 

de serem seres humanos meramente guiados por emoções e afetos. 

Para os autores fica claro que esta negociação para a manutenção 

das prerrogativas hegemônicas tem alguns custos para os homens 

como: o sofrimento por não expressar os próprios afetos, os proble-

mas de saúde, na forma de cardiopatias, os sofrimentos corporais 

(esportes competitivos ou radicais); e angústia e ansiedade experi-

mentados a cada momento na tentativa de não perder uma posição 

tão arduamente conquistada e, ao mesmo tempo, tão suscetível 

(MACIEL JUNIOR, 2013).  

Tais prerrogativas de certa forma importantes para o homem, 

no sentido de manter e consolidar sua imagem alinhada à ideia 

hegemônica de masculinidade, podem incluir ainda um custo: o não 

cuidado com a saúde. Isso porque, a preocupação e os cuidados com 

a saúde poderiam ser identificados com um comportamento mais 

frágil, tipificado com um comportamento feminino. 

2.2. MASCULINIDADES E SAÚDE  

Os primeiros estudos referentes aos cuidados com a saúde do homem 

ocorreram  a partir da década de 1970, por inciativa dos norte-ame-

ricanos. Tais estudos   apontaram  como um dos principais debates 

da temática, o modelo biomédico, o qual se concentra somente nos 

aspectos biológicos da doença, excluindo outros fatores da vida, 

como os sociais e psicológicos na hora de indicar um tratamento 
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para um homem. Ao longo do tempo foram construídos alguns 

referenciais importantes que até então não tinham sido abordados 

sobre o homem, o cuidado com saúde, bem como, as masculinidades, 

os papéis sexuais e epidemiologias do gênero masculino, os quais 

podem estar interligados aos processos de saúde e doenças. Assim, 

inicialmente a pesquisa sobre a saúde do homem foi ganhando espaço 

e trazendo descobertas, iniquidades e desigualdades, entre outras 

questões, que de certa são influências nos cuidados a este público:

() o pensamento produzido sobre a saúde dos homens 

nos anos 70 foi apenas exploratório, tangenciado pela 

teoria e política feministas e organizava-se conceitu-

almente em torno da premissa de que a masculinidade 

tradicional produzia déficit de saúde. Nos anos 80, (...) 

observando-se, inclusive, uma mudança de terminologia: 

de estudos dos homens para estudos de masculinidades. 

Em período mais recente, transita-se das teorias de 

papéis-sexuais para o enfoque de gênero, quando se 

assiste à expansão da perspectiva de gênero em domínios 

como a epidemiologia e a sociologia médica nos EUA. Os 

anos 90 consolidam as noções de poder, desigualdade 

e iniquidade de gênero na maioria dos estudos sobre 

homens e saúde, articulando-as a outras, tais como raça/

cor, etnia, orientação sexual, classe, geração, religião etc., 

a fim de se entender os processos de saúde e doença dos 

diferentes segmentos de homens (SCHRAIBER, GOMES 

E COUTO, 2005, p. 8).    

Assim, com os avanços da pesquisa e interesses na temática 

cada vez maior, autores como Connell (1995) e Kimmel (1992; 1997), 

contribuíram com a construção de referenciais conceituais como, 

por exemplo, os processos de morbi-mortalidade das populações 

masculinas, que perpassam todas as sociedades, de todas as formas, 

como taxas de mortalidade, os tipos de doenças que mais acomete 
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os homens, a expectativa de vida e seus ciclos, e qualidade de vida do 

gênero, entre outras questões. Outro conceito importante de estudo 

do gênero, como as tipologias, as características, as construções das 

relações sociais e de classe do gênero, é o conceito de masculinidade 

hegemônica. É ela, segundo os autores, que por ser uma construção 

social e cultural sobre o gênero masculino, se sobrepõe em todas as 

dimensões da vida e sobre todas as formas de ser, agir e representar 

o homem." Ela incorpora a forma mais honrada de ser um homem, ela 

exige que todos os outros homens se posicionem em relação a ela e 

legitima ideologicamente a subordinação global das mulheres aos 

homens” (Connell e Messerschmidt, p.245, 2013). A masculinidade 

hegemônica, também traz a compreensão do comportamento do 

homem em várias dimensões, como por exemplo a saúde, onde os 

homens muitas vezes assumem comportamentos considerados 

pouco saudáveis e que podem estar relacionados a esse modelo. 

 Nesses modelos de masculinidade idealizada estão pre-

sentes as noções de invulnerabilidade e de comportamen-

to de risco – como valores da cultura masculina – e a ideia 

de uma sexualidade instintiva e, portanto, incontrolável. 

Associadas a isso encontram-se fortalecidas suas difi-

culdades de verbalizar as próprias necessidades de saúde, 

pois falar de seus problemas de saúde pode significar uma 

possível demonstração de fraqueza, de feminilização 

perante os outros.  (FIGUEIREDO, 2005, p. 107).  

Assim, a masculinidade hegemônica pode ser geradora de com-

portamentos danosos à saúde, fazendo emergir fatores de risco 

importantes para o adoecimento dos homens, os quais precisam ser 

revistados e debatidos pelas equipes de saúde e multiprofissionais, 

pois ainda há impasses na forma de construir e elaborar abordagens 

de saúde para esse público. As barreiras socioculturais também 

compõem outro fator que interfere nos cuidados da saúde e podem 
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ser um dos principais motivos para o homem não aderir ao cuidado 

e aos serviços de saúde, pois culturalmente esse cuidado está en-

tendido como ser algo somente da mulher, bem como acreditar que 

os serviços de saúde não acolhem homens, pelo fato de eles serem 

fortes e, a partir dessa crença, não precisarem de atendimento. Assim, 

há muitas dificuldades por parte do homem em transpor o medo, 

muitas vezes a timidez ou a vergonha de estar doente e procurar os 

serviços de saúde. Existem várias suposições, mitos e justificativas 

em relação ao homem e ao não cuidado com a saúde, bem como a 

ausência  masculina nos espaços e serviços de saúde. Seria uma ca-

racterística ou não da identidade do homem não se preocupar com 

a sua saúde e acessar mais os serviços? Segundo Figueiredo (2005), 

os homens consideram as unidades básicas de saúde como sendo 

espaços feminizados, frequentados e com equipes profissionais 

compostas principalmente por mulheres, em sua maioria.  

Tal situação provocaria nos homens a sensação de não 

pertencimento àquele espaço. Argumenta-se, ainda, 

que os homens não procuram as UBS porque estas não 

disponibilizam programas ou atividades direcionadas 

especificamente para a população masculina. Enfim, tudo 

isso indica que parece existir uma dificuldade de interação 

entre as necessidades de saúde da população masculina 

e a organização das práticas de saúde das unidades de 

atenção primária, embora sejam escassos estudos sobre 

essas questões na literatura (FIGUEIREDO, 2005, p.106). 

Entretanto, os homens, assim como as mulheres, têm demandas 

das mais variadas formas, que vão desde a saúde à sustentação de 

uma cultura e um comportamento social. Dessa forma, diante do que 

entendem como exigências sociais de uma alta performance, que 

inclui ser saudável, os homens muitas vezes “sofrem em silêncio”, 

quando não se sentem à altura do que lhes é exigido, o que muitas 
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vezes coloca suas vidas em risco.  Concepções machistas colocam os 

homens em vulnerabilidade em relação à sua saúde, na crença que 

esses cuidados fazem parte da cultura feminina. Assim, mesmo os 

homens que procuram  atendimento de saúde, e o fazem por algum 

problema já instalado, revelando maus hábitos de cuidado com a 

saúde em vários aspectos como a alimentação, a saúde bucal, mental 

e física, entre outras, a ausência ou insuficiência de atividades físicas 

e a pequena procura aos serviços básicos de saúde.  

Isso ocorre porque, historicamente, o foco das ações foi 

dado para mulheres e crianças. A crença de que as mu-

lheres e as crianças são mais frágeis e de que os homens 

são mais fortes e menos vulneráveis criou uma situação 

muito complicada no país. (...) É preciso incluir os homens 

no nosso olhar para a saúde, embora nossa cultura crie 

mitos de que os homens não adoecem, a verdade é que 

todos precisam de cuidado para termos uma vida longa 

e com qualidade (GUIA DE SAÚDE DO HOMEM, 2015, p. 5). 

Contudo, isso pode ser um indicativo de que não se tem uma 

atenção especial  voltada à totalidade do homem, em aspectos que 

envolvem desde a  cultura social  e de saúde, onde se se percebe a 

invisibilidade quanto a questões de saúde do gênero masculino, o 

que impacta a concepção de políticas públicas.  

As informações sobre adoecimento e morte dos homens 

não constituem necessariamente uma novidade, conside-

rando-se que têm sido apresentadas, na literatura, como 

tendência crônica e não como incidente agudo. Porém, 

chama-nos a atenção o fato de essas informações não 

terem sido ainda incorporadas, em sua complexidade, 

na construção de políticas públicas em saúde no nosso 

país. Na nossa perspectiva, a formulação das políticas 
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públicas em saúde no Brasil tem tido um olhar parcial 

para a visibilidade produzida pelos estudos epidemio-

lógicos (GOMES, 2011 p.56) 

Neste contexto da complexa relação dos homens com a própria 

saúde, é promover ações de saúde que de alguma forma possam en-

volver os usuários masculinos, direta e indiretamente intervindo com 

eles de forma coletiva e/ou individual, com estratégias pedagógicas, 

para que se consiga contribuir para transformar uma realidade, onde 

a desinformação e a falta de conhecimento são muito significativas 

entre aqueles que acessam os espaços de saúde. É importante infor-

mar ainda que não há um programa específico voltado para saúde 

do homem na unidade, que contemple a informação em relação aos 

cuidados, à promoção e à prevenção em relação a questões de saúde. 

2.3. POLÍTICA PÚBLICA E SAÚDE DO HOMEM  

Segundo Schwarz; Machado (2012), o grande desafio da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) é o de 

atender a necessidades individuais e coletivas das diversas popu-

lações masculinas, a partir de práticas democráticas e participa-

tivas nos três níveis de gestão — federal, estadual e municipal —, 

visibilizando e integrando as especificidades das necessidades das 

populações masculinas na lógica dos serviços, visando a equidade 

no atendimento.  

Art. 2º A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

do Homem, de que trata o artigo 1º desta Portaria, será 

regida pelos seguintes princípios: I - universalidade e 

equidade nas ações e serviços de saúde voltados para a 

população masculina, abrangendo a disponibilidade de 

insumos, equipamentos e materiais educativos; II - hu-

manização e qualificação da atenção à saúde do homem, 
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com vistas à garantia, promoção e proteção dos direitos 

do homem, em conformidade com os preceitos éticos e 

suas peculiaridades socioculturais; III - corresponsabili-

dade quanto à saúde e à qualidade de vida da população 

masculina, implicando articulação com as diversas 

áreas do governo e com a sociedade; e IV -orientação 

à população masculina, aos familiares e à comunidade 

sobre a promoção, a prevenção, a proteção, o tratamen-

to e a recuperação dos agravos e das enfermidades do 

homem (PORTARIA Nº 1.944, DE 27 DE AGOSTO DE 2009). 

Assim, para contemplar a saúde do homem, a Secretaria de Atenção 

à Saúde e Departamento de Ações Programáticas Estratégicas 

do Ministério da Saúde, por exemplo, traz em seus princípios e dire-

trizes a importância da temática, ao construir a PNAISH em 2009. A 

Secretaria apresenta um plano de ação em que constam objetivos, 

estratégias de ações, metas, indicadores e responsabilidades ope-

racionais subordinadas a essa Política, a qual contribui com alguns 

eixos metodológicos, conceituais e práticos para orientação e como 

um guia à formulação de estratégias e ações referentes à saúde do 

homem.   Um dos principais objetivos desta Política é promover ações 

de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da 

realidade singular masculina nos seus diversos contextos sociocul-

turais e político-econômicos (PNAISH, 2008, p.3).  Tendo em vista os 

vários aspectos referentes à saúde do homem, num contexto de não 

cuidado, é previsível uma série de indicadores não muito positivos, que 

incluem a alta mortalidade do gênero masculino pelo fato da popu-

lação masculina apresentar altos índices de morbimortalidade, que 

representam verdadeiros problemas de saúde pública. Com relação à 

saúde do homem no Brasil, a Portaria Nº1944, a qual foi referência para 

a implantação da PNAISH, traz indicadores importantes como: dados 

básicos para a saúde do homem, que demonstram que os coeficientes 

de mortalidade masculina são consideravelmente maiores em relação 
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aos coeficientes de mortalidade femininos ao longo das idades do ciclo 

de vida; a necessidade de organizar uma rede de atenção à saúde que 

garanta uma linha de cuidados integrais voltada para a população 

masculina; a necessidade de apoiar ações e atividades de promoção 

de saúde para facilitar e ampliar o acesso aos serviços de saúde por 

parte dessa população; a necessidade de apoiar a qualificação de 

profissionais de saúde para o atendimento específico da população 

masculina (PORTARIA Nº 1.944, DE 27 DE AGOSTO DE 2009). 

Outra importante contribuição foi a Coordenação Nacional de 

Saúde do Homem (CNSH), que é foi responsável pela implementação 

da PNAISH, instituída pela Portaria Ministerial GM nº 1.944, de 27 de 

agosto de 2009, contribui com pontos importantes em relação ao 

objetivo geral da PNAISH, que visa promover a melhoria das condições 

de saúde da população masculina do Brasil, a partir de eixos temá-

ticos, os quais podem nortear as ações na saúde, numa perspectiva 

de totalidade do homem como acesso e acolhimento, prevenção de 

violências e acidentes, saúde sexual, saúde reprodutiva, paternidade 

e cuidado doenças prevalentes na população masculina conforme a 

Coordenação Nacional de Saúde do Homem. Segundo a coordenação:

O Acesso e acolhimento objetiva e reorganizar as ações 

de saúde, por meio de uma proposta inclusiva, na qual 

os homens considerem os serviços de saúde também 

como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços 

reconheçam os homens como sujeitos que necessitam 

de cuidados; Saúde sexual e saúde reprodutiva: busca 

sensibilizar gestores(as), profissionais de saúde e a 

população em geral para reconhecer os homens como 

sujeitos de direitos sexuais e reprodutivos, os envolvendo 

nas ações voltadas a esse fim e implementando estra-

tégias para aproximá-los desta temática; Paternidade e 

cuidado: objetiva sensibilizar gestores(as), profissionais 

de saúde e a população em geral sobre os benefícios do 
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envolvimento ativo dos homens desde o planejamento 

reprodutivo, passando por todas as fases da gestação, 

parto e cuidados com o desenvolvimento do(a) filho(a) 

(...); Doenças prevalentes na população masculina: busca 

fortalecer a assistência básica no cuidado à saúde dos 

homens, facilitando e garantindo o acesso e a qualidade 

da atenção necessária ao enfrentamento dos fatores 

de risco das doenças e dos agravos à saúde; Prevenção 

de violências e acidentes: visa propor e/ou desenvolver 

ações que chamem atenção para a grave e contundente 

relação entre a população masculina e as violências (em 

especial a violência urbana) e acidentes, sensibilizando 

a população em geral e os profissionais de saúde sobre 

o tema (CNSH, 2018, p.9). 

Quando se verifica o que acontece nos espaços de atendimento 

à saúde, por exemplo numa unidade de saúde, observa-se que o 

público que mais está presente cuidando da sua saúde, dos filhos, 

companheiros e parentes é o público feminino. Os espaços de saúde, 

sejam eles públicos ou privados, de certa forma têm características 

femininas, atendimentos também voltados para este público, bem 

como outros ciclos de vida como crianças e idosos. As especialidades 

para as demandas de saúde, via de regra, se resumem em atendimento 

para as mulheres como genecologia, mastologia, nutrição e obstetrícia, 

pediatria para atendimento dos filhos; geriatria e cardiologia para a 

terceira idade, e ainda da mulher. Em relação ao público masculino, 

onde estariam as especialidades que cuidam da saúde das masculi-

nidades ? E, esses serviços reconhecem que os homens são sujeitos 

que necessitam de cuidado? São questionamentos importantes que 

precisam ser repensados e avaliados enquanto ser profissional da 

área da saúde e serviços do segmento, bem como, construir estra-

tégias para que homens acessem mais os espaços de saúde e um 

acolhimento integral das suas demandas. A coordenação nacional da 
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saúde do homem, traz como proposta a sensibilização da população e 

profissionais da saúde, o que é de grande importância, envolvendo-os 

no conhecimento do gênero. Logo, o questionamento pertinente de 

fazer é se o protagonista principal, neste caso o homem, ele está 

inserido nessa sensibilização? Quando ocorre essa sensibilização 

para o gênero masculino? E quando os espaços de saúde pensam em 

estratégias para debater os temas junto com o público masculino? 

3. CONCLUSÃO

A fim de dar visibilidade à saúde do homem, é importante potencia-

lizar espaços acadêmicos ou não para abordagens acerca do tema, 

buscando assim formular políticas para ampliar a participação e o 

acesso dos homens à saúde, bem como alinhar ações de promoção 

e prevenção para este público, que, de certa forma, ainda é invisível 

para profissionais e espaços de saúde. Também é importante pensar 

em estratégias de inclusão, de transformações e problematização das 

demandas da saúde do homem e suas particularidades; os modos de 

atendimentos, as acolhidas das várias dimensões da vida que possam 

chegar pelo gênero masculino nos espaços de saúde. Logo, conside-

rando todos os aspectos referentes à saúde do homem verifica-se 

também a necessidade de uma maior visibilidade e atenção à saúde 

integral, assim como, articulações para promoção da qualidade de 

vida do gênero masculino. 

Reitera-se que a PNAISH   busca contemplar ações  de saúde 

voltadas para homens. Nesse sentido, é fundamental reavaliar os 

serviços de forma a atrair esse público, bem como, também se pen-

sar na capacitação dos profissionais envolvidos na efetivação dessa 

política, a qual traz estratégias e condições básica para se avançar 

na qualidade dos serviços ofertados de forma propositiva e objeti-

va. “Somente desta forma será possível aumentar a visibilidade das 

necessidades específicas da população masculina, compreendida 
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em um contexto sociocultural, a partir de ações mais efetivas para 

o cuidado de saúde” (FIGUEIREDO, 2005, p. 109).
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1. INTRODUÇÃO 

Na categoria profissional do Assistente Social, a preocupação com 

a saúde como uma questão política ocorreu de forma explícita 

somente no final da década de 1980. Muitos avanços profissionais 

ocorreram nesse período, o que proporcionou uma inserção mais 

politizada na área da saúde, em defesa da saúde como um direito 

universal. A saúde mental como política de saúde é reconhecida 

como um direito e pautada nos direitos humanos fundamentais, 

previstos nos tratados internacionais. 
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 A saúde do idoso resulta da interação multidimensional, que inclui 

a saúde física, a saúde mental, a convivência comunitária e familiar, 

a autonomia na tomada de decisões e a autonomia financeira. Para a 

manutenção da qualidade de vida, os idosos devem contar com uma 

ampla rede de cuidado integral que atenda às suas demandas especí-

ficas. No entanto, evidencia-se uma redução social da pessoa idosa, a 

qual não é reconhecida como sujeito de direitos, de capacidades e po-

tencialidades, assim como não é reconhecida em sua heterogeneidade. 

Sabe-se que os processos de saúde/doença resultam da interação 

multidimensional que inclui a saúde física, a saúde mental, a convi-

vência comunitária e familiar e quando se considera a população idosa 

inclui-se a autonomia na tomada de decisões e autonomia financeira. 

Para a manutenção da qualidade de vida, os idosos devem contar com 

uma ampla rede de cuidado integral que atenda às suas demandas 

especificas. Atualmente evidencia-se o apagamento social da pessoa 

idosa, essa não é reconhecida como sujeito de direitos com capaci-

dades e potencialidades, nem reconhecida na sua heterogeneidade. 

A atenção à saúde mental do idoso é um tema relevante socialmen-

te e há necessidade de ampliar os estudos e publicizar as principais 

demandas em saúde do público idoso. O tema da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira e dos direitos da população idosa precisam ser debatidos 

em defesa na perspectiva de uma sociedade mais justa e igualitária 

em resposta a um Estado neoliberal de direita, que corrobora com 

medidas antidemocráticas e conservadoras. Proporcionar cientifici-

dade às questões concretas da vida cotidiana é também uma forma 

de resistir e demonstrar inquietudes frente à conjuntura atual. 

2. UMA BREVE REVISÃO SOBRE A REFORMA E A 
CONTRARREFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA 

A reforma psiquiátrica brasileira, que data a década de 1970, foi 

inspirada no modelo italiano e tem lutado para romper com um 



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 215

paradigma de exclusões e violações de direitos de pessoas com 

transtornos mentais. Ela é fruto da luta de diversos atores que não 

se conformavam com o tratamento ao qual pessoas com transtornos 

mentais eram submetidas. Nesse sentido, essa reforma psiquiátrica 

está sendo considerada

[...] o processo histórico de formulação crítica e prática 

que tem como objetivos e estratégias o questionamento 

e a elaboração de propostas de transformação do mo-

delo clássico e do paradigma da psiquiatria. No Brasil, 

a reforma psiquiátrica é um processo que surge mais 

concreta e principalmente a partir da conjuntura da 

redemocratização, em fins da década de 1970, fundado 

não apenas na crítica conjuntural ao subsistema nacional 

de saúde mental, mas também, e principalmente, na 

crítica estrutural ao saber e às instituições psiquiátricas 

clássicas, no bojo de toda a movimentação político-social 

que caracteriza esta mesma conjuntura de redemocra-

tização. (AMARANTE, 1995, p. 91).

Esse processo foi idealizado na luta pela desconstrução de um 

modelo estigmatizante e desumano, que priorizava a lucratividade 

em detrimento dos direitos humanos. Sendo assim, a reforma psi-

quiátrica atuou como um movimento social contra o modelo médico 

psiquiátrico que via a doença como elemento principal. Por essa 

razão, tal reforma é compreendida como um divisor no modo de 

pensar e agir, sendo, segundo Desviat (2015), um dos mais frutíferos, 

promissores e vigorosos processos de transformação no campo da 

saúde mental e da psiquiatria no mundo. 

A partir desse processo de mudança de paradigma, a política 

de saúde mental preconiza a inserção social como uma estratégia 

fundamental para decifrar essa realidade complexa vivenciada pelos/

as usuários/as da saúde mental. Efetivar ações num contexto social 
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e político com históricas heranças de exclusão dos/das usuários/

as dessa política tem desafiado a sociedade brasileira a repensar 

estratégias para que novas ações não tenham velhas roupagens. 

Segundo Vasconcelos (2016), em alguns países, as mudanças 

aconteceram de maneira mais superficial, pouco inovadora e com 

um caráter mais administrativo. Em outros, tiveram um caráter 

radical e mais promissor, como é o exemplo italiano. No Brasil, a 

política de saúde mental teve significativos avanços. Ela foi criada 

em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e teve seu início no final dos anos de 1970. Sua efetivação culminou 

na Lei 10.216 no ano de 2001, que propõe uma nova política de saúde 

mental para proteger os direitos dos sujeitos em sofrimento mental. 

Novas estratégias se instauram, como normatizações e financia-

mentos garantidos pela legislação do SUS, provocando um grande 

crescimento de serviços no país.

No fim da década de 1980, surgiu, em São Paulo, o primeiro 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com a proposta inédita 

de ofertar cuidado a usuários com questões psiquiátricas graves, 

colocando-se como alternativa ao modelo hospitalar dominante. A 

partir daí, novas iniciativas começaram a emergir pelo país. Entre 

as décadas de 1970 e 1980, por exemplo, o movimento da reforma 

buscou provocar um pensamento crítico à institucionalização da 

loucura e às instituições totais, havendo avanços processuais, os 

quais, no entanto, ficaram inacabados, desigualmente distribuídos 

em território nacional e com diferentes níveis de implantação 

(AMARANTE; NUNES, 2018).

Destarte, houve muitos desafios com a mudança na reforma 

psiquiátrica, o que culminou em conflitos de interesses. Segundo o 

relatório final da IV Conferência Nacional de Saúde mental-Inter-

setorial, de 27 de junho de 2010, 
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[...] o cenário político e social mais amplo e as caracte-

rísticas internas do próprio campo da saúde mental, na 

medida de sua ampliação e diversificação, geraram um 

cenário de maior complexidade política e institucional. 

Dessa forma, apresentava-se em 2010 um cenário distin-

to do que ocorreu nas conferencias nacionais anteriores, 

em que a coesão política no interior do campo da saúde 

mental era muito maior. Este contexto certamente impôs 

ao processo de organização da Conferencia um maior 

nível de conflito e tensão. (BRASIL, 2010, p. 8).

O relatório apresenta conflitos conforme o movimento da reforma 

psiquiátrica se expande. Correlações de forças e embates políticos 

ficam mais evidenciados, pois, se por um lado, há necessidade de 

maiores financiamentos públicos para a saúde mental, por outro, 

há exigências corporativistas, com ênfase no modelo biomédico, de 

interesse privado. Segundo Soares, Paiva e Teixeira (2019), o direito 

à saúde para o conjunto da população brasileira se constitui histo-

ricamente como afirmação e negação, como embate permanente 

entre projeto de saúde privatista e projeto de reforma sanitária. 

Diante de avanços e retrocessos na área da saúde mental, houve 

acontecimentos entre 2017 e 2018 que formalizaram a contrarreforma 

psiquiátrica brasileira. Primeiro, foi a Portaria 3.588, de 21 de dezembro 

de 2017, que introduziu o hospital psiquiátrico como ponto de atenção 

na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). É importante salientar que, 

anteriormente, na Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que 

instituiu a Rede de Atenção Psicossocial, os hospitais psiquiátricos 

existentes foram reconhecidos, mas não como ponto da RAPS e sim 

como serviços que estavam sendo substituídos ao longo dos anos.

Outra portaria que foi criada e que caracteriza um grande 

retrocesso na reforma psiquiátrica brasileira é Portaria n° 2.434, 

de 15 de agosto, de 2018, que “reajusta o valor das diárias de in-

ternação hospitalar acima de 90 dias e incentiva as internações 
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nos hospitais psiquiátricos”. Essa portaria concede um reajuste de 

mais de 60% na tabela das internações, a fim de sanar as finanças 

dos hospitais psiquiátricos. Paralelo a esse significativo incentivo 

financeiro para as internações psiquiátricas, há o congelamento 

do repasse mensal para os Centros de Atendimento Psicossociais 

(CAPS) desde 2011. 

Ainda em 2018, a Portaria nº 3.659, de 14 de novembro, sus-

pendeu o repasse do recurso financeiro destinado ao incentivo de 

custeio mensal de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT), Unidades de Acolhimento (UA) e 

de Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral, integrantes da Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS), tendo como justificativa ausência 

de registros de procedimentos nos sistemas de informação do SUS. 

Isso se caracteriza como uma contrarreforma psiquiátrica, pois 

valoriza e incentiva internações psiquiátricas por meio de medidas 

reducionistas e conservadoras em resposta às questões de saúde 

mental. Ademais, desqualifica os serviços existentes para impor 

paradigmas preconceituosos e excludentes. 

Em 2019, o Ministério da Saúde lança uma nota técnica que 

estabelece o seguinte: 

Todos os Serviços que compõem a RAPS são igualmente 

importantes e devem ser incentivados e fortalecidos. 

O Ministério da Saúde não considera mais Serviços 

como sendo substitutos de outros, não fomentando 

mais fechamento de unidades de qualquer natureza. A 

Rede deve ser harmônica e complementar. Assim, não 

há mais porque se falar em “rede substitutiva”, já que 

nenhum Serviço substitui outro. O país necessita de 

mais e diversificados tipos de Serviços para a oferta de 

tratamento adequado aos pacientes e seus familiares. 

(NOTA TÉCNICA N° 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS).
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A nota técnica demostra clara posição ao estabelecer os hospi-

tais psiquiátricos como um serviço da RAPS, ao mesmo tempo que 

reduz outros dispositivos de saúde mental. Dessa forma, instaura 

meios promissores de mercantilização da atenção em saúde mental, 

incentivando a indústria da loucura, denunciada nos anos de 1970. 

Na lógica neoliberal, os hospitais psiquiátricos repaginados como 

“modernos e humanizados”, assim descritos na Nota Técnica 11/2019 

do Ministério da Saúde, fortalecem o modelo hospitalocêntrico e 

biomédico, ampliando a possibilidade do uso de tecnologias duras 

e do fomento à estigmatização social. Como refere Wendy Brown 

(2019), o neoliberalismo descarta o diferente, arruína sonhos de 

cidadania e de democracia, além de alimentar o ódio ao diferente. 

É um grande perigo à sociedade, que passa por um momento de 

desmantelamento das políticas públicas, aumento da desigualdade 

social e expansão de ideologias e ações autoritárias. 

O autor Vladimir Safatle (2021), em seu livro “Neoliberalismo 

como Gestão do Sofrimento Psíquico” (2021), aborda o neoliberalismo 

não apenas como uma teoria da economia, mas também como uma 

forma de vida definida por uma política, a fim de nomear o mal-estar, 

e definida também por uma estratégia específica de intervenção no 

estatuto social do sofrimento. Assim, o neoliberalismo molda nossos 

desejos e também produz sofrimento. Segundo o autor, a ideologia 

neoliberal recodifica identidades, valores e modos de vida por meio 

dos quais os sujeitos modificam a si próprios (SAFATLE, 2021). 

O neoliberalismo afeiçoa os sujeitos a seus interesses, incentivan-

do-os ao individualismo e à concorrência, com ideias de felicidade e 

sucesso profissional por meio do empreendedorismo. De acordo com 

Wendy Brown (2019), em seu livro “Nas ruínas do neoliberalismo”, com 

a ideia da liberdade por meio do “dono de si”, em que imposições mo-

ralizantes são ovacionadas, o neoliberalismo invade a vida cotidiana 

das pessoas por meio da moralidade e da religião e conduz formas 

antidemocráticas de viver, seduzindo a sociedade a uma falsa ideia 
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de liberdade. Assim, ditam-se as regras vinculadas à sociabilidade 

humana. Cada vez mais afastados, os sujeitos se despolitizam e se 

isolam em um mundo de libertação, no qual procuram a realização 

pessoal e profissional a qualquer custo, como se dependesse apenas 

da livre e incessante iniciativa.

Tudo que é público é desvalorizado, pois não há interesse do ca-

pital em investir nas políticas sociais, pois o neoliberalismo também 

invadiu a mente das pessoas e seduziu os sujeitos a pensarem de 

maneira anticoletiva por meio da ideia de liberdade acima de tudo, 

instituída em nome da moralidade e da religião, como refere Wendy 

Brown. Isso representa um perigo para toda a sociedade, pois nos 

despolitiza, nos enfraquece enquanto coletivo e cria estigmas sociais 

cada vez mais difíceis de enfrentar. Não é por acaso que medidas de 

contrarreforma e uma política de austeridade estão sendo utilizadas 

como solução para as ditas crises econômicas e sociais no Brasil. 

Quem governa tem interesse de desmantelar tudo que é público e, 

assim, tudo que é direcionado à classe trabalhadora, que necessita 

de medidas de proteção social.

3. A SAÚDE MENTAL E O ENVELHECER NO BRASIL

 A saúde mental é um direito constituinte da integralidade da saú-

de e, por décadas, não é mais considerada ausência de doenças ou 

enfermidades. Ela é essencial para o bem-estar da população, re-

conhecida como um direito e no campo de atuação é multifacetária, 

pois envolve sujeitos, sociedade e empenho dos governos na adoção 

de políticas e estratégias sistemáticas e continuadas. 

Não há dúvidas sobre a relevância da saúde mental na qualidade 

de vida de toda uma sociedade, e o autor Christian Dunker (2021) 

faz um alerta quando se refere a situações de sofrimento mental. 

Segundo ele, 
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[...] novas narrativas de sofrimento emergem com visibi-

lidade social, mas sobretudo individualizando ao extremo 

o sofrimento psicológico, bem como psicologizando o 

fracasso laboral, afetivo e discursivo como um problema 

de moralidade individualizada. (DUNKER, 2021, p. 229).

A força do neoliberalismo está justamente em gerenciar os efeitos 

do fracasso humano, pois, para o sujeito sempre ganhar, vencer e se 

aperfeiçoar para inserção no mercado de trabalho extremamente 

concorrido, ele precisa superar seus fracassos, sendo inaceitável 

perder. O sujeito é desmembrado, fragmentado na sua essência hu-

mana. Ou seja, para o capital, o que interessa é saber fazer, render e 

consumir para a manutenção do status quo. Assim, o sujeito também 

deve aprender a autogerir seu sofrimento mental. O capital transfere, 

ao sujeito, toda a responsabilidade para a capacidade de saber fazer, 

e quando ele não atinge as expectativas necessárias, desmorona-se 

num mar de anseios, angústias, medos e inseguranças.

Vinculado a essa lógica excludente de desigualdade social, as 

expressões da questão social são evidenciadas. Como afirma Netto 

(2001), a questão social está profundamente relacionada à conso-

lidação do modo de produção capitalista, que tem como essência 

a acumulação do capital oriunda da exploração da mão de obra do 

trabalhador, desprovido dos meios de produção, e isso gera conflitos 

entre explorados e exploradores. O idoso é considerado improdutivo 

e desnecessário para o capital. Em sua maioria, são considerados inú-

teis, pois não têm mais a capacidade de ser explorados pela sua força 

de trabalho, passando a ser desvalorizados também socialmente. 

O intervencionismo neoliberal, segundo Dardot e Laval, “visa, em 

primeiro lugar, criar situações de concorrência que supostamente 

privilegiam os mais aptos e os mais fortes, assim como busca adaptar 

os indivíduos à competição, considerada a fonte de todos os benefí-

cios” (2016, p. 288). Sujeitos menos aptos são descartáveis, excluídos 
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socialmente e sem muitas chances de melhorar suas condições de 

vida, pois a lógica é sempre a meritocracia. Destarte, estabelece 

quem é o merecedor e quem é o perdedor. 

Pessoas com sofrimento mental e limitações particulares não são 

valorizadas, e o idoso com sofrimento mental não percebido, sendo 

socialmente apagado e rotulado como demente, pois se patologiza 

os sujeitos. Toda criança agitada é hiperativa, todo adolescente 

rebelde é bipolar e todo idoso é demente. É dentro dessa lógica que 

se adapta os sujeitos à ordem econômica: por meio do rótulo, da 

patologização e das práticas medicamentosas.

Em relação à saúde mental, acredita-se que os conflitos advin-

dos da ordem do capital, regido por uma ideologia neoliberal, e que 

permeiam a vida do sujeito trabalhador ocasionam uma série de 

sofrimentos naturalizados. A normalidade no sofrimento humano 

como algo inconteste é, portanto, aceitável, pois colabora para o 

desmantelamento de práticas coletivas de resistência e contribui 

para a dissolução das políticas de saúde mental. 

É notório que, na atualidade, a saúde mental é uma questão de 

saúde pública e carece de maiores debates coletivos. Ou seja, são 

necessários não apenas debates da categoria profissional, mas da 

classe trabalhadora, dos movimentos sociais, dos conselhos munici-

pais, dos sindicatos, das Instituições e Organizações Sociais Nacionais 

e Internacionais. Para Olschowsky et al (2014), as políticas públicas 

de Saúde Mental devem ser amplas, uma vez que o campo da saúde 

mental é um espaço complexo e multifacetado, correlacionado a 

outras políticas públicas de forma intersetorial. 

 A situação de pessoas com sofrimento mental e/ou uso abusivo 

de substâncias psicoativas perpassa todas as faixas etárias, inclusive 

o segmento idoso, que é objeto de poucos indicadores e debates. A 

visibilidade maior é em crianças e adolescentes e quase nada em 

idosos, havendo um apagamento sobre essa questão. 
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 O que se observa é um reforço em direcionar uma imagem 

negativa à velhice, sobretudo com associação à fragilidade biop-

síquica e à incapacidade de autonomia, caracterizada na inciativa 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) de incluir a velhice na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID). A mudança vai ocorrer na 11º edição 

do CID, que deve ser publicada em janeiro de 2022. Se for aprovado, 

o idoso será rotulado como um ser de patologias clínicas instituídas, 

ou seja, não será reconhecido como um sujeito heterogêneo. 

Outra situação preocupante é o estigma criado na imagem da 

velhice, pois não há reconhecimento do sujeito idoso com capacida-

des e potencialidades, mas com limitações, havendo centralidade 

patológica. Atesta-se, por meio de um CID, que a sua condição é 

velhice e que todas as suas doenças são de velho. Um real absurdo, 

uma violência estrutural naturalizada, pois o idoso será socialmente 

reduzido por um apagamento sutil e por vezes invisível. 

Além do estigma social construído intencionalmente, há também 

uma perversidade por trás dessa inclusão da velhice no CID, pois o idoso 

não será observado em sua integralidade e heterogeneidade, isso não 

será mais algo a se preocupar. Isso porque, no momento que você en-

velhece, você já será considerado incapaz e doente, e outros aspectos 

da sua vida serão deixados de lado. Cabe pensar o que há por trás dessa 

desejável inclusão que já vem sendo discutida desde 2015, segundo a 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia /SBGG. Interesse lucra-

tivos estão em jogo, indústrias farmacêuticas, de cosméticos e médicas.

Num contexto em que o sofrimento mental da população idosa 

vem crescendo, medidas como essa só contribuirão para o acirramento 

dessas situações. De acordo com o Ministério da Saúde (2017), em seu 

primeiro Boletim Epidemiológico de Tentativas e Óbito por Suicídio 

no Brasil, apresentou-se alta taxa de suicídio entre idosos com mais 

de 70 anos. Foram registradas, em média, 8,9 mortes por 100 mil nos 

últimos seis anos. A média nacional é 5,5 por 100 mil (BRASIL, 2017). 
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De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2018), entre 2015 e 2050, a 

proporção de idosos ao redor do mundo estaria estimada para quase 

dobrar, indo de 12% para 22%. Ou seja, há tendência de crescimento 

de 900 milhões para 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos de 

idade. Esse público enfrentará desafios físicos e psicológicos únicos 

para sua idade, e os mais comuns seriam a demência e a depressão. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a depressão em idosos atinge 11% da população entre 60 e 

64 anos (2019). No Uruguai, há alto índice de suicídio entre idosos, 

maior que em outras faixas etárias, e aumenta significativamente 

a partir dos 70 anos. (URUGUAY, 2018). 

Outro aspecto importante a ser mencionado é a prevalência 

de uso de álcool em idosos, que geralmente é mais aceita por ser 

menor que a dos jovens. Ademais, pouco se sabe sobre o abuso e a 

dependência das substâncias psicoativas nesse grupo, podendo ser 

uma epidemia invisível (PILLON, et al., 2010). Ainda segundo o autor, 

a literatura evidencia que a carência de estudos sobre o tema dos 

usos de substâncias psicoativas e os problemas (físicos, psicológicos 

e sociais) entre idosos pode estar relacionada à dificuldades de identi-

ficação do próprio idoso ou mesmo dos profissionais de saúde (2010). 

Segundo Capela e Paiva, no tocante às questões de saúde das 

populações, com ênfase no segmento idoso, as autoras afirmam 

que “assim como há várias populações, há diferentes e desiguais 

processos de envelhecimento” (CAPELA; PAIVA, 2019, p. 219). Segundo 

Junior (2017), o aparelho estatal deveria ter uma política de saúde 

forte, que possibilitasse a redução da violência estrutural sofrida 

pela pessoa idosa, minimizando a falta de programas de saúde que 

visem à atenção a idosos usuários de álcool e outras drogas.

 O atual momento de pandemia aumentou a preocupação de 

organizações mundiais sobre a saúde mental da população idosa. 

O impacto do isolamento social, das mudanças na organização 
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familiar (principalmente intergeracionais), da incerteza quanto ao 

futuro, das mudanças na rotina, da diminuição do contato social 

e das dificuldades na manutenção de vida são fatores que podem 

ocasionar uma maior vulnerabilidade social, o que se mostra mais 

preocupante nos países com maior desigualdade social. 

No Brasil, de acordo com o IBGE (2018), a concentração de renda 

aumentou em 2018, cujo rendimento mensal do 1% mais ricos do país 

é quase 34 vezes maior do que o rendimento da metade mais pobre 

da população. A desigualdade social afeta diretamente a qualidade 

de vida da grande maioria da população, e a população idosa requer 

cuidados mais essenciais e particulares. 

O que é evidenciado, no entanto, é um apagamento desse público, 

que não é reconhecido nem atendido pelo Estado, sendo reduzido 

socialmente. Isso mostra uma expressão da questão social que requer 

repostas e alternativas coletivas para proteção de um segmento 

significativo da sociedade. 

Para tanto, segundo Wendy Brown (2019), para que a democracia 

exista de fato é necessária a consolidação de alguns princípios: igual-

dade política e justiça social. Somente a igualdade política assegura 

que a composição e o exercício do poder político sejam autorizados 

pelo todo e de responsabilidade do todo e nessa perspectiva a justiça 

social pode ser alcançada.

4.CONCLUSÃO

Com o desmonte dos direitos da classe trabalhadora e com a política 

de governo que recusa ampliar investimentos nas políticas públicas, 

é necessário fomentar debates mais contundentes e conhecimentos 

científicos que comprovem a real necessidade e relevância desses 

investimentos para a sociedade. Diante desse cenário, é fundamental 

considerar que o envelhecimento populacional é uma das consequên-

cias da transição demográfica e tem diferentes contextos regionais.
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São necessários melhores atendimentos vinculados às políticas 

sociais, que inclui a saúde mental, que requer repensar em estratégias 

articuladoras de diversas áreas profissionais no atendimento inte-

gral à saúde mental. Assegurar a qualidade de vida inclui o cuidado 

em saúde mental, que requer articulações políticas que visem um 

projeto societário pautado na justiça social e na igualdade de direitos. 

Há uma preocupação com a saúde mental da população idosa, 

pois, como foi descrito, existe uma grande demanda dessa área, mas 

poucos estudos a esse respeito, assim como uma redução social do 

sujeito idoso. O aumento gradativo e acelerado da população idosa e 

sua saúde mental são questões de saúde pública e, com o neolibera-

lismo de ultra direita, existe uma preocupação no apagamento social 

dessas situações, pois evidencia-se uma tendência em naturalizar 

o sofrimento humano e estigmatizar o idoso. 

Não há medidas de proteção social que favoreçam a qualidade de 

vida da população que envelhece. A sua grande maioria é esquecida 

pelo Estado, pois as ações políticas de austeridade só violam os 

direitos da classe trabalhadora, maximizando a desigualdade social. 

Defender a saúde da população idosa engloba também saúde 

mental. Como profissional Assistente Social, ao mesmo tempo que 

se resiste às injustiças sociais, busca-se a inclusão dos sujeitos aos 

direitos sociais. Um meio de defesa é dar visibilidade às expressões 

da questão social, provocar reflexões e gerar inquietações para 

possíveis estratégias coletivas de enfrentamento.

REFERENCIAS

AMARANTE, Paulo; NUNES, Monica de Oliveira. A Reforma Psiquiátrica no 
SUS e a Luta por uma Sociedade sem Manicômios. Ciência & Saúde Coletiva 
vol. 23, n.6. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413- 
81232018236.07082018.

AMARANTE, Paulo. Loucos pela Vida: a trajetória da reforma psiquiátrica 
no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1995.



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 227

BRASIL. Lei N° 10.216, de 06 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras de transtorno mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental. 2001.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Organizadora da IV 
Conferencia Nacional de Saúde Mental-Intersetorial. Relatório Final da 
IV Conferencia Nacional de Saúde Mental- Intersetorial. 27 de junho a 01 
de julho. Brasília: Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, 2010.

______. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria N° 3.088, de 23 
de dezembro de 2011. Brasília. 2011.

_____. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria N° 3.588, de 21 
de dezembro de 2017. Brasília. 2017.

_____. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria N° 2.434, de 15 
de agosto, de 2018. Brasília. 2018.

______. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro Portaria N° 3.659, de 14 de 
novembro, de 2018. Brasília. 2018.

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Primeiro 
Boletim Epidemiológico de Tentativas e Óbito por Suicídio no Brasil de 
2017. Volume. 48 Brasília, 2017.

______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Concentração de 
renda no Brasil em 2018. Disponível em: agencianoticias.ibge.gov.br. Última 
atualização 20/10/2019.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas. Coordenação-Geral de Saúde Mental, 
Álcool e Outras Drogas. Nota Técnica Nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS. 
Brasília, 2019.

BROWN, Wendy. Nas Ruinas do Neoliberalismo: a ascensão da política 
antidemocrática no ocidente. São Paulo: Ed. Filosófica Politeia, 2019.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: ensaios sobre 
a sociedade neoliberal. 1.ed. São Paulo: Boitempo, 2016.

DESVIAT, Manuel. A Reforma Psiquiátrica. 2.ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2015.

DURKER, Christian et al. Para uma Arqueologia Neoliberal Brasileira. In: 
SATAFLE, Vladimir; JUNIOR, Nelson da Silva; DUNKER, Christian (Orgs.). 
Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Belo Horizonte: 
Autentica, 2021.



M A R I A I S A BE L B . BE L L INI •  N A DI A NN A R . M A RQUE S • C A R IN O . K . L I S B O A • JA NE C . P R AT E S • ORG S .228

JUNIOR, Roberto da Cruz Fonseca. Envelhecimento e Saúde: projeções para 
um futuro. In: GROSSI, Patricia Krieger; JR. Roberto da Cruz Fonseca; DUARTE, 
Joana das Flores (Organizadores). Expressões de violência: experiencias de 
intervenção e pesquisa em serviço social. 1.ed. Curitiba: Appris, 2017

MOTA, Elisabete Ana. O Mito da Assistência Social: ensaios sobre Estado, 
politica e sociedade. 4. Ed. São Paulo. Cortez, 2010.

NETTO, José Paulo. Cinco Notas a propósito da Questão Social. Brasilia: 
Temporalis. n. 3, 2001.

OLSCHOWSKY, Agnes; et al. Avaliação das parcerias intersetoriais em saúde 
mental na estratégia saúde da família. Texto & Contexto enferm. V.23, n.3, 2014.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAUDE. A Saúde Mental pelo Prisma da Saúde 
Pública. Relatório sobre a saúde no mundo 2001. Saúde Mental: nova 
concepção, nova esperança . Genebra: OPAS/OMS, 2001.

ORG A NIZ AÇ ÃO PA N - A MER IC A N A DE S AÚDE (OPA S ) e 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), 2018. Disponivel em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=5882:investimentos-em-saude-mental-devem-aumentar-para-atender-

-as necessidades-atuaisdas-americas&Itemid=839. Acesso em: 12/09/2019.

PILLON, Sandra Cristina et al. Perfil dos idosos atendidos em um centro de 
atenção psicossocial - álcool e outras drogas. Esc. Anna Nery vol.14 no.4 Rio 
de Janeiro Oct./Dec. 2010 Disponivel em: http://dx.doi.org/10.1590/S1414- 
81452010000400013. Acesso em: 20/09/2020

SATAFLE, Vladimir; JUNIOR, Nelson da Silva; DUNKER, Christian (Orgs.). 
Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Belo Horizonte: 
Autentica, 2021.

SOARES, Nanci; PAIVA, Salvea de Oliveira Campelo e; TEIXEIRA, Maria Solange. 
A Velhice do/a Trabalhador/a e sua relação com a Política de Saúde em 
Tempos de Crise e Contrarreforma. In: TEIXEIRA, Maria Solange PAIVA, Salvea 
de Oliveira Campelo; SOARES, Nanci. Envelhecimento e politicas sociais em 
contexto de crises e contrareformas. Curitiba: CRV, 2019.

URUGUAY. Ministério de Salud e Programa Nacional de Salud Mental. Dia 
Nacional de Prevención de Suicidio. 17 de julio de 2018.

VASCONCELOS, Eduardo Mourão. Os processos de Reforma Psiquiátrica no 
Contexto Internacional e Brasileiro. In: Reforma Psiquiátrica, tempos sombrios 
e resistência: Diálogos com o marxismo e o serviço social. Campinas: Papel

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5882:investimentos-em-saude-mental-devem-aumentar-para-atender-as
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5882:investimentos-em-saude-mental-devem-aumentar-para-atender-as
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5882:investimentos-em-saude-mental-devem-aumentar-para-atender-as


5. EIXO MIGRAÇÃO
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A reflexão desenvolvida neste artigo compreende o migrante, como 

sujeito da classe trabalhadora que vivencia demasiadamente con-

dições e relações precárias que intensificam a exploração destes 

trabalhadores que se deslocam entre diferentes ocupações e territó-

rios. Constitui-se assim, a relação entre o movimento migratório e o 
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processo de expansão do capital na direção da acumulação, visto que 

a acumulação capitalista produz uma população trabalhadora que é 

refutada, disponível para ser lançada em diferentes locais e ramos de 

produção. A partir de análise materialista histórica, é necessário ao 

refletir sobre suas variadas determinações (econômicas, sociais, cul-

turais, políticas e territoriais) considerando a expropriação dos meios 

de subsistência e a exploração histórica do trabalho destes migrantes. 

Nesse sentido, apesar de o deslocamento ser reconhecido como 

um processo histórico e de âmbito mundial, a temática da migração 

e, principalmente, do refúgio passou a adquirir significativa centra-

lidade apenas no contexto pós-guerras, tendo em vista os trágicos 

acontecimentos de violações de direitos sucedidos na Segunda 

Guerra Mundial (1939 - 1945). Desse modo, após esse período cons-

tituiu-se a Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945, a qual 

apresentava como objetivo 

(...) preservar a paz e a segurança no mundo e promover 

a cooperação internacional para a resolução de pro-

blemas econômicos, sociais, culturais e humanitários. 

Deste modo, com sede em Nova York, a ONU passou 

a ser responsável, entre outras coisas, pela mediação 

entre países com disputas territoriais e de fronteiras 

(ALMEIDA; RIGOLIN, 2006, p. 156).

Ademais, por meio dessa instituição, criou-se a Declaração 

Universal de Direitos Humanos de 1948, instrumento que é definido 

como o precursor da concepção contemporânea dos direitos huma-

nos. Salienta-se que o campo dos direitos humanos é movido por 

contradições, entraves, conquistas e lutas sociais. 

Devido ao intenso processo migratório experienciado no período, 

realizou-se a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto 

dos Refugiados de 1951, a qual tipificou a categoria de refugiados 
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em consequência das guerras e no ano de 1967, por meio de um 

Protocolo, ampliou-se o entendimento dessa situação migratória. 

Logo, entende-se que refugiados são grupos ou indivíduos que 

(...) receando com razão serem perseguidos em virtude de 

sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo 

social ou das suas opiniões políticas, se encontrem fora 

do país de que tem a nacionalidade e não possam ou, em 

virtude daquele receio, não queiram pedir a proteção 

daquele país (Estatuto dos Refugiados de 1951, com as 

alterações introduzidas pelo Protocolo de 1967).

Destaca-se que mediante o envolvimento estabelecido com a 

questão da mobilidade em voga e pela compreensão da necessi-

dade de um aporte a esses grupos específicos para o encontro de 

soluções adequadas e duradouras para os problemas que as afligem, 

a ONU se constitui como um dos principais órgãos internacionais 

para a proteção da população migrante forçada. Esta organização 

internacional é, inclusive, uma fonte de recursos para os projetos e 

programas sociais de ajuda humanitária a essa população. Destaca-

se que, como resultado de seu trabalho, no ano de 1950, foi criada a 

principal instituição de caráter humanitário que assegura a prote-

ção específica dos migrantes forçados no mundo até o momento: 

o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). 

Mostra-se importante salientar que se compreende como de extrema 

importância e reitera-se a necessidade do trabalho realizado junto 

a essa população. Entretanto, salienta-se que, pelo seu caráter de 

ajuda humanitária (humanitarismo), demonstra ter limites em sua 

atuação, relacionados à emergencialidade e focalização de ações. 

A Declaração de Cartagena de 1984 reforçou a ideia de estabeleci-

mento da proteção aos refugiados, de acordo com a realidade viven-

ciada pelos povos, trazendo à tona as particularidades presentes nos 
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continentes. Assim, esse documento amplia as definições de refúgio 

para “também aqueles que se deslocam para fugir de qualquer circuns-

tância que seja considerada como grave violação de direitos humanos” 

(BARBOZA; BACK, 2016, p. 98). Dessa forma, expressou-se como uma 

conquista para a proteção internacional, uma vez que evidencia a 

grave e generalizada violação de direitos que caracterizam o refúgio. 

Inclusive, tal Declaração subsidiou a definição do status de refúgio nas 

legislações de inúmeros países do mundo, inclusive, no Brasil - sendo 

considerado país signatário de tais Convenções e Protocolos.

Nesse sentido, em 1997 foi promulgada a Lei nº 9.474, que dispõe 

sobre a implementação do Estatuto dos Refugiados no país. De modo 

que o Brasil se tornou um pioneiro na regulamentação de uma lei 

nacional para a proteção das populações refugiadas, sendo o primeiro 

na América Latina. Contudo, apesar dos avanços observa-se que os 

critérios para o recebimento de status de refugiado ainda são os da 

Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, o que implica diretamente 

em ações que não abrangem a proteção necessária diante da totalida-

de complexa do fenômeno do deslocamento involuntário. O Comitê 

Nacional para Refugiados (CONARE), tipificado na Lei de 1997, é cons-

tituído por representantes governamentais e não-governamentais, 

vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Realiza suas 

ações de forma articulada com os demais ministérios, o que implica 

na tentativa de uma construção de uma rede de proteção funcional e 

viável voltada para a população migrante. No entanto, estrutura-se de 

forma insuficiente, carecendo por mais ações que viabilizem políticas 

públicas intersetoriais e específicas para essa população.

Na legislação brasileira, os processos de mobilidade humana con-

temporâneos se diferenciam enquanto motivação e trajetória em dois 

principais grupos: os refugiados e os migrantes. A migração é compre-

endida como passagem de um lugar para o outro, a entrada ou saída 

de indivíduos, em busca de melhores condições de vida, de uma região 

para a outra, ou de um país para o outro. A Lei de Migrações brasileira 
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(n.º 13.445/2017), define o imigrante como a “pessoa nacional de outro 

país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária 

ou definitivamente no Brasil”. Nesse sentido, determina os direitos e 

deveres dos imigrantes, regulando a sua entrada e estadia no país, a 

acolhida humanitária, bem como estabelece os princípios e diretrizes 

nas políticas públicas desse segmento. A Lei de Migração revogou o 

antigo Estatuto do Estrangeiro, a Lei n. 6.815 de 1980, o qual havia 

sido elaborado durante o período ditatorial e tratava a mobilidade 

com base em uma lógica de segurança nacional e de proteção do 

mercado interno e, portanto, a Lei de Migração significa um avanço 

importante no âmbito normativo, mas que ainda carece de estratégias 

que alcancem, na plenitude, a sua integralização.

A partir dessa breve introdução a respeito das leis de migração, 

da apresentação do sistema internacional de proteção à população 

migrante e da compreensão da disputa de interesses que há no con-

junto dessa temática, esta produção apresentará análises reflexivas 

sobre o contexto migratório no Brasil e as expressões da questão 

social que estão englobadas nesse fenômeno, bem como evidenciará 

os desafios que se colocam para as políticas sociais públicas, que 

se encontram em contexto de atravessamentos e rebatimentos do 

neoliberalismo, para consolidar os direitos e proteções que deveriam 

ser garantidas para esta população. 

2.1 CONTEXTO MIGRATÓRIO BRASILEIRO E AS EXPRESSÕES  
DA QUESTÃO SOCIAL

Segundo o relatório anual do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados, Refúgio em Números (2020), somente no ano de 

2020 o Brasil recebeu 28.899 solicitações de reconhecimento da 

condição de refugiado. O dado representa uma significativa variação 

em comparação ao ano de 2019, momento em que o país recebeu 

82.552 solicitações, sendo essa a maior quantidade de solicitações 
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registradas para um único ano em toda série histórica desde a 

regulamentação do estatuto do refúgio pela legislação brasileira. 

Torna-se impossível desassociar tal variação entre os anos supra-

citados do contexto de maiores restrições à circulação de pessoas 

e controle de fronteiras, a partir do mês de março de 2020, quando 

medidas de restrições à entrada de estrangeiros no país foram toma-

das em razão da pandemia da SARS-CoV2, comumente denominada 

de COVID-19. Todavia, mostra-se importante enfatizar que apesar 

das medidas estabelecidas, o processo migratório continuou sendo 

realizado por vias alternativas, uma vez que a necessidade apresen-

tada em certos contextos torna inviável a espera pela abertura de 

fronteiras. Logo, a travessia acarreta, não somente em uma série de 

riscos a essa população e agravo nas violações de direitos humanos, 

como também desencadeia um processo dificultoso para regulariza-

ção migratório quando já estabelecido em território nacional, tendo 

em vista as portarias vigentes no período de 2020 que impediam a 

documentação daqueles que ingressaram de forma irregular. Nesse 

sentido, desencadeando e/ou perpetuando violações de direitos a 

esse segmento, aprofundando as desigualdades e deixando a popu-

lação migrante e refugiada à margem social.

Cabe sinalizar que a maior parte das pessoas que solicitaram re-

conhecimento da condição de refugiado no Brasil, em 2020, possuíam 

a nacionalidade venezuelana, ou tinham na Venezuela o seu país de 

residência habitual. Foram 17.385 solicitações de reconhecimento da 

condição de refugiado que corresponderam a cerca de 60,2% do total 

de solicitações de reconhecimento da condição de refugiado recebi-

das pelo Brasil naquele ano. Logo em seguida, destaca-se também o 

número significativo de pessoas de nacionalidade haitiana, ou que 

tinham no Haiti o seu país de residência habitual: 6.613 solicitantes 

de reconhecimento da condição de refugiado, que representaram 

22,9% do total de solicitações de reconhecimento da condição de 

refugiado em 2020 (CAVALCANTI; OLIVEIRA e MACEDO, 2020). 
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Atualmente, a Venezuela é reconhecida por órgãos internacio-

nais como um cenário de grave e generalizada violação dos direitos 

humanos e esse contexto se apresenta fortemente correlacionado 

com as dinâmicas de mobilidade internacional forçada justificando 

os dados apresentados. 

 O “aprofundamento da crise estrutural do sistema tem elevado 

o fluxo de migrantes e de refugiados, revelando a barbarização e 

mercantilização de todas as dimensões da vida” (SANTOS, 2016, p. 

8). Destarte, o fenômeno da migração, seja essa espontânea ou 

forçada, apresenta intrínseca relação com a sociedade capitalista, 

de modo que a origem dos fluxos de deslocamento apresenta-se 

enquanto “resultado de processos estruturais que, condicionados ao 

saldo de transformações globais, resultam em fatores de expulsão 

populacional” (ALVES, 2006, p. 22 apud SCHMITZ, 2009). Assim, a 

migração engendrada nas contradições inerentes ao capitalismo, é 

permeada por múltiplas expressões da questão social que eviden-

ciam violação de direitos humanos, empobrecimento, desemprego, 

dentre outros e, simultaneamente, a resistência desse segmento 

social e da sociedade frente a essas situações. 

Sendo assim, no contexto de liberalização da vida e do Estado, 

a questão social deve ser apreendida para além da produção de 

desigualdades e resistências, pois ela expressa

(...) a banalização do humano, resultante de indiferença 

frente à esfera das necessidades das grandes maiorias 

e dos direitos a elas atinentes. Indiferença ante os des-

tinos de enormes contingentes de homens e mulheres 

trabalhadoras – resultados de uma pobreza produzida 

historicamente (e, não, naturalmente produzida) –, uni-

versalmente subjugados, abandonados e desprezados, 

porquanto sobrantes para as necessidades médias do 

capital. (IAMAMOTO, 2008, p. 123).
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Portanto, ressalta-se que ao apreender a questão social a partir 

de sua raiz comum, que se desenvolve no movimento do real em uma 

perspectiva histórica, cujas transformações/mutações são media-

tizadas por determinações sociais, econômicas, políticas e culturais, 

vislumbra-se como “indissociável do processo de acumulação e dos 

efeitos que produz sobre o conjunto das classes trabalhadoras, o 

que se encontra na base da exigência de políticas sociais públicas.” 

(IAMAMOTO, 2001, p. 11).

As escolhas por políticas neoliberais e pela aceitação das re-

comendações do Consenso de Washington4 produziram na cena 

pública a criação de políticas sociais cuja orientação à seletividade, 

focalização e descentralização estão no cerne da sua concepção, 

planejamento e direcionamento. No contexto atual, a questão social 

assume proporções exponenciais e potencializam as desigualdades 

sociais em um nível de desastre social (IAMAMOTO, 2008 apud 

SOARES, 2008) e em “resposta” às desigualdades sociais, surgem 

estratégias filantrópicas e com caráter de benemerência com forte 

apelo aos programas focalizados de “combate à pobreza”, acompa-

nhadas do amplo desmonte das políticas públicas e da desestrutu-

ração dos serviços, quando estes não são privatizados, cuja gestão, 

planejamento e execução passam a ser exercidos pela sociedade 

civil, através das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), realidade 

vivenciada concretamente por migrantes e refugiados, haja vista a 

4  O Consenso de Washington (1989) indica a delimitação de um conjunto de políticas econô-

micas que passariam a orientar as ações dos Estados nacionais endividados com as agências 

multilaterais, a exemplo do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM). Dentre 

elas estavam o i) liberalismo da economia; ii) privatização das estatais e terceirização de ser-

viços (abertura para as publicizações dos serviços não exclusivos do Estado – OSC, OSCIPs); iii) 

reestruturação e redução da intervenção do Estado na economia. No Brasil tal reordenamento 

teve mais fôlego após a promulgação da Constituição de 1988, cujos governos posteriores – com 

destaque ao governo de Fernando Henrique Cardoso - adotaram medidas econômicas de corte 

neoliberal. Em contraposição dessas medidas se tem a redução dos direitos sociais, a flexibi-

lização da legislação trabalhista, a adoção de políticas sociais a partir do trinômio neoliberal: 

focalização, privatização e descentralização, ocasionando o aumento das desigualdades sociais.
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quase inexistência de política públicas voltadas a essa população. 

Nesse processo, Iamamoto (2008) ressalta que

(...) Ao mesmo tempo expande-se a compra e venda de 

bens e serviços, alvo de investimentos empresariais que 

avançam no campo das políticas públicas. A atual desre-

gulamentação das políticas públicas e dos direitos sociais 

desloca a atenção à pobreza para a iniciativa privada ou 

individual, impulsionada por motivações solidárias e be-

nemerentes, submetidas ao arbítrio do indivíduo isolado 

e ao mercado e não à responsabilidade pública do Estado, 

com claros chamamentos à sociedade civil. (p. 126).

Nas últimas décadas, com a crise estrutural e cíclica do capital, 

tem-se constatado a agudização das expressões da questão social, 

as quais são marcadas, entre outras, pela crescente desigualdade 

entre classes, apropriação, por parte da classe burguesa, da riqueza 

socialmente produzida, produção de desigualdades sociais, sexuais 

e de gênero, étnico-raciais, geracionais, culturais, econômicas, a 

mobilidade humana por meio dos deslocamentos forçados, bem 

como o aumento da violência, “revelando a barbárie cotidiana que 

assola sem trégua a classe trabalhadora” (BOSCHETTI, 2017 p. 55). 

Paralelamente se vê a luta e a resistência frente às agruras postas 

na cena contemporânea, mesmo que, em determinados momentos, 

careçam de maior organização e articulação política.

Nesse espectro, ao observar o refúgio, torna-se essencial que 

se reconheça que essa condição de deslocamento é proveniente de 

situação de perseguição vivenciadas pelos sujeitos em seus países de 

origem por questões de raça, ideologia, religião, orientação sexual e 

cultural, promovidas dentro de uma lógica de ascensão dos interesses 

neoliberais. Pois, o modelo liberal necessita gerar situações de extrema 

vulnerabilidade social, de banalização da vida humana, de xenofobia, 

de segregação, de estigmas, entre outros, para o fortalecimento 
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e reprodução dos interesses de determinada classe na sociedade. 

Porém, o desenraizamento brusco pela busca de sobrevivência em 

outro país, acarreta diferentes processos de exclusão, formas de 

subalternidade, dentre outros elementos que são experienciados por 

esses indivíduos. Visto que o estigma de preconceito pré-estabelecido 

na sociedade, bem como das barreiras sociais, culturais, econômicas 

e políticas presentes no novo local, resulta em uma série de dificul-

dades e limitações para acesso aos direitos, serviços e informações, 

impedindo a plena garantia de direitos humanos. 

Ademais, faz-se necessário frisar que a mobilidade individual do 

trabalhador produz influências de contrapeso sobre a mobilidade 

geográfica da força de trabalho, independentemente da vontade 

dos próprios trabalhadores (HARVEY, 2008 apud SANTOS, 2016, p. 

6). Porém, em contrapartida, o próprio processo migratório no atual 

contexto de desenvolvimento do capitalismo favorece o crescimento 

do exército industrial de reserva, fenômeno que acaba por beneficiar 

as grandes empresas. Tal movimento acaba requerendo a criação 

de meios de controle social, nessa lógica, criam-se políticas e leis 

de migração cada vez mais repressivas, punitivas e discriminatórias 

(SANTOS, 2016). Logo, a conjuntura exposta imprime a importância 

da luta pelos princípios democráticos e pelos direitos humanos.

É mister, a construção de estratégias como um instrumento 

de suma importância para inclusão no novo território, buscando a 

garantia e o acesso aos direitos sociais e possibilitando a formação 

de espaços de resistência e de fortalecimento. Entre os mecanismos 

tidos como importantes para que isso ocorra, destaca-se o sistema 

de seguridade social.

2. 2 POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERSETORIAIS 

Ao que tange a população migrante é importante ter nitidez que 

as respostas para a garantia de direitos devem apresentar cará-



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 241

ter ampliado, de forma intersetorial e que partam do Estado. A 

Constituição Federal de 1988 estabelece o sistema de proteção 

social brasileiro constituído pela Seguridade Social que, conforme 

o Art. 194, “compreende um conjunto integrado de ações de inicia-

tiva dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” 

(BRASIL, 1988). Sendo esse composto pelo tripé: Saúde, Assistência 

Social e Previdência Social. Inclusive, carrega em sua essência o 

princípio de universalidade, dessa forma, defende os direitos dos/as 

brasileiros/as e de migrantes e refugiados/as de forma igualitária 

concomitantemente. Ademais, tanto a Lei do Refúgio, quanto a Lei 

de Migração, são regidas pela universalidade e interdependência 

dos direitos humanos, garantindo o pleno acesso à documentação, 

ao trabalho formal, à seguridade social, à educação, à moradia e 

a serviços bancários, com a particularidade que a Lei do Refúgio 

garante a proteção contra a devolução involuntária ao país de 

origem. No entanto, a existência da legislação, por si só, mostra-se 

insuficiente. Nesse aspecto, ressalta-se o enfraquecimento das 

expectativas de alcance do caráter universal dos direitos humanos 

e o fortalecimento de ações de cunho emergencial, focalizadoras, 

precarizadas quando tratadas no âmbito da migração. O que reper-

cute inclusive nos níveis de proteção social à população migrante 

que se encontra no país. 

Ressalta-se que a política social situada nos marcos do capita-

lismo também possui um caráter contraditório, cabendo apreender 

tais contradições a fim de superar a visão tradicional de políticas 

sociais como mecanismo de redistribuição de renda e minimização 

das expressões da questão social. Também é necessário apreender 

que as políticas sociais neste contexto do capitalismo não são ca-

pazes de reverter o quadro de desigualdades sociais.
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Contudo, levar as políticas sociais ao limite de cobertura 

numa agenda de lutas dos trabalhadores é tarefa de 

todos os que têm compromissos com a emancipação 

política e a emancipação humana, tendo em vista elevar 

o padrão de vida das maiorias e suscitar necessidades 

mais profundas e radicais. Debater e lutar pela amplia-

ção dos direitos e das políticas sociais é fundamental 

porque engendra a disputa pelo fundo público, envolve 

necessidades básicas de milhões de pessoas com o 

impacto real nas suas condições de vida e trabalho e 

implica um processo de discussão coletiva, socialização 

da política e organização dos sujeitos políticos. (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011, p. 190).

Nesse sentido a política social assume um caráter estratégico 

dentro do capitalismo, sendo necessário compreender como uma 

forma, um mecanismo de proteção, mobilização e organização social. 

Destarte, compreende-se que a proteção social é

(...) um conjunto de ações, institucionalizadas ou não, que 

visam proteger a sociedade ou parte dela dos impactos 

de riscos naturais e/ou sociais que incidem sobre o indi-

víduo e a coletividade, riscos que decorrem fundamento 

realmente das desigualdades sociais que acompanha os 

diferentes estágios da sociedade capitalista. A proteção 

social se expressa como mediações de representação 

entre o estado é a sociedade e se consolida como estra-

tégia de atendimento das necessidades sociais a partir 

do reconhecimento da classe trabalhadora como ator 

político fundamental para a produção e reprodução 

dessa sociedade. (MENDES, WÜNSCH; COUTO, s/d, p. 277).

Sendo o processo de mobilidade humana um fenômeno complexo 

e compreendido como uma das múltiplas expressões da questão so-
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cial é importante que essa questão seja incorporada na agenda para 

ampliação dos debates a respeito da temática e para elaboração de 

políticas públicas e sociais de acordo com as especificidades desse 

segmento. Visto que, unicamente por meio de tais ações se poderá 

criar estratégias de respostas mais efetivas, se garantir os direitos 

para essa população e avançar na realidade do cenário migratório. 

Além do exposto, conforme afirma Pereira (2014), por meio da inter-

setorialidade estabelece-se respostas contrárias à setorialização e 

propõe a integração e articulação dos saberes e atuação dos serviços 

que compõem as políticas públicas. Nesse sentido, mostra-se impor-

tante o estabelecimento de intervenções articuladas entre a rede 

setorial a fim de construir o acesso aos direitos de forma ampliada.

Na atualidade, o sistema de proteção social apresenta falhas na 

constituição de um sistema efetivamente capaz de proporcionar 

a inserção social no território de acolhida, bem como de garantir 

o atendimento às demandas apresentadas por essa população 

de forma qualificada - seja pelo desconhecimento dos direitos de 

migrantes e refugiados ou pelo desmonte dos serviços públicos. 

Dentre os profissionais que trabalham nas distintas políticas 

sociais, se encontram o(a)s assistentes sociais. O Serviço Social, 

enquanto profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho 

e que se aporta no método materialista histórico-dialético apre-

senta elementos importantes para compreender os processos dos 

movimentos migratórios e das crises humanitárias intrínsecas ao 

modelo capitalista vigente. Além disso, possui em seu conjunto de 

competências a possibilidade de articular as dimensões teórico-

-metodológica, técnico-operativa e ético-política, que permitem o 

desvendamento das contradições de classe, inerentes ao modo de 

produção capitalista que afetam os migrantes, bem como colabora 

na realização de mediações e estratégias de luta frente às comple-

xas questões que envolvem o fenômeno da migração e do refúgio, 

contribuindo para consolidação dos direitos dessa população. 
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3. CONCLUSÃO

O expressivo aumento do fluxo migratório traz consigo relevantes 

desafios para as políticas sociais públicas que se encontram em um 

contexto de atravessamentos e rebatimentos do neoliberalismo. No 

Brasil, a conjuntura que conjuga crise econômica, política e sanitá-

ria exacerbadas em tempos de pandemia, agrava as expressões da 

questão social que rebatem diretamente em fenômenos complexos, 

como o da mobilidade humana, requisitando das políticas sociais 

atenção para as especificidades destes grupos que exigem respostas 

transversais no âmbito das políticas públicas, envolvendo questões 

de direitos humanos, assistência social, jurídicas, trabalhistas, de 

segurança pública, educação, saúde, entre outras.

Ademais, alerta-se para a necessidade de o Estado reconhecer 

efetivamente a pauta migratória como sendo prioritária no deli-

neamento de políticas sociais e econômicas, haja vista que o país 

tem registrado o recebimento de muitas solicitações de refúgio 

e residência, majoritariamente provenientes de deslocamentos 

forçados, motivados por uma grave violação de direitos humanos.

Por fim, cabe reiterar a premissa de que, tanto no ordenamento 

jurídico brasileiro quanto no plano internacional, os migrantes são 

sujeitos de direitos, com direitos e proteções asseguradas, fazen-

do-se necessário avançar nos mecanismos de garantia de proteção 

e integração por parte do Estado, sociedade civil e organismos 

internacionais.
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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa que subsidia a elaboração deste artigo é intitulada 

“Monitoramento da saúde, acesso a EPIs por técnicos de enferma-

gem, agentes de combate às endemias, enfermeiros, médicos e 

psicólogos no município do Rio de Janeiro em tempos de Covid-19”5. 

1  Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV-

FIOCRUZ) e Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (ESS-UFF). E-mail: 

leticiabatistas@gmail.com 
2  Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV-

FIOCRUZ).
3  Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV-

FIOCRUZ).
4  Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV-

FIOCRUZ).
5  Informações sobre a pesquisa podem ser acessadas em: https://covid19susrj.fiocruz.br/

monitoramento-da-sa%C3%BAde-acesso-%C3%A0-epis-de-t%C3%A9cnicos-de-enferma-

gem-agentes-de-combate-%C3%A0s-endemias Esta pesquisa foi realizada respeitando 

as recomendações e exigências da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do EPSJV/FIOCRUZ, em 2020.

mailto:leticiabatistas@gmail.com
https://covid19susrj.fiocruz.br/monitoramento-da-sa%C3%BAde-acesso-%C3%A0-epis-de-t%C3%A9cnicos-de-enfermagem-agentes-de-combate-%C3%A0s-endemias
https://covid19susrj.fiocruz.br/monitoramento-da-sa%C3%BAde-acesso-%C3%A0-epis-de-t%C3%A9cnicos-de-enfermagem-agentes-de-combate-%C3%A0s-endemias
https://covid19susrj.fiocruz.br/monitoramento-da-sa%C3%BAde-acesso-%C3%A0-epis-de-t%C3%A9cnicos-de-enfermagem-agentes-de-combate-%C3%A0s-endemias
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O estudo é financiado através do edital “Encomendas Estratégicas 

Inova Covid-19 Resposta Rápida”, do Programa da Fundação Oswaldo 

Cruz de Fomento à Inovação. 

O objetivo geral desta pesquisa é produzir e ampliar as infor-

mações acerca do impacto da pandemia por Covid-19 na saúde de 

trabalhadores que estão na linha de frente do combate ao novo 

coronavírus, especialmente os técnicos de enfermagem, enfermeiros, 

médicos, psicólogos e agentes de combate às endemias, que atuam 

em serviços públicos de saúde na atenção primária, especificamente 

na Estratégia Saúde da Família (ESF); na atenção psicossocial, es-

pecificamente nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); e nas 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) municipais do Rio de Janeiro.

Trata-se de estudo do tipo quali-quantitativo, realizado com 

profissionais de saúde que atuam em serviços públicos de saúde no 

município do Rio de Janeiro. Participaram da pesquisa 258 profis-

sionais atuantes em serviços que funcionam como porta de entrada 

do SUS: Estratégia Saúde da Família (ESF), Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) municipais e Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS). Assim, foram incluídos técnicos de enfermagem, enfermei-

ros e médicos trabalhadores da ESF e UPA; Agentes de Combate às 

Endemias (ACE) vinculados à ESF; e psicólogos trabalhadores dos 

CAPS. Neste trabalho serão apresentados resultados referentes 

a fase quantitativa do estudo e referentes aos eixos perfil dos 

profissionais e acesso a equipamentos de proteção individual (EPI) 

em tempos de Covid-19.

Foi utilizada amostragem não probabilística, constituindo-se uma 

amostra por conveniência. A pesquisa teve como unidade amostral 

os trabalhadores, com os quais foi realizada interface direta. A divul-

gação da pesquisa aos sujeitos participantes ocorreu por meio dos 

sindicatos de trabalhadores das categorias profissionais incluídas 

no estudo que, após assinatura de termo de anuência, fizeram am-

pla divulgação. Foi enviada mensagem aos trabalhadores através 
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de aplicativo de mensagem via celular, convidando-os a participar 

da pesquisa e disponibilizando o link de acesso ao formulário da 

pesquisa e ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Criou-se diversas estratégias de disseminação da pesquisa, como 

a criação de página em rede social e produção de vídeo sobre a pes-

quisa, entre outras para estímulo à adesão dos trabalhadores e o 

encaminhamento do convite para outros profissionais a participarem 

da pesquisa. A coleta dos dados ocorreu do dia 30 de outubro a 30 

de novembro de 2020. 

O instrumento de coleta de dados consistiu em um formulário 

digital, autoinstrucional, disponibilizado através de sistema locali-

zado no sítio virtual da pesquisa, ambos desenvolvidos em parceria 

com Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica 

em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. No formulário constaram 

perguntas fechadas, relacionadas às condições de saúde e traba-

lho, organizadas em quatro eixos: perfil; acesso a equipamentos de 

proteção individual em tempos de Covid-19; condições de saúde dos 

trabalhadores frente à pandemia; e formação profissional dos tra-

balhadores para atuação no contexto da Covid-19. Os trabalhadores 

responderam sobre suas condições de saúde e trabalho tomando 

como referência o período de abril a outubro de 2020.

2 DISCUSSÃO E RESULTADOS

2.1 PERFIL DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES

Participaram desta fase da pesquisa 258 profissionais de saúde. 

Dentre estes, 76,6% (198) informaram que atuam na ESF, 12,9% (33) 

em UPAs municipais e 10,5% (27) em CAPS.

No que tange às categorias profissionais, os enfermeiros somam 

27,5% (71) dos respondentes; os técnicos de enfermagem 25,6% (66); 

os agentes de combate às endemias (ACE) 21,7% (56); os médicos 

14% (36); e os psicólogos 11,2% (29).
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Em relação à localização da unidade de saúde em que os partici-

pantes da pesquisa trabalham, 49,7% (128) referiram a Zona Norte; 

33,9% (87) Zona Oeste; 12,1% (30) a Zona Sul; e 4,3% (11) o Centro do 

município do Rio de Janeiro. Quanto ao tipo de vínculo empregatício, 

50,8% (131) dos respondentes relataram serem celetistas; 35% (90) 

são estatutários; 6,9% (18) informaram ter contrato temporário; 3,9% 

(10) recebem remuneração por bolsas a partir de pós-graduação nos 

moldes de residência; 2,2% (6) declararam ter “outro tipo” de vínculo; 

e 1,3% (3) declarou ter vínculo como pessoa jurídica (PJ). 

Estes resultados revelam a presença de vínculos empregatícios que 

não asseguram estabilidade no emprego e acesso a direitos trabalhis-

tas para profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento 

à pandemia. O vínculo empregatício de PJ e contrato temporário são 

expressões da precarização do trabalho, já que aumentam a vulnera-

bilidade do trabalhador ao assédio dos empregadores e a insegurança 

em relação ao futuro, possibilitam a ausência de remuneração em caso 

de adoecimento e, até mesmo, de demissão do trabalhador após o ado-

ecimento e afastamento por Covid-19. A contratação de profissionais 

de saúde com estes tipos de vínculos também vem acompanhada por 

um discurso hegemônico de aparente empreendedorismo, flexibili-

dade e liberdade, o que na prática expressa jornadas exaustivas de 

trabalho, transferência de riscos e custos aos trabalhadores, além 

da não garantia de acesso aos direitos trabalhistas (SIMESP, 2020).

No que se refere ao perfil de gênero, a maioria dos respondentes 

é de mulheres, 77,2% (199), 22,6% (58) são homens, e 0,2% (1) preferiu 

não informar. O resultado, referente ao gênero, encontrado na pre-

sente pesquisa, também reflete os achados do relatório divulgado 

recentemente pela pesquisa organizada pelo Núcleo de Estudos da 

Burocracia (LOTTA et. al. 2020), em parceria com a Fiocruz e a Rede 

Covid-19 Humanidades. 

Em todo mundo as mulheres somam 70% da força de trabalho no 

setor da saúde, estão na linha de frente e no centro do enfrentamento 
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à pandemia (ONU, 2020). Os impactos da Covid-19 nas mulheres são 

aprofundados pelas crises econômica e social pela qual já vinha pas-

sando o Brasil antes da pandemia, e são determinados pela estrutura 

desigual, patriarcal e de classes que constitui o modo de produção 

da vida social. A vida das trabalhadoras mulheres, no momento de 

pandemia, é também marcada pelo aprofundamento da desigualdade 

social (IBGE, 2020). Estas seguem se defrontando além da sobrecarga 

de trabalho com as expressões do machismo e com outras conse-

quências do patriarcado, que impõem, historicamente, às mulheres 

trabalhadoras as tarefas do cuidado (NOGUEIRA et al., 2020).

No que concerne à categoria raça/cor, 51,9% (133) são pretos/

pardos, 43,3% (112) declararam ser brancos, 2,2% (6) são indígenas, 

1,9% (5) preferiu não declarar e 0,6% (2) declarou ser amarelo. Quanto 

à faixa etária, 38,8% (100) declararam ter entre 30 e 39 anos, 24,9% 

(64) têm entre 40 e 49, 17,6% (46) têm entre 18 e 29, 14,3% (37) têm 

entre 50 e 59 e 4,3% (11) declararam ter mais de 60. 

Quanto a estar filiado ao sindicato de sua categoria, a maioria, 

51,5% (133), declarou não ser sindicalizado, 33,3% (86) estão filiados a 

sindicato e 15,3% (39) declararam não saber responder. O município do 

Rio de Janeiro, nos últimos 20 anos, tem sido um grande laboratório de 

reformas urbanas e administrativas, efeitos do neoliberalismo, com 

padrões estabelecidos pelo Banco Mundial. Houve consolidação de 

uma administração pública empresarial, com adesão ao modelo de 

gestão público-privada por meio de Organizações Sociais de Saúde. 

Entre 2009 e 2016 houve grande expansão da cobertura em Atenção 

Primária, que subiu de 7,3% para 62,2%. Este processo, ao mesmo 

tempo em que ampliou o acesso ao SUS para a população trabalhadora, 

foi realizado a partir das terceirizações, produzindo fragmentação da 

força de trabalho da saúde, diferentes empregadores e disparidades 

salariais entre trabalhadores da mesma categoria profissional, entre 

outros efeitos deletérios (MORAES REGO, 2020). A não sindicalização, a 

terceirização e os vínculos empregatícios frágeis existentes constituem 
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o processo de precarização do trabalho. Sem organização sindical e 

contratados por Organizações Sociais de Saúde, os trabalhadores do 

setor ficam ainda mais vulneráveis para reivindicação dos seus direitos.

2.2 ACESSO A EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
EM TEMPOS DE COVID-19

A garantia do acesso aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

para os trabalhadores dos serviços de saúde é fundamental para a 

proteção desses profissionais, sendo uma importante medida de 

prevenção e minimização dos riscos de contato com o novo corona-

vírus (Sars-CoV-2). A provisão de EPI foi firmada na Recomendação 

20/2020 do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 2020), com o objetivo de 

garantir a segurança dos trabalhadores, sendo o provimento desses 

equipamentos responsabilidade dos gerentes dos serviços e gesto-

res do SUS. O documento Procedimento Operacional Padronizado 

(2020a), produzido pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde 

(SAPS) - Ministério da Saúde em março de 2020, fornece orientações 

gerais de segurança e uso de EPIs, além de recomendar (re)organi-

zações no processo de trabalho na APS/ESF para os atendimentos 

a casos suspeitos de Covid-19.

No município do Rio de Janeiro, a Resolução da SMS nº 4330/2020 

também orientou a prevenção e organização dos serviços de aten-

ção primária à saúde, seguindo as orientações gerais, que incluem 

a lavagem com água e sabão ou higienização das mãos com álcool 

em gel com frequência, após tocar objetos, outras pessoas ou usar o 

banheiro. Orientou ainda o uso de EPI como máscara cirúrgica, capote 

descartável, touca, luvas, respirador facial (N95) e óculos, mesmo fa-

zendo a ressalva que o uso desses equipamentos tem especificidades 

diferentes a depender da atividade realizada pelo trabalhador.

É importante contextualizarmos que grande parte dessas orien-

tações e resoluções foram elaboradas ainda no começo da pandemia, 

entre março e abril de 2020. Com o cenário político e econômico se 
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agravando, ausência de coordenação do governo federal e desmonte 

das políticas públicas, em especial do SUS, é fundamental mape-

armos se essas orientações estão de fato tendo materialidade no 

cotidiano dos profissionais de saúde aqui pesquisados (NOGUEIRA e 

LACERDA, 2020). A política de desmonte do SUS não é uma novidade 

do período da pandemia, mas esse momento serve para descortinar 

ainda mais a realidade em que vivem os profissionais de saúde e a 

população usuária do SUS.

Quando perguntado a técnicos de enfermagem, ACE, enfermeiros, 

médicos e psicólogos participantes desta pesquisa sobre a água e 

o sabão disponíveis suficientemente nas unidades de saúde em 

que trabalham, no período entre abril e outubro, 82,7% (213) dos 

profissionais responderam que tiveram acesso a essas condições 

em todos os ambientes do seu trabalho, enquanto 17,3% (45) res-

ponderam que não tiveram acesso a água e sabão todas as vezes 

que acharam necessárias. 

O acesso insuficiente a água e sabão revela um dado crítico, princi-

palmente quando identificamos a ausência de condições mínimas para 

o funcionamento de um serviço de saúde. Trata-se de um dado que 

se agrava ainda mais em um contexto de pandemia, em que uma das 

principais medias de prevenção e controle é a adequada higiene das 

mãos. Cumpre destacar que os dados se referem ao Rio de Janeiro, uma 

das maiores cidades do Brasil em termos populacionais, estruturais 

e de capacidade de resposta do sistema de saúde. É inaceitável que 

algum serviço de saúde funcione sem a devida disponibilidade de água 

e sabão, sendo esta uma premissa fundamental em ações de saúde 

pública. Além disso, o direito a água é fundamental ao pleno gozo 

da vida. Esse achado coaduna com pesquisa realizada com Agentes 

Comunitários de Saúde no Rio de Janeiro, que identificou a falta de 

acesso regular a água como agravante para a crise sanitária reflexo 

do vazio de políticas públicas que impactem na determinação social 

do processo saúde-doença (NOGUEIRA et al, 2020). 



M A R I A I S A BE L B . BE L L INI •  N A DI A NN A R . M A RQUE S • C A R IN O . K . L I S B O A • JA NE C . P R AT E S • ORG S .256

Sobre o acesso a insumos, quando perguntados sobre a dispo-

nibilidade suficiente nas unidades de saúde de álcool em gel, 83,6% 

(216) dos profissionais responderam que tiveram acesso sempre 

que necessário a este insumo, enquanto 16,4% (42) dos profissionais 

de saúde sinalizaram que não consideraram suficiente o acesso ao 

álcool em gel em seu local de trabalho.

Cabe destacar que, dentre aqueles que não tiveram acesso suficien-

te a água e sabão, 37,8% (17) também não tiveram acesso a álcool em 

gel, descaracterizando duplamente as medidas de proteção e controle 

esperadas no âmbito de um serviço de saúde. Sobre o acesso aos EPI, 

78,1% (202) dos profissionais da saúde informaram que as unidades 

em que trabalham forneceram os equipamentos, e 21,9% (56) afirma-

ram não ter recebido EPI, no contexto da Covid-19, em suas unidades. 

O percentual de profissionais de saúde respondentes que não 

tiveram acesso aos EPI (21,9%), entre abril e outubro, denota im-

portante exposição ao novo coronavírus dos profissionais que estão 

na linha de frente no combate à Covid-19 no município do Rio de 

Janeiro, para além do descumprimento das resoluções de âmbitos 

nacional e municipal.

 Do total de profissionais que afirmaram ter recebido EPI (202), 

ao serem questionados se a quantidade recebida nas unidades fora 

suficiente, 61,1% (123) afirmaram que sim. Os que não receberam a 

quantidade suficiente foram 32,9% (67) dos participantes, e 6% (12) 

não souberam responder. 

Na pesquisa “Desafios da atenção básica no enfrentamento da 

pandemia da Covid-19 no SUS”, desenvolvida por Bousquat et. al 

(2020), identificou-se que apenas 24% dentre os respondentes da 

região Sudeste informaram que sempre estão disponíveis todos os 

EPIs6 nas Unidades Básicas de Saúde. Esse achado coaduna com o 

6  EPI considerados na pesquisa: Luva cirúrgica, máscara cirúrgica (N95 ou PFF2), óculos 

ou anteparo facial e avental impermeável.
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que foi verificado no presente estudo ao se identificar que, ainda 

que tenham recebido EPI, uma parte significativa dos profissionais 

de saúde não o recebem em quantidade suficiente.

No que se refere à qualidade das máscaras cirúrgicas N95 que 

foram fornecidas aos profissionais que receberam EPI, 45,3% (92) 

afirmam ter sido de qualidade satisfatória, enquanto quase a mesma 

quantidade de profissionais afirmam o contrário: 43,8% (88) disseram 

que a qualidade das máscaras cirúrgicas N95 não foi satisfatória para 

a proteção durante o trabalho. Os profissionais que não souberam 

responder totalizam 10,9% (22). Cabe salientar que a máscara cirúr-

gica N95 tem seu uso indicado para situações específicas. Segundo 

a cartilha elaborada pelo Ministério da Saúde “Recomendações de 

proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento 

de Covid-19 e outras síndromes gripais” (2020b), a N95 é indicada 

para procedimentos geradores de aerossóis e manejo de pacientes 

críticos em emergências e UTI, normalmente utilizados pelos técnicos 

de enfermagem, enfermeiros e médicos.

Diante da característica de disseminação exponencial da Covid-19 

e da sobrecarga dos sistemas de saúde no mundo, a escassez de 

produtos e insumos não foi uma especificidade do Brasil. Em todo 

o mundo viu-se a necessidade de encontrar alternativas para am-

pliar a produção, por exemplo, de EPIs e equipamentos de saúde. 

Nesse contexto, o enfrentamento da pandemia no Brasil exigiria o 

fortalecimento do SUS e do Complexo Industrial de Saúde, a fim de 

atender a demanda. A reconversão industrial é um dos instrumentos 

a ser acionado nessas situações. Trata-se da rápida transforma-

ção de setores industriais flexíveis e que estejam operando com 

baixa utilização da capacidade instalada. Ou seja, uma adaptação 

emergencial visando produzir materiais de primeira necessidade 

temporariamente escassos (DIEESE, 2020). 

Dada a concentração da produção de insumos da área da saúde na 

China e na Índia, alguns países adotaram medidas diretas para a recon-
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versão produtiva voltada diretamente para a produção de respiradores 

e máscaras faciais, entre outros insumos. No Brasil, foram anunciadas 

medidas mais relacionadas à tributação e dispensa de licitação.

O estado do Rio de Janeiro tem um Produto Interno Bruto (PIB) 

industrial equivalente a 11,4% da indústria nacional, é o segundo 

maior PIB do Brasil e o terceiro estado mais populoso. Em maio de 

2020 foi aprovado o Projeto de Lei 2.277/2020, que autoriza incentivos 

fiscais, financiamento sem juros, aporte financeiro do governo do 

estado e intervenção direta na produção das empresas. Iniciativas 

pontuais para a produção de máscaras, protetores faciais e álcool 

em gel foram identificadas, mas nada diretivo e organizado para a 

reconversão industrial que impactasse de fato a disponibilidade de 

EPIs, por exemplo (EPSJV, 2020; DIEESE, 2020).

Além do levantamento sobre o acesso aos EPIs, também é fun-

damental sabermos se esses profissionais receberam orientações e 

capacitações necessárias sobre seu uso e descarte. Almeida (2020) 

observa que, historicamente, o momento de desparamentação dos 

EPIs é de alta chance de contaminação e que nesse período da pan-

demia é fundamental o investimento em treinamentos adequados 

aos profissionais de saúde para que sigam a sequência e a técnica 

correta de colocação ou retirada dos equipamentos.

Em relação ao total dos profissionais de saúde participantes da 

pesquisa (258), 52,5% (136) responderam que a Unidade de Saúde em 

que atuam não proporcionou formação/treinamento sobre o manu-

seio de EPIs no período entre abril e outubro. No entanto, 22,6% (58) 

relataram que foi proporcionado esse treinamento, mas de forma 

insuficiente. Em sequência, 19,2% (49) afirmaram que tiveram um 

bom treinamento, e 5,7% (15) dos participantes responderam que 

houve treinamento, mas não participaram. 

Perguntou-se ainda se a Unidade de Saúde em que o profissional 

atua proporcionou formação/treinamento, mais especificamente 

sobre a Covid-19 e o novo coronavírus. Desse total de 258 participan-
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tes, 44,5% (115) dos profissionais responderam que não foi oferecido 

treinamento sobre a Covid-19 e o novo coronavírus na unidade de 

saúde em que trabalham. Enquanto 28,7% (74) informaram que foi 

proporcionado esse treinamento, mas foi insuficiente. Um total de 

19,6% (50) relataram que tiveram um bom treinamento, e 7,2% (19) 

dos profissionais responderam que houve treinamento, mas não 

participaram. Em relação às Unidades de Saúde, os achados desta 

pesquisa também vão ao encontro da análise de Bousquat et al. 

(2020), uma vez que 34,9% dos profissionais da APS participantes da 

região Sudeste informaram que não tiveram nenhuma capacitação 

em relação ao uso dos EPIs e à Covid-19 em suas unidades.

Observados conjuntamente os profissionais que não tiveram 

formação sobre manuseio e descarte de EPIs, agregados aos que 

tiveram, mas que consideraram insuficiente, teremos um percen-

tual de 74,8% (194) profissionais. Do mesmo modo, agregando os 

profissionais de saúde que não tiveram formação sobre a Covid-19 e 

o novo coronavírus, somados aos que tiveram, mas que consideram 

insuficiente, teremos uma porcentagem de 73,1% (189). 

O achado supracitado sobre formação/treinamento encontra con-

sonância com o estudo realizado por Lotta et al. (2020) da Fundação 

Getúlio Vargas (“A pandemia de Covid-19 e os profissionais de saúde 

pública no Brasil”), publicado em maio de 2020. A pesquisa foi feita 

através de um websurvey com 1.456 profissionais de saúde pública no 

país, com o objetivo de compreender qual a percepção dos profissio-

nais de saúde (ACS, ACE, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem) sobre os impactos da crise sanitária em seu traba-

lho, bem-estar e modo de agir cotidianamente. Os achados dessa 

pesquisa apontam que na região Sudeste 70,2% dos respondentes 

não participaram de treinamento para lidar com o novo coronavírus.

Dentre os 78,1% (202) profissionais de saúde participantes da pes-

quisa que afirmaram terem recebido EPIs na Unidade de Saúde onde 

trabalham, no contexto da Covid-19, 59,1% (119) informaram que se 
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sentem seguros sobre a correta utilização desses EPIs. Entretanto, 

35,3% (71) relataram que se sentem inseguros, enquanto 5,7% (12) não 

souberam responder.Destacamos que, dentre os profissionais que se 

sentem inseguros no manuseio de EPIs, 66% (47) não passaram por 

formação/treinamento durante os meses de abril a outubro. Quando 

somados os profissionais que não tiveram a formação/treinamento 

com os que informaram ter recebido, mas de forma insuficiente, 

obtém-se que 95,3% (68) dos profissionais que se sentem inseguros 

não tiveram formação ou tiveram de modo insuficiente.

Considera-se relevante destacar alguns outros cruzamentos de 

dados que sinalizam dados críticos em relação aos EPI e à segurança 

e à saúde desses profissionais de saúde. Destaca-se que, em relação 

aos 17,3% (45) dos profissionais da saúde que não tiveram acesso 

suficiente a água e sabão, 54,5% (24) também não tiveram acesso aos 

EPIs; e 31,5% (14) também não tiveram acesso ao teste para Covid-19.

No que se refere ao fornecimento de EPIs, dentre os 21,9% (56) dos 

profissionais da saúde que informaram não ter recebido, 32,8% (19) 

têm algum problema ou condição de saúde e 39,1% (22) também não 

tiveram acesso ao teste para Covid-19.

Dos 66 profissionais que responderam não ter recebido EPIs em 

quantidade suficiente para realização do trabalho nas unidades em 

que atuam, 24,2% (16) também afirmaram que não tiveram acesso 

ao teste para detecção de Covid-19. Além disso, dos 123 profissionais 

que afirmaram ter recebido em quantidade suficiente os EPIs neces-

sários em sua unidade, 35,2% (43) afirmam não ter recebido formação 

sobre manutenção e o descarte de EPI. Já 23,1% (28) responderam 

ter recebido formação, porém de forma insuficiente.

Em relação aos 44,4% (115) dos profissionais que responderam 

que não foi proporcionado treinamento sobre a Covid-19 e o novo 

coronavírus na unidade de saúde onde trabalham durante os meses 

de abril a outubro, 88,6% (102) informaram que também não foi 

proporcionado formação/treinamento sobre o manuseio de EPIs, e 
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7,6% (9) afirmaram que foi proporcionado esse treinamento, mas 

de forma insuficiente. Ou seja, praticamente a totalidade daqueles 

que não receberam formação/treinamento sobre a Covid-19 e o novo 

coronavírus também não recebeu informações sobre o manuseio de 

EPIs, indicando uma dupla e superposta falta de cobertura de for-

mação/treinamento dos profissionais participantes. Negligenciar a 

necessidade de qualificação dos profissionais para atuar diante de 

uma emergência sanitária, que exige constante atualização, assim 

como o manejo diferenciado de EPIs, sinaliza falha no processo de edu-

cação permanente que deve ser garantido aos trabalhadores do SUS 

e, consequentemente, fragilidade no cuidado prestado à população.

A partir desses elementos apresentados de modo combinado é 

possível perceber a sucessiva, múltipla e concomitante exposição 

a riscos a que estão submetidos os profissionais da saúde estuda-

dos. Profissionais referiram insuficiente acesso a insumos básicos 

como água e sabão e álcool em gel, a EPIs, a treinamento/formação 

e ao teste para detecção de Covid-19. Alguns desses profissionais, 

conforme exposto, apresentam algum problema ou condição de 

saúde que podem agravar a doença, o que torna ainda mais crítica 

a provisão inadequada de insumos e EPIs verificada. Trata-se de 

achado relevante do ponto de vista da fragilidade das medidas de 

saúde do trabalhador e da trabalhadora, e reflete as lacunas da 

organização dos serviços e do sistema de saúde, contextualizadas 

em uma conjuntura político-institucional marcada por um vazio 

na coordenação federal no enfrentamento da pandemia em curso. 

3. CONCLUSÃO

À guisa das conclusões, os resultados da pesquisa apontam que o 

trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde no SUS pode 

incluir o manuseio de equipamentos pesados e materiais perfuran-

tes e/ou cortantes muitas vezes contaminados por sangue e outros 
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fluidos corporais; a responsabilidade pelo preparo e administração 

de medicamentos; o descarte de materiais contaminados no lixo 

hospitalar; o trabalho predominantemente feminino; os desiguais 

salários; entre outros. A intensificação do ritmo de trabalho aprofun-

dada pela pandemia, a pressão emocional diante de tantos óbitos e 

adoecimentos graves, a falta de equipamentos básicos, o aumento 

do risco existente e as precárias condições de trabalho descrevem 

o atual cenário de trabalhadoras e trabalhadores nesta pandemia. 

Para a reversão deste quadro, além da necessária garantia da 

imunização em massa contra a Covid-19, através do SUS, para toda a 

classe trabalhadora, se faz necessário garantir os direitos trabalhistas 

e um sistema de saúde sem privatizações, com vínculos empregatí-

cios estáveis para os trabalhadores, que promova ações em saúde 

do trabalhador que acolham as necessidades dos profissionais de 

saúde. Para tal, além da atuação de gestões comprometidas com a 

defesa do SUS, é necessária a organização coletiva dos trabalhadores 

para o enfrentamento das consequências do avanço das políticas 

liberais de desmonte da seguridade social que seguem em curso 

(NOGUEIRA e LACERDA, 2020).
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo versa sobre o tema da Reabilitação Profissional 

e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora numa perspectiva de 

análise da proteção social. A temática se insere na discussão da 

Previdência Social enquanto política pública e problematiza o mo-

vimento de contrarreforma que retira direitos dos trabalhadores 

e trabalhadoras no contexto contemporâneo de crise do capital. 

A retirada de direitos da classe trabalhadora tem como ca-

racterística e objetivo central a utilização do fundo público para 

socorrer instituições financeiras, ocasionando desdobramentos 

de contrarreformas sobre as políticas sociais, especialmente as 

da seguridade social, pois estão nelas os interesses dos fundos 

financeiros (SALVADOR, 2019). O modo de produção de uma dada 

sociedade determina como será realizada a distribuição da riqueza 
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socialmente produzida e no capitalismo essa distribuição é efetivada 

sob o comando do capital. O Estado, dessa forma, torna-se o princi-

pal responsável pela distribuição da renda nacional, que se efetiva 

através do orçamento público (NETTO; BRAZ, 2012). 

A Previdência Social é uma política social pública que historica-

mente sofre desmontes na sua estrutura por ser um dos nichos de 

interesse do capital financeiro. Ainda na década de 1990, iniciou-se 

um movimento de contrarreforma da Previdência Social - tanto 

para os servidores públicos, quanto para os trabalhadores e traba-

lhadoras protegidos pelo Regime Geral da Previdência Social. Mais 

recentemente, em 2019, foi aprovada a Emenda Constitucional 103 

(EC/103). As alterações do direito previdenciário trazidas por esta 

Emenda Constitucional foram regulamentadas pelo Decreto nº 10.410, 

de junho de 2020, o qual alterou as legislações que versam sobre o 

Sistema Público de Previdência Social Brasileiro.

A Previdência Social é uma política contributiva e os benefícios 

e serviços previdenciários são garantidos ao trabalhador e à traba-

lhadora que contribuem para a previdência, sendo que estes são 

considerados pela legislação – a cargo de denominação – “segura-

dos e seguradas”. Dentre os serviços ofertados está a Reabilitação 

Profissional, locus da presente investigação que se constitui num cam-

po contraditório, pois ao mesmo tempo em que esse serviço é com-

preendido como direito da classe trabalhadora, também é um direito 

criado pelo Estado capitalista para que o/a mesmo/a trabalhador/a 

que por ora estavam adoecidos/as e incapazes de produzir lucro 

retorne ao mercado produtivo e lucrativo para o sistema capitalista. 

Os dados quantitativos, acerca dos segmentos profissionais dos/

as trabalhadores/as afastados/as do trabalho e em programa de 

reabilitação profissional, que serão apresentados no decorrer desse 

artigo, foram coletados através de pesquisa documental realizada 

nas bases de dados e nos sistemas do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). Destaca-se que esses sistemas são de acesso restrito, 
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dessa forma a coleta de dados ocorreu após aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e do Termo de Consentimento do INSS, 

assinado pelo Gerente Executivo da Gerência de Caxias do Sul, RS.

Busca-se, através do presente artigo, fazer apontamentos sobre 

a política de Previdência Social e sobre o serviço de Reabilitação 

Profissional. Para isso, as discussões serão divididas em três mo-

mentos. No primeiro, será realizada uma breve apresentação sobre 

a política de Previdência Social, com seu reconhecimento e defesa 

enquanto política pública; em seguida será discutido o tema do serviço 

de Reabilitação Profissional e serão apresentados dados sobre os 

ramos de atividades econômicas em que os/as trabalhadores/as que 

foram atendidos/as por esse serviço estão inseridos/as. E, por fim, 

são tecidas algumas considerações finais sobre a discussão realizada.

2. O RECONHECIMENTO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 
ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL

Abordar o tema da Reabilitação Profissional, enquanto política pública, 

requer uma aproximação do entendimento conceitual do que é polí-

tica e como ela se insere nos interesses de estudo do Serviço Social. 

Historicamente, a política é instrumento de consenso entre atores 

conflitantes, pois “desde os seus primórdios [...] constitui uma relação 

entre pessoas diferentes ou desiguais, tendo por isso caráter conflituoso” 

(PEREIRA, 2009, p. 88). Além disso, tem seu sentido clássico ligado a 

temas mais gerais, como voto, governo, partido; bem como tem um 

sentido mais recente que se refere à intervenção estatal diante das 

necessidades sociais, que por sua vez tem a denominação de política 

pública - englobando, neste campo, a política social. Contudo, o termo 

público é abrangente e não se restringe à ação estatal, significando, 

dessa forma, que é ação pública de todos e para todos (PEREIRA, 2009). 
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Considerando que a política pública é por si só contraditória, a 

intervenção do Estado na política de Previdência Social e, consequen-

temente, no serviço público de Reabilitação Profissional é permeada 

por interesses também contraditórios e demonstra a correlação de 

forças entre capital e trabalho. 

Sob a perspectiva de entendimento do direito à Reabilitação 

Profissional e à saúde do trabalhador e da trabalhadora no âmbito da 

análise da proteção social da classe trabalhadora, a Política Nacional 

de Segurança e Saúde no Trabalho9 define que é competência da 

Previdência Social, por intermédio do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, realizar ações de Reabilitação Profissional. Desta feita, 

partindo do referencial teórico previdenciário, mais precisamen-

te do Manual Técnico de Procedimentos da Área de Reabilitação 

Profissional, de fevereiro de 2018, define-se Reabilitação Profissional 

como “a assistência educativa ou reeducativa e de adaptação ou 

readaptação profissional” (BRASIL, 2018). 

A Reabilitação Profissional possui uma formulação ampla e, 

conforme Carvalho (2021, p. 119), trata-se de “um conceito vasto, 

que vem sendo utilizado para designar um processo de intervenção 

quanto a circunstâncias que envolvem a redução da capacidade para 

o trabalho, a partir de agravos na saúde do trabalhador”. Desta feita, 

por intermédio do INSS, cabe à Previdência Social realizar ações de 

Reabilitação Profissional. Na legislação previdenciária, é definido 

que o/a trabalhador/a que é segurado/a da Previdência Social e 

que está em gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio 

doença), insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade (BRASIL, 2020). 

9 Através do Decreto nº 7.602, de 2011, foi criada a Política Nacional de Segurança e Saúde 

no Trabalho (PNSST).
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As disposições sobre a execução do Programa de Reabilitação 

Profissional, no âmbito do INSS, estão dispostas na Resolução nº 

626, de fevereiro de 2018. Tal resolução aprova o Manual Técnico de 

Procedimentos da Área de Reabilitação Profissional. Neste manual, 

a conceituação de Reabilitação Profissional é definida como:

“A assistência educativa ou reeducativa e de adaptação 

profissional, instituída sob a denominação genérica 

de habilitação e reabilitação profissional, visando a 

proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial 

ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, 

independente de carência, e às pessoas com deficiência, 

os meios indicados para o reingresso no mercado de tra-

balho e no contexto em que vivem” (PRES/INSS, 2018, p.9). 

Para o INSS, define-se como segmento populacional a ser en-

caminhado (pela perícia médica) à Reabilitação Profissional, por 

ordem de prioridade: 

1. O trabalhador e a trabalhadora em recebimento de be-
nefício por incapacidade temporária, acidentário ou pre-
videnciário;

2. O trabalhador e a trabalhadora sem carência para o be-
nefício por incapacidade temporária previdenciário, que 
estejam incapacitados para o trabalho;

3. O trabalhador e a trabalhadora em recebimento do be-
nefício por incapacidade permanente (aposentadoria por 
invalidez);

4. O trabalhador e a trabalhadora em recebimento de apo-
sentadoria especial, por tempo de contribuição ou idade 
que, em atividade laboral, tenha reduzido sua capacidade 
funcional, em decorrência de doença ou acidente de qual-
quer natureza ou causa;
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5. O dependente do trabalhador segurado e da trabalhadora 
segurada da Previdência Social. Contudo, estes serão aten-
didos de acordo com as possibilidades técnicas, adminis-
trativas e financeiras das condições do Órgãos;

6. As pessoas com deficiência - PcD. Estas serão atendidas 
quando houver previamente celebração de Convênio de 
Cooperação Técnico Financeira entre INSS e as Instituições 
e associações de assistência às pessoas com deficiência.

Cabe destacar que o/a trabalhador/a que foi aposentado/a por in-

capacidade permanente e o/a beneficiário/a da pensão por morte que 

seja maior invalido/a e que tenha mais de 21 anos também poderão 

acessar e/ou ter a obrigatoriedade de cumprimento do programa de 

Reabilitação Profissional. A participação na Reabilitação Profissional 

tem caráter obrigatório, sob consequência de suspensão do benefício. 

Analisando sob a perspectiva do trabalho, entende-se que o serviço 

de Reabilitação Profissional se destina ao trabalhador e a trabalhadora 

que foram considerados, durante a avaliação de sua incapacidade para 

acesso (ou manutenção) aos benefícios por incapacidade temporária ou 

permanente no INSS incapazes ou com limitações de retorno imediato 

ao trabalho que exerciam, pois suas limitações, bem como a realidade 

de precariedade dos locais de trabalho e suas realidades socioeconômi-

cas, impedem ou dificultam a permanência desse trabalhador e dessa 

trabalhadora na mesma profissão e/ou no mesmo local de trabalho.

Como evidenciado até aqui, a Reabilitação Profissional é direito da 

classe trabalhadora e é parte constitutiva das conquistas relativas 

à proteção social, em especial da Previdência Social e da Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora. Sendo assim, é de extrema relevância 

o debate sobre a realidade da classe trabalhadora brasileira, eviden-

ciando os impactos do trabalho sobre a saúde e as possibilidades de 

permanecer no mercado de trabalho, após atendimento no serviço 

de Reabilitação Profissional, com a crescente precarização e desre-

gulamentação do trabalho. 
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Diante das questões apontadas acima que tratam do marco legal 

da reabilitação profissional na perspectiva de um direito previden-

ciário, buscou-se, também, refletir sobre esse direito no contexto 

social de crescente crise capitalista e da apropriação do valor gerado 

pelo/a trabalhador/a pelos capitalistas. Assim, busca-se na sequência 

demonstrar os setores econômicos que estão inseridos os/as traba-

lhadores/as atendidos/as pela Reabilitação Profissional, a partir da 

particularidade de uma região com características produtivas que 

tem como base o ramo industrial.

2.1. ÁREAS/RAMOS ECONÔMICOS DE INSERÇÃO  
DOS/DAS TRABALHADORES/AS ATENDIDOS PELO SERVIÇO  
DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NA GERÊNCIA EXECUTIVA  
DE CAXIAS DO SUL/RS

Buscou-se identificar, através de pesquisa no CNIS (Cadastro Nacional 

de Informações Pessoais), em que setores da atividade econômi-

ca estão inseridos/as os/as trabalhadores/as atendidos/as pela 

Reabilitação Profissional entre os anos de 2015 e 2019, tendo como 

locus do estudo a região de abrangência da gerência executiva de 

Caxias do Sul, RS. A investigação ocorreu com um total de 294 traba-

lhadores/as empregados/as que receberam alta/foram reabilitados/

as para retorno ao trabalho, com emissão de certificado pelo INSS e 

teve como base a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - 

CNAE, que é oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional 

na produção de estatísticas por tipo de atividade econômica, e pela 

Administração Pública, na identificação da atividade econômica em 

cadastros e registros de pessoa jurídica (IBGE, 2007).

A escolha em pesquisar os trabalhadores e trabalhadoras com 

vínculo de empregado/a, regido pela Consolidação das leis de Trabalho 

- CLT, não se deu aleatoriamente.  O debate inicial se alicerçou nas 

inquietações de uma das autoras que através do trabalho cotidiano 

como assistente social de uma Agência da Previdência Social e do 
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conhecimento empírico do real, através da observação e da inter-

venção junto com os/as trabalhadores/as e empresas, deparou-se 

com um processo de reabilitação muitas vezes precário e precari-

zado, embora necessário, que comumente proporciona o retorno ao 

trabalho nas mesmas condições ou em condições similares às que 

antecederam o afastamento desse/a trabalhador/a. 

Dessa feita, destaca-se que não está sendo excluída a análise 

crítica e ampliada sobre a totalidade de configuração da classe 

trabalhadora na atualidade, que conforme Antunes (2018, p. 31) 

“deve incorporar a totalidade dos trabalhadores e trabalhadoras, 

cada vez mais integrados pelas cadeias produtivas globais e que 

vendem sua força de trabalho como mercadoria em troca de salário”.  

Entretanto, concomitante ao aumento do número de trabalhadores 

e trabalhadoras desempregados/as, em subempregos, terceiriza-

dos/as e na informalidade, compreende-se que aqueles/as que 

ainda se mantêm empregados/as vivenciam a corrosão dos seus 

direitos sociais e de suas conquistas históricas enquanto classe, 

consequência da lógica destrutiva do capital, fragilizando ainda 

mais os níveis de remuneração e os demais direitos daqueles que 

se mantêm trabalhando (ANTUNES, 2018).

Abaixo, na tabela 1, serão apresentados os principais resultados 

acerca do ramo de inserção dos/as trabalhadores/as do presente 

estudo:
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Tabela 01 - áreas/ramos de inserção dos/das trabalhadores/as atendidos 
pelo serviço de reabilitação profissional na gerência executiva de caxias 
do sul/rs, de 2015 a 2019.

HIERARQUIA /SEÇÃO CNAE QTDE %

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 147 50%

COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS

36 12,2%

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO 23 7,8%

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 15 5,1%

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15 5,1%

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 12 4,1%

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E 
DESCONTAMINAÇÃO

12 4,1%

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 10 3,4%

CONSTRUÇÃO 6 2%

NÃO DECLARADA 5 1,7%

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E 
AQÜICULTURA

4 1,4%

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 3 1%

ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS 
RELACIONADOS

2 0,7%

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 2 0,7%

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 2 0,7%

Total Geral 294 100%

Fonte: Elaborada pelas autoras
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A pesquisa industrial anual de 2019 (PIA-Empresa) apresenta os 

principais resultados referente à indústria brasileira no período. A 

pesquisa abrange duas seções do CNAE 2.0, a seção B - Indústrias 

extrativistas e a C - Indústrias de transformação. A indústria brasileira 

registrou R$3,6 trilhões de reais em receita líquida de vendas no ano 

de 2019, sendo que 3,4 trilhões se referem à indústria de transfor-

mação. O valor da transformação industrial apresentado no estudo 

é de 1,4 trilhão de reais10. Destaca-se que a indústria brasileira pagou 

313,1 bilhões em salários para 7,6 milhões de pessoas ocupadas, com 

média salarial de apenas 3,2 salários mínimos.

A força de trabalho tem uma peculiaridade única: ela cria valor 

superior ao que custa. O empregador capitalista “paga ao trabalha-

dor o equivalente ao valor da troca da sua força de trabalho e não 

o valor criado por ela na sua utilização (uso) - e este é maior que o 

primeiro” (NETTO; BRAZ, 2012). No modo de produção capitalista 

o/a trabalhador/a é “livre” para dispor da venda de sua força de 

trabalho, e, ao comprá-la, o capitalista a emprega de uma forma a 

obter a maior extração de mais valia possível, caso não fosse assim 

- uma relação extremamente desigual, os capitalistas não o fariam. 

Assim, é o valor excedente, que se denomina de mais-valia, que o 

capitalista se apropria, tendo também o Estado como regulador 

desse modo de produção social. 

 Como pode ser observado na tabela 1 acima, metade dos/as tra-

balhadores/as que foram reabilitados/as no período de 2015 a 2019 

são empregados/as da indústria de transformação, à qual tem vincu-

lada, a nível nacional, 7,4 milhões de pessoas ocupadas. Resultados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-

10  Valor de transformação industrial (VTI) é igual ao VBPI menos COI. Valor bruto da 

produção industrial (VBPI) é a receita líquida industrial + variação dos estoques dos pro-

dutos acabados e em elaboração + produção própria realizada para o ativo imobilizado. 

Custos de operações industriais (COI) é o custo ligado diretamente à produção industrial 

(matérias-primas, energia elétrica, combustíveis, manutenção de máquinas). 
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Contínua), do segundo trimestre de 2021, mostram que a indústria 

em geral é o terceiro ramo que mais possui pessoas ocupadas no 

Brasil, com 11.035 milhões, atrás apenas do setor de Comércio/ repa-

ração de veículos automotores e motocicleta com 15.951 milhões e 

da Administração pública/defesa/seguridade social/educação/saúde 

humana e serviços sociais com 16.562 milhões de pessoas ocupadas.

A classe trabalhadora é formada por uma totalidade heterogênea 

de pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de salário e 

que são despossuídas dos meios de produção, não sobrando outra 

alternativa para sobrevivência, no modo de produção capitalista, além 

da venda dessa força de trabalho. Conforme aponta Marx (2017) a 

utilização da força de trabalho é o próprio trabalho e o comprador da 

força de trabalho a consome durante o processo de trabalho, como 

mercadoria. Segundo Netto e Braz (2012, p. 128) “a criação de valor 

se opera mediante o processo de trabalho: o valor não resulta da 

distribuição, da circulação ou do consumo de bens - o valor é gerado 

na produção material” (NETTO; BRAZ, 2012, p. 128), ou seja, a produ-

ção de valor se efetiva na produção de mercadoria. Desta feita, “a 

determinação do caráter produtivo ou não do trabalho relaciona-se 

ao fato de ele criar valor que pode ser apropriado por capitalistas” 

(NETTO; BRAZ, 2012, p. 128). Como já citado, observa-se na tabela 1, 

acima, que metade dos/as trabalhadores/as estão inseridos/as na 

indústria de transformação. Sendo assim, são trabalhadores e tra-

balhadoras cuja força de trabalho foi expropriada duplamente pelo 

capital: primeiramente pela criação da mais valia durante a venda 

da força de trabalho e, posteriormente - quando do adoecimento e 

consequente perda da capacidade produtiva - tornam-se uma força 

de trabalho que perde seu valor, pois os dados analisados também 

mostram que 25,9% (38 trabalhadores/as) estavam sem vínculo pro-

tegido de trabalho após 18 meses de desligamento da Reabilitação 

Profissional e outros 13,6% (20 trabalhadores/as) estavam recebendo, 

novamente, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio doença).
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Há de se considerar ainda as diferentes formas de consumo da 

força de trabalho diante das novas configurações do trabalho a par-

tir do início do século XXI. Contexto esse que vem demonstrando a 

redução do proletariado industrial tradicional, apontando para uma 

retração do binômio taylorista/fordista. O proletariado fabril estável, 

especializado, tem seu número reduzido “com a reestruturação pro-

dutiva do capital, dando lugar a formas mais desregulamentadas de 

trabalho, reduzindo fortemente o conjunto de trabalhadores estáveis 

que se estruturavam por meio de empregos formais” (ANTUNES; 

ALVES, 2004, p.336). Contraditoriamente à redução do proletariado 

industrial tradicional, observa-se nesse processo de desindustrializa-

ção, em escala mundial, o aumento de um novo tipo de proletariado 

fabril e de serviços, inserido em diversas modalidades de trabalho 

precarizado, como os/as trabalhadores/as terceirizados/as, subcon-

tratados/as, entre outros (ANTUNES; ALVES, 2004). 

A Previdência Social é um direito para o/a trabalhador/a que 

contribui, assim, pode-se refletir sobre um distanciamento da 

classe trabalhadora do acesso a esse direito, o qual está limitado a 

uma lógica de seguro social que permite a concessão de benefícios 

previdenciários apenas ao contribuinte. De acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do segundo 

trimestre de 2021, a população ocupada11 no Brasil é de 87.791 milhões 

de pessoas, desse total, 35.618 milhões são trabalhadores informais12, 

ou seja, 40,6% da população que possui trabalho. 

11  Segundo IBGE, são classificadas como ocupadas as pessoas que, no período da pesqui-

sa, trabalharam pelo menos uma hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, 

produtos, mercadorias ou benefícios (moradia, alimentação, roupas, treinamento etc.), 

ou em trabalho sem remuneração direta em ajuda à atividade econômica de membro do 

domicílio ou parente que reside em outro domicílio, ou, ainda, as que tinham trabalho 

remunerado do qual estavam temporariamente afastadas nessa semana. 
12  Para fins de cálculo de informalidade, o IBGE considera as seguintes categorias: 

Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada; Empregado doméstico 
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Ao passo do aumento do trabalho precarizado (parcial, temporário, 

terceirizado, entre outras definições), observa-se, como apresentado 

nas reflexões desse estudo, que o valor da transformação industrial 

no ano de 2019 foi de 1,4 trilhão de reais. Esse setor econômico em-

pregou apenas 7,6 milhões de pessoas (Brasil possui 87.791 milhões 

de pessoas ocupadas) e esses/as trabalhadores/as geraram um lucro 

a esse ramo econômico industrial que superou o valor, por exemplo, 

do tão divulgado déficit da Previdência Social - que entre janeiro 

e julho de 2021 teve divulgação pelo Governo Federal de atingir 

R$198 bilhões de reais13. Como pode ser observado, o Governo se 

utiliza de uma análise simplificada do orçamento do Regime Geral 

de Previdência Social, isolando a Previdência Social das demais 

políticas da Seguridade Social e do próprio conceito constitucional 

orçamentário (orçamento único) que prevê no Art. 195 da Constituição 

Federal, principalmente em relação à contribuição do empregador, da 

empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 

sobre a receita, o faturamento e o lucro (BRASIL, 1988). 

De encontro ao discurso simplório de déficit da Previdência Social, 

que serve - na verdade - para difundir uma suposta crise, incentivar 

a previdência privada, negar e inibir o avanço da Seguridade Social 

(SILVA, 2012), a ANFIP (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil), em análise da Seguridade Social em 2019, 

mostra que o orçamento da Seguridade Social sempre foi superavi-

tário. Entre 2005 e 2016, por exemplo, o superávit médio anual foi 

de R$50,1 bilhões. Nesse mesmo período, o valor médio de recursos 

desviados da Seguridade Social afastados pela Desvinculação das 

sem carteira de trabalho assinada; Empregador sem registro no CNPJ; Trabalhador por 

conta própria sem registro no CNPJ; Trabalhador familiar auxiliar.
13 Ver:<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/agosto/governo-

-central-encerra-julho-com-deficit-primario-de-r-19-8-bilhoes> 
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Receitas da União (DRU)14 foi de R$52,4 bilhões. Sobre a DRU, desta-

ca-se que com a proposta de estabilização da economia, o Governo 

Federal a implantou com a possibilidade de utilização de 20% de 

todos os tributos federais, incluídos os do Orçamento da Seguridade 

Social, em qualquer despesa governamental - inclusive é permitido o 

desvio de recursos que deveriam ser utilizados para a saúde, educa-

ção, assistência social e previdência, por exemplo, para o pagamento 

de juros da dívida pública. Em 2016, com a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 93 (EC/93), houve a renovação da DRU até 2023 e a 

ampliação da desvinculação de 20% para 30% (ANFIP, 2019). 

Diante das questões apontadas acima que tratam das contra-

dições presentes na exploração da força de trabalho na indústria, 

buscou-se refletir sobre a apropriação do valor gerado pelo/a tra-

balhador/a pelos capitalistas e sua não distribuição, pelo Estado, 

através de políticas públicas que realmente sejam universais, com 

acesso para todos/as os/as trabalhadores/as, independentes do 

vínculo de trabalho (formal ou informal), pois no modo de produção 

capitalista toda classe trabalhadora produz mais valor. 

3. CONCLUSÃO 

Buscou-se analisar neste artigo a Reabilitação Profissional enquan-

to um direito no âmbito da Previdência Social e as contradições 

presentes diante do seu papel de proteção social. Evidencia-se que, 

cada vez mais, a Previdência Social enquanto política pública tem 

se distanciado do seu papel de proteção social ao trabalhador e à 

trabalhadora, frente ao processo de financeirização e seu desmonte 

no âmbito da seguridade social brasileira.

14  Criada em 1994 com o nome de Fundo Social de Emergência (FSE), essa desvinculação 

foi instituída para estabilizar a economia logo após o Plano Real. No ano 2000, o nome 

foi trocado para Desvinculação de Receitas da União
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Demonstrou-se, através do recorte e locus do estudo apresenta-

do, que a indústria de transformação representa o maior segmento 

dos trabalhadores e das trabalhadoras que acessaram o serviço de 

Reabilitação Profissional da Previdência Social. Os trabalhadores e 

trabalhadoras afastados/as do trabalho por situações de adoecimen-

to e incapacidade, que tiveram como consequência a perda parcial 

da força de trabalho, necessitam ter seu direito reconhecido diante 

da Política de Previdência Social frente ao processo de saúde-doença 

que vivenciam. Entretanto, são trabalhadores/as cuja exploração da 

força de trabalho se deu através da extração da mais valia, que gera 

grande lucratividade para o capital.

 Ainda, evidencia-se que o lucro gerado pelo trabalho na indústria 

não se traduz na ampliação do orçamento da Seguridade Social, pelo 

contrário: o que se observa é a crescente propagação de um suposto 

“déficit do orçamento da Previdência Social, que mascara a verdadeira 

riqueza produzida pela classe trabalhadora e que é apropriada pelo 

capital. Por sua vez, os recursos da Seguridade Social são disputados 

pelo mercado financeiro e também desvinculados do orçamento da 

união, cuja tendência tem sido a restrição ainda maior do acesso à 

Previdência Social e às demais políticas de Seguridade Social.

Tem-se presente que, diante da crescente precarização do traba-

lho e da informalidade, os trabalhadores e as trabalhadoras deixam 

de ter direitos trabalhistas e previdenciários garantidos e, consequen-

temente, passam a vivenciar a desproteção social, especialmente 

no momento de perda e limitação da capacidade para o trabalho. 

Os/as trabalhadores/as com direitos previdenciários garantidos, ou 

seja, os/as trabalhadores/as que, na sua maioria, possuem vínculos 

formais de trabalho, também vêm sofrendo fortemente com a 

crescente precarização do trabalho. Desta forma, os trabalhadores 

e trabalhadoras em processo de Reabilitação Profissional, como na 

totalidade da classe trabalhadora, sofrem as refrações da relação 

capital e trabalho que se agudizam diante do contexto da atual crise 



M A R I A I S A BE L B . BE L L INI •  N A DI A NN A R . M A RQUE S • C A R IN O . K . L I S B O A • JA NE C . P R AT E S • ORG S .280

estrutural capitalista de acumulação, cujo produto final é ampliação 

da exploração do trabalho e a restrição de direitos.

Por fim, é urgente a universalização do acesso às políticas públicas 

da Seguridade Social, em especial da Previdência Social - a qual é 

objeto desse estudo - pois se é o/a trabalhador/a que produz a riqueza, 

esta deve ser socializada. Ainda, o acesso universal não se destina 

como um fim, e sim como formas de usufruir de condições dignas de 

vida que possibilitem resistências coletivas: e que o horizonte seja, 

sempre, a superação do modo de sociabilidade capitalista. 
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No dia 31 de dezembro de 2019, autoridades sanitárias chinesas, 

realizaram o anúncio do primeiro caso que apresentava sintomas 

de uma síndrome respiratória viral aguda até então desconhecida. 

Rapidamente o aumento de casos evoluiu assim como os agravos 

atingindo especialmente idosos e pessoas com comorbidades. A 

evolução rápida da doença atropelava os esforços dos cientistas 

em desenvolver tratamento para seu enfrentamento e o resultado 
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No dia 14 de fevereiro, após 2 meses de serem identificados os 

primeiros casos, a China notificou a infecção de 1.716 profissionais de 

saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS) investiu potentemen-

te em diretrizes para proteção e cuidados dos profissionais de saúde 

que estavam em contato direto com pessoas vítimas de infecções 

agudas e, em poucas semanas, o contágio atravessou fronteiras. Um 

surto epidêmico provocado por um novo tipo de coronavírus, o Sars-

CoV-2, em seguida passando a nominar de síndrome de Covid-1918. 

Em março de 2020, a OMS fez uma declaração oficial reconhecendo 

o contágio pelo coronavírus como uma Pandemia (SANTOS, 2021).

A mudança de nomenclatura pela OMS, de epidemia para pan-

demia ocorreu não pela gravidade da doença, mas pela rápida dis-

seminação geográfica no mundo. As diferenças entre os conceitos 

entre epidemia e pandemia apresentados pela OMS, referem que 

a pandemia é uma epidemia que tem como fator principal a sua 

dimensão geográfica, ou seja, tem a capacidade de sair do seu local 

de origem e assolar o mundo inteiro. A Organização Pan-Americana 

em Saúde (OPAS), aporta que “a definição da gravidade de uma 

pandemia é estabelecida em função de três indicadores: trans-

missibilidade do vírus (o número de pessoas doentes), a gravidade 

da doença e seu impacto nos sistemas de atenção à saúde e na 

sociedade em geral” (OPAS, 2021).

Ressalta-se que a pandemia da COVID-19, vem impactando toda 

o cenário mundial, acometendo mais de 100 países e territórios nos 

cinco continentes, expondo as precárias condições do acesso a saúde, 

apresentando altas taxas de morbidade e mortalidade. Anterior 

ao processo da vacinação o vírus expos a fragilidade de cobertura 
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de atendimento a saúde em diferentes continentes, mostrando a 

urgência e a necessidade de capacitar e qualificar profissionais da 

área de saúde no enfrentamento a situações que envolvam crises 

humanitárias e desastres, bem como o acesso a saúde como uma 

política pública de amplitude a todas as nações (WHO, 2019).

Os fatores contextuais que atravessam a Pandemia da Covid-19 

e que se refletem na baixa imunidade das populações globais, em 

testes atrasados, equipamentos de saúde e de proteção limitados, 

incerteza da trajetória da pandemia e o nível geral de ansiedade 

incrementados pela facilidade de transmissão do vírus, se combi-

nam na pressão crescente sobre os sistemas de saúde e bem-estar 

(CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2020). 

No que se refere as condições de trabalho sabe-se que, os reflexos 

do contexto pandêmico nas severas situações de saúde e mortes 

diárias geraram uma série de estressores que podem impactar 

negativamente na condição laboral dos profissionais de saúde 

(Jackson et al., 2020; Usher; Durkin;Bhullar, 2020), especialmente nos 

profissionais que estão na linha de frente na pandemia. Os efeitos 

podem se expressar em sintomas que se manifestam fisicamente 

e que podem levar a morte, mesmo que os profissionais usem os 

equipamentos adequados. Sabe-se que existem outros impactos 

em nível emocional e que se expressam em diversas formas de 

sofrimento: depressão, dores físicas/crônicas, isolamento, falta de 

ânimo, abuso de álcool/medicação, término de relacionamento/rup-

turas afetivas, aumento de conflitos interpessoais, má alimentação, 

estresse, alteração do sono, desenvolvimento de ansiedade, pânico, 

medo, angustia, quadros confusionais, somatizações, resistência/

oposição e outras. Transformando-se em um sofrimento emocional 

grave que tem sido associado ao desenvolvimento de Fadiga por 

Compaixão/FC (Alharbi; Jackson; Usher, 2020).

È sobre FC definida como “um estado de exaustão e disfunção 

biológica, psicológica e social como resultado da exposição prolon-
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gada ao estresse da compaixão e tudo o que ele evoca” (Figley, 1995, 

p. 253) que aborda esse artigo. Resultado direto a uma exposição 

com pessoas em sofrimento a FC é caracterizada por fadiga física e 

emocional, consequente da compaixão (Radey; Figley, 2007).

E quanto a interface contexto profissional e FC, Coetzee e Klopper 

(2010) referem que se configura como: 

O resultado final de um processo progressivo e cumulati-

vo causado pelo contato prolongado, contínuo e intenso 

com pacientes, o uso de si e a exposição ao estresse... um 

estado em que a energia compassiva que os profissionais 

gastam supera seus processos de restauração com maior 

capacidade de crescimento (p.237). 

Quando o/a profissional vivencia a FC, a sua capacidade de de-

senvolver empatia, conectar-se e ajudar aqueles que procuram seus 

serviços é seriamente diminuída, ocasionando, como consequência, 

reflexos negativos no seu bem-estar e na qualidade do seu desemp-

nho profisisonal. 

Diante do exposto, a presente revisão de escopo tem como ob-

jetivo compreender como a FC tem se apresentado em profissionais 

de saúde durante a Pandemia da Covid-19, de modo que possibilite 

a identificação de fatores associados e possíveis estratégias de en-

frentamento utilizadas. Pretende-se, com essa discussão instigar o 

interesse para a realização de estudos semelhantes, considerando 

distintos contextos e serviços sócio-técnicos complexos. 

2. MÉTODO 

A questão norteadora elaborada para a revisão foi: “como a Fadiga 

por Compaixão/FC se manifesta entre profissionais da saúde du-

rante a Pandemia da Covid-19?”. Os estudos incluídos nesta revisão 
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de escopo foram elencados a partir da estratégia mnemônica PCC 

(População, Conceito e Contexto), conforme recomenda o protocolo 

do Instituto Joanna Briggs (JBI). Para esta revisão, denominaram-se, 

como população, profissionais de saúde, o conceito de interesse a 

FC, e o contexto analisado foi o da Pandemia da Covid-19. 

Optou-se pela revisão de escopo a fim de examinar a produção 

científica existente em bases previamente selecionadas, mapeando-

-as de forma a subsidiar o presente estudo e, ademais, possibilitando 

a continuidade de estudos relacionados. Vale destacar, que este tipo 

de revisão possibilita a disseminação de dados encontrados na lite-

ratura científica e a identificação de vazios sobre um determinado 

fenômeno ou tema (Arksey; O’Malley, 2005). 

 O estudo foi conduzido em outubro de 2021, utilizando-se as 

bases de dados Web of Science e Scopus, com critérios de inclusão 

e exclusão e palavras-chave/descritores específicos, apresentados 

no quadro 1. Inicialmente, efetuou-se o cruzamento dos descritores 

em cada base de dados, eliminando-se as referências duplicadas. 

Em seguida, foram selecionadas as referências que cumpriam os 

critérios de inclusão/exclusão, a partir da revisão dos títulos e re-

sumos encontrados. Após este procedimento, realizou-se a busca 

do texto completo de cada artigo, buscando eleger os estudos de 

interesse a partir da leitura dos trabalhos na íntegra. Todas as 

exclusões realizadas foram justificadas. Ademais, em todas as 

etapas, as divergências na seleção dos estudos foram sanadas 

por meio de discussão e consenso entre os pares. Ressalta-se que 

não foi possível incluir a literatura cinzenta devido à atualidade 

do tema pesquisado.
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Quadro 1. Critérios de inclusão/exclusão e termos de busca

Critérios de inclusão

Artigos publicados em revistas científicas 
presentes nas bases de dados Web of Science e 
Scopus
Sem limitação de idioma de publicação
Sem limitação quanto ao período de publicação
Estudos sobre a fadiga por compaixão em 
profissionais da saúde durante a pandemia da 
Covid-19.

Critérios de exclusão
Publicações do tipo editoriais, conferências, 
pôsteres, resumos, cartas, comentários, teses, etc.

Descritores/palavras-chave “compassion fatigue” AND “Covid-19”. 

Elaboração das autoras

Com o intuito de armazenar e organizar adequadamente as 

referências identificadas na busca, utilizou-se a plataforma onli-

ne Rayyan QCRI. A relevância dos estudos incluídos foi verificada 

por dois revisores independentes, que tiveram acesso aos mesmos 

resultados de busca. Os casos de desacordo quanto à inclusão foram 

resolvidos por meio da discussão entre os pares ou pela avaliação 

de um terceiro revisor.

3. RESULTADOS 

Utilizando-se os termos de busca, foram encontradas 149 referên-

cias. Após a eliminação das duplicações (44 artigos), foi realizada a 

leitura dos títulos e resumos (105 artigos), resultando em 51 estudos 

relevantes. Com a leitura dos textos na íntegra, 35 artigos foram 

eliminados devido às seguintes justificativas: impossibilidade de 

acesso ao texto completo; não correspondência ao critério de tipo 

de publicação; inexistência de evidências sobre relação das variáveis 

estudadas com a FC; e, incongruência com os objetivos do estudo. 
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Assim sendo, foram identificados 16 artigos relevantes para análise. 

Para melhor compreensão, o detalhamento da seleção dos estudos 

pode ver analisado através da Figura 1.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos

Elaboração das autoras

Os artigos foram desenvolvidos por pesquisadores provenientes 

da Itália (n=4) e Espanha (n=4), seguidos por estudos publicados na 

China (n=2), Estados Unidos (n=2), Equador (n=1), Arábia Saudita 

(n=1), Grécia (n=1) e Hong Kong (n=1).

 Com relação ao delineamento metodológico empregado nos 

registros incluídos, estes foram divididos em pesquisas quantitati-

vas (n=13) e de metodologia mista (n=3), sendo a utilização de uma 
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escala de mensura da qualidade de vida profissional um denominador 

comum entre eles. 

Quanto as categorias profissionais contempladas nos estudos 

há a seguinte distribuição: Equipes multidisciplinares, em que não 

há priorização de uma categoria sobre outra, concentraram 10 dos 

estudos; Enfermagem com 05 estudos e Farmácia contemplando 1 

estudo da produção analisada. Demais características específicas 

dos estudos encontram-se detalhadas no Quadro 2.Ressalta-se 

que o presente estudo apresenta análises delimitadas a um recorte 

temporal e a bases especificas selecionadas pelas pesquisadoras, o 

que significa que deverá ser atualizado sistematicamente devido a 

ampliação de publicações relacionadas ao objeto de estudo. 
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Quadro 2. Características gerais dos estudos (n = 16)

AUTORES ANO TIPO DE ESTUDO CAT. PROFISSIONAL REVISTA PAÍS DE 
ORIGEM

Buseli et al. 2020 Quantitativo Multidisciplinar

International 
Journal of 
Environmental 
Research and 
Public Health 

Itália

Cuartero-
Castañer, 
Hidalgo-
Andrade e 
Cañas-Lerma

2021 Quantitativo Multidisciplinar Healthcare Equador

Dosil et al. 2020 Quantitativo Multidisciplinar Frontiers in 
Psychology Espanha

Franza et al. 2020 Quantitativo Multidisciplinar Psychiatria 
Danubina Itália

Inocian et al. 2021 Quantitativo Enfermagem Journal of Clinical 
Nursing

Arábia 
Saudita

Jiang et al. 2021 Quantitativo Enfermagem
International 
Journal of 
Nursing Sciences

China

Jones, Clark e 
Mohammad 2021 Quantitativo Farmácia

American Journal 
of Health-System 
Pharmacy

Estados 
Unidos

Ortega-
Galán et al. 2020 Quantitativo Multidisciplinar Healthcare Espanha

Missouridou 
et al. 2021 Quanti/Quali Enfermagem Perspect in 

Psychiatr Care Grécia

Ness et al. 2021 Quanti/Quali Enfermagem
Journal of 
Nursing 
Management

Estados 
Unidos

Ramaci et al. 2020 Quantitativo Multidisciplinar Sustainability Itália

Rossi et al. 2021 Quanti/Quali Enfermagem Acta Biomed Itália

Ruiz-
Fernández 
et al.

2020 Quantitativo Multidisciplinar Journal of clinical 
nursing Espanha

Ruiz-
Fernández 
et al.

2020 Quantitativo Multidisciplinar Res Nurs Health Espanha

Wong et al. 2021 Quantitativo Multidisciplinar

Hong Kong 
Journal of 
Emergency 
Medicine

Hong 
Kong

Zhou et al. 2020 Quantitativo Multidisciplinar Nursing Open China
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4. DISCUSSÃO

O trabalho na área da saúde se efetiva em um cenário profissional 

envolto por temores, inseguranças e incertezas, tanto pelas exigên-

cias da jornada de trabalho, como pelas especificidades das práticas 

executadas (Batista e Bianchi, 2006). As exigências de cada tipo de 

serviço incrementadas pelas necessidades e sofrimentos daqueles 

que recebem assistência, podem influir na qualidade de vida dos 

trabalhadores e, consequentemente, na qualidade do atendimento 

prestado (SMART et al., 2014). 

O presente estudo analisa a FC, como variável, a partir da concei-

tualização da psicóloga americana Beth Hudnall Stamm que, no ano 

de 2010, desenvolveu um instrumento denominado “Professional 

Quality of Life Scale” (ProQOL), para avaliar a qualidade de vida 

profissional em seus dois aspectos, o positivo (satisfação por com-

paixão) e o negativo (fadiga por compaixão). 

Todos os artigos analisados, que compõem essa discussão, possuem 

como denominador comum a utilização da ProQOL, mas complemen-

tam o debate a partir de diferentes fatores associados identificados. 

Na grande maioria dos artigos analisados os resultados apontam 

a presença de níveis significativos de FC nos trabalhadores incluí-

dos nos estudos. Há a ênfase na Pandemia da Covid-19 como uma 

influência direta ao desenvolvimento da FC e também a existência 

de outros fatores que podem estar associados ao seu desenvolvi-

mento, como: o número de pacientes atendidos por cada profissional 

(Cuartero-Castañer, Hidalgo-Andrade e Cañas-Lerma, 2021), gênero, 

formação educacional, tipo de contrato de trabalho (Jiang et al.,2021), 

posição hierárquica que se ocupa (gestão/liderança) (Inocian et al, 

2021), escolaridade (Franza et al., 2020), histórico religioso (Inocian 

et al, 2021; Jiang et al.,2021) e idade (Dosil et al., 2020). 

Em consonância, Jiang et al. (2021) ressaltam que os profissionais 

da linha e frente, além da carga de trabalho diária, testemunham o 
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aumento de casos (e óbitos) ocasionados pela Covid-19 em profis-

sionais de saúde, ou seja, seus colegas de profissão e muitas vezes 

de espaço sócio-ocupacional. Sendo, também, um fator que pode 

acarretar impacto na qualidade de vida profissional dos trabalhadores. 

A pesquisa de Missouridou et al (2021) aponta que a pandemia da 

Covid-19 impactou para que profissionais da saúde apresentassem 

alto risco para FC e entre os profissionais de saúde, a enfermagem 

foi a mais impactada, em especial as enfermeiras. 

Aspectos como preparação/educação adequada, liderança res-

ponsável, compartilhamento de sentimentos, experiências em 

equipe e responsabilidades na condução das atividades nas uni-

dades de internação por Covid-19, são ações destacadas para lidar 

com a ansiedade e com o medo por vezes avassaladores, bem como 

lidar com o otimismo inadequado e com outros equívocos, que, se 

não forem abordados adequadamente, podem causar frustração e 

sentimentos duradouros de impotência.

O estudo de Ortega-Galán et al. (2020) confirma os dados de 

Missouridou et al (2021) ao apresentar em seus resultados médio 

e alto índice entre profissionais da área da saúde de FC e burnout 

durante a pandemia sendo possível identificar em relação ao gênero 

que as mulheres em atendimento especializado apresentam maior 

FC e maior percepção de estresse do que os homens. Os resultados 

apontam a necessidade de atenção à saúde mental dos trabalhadores/

trabalhadoras e o estabelecimento precoce de estratégias que visam 

prevenir e tratar traumas indiretos. Rossi et al (2021) concluiu que há, 

entre profissionais da enfermagem, o aumento significativo da FC 

relacionada ao trabalho no enfrentamento da Pandemia, expresso 

pelo medo do contágio, pelo sentimento de abandono da organização 

e/ou da empresa e pela inconsistência dos valores relacionados ao 

cuidado e à ética profissional no trabalho. Esses dados estão em 

consonância com os apontados por Ruiz-Fernández et al (2020), que 

reforçam em suas pesquisas índices médios a altos de FC e burnout 
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durante a crise de saúde Covid-19 em profissionais de saúde na 

Espanha. Indicando que profissionais de saúde que estiveram mais 

expostos a cuidados diretos de pacientes contaminados estão mais 

propensos a índices elevados de FC e burnout.

Os autores Wong et al (2021) e Zhou et al (2021) demostram que 

profissionais de saúde com um nível mais alto de resiliência man-

tiveram um nível mais alto de satisfação e compaixão e níveis mais 

baixos de estresse traumático secundário e burnout do que outros 

colegas de equipe. Destacam a importância do apoio aos profissio-

nais de saúde que atuam em equipes de emergência na Pandemia e 

a relevância de ações para promoção da resiliência entre este grupo 

de profissionais de saúde.

Como resultado do estudo realizado por Cuartero-Castañer, 

Hidalgo-Andrade e Cañas-Lerma (2021), em profissionais Equatorianos, 

as autoras apresentam uma relação inversa e estatisticamente 

significativa entre a FC com a prática de autocuidado e com as três 

dimensões do engajamento (vigor, dedicação e absorção). Ou seja, a 

existência de altos níveis de autocuidado pessoal e organizacional 

(relacionados à percepção de salário adequado e treinamento atu-

alizado nos últimos 5 anos) podem atuar como fatores protetores.

Por fim, diferente dos estudos citados anteriormente, o estudo 

realizado na Itália (Buseli et al., 2020), com profissionais de uni-

dades de urgência e emergência, não foram identificados níveis 

significativos de FC. Pelo contrário, os resultados mostraram que o 

trabalho na linha de frente impactou positivamente na satisfação 

por compaixão destes trabalhadores. Os autores refletem, a partir 

dos resultados encontrados, que as equipes da linha de frente na 

Pandemia podem ter se gratificado e desenvolvido uma sensação de 

sucesso pessoal ao perceberem os efeitos diretos de suas práticas 

laborais em pacientes afetados pelo coronavírus. Neesa direção, 

os estudos de Ness et al. (2021) e Ramaci et al. (2020), apresentam 

dados como níveis mais elevados de estigma nas equipes de saúde.
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5. CONCLUSÃO

A utilização da revisão de escopo para elaboração desse artigo pos-

sibilitou examinar a produção científica existente sobre a presença 

da Fadiga por Compaixão /FC em profissionais de saúde que atuam 

na Pandemia da Covid-19. Autores apontaram que as condições de 

trabalho no contexto pandêmico geraram uma série de estressores 

que podem impactar negativamente na condição laboral dos profis-

sionais de saúde. Um dos efeitos negativos foi o desenvolvimento 

da FC. Profissionais da enfermagem, principalmente as mulheres 

enfermeiras foram as que mais manifestaram FC. 

Para prevenção da FC e de outros processos de sofrimento e 

adoecimento estudos apontam a prática de autocuidado, afirmando 

que, a existência de altos níveis de autocuidado pessoal e organi-

zacional podem atuar como fatores protetores. Destacam a neces-

sidade da atenção à saúde mental dos/das profissionais da saúde 

e o estabelecimento precoce de estratégias que visam prevenir o 

desenvolvimento da FC.

Esse artigo oferece subsídios para reflexão e potencialização de 

ações concretas no enfrentamento a FC e a outros sofrimentos que 

atingem os/as profissionais da saúde
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1. INTRODUÇÃO

Em fevereiro de 2020, notificou-se o primeiro caso confirmado no 

Brasil pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), que possui alto contágio 

e, portanto, disseminação geográfica rápida (UNA-SUS, 2020). A 

pandemia ocasionada pelo vírus ocasionou incontáveis mortes e 

uma crise sanitária, política e econômica que assolou todo o planeta. 

Contudo, entende-se que tal realidade evidenciada pela pandemia é 

decorrente do modelo de relação social no qual estamos inseridas/

os, em que poucas pessoas detêm os meios de produção e excluem 

a maioria de condições dignas de vida, isto é, “o modo de produção 

capitalista é a crise” (MASCARO, 2020, n.p22).

Referente à construção e reflexões tecidas neste trabalho, é de 

fundamental importância destacar a utilização do método dialético 

crítico, que por meio da compreensão da realidade – permeada por 
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contradições – por meio das categorias totalidade, historicidade 

e contradição, visa sua transformação. Esse método proporciona, 

para esta reflexão, bem como para o Serviço Social, desvendar que 

as contradições existentes entre a consciência e a realidade são 

criadas na própria realidade. Por isso, são necessários propósitos 

teórico-práticos que visem a transformação dessa realidade, para que, 

assim, haja a construção de uma nova consciência, sem dominação 

e exploração de uma classe sobre a outra (ARAÚJO, 2012).

Este ensaio reflexivo, elaborado a partir de revisão bibliográfica, 

em primeiro momento buscou, por meio de uma articulação histórica, 

indicar importantes acontecimentos políticos que direcionaram para 

a construção da proteção social que é outorgada na Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), assim como os anos que a seguiram, que 

contraditoriamente foram de movimentos de caráter neoliberal que 

se direcionaram a desmantelá-la. Finalmente, pretendeu-se destacar 

elementos da crise sanitária e econômica que o Brasil vivencia em 

um contexto de pandemia, bem como reflexões acerca do auxílio 

concedido pelo governo Federal durante esse período.

2. A CONSTITUIÇÃO, GUARDA-CHUVA FURADO  
DA PROTEÇÃO SOCIAL

A transição ao regime civil, que se convencionou chamar de “Nova 

República”, foi iniciada ainda na primeira metade da década de 1970, 

quando o “milagre econômico” conduzido sob o controle do Estado 

Maior das Forças Armadas já dava sinais de desgaste, com o aumento 

da inflação, da taxa de desemprego, bem como pelo surgimento de 

endemias derivadas da urbanização da sociedade brasileira (BRAVO, 

2011). Depois de duas décadas de esforços, em distintos setores da 

economia política brasileira, para realizar a integração desta ao ca-

pital monopolista internacional, o chamado projeto “Geisel-Golbery” 

tinha como perspectiva garantir a consolidação de uma passagem 



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 301

lenta, gradual e segura a um governo civil, sem que se colocasse 

em questão o ordenamento autocrático burguês, historicamente 

determinante de nossa formação como Estado nacional. Entre o 

projeto, em abstrato, e sua realização concreta, houveram distensões 

significativas (FERREIRA et al., 2016). 

Com o recuo do Estado Maior das Forças Armadas, os setores 

populares passaram a realizar exigências por maiores participa-

ções na vida política do país, em um momento histórico que ficou 

marcado pelas mobilizações massificadas em defesa das eleições 

diretas para a presidência da república, de reconquista de direi-

tos civis e liberdades democráticas (como a reforma política que 

desmantelou o bipartidarismo até então imperante e retomou a 

liberdade sindical), bem como pela construção de um novo código 

jurídico geral, que veio a se cristalizar na CF/88. Isto é, passados os 

anos mais duros da Ditadura empresarial militar, principalmente na 

década após a publicação do AI-523, durante os quais as principais 

agremiações do proletariado foram desmanteladas por meio de 

prisões, exílios, torturas e assassinatos, ainda assim essas conse-

guiram se aproveitar das oportunidades deixadas pelas fissuras do 

bloco no poder para se inserirem na cena política como agentes 

relevantes, adeptos de modificações estruturais na formação social 

brasileira (FERREIRA et al., 2016). 

Depois de vencedora a Aliança Democrática, que amalgamou 

os setores mais moderados da política, pós-Ditadura, na chapa 

de Tancredo Neves e José Sarney, com a morte do principal arti-

culador desses setores (Tancredo Neves) e a assunção do cargo da 

presidência por Sarney, sobre esse último ficou a responsabilidade 

(e a pressão política) de convocar a CF/88, com uma participação 

23  O Ato Institucional nº 5 foi um dos muitos outros atos institucionais “baixados” pelas 

Forças Armadas no exercício do poder, perdurou de 1968 a 1978 e, emitido pelo General 

Costa e Silva, foi a expressão mais qualificada do que significou a Ditadura empresarial 

militar para o conjunto de agremiações do proletariado organizado (FERREIRA et al., 2016).
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restrita do proletariado (FERREIRA et al., 2016). As agremiações 

populares precisavam se articular por meio dos Projetos de Lei de 

Iniciativa Popular para serem ouvidas pelo congresso constituinte, 

cooptado para essa finalidade. O conjunto de deputados e senadores 

constituintes só absorvia esses projetos de lei na condição de que 

fossem assinados por mais de 30 mil cidadãs e cidadãos brasileiros, 

o que exigia mobilizações significativas (MARINI, 1988).

Importa situar que a “Nova República”, desde seu nascimento, 

foi tutelada pelas classes dominantes, mantida sob os cuidados 

dos partidos da ordem burguesa recém criados, em um contexto 

em que, com a mudança da correlação de forças no plano global, 

em decorrência da desintegração da União Soviética e da queda 

do muro de Berlim, os países centrais da economia capitalista 

passaram a reorganizar a hegemonia da produção e reprodução 

desse modo de produção em escala global (OSÓRIO, 2019; VIGEVANI, 

1995). Nesse sentido, o bloco no poder, isto é, “a articulação que 

as diversas classes, frações e setores das classes dominantes 

estabelecem entre si – em momentos históricos específicos em 

função da força e do posicionamento que possam ter no Estado” 

(OSÓRIO, 2019, p. 46), hegemonizado por frações capitalistas 

associadas ao capital monopolista internacional, garantiu que a 

retomada da dominação política democrático-burguesa estivesse 

sob sua tutela – do qual as Forças Armadas não se desvincularam 

concretamente (OSÓRIO, 2019). 

Segundo Osório (2019), uma vez garantida a associação da econo-

mia política brasileira ao capitalismo imperialista a nível mundial e 

desgastado politicamente o regime ditatorial, a assimilação do novo 

padrão de acumulação e centralização de capitais tornou necessária a 

flexibilização da dominação paternalista, destituindo o Estado de seu 

papel ativo na política, como agente na garantia de empregos, salário, 

seguridade social, saúde e educação. A gestão neoliberal do Estado 

veio acompanhada da ideologia da racionalidade política, segundo 
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a qual os agentes consistem em “adultos e políticos, sábios, capazes 

de decidir em consultas eleitorais transparentes e que recebem do 

mercado os benefícios equivalentes ao seu esforço e capacidade” 

(OSÓRIO, 2019, p. 254). Isto é, a CF/88 aconteceu coetaneamente 

com a ruptura, por parte das classes dominantes, das alianças com 

as quais elas mesmas concordaram com as distintas agremiações 

do proletariado organizado, de modo que:

A força do voto serviu apenas para definir a substituição 

das elites ou da classe reinante que administra o aparato 

estatal, nunca para definir a agenda nem o rumo dos 

assuntos públicos, ou então o padrão de reprodução 

ou a política econômica que deve ser aplicada, o tipo 

de comunidade estatal a ser construído ou o espaço de 

decisões possíveis na chamada democratização (OSÓRIO, 

2018, 256).

Portanto, a “Nova República” consistiu em um momento decisivo 

da nossa história recente, o qual teve como produto mais significativo 

o código jurídico geral que ainda parametriza as relações estabele-

cidas e a se estabelecerem entre o Estado e a sociedade civil, entre 

as quais está prevista a proteção social. Contudo, como brevemente 

pontuado, as classes dominantes sobrepujaram tais acordos de 

classe cristalizados na CF/88, já nos anos imediatamente posterio-

res à sua promulgação, tornando-os verdadeiros pactos nascidos 

mortos. Essas rupturas consistiram em uma condição necessária 

para a manutenção do padrão de acumulação e centralização de 

capitais em nível mundial, e a assunção da gestão neoliberal do 

Estado pelo Brasil a partir da década de 1990, ao mesmo tempo em 

que reafirmou a continuidade do padrão de dominação autocrático 

burguês - mais do que as rupturas com ele -, atualizou a subordinação 

do país ao centro do capitalismo mundial, colocando-a em novos 

termos (OSÓRIO, 2019). 
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2.1. APREENSÃO DOS MOVIMENTOS DA POLÍTICA PÚBLICA:  
LUTA DE CLASSES VERSUS GARANTIA DAS CONDIÇÕES GERAIS 
DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO SOCIAL 

Foi com a organização da classe proletária e em consequência da 

Revolução Russa, em 1917, que diversos projetos foram apresentados 

como alternativas para as desigualdades imanentes ao desenvol-

vimento do modo de produção capitalista. O estabelecimento da 

União Soviética, com o aparecimento de uma nova proposta política, 

econômica e social – o socialismo –, gerou uma ameaça a partir das 

ideias de igualdade e proteção social, como direito à educação, à 

saúde, ao trabalho, à assistência e à previdência, indo de encontro 

aos ideais liberais predominantes até então, que preconizavam que os 

portadores de direitos eram os cidadãos livres e autônomos, isto é, os 

proprietários privados de terra e dos meios de produção (COUTO, 2004). 

Adotadas então por outros países, as políticas públicas de prote-

ção social caracterizam-se por contradições intrínsecas, uma vez que, 

apesar de atenderem às necessidades imediatas de sobrevivência da 

classe trabalhadora, também atuam como uma estratégia anticrise do 

capital. Assim, ao satisfazer os interesses tanto da burguesia quanto 

do proletariado, as políticas sociais representam um importante 

terreno da luta de classes, a partir da defesa de condições dignas de 

existência frente à ofensiva capitalista às condições gerais de produção 

e reprodução da força de trabalho, isto é, trata-se da relação contra-

ditória entre Estado e sociedade civil (BEHRING, 2016; BEHRING, 2015).

Referente ao caso do Brasil e da maior parte dos países da América 

Latina, locais onde nunca houve pleno emprego, a proteção social 

concerne a estruturas tributárias regressivas, e com tendência de 

redistribuição horizontal, isto é, mesmo que a política pública seja 

responsável pela distribuição de renda, a exemplo dos programas de 

transferência de renda, não atua de forma efetiva na desigualdade 

social. Sendo assim, essas políticas atuam em um sentido compensa-

tório, focalizado, na legitimação de projetos dos governos, de modo 
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a produzir uma coesão social e controle sobre os mais pauperizados 

(BEHRING, 2016). Por outro lado, conforme a autora, essas políticas 

públicas também são importantes para esses segmentos da classe 

trabalhadora que se encontram em situação de extrema pobreza, 

“razão pela qual devemos defender esses programas, especialmente 

a ampliação significativa do valor dos benefícios” (Idem, p. 18).

É importante destacar também o papel do Estado na sociabilidade 

do capital, o qual, segundo Marx e Engels (2001, p. 74), nada mais é 

que “a forma de organização que os burgueses dão a si mesmos por 

necessidade, para garantir reciprocamente sua propriedade e os seus 

interesses”. Tendo isso em vista, é fundamental a compreensão de 

que, se as políticas públicas consistem em sínteses necessárias das 

lutas entre classes espoliadoras e espoliadas, a partir das quais se 

destinam para as massas trabalhadoras maiores parcelas da riqueza 

socialmente produzida, as medidas de contratendência à queda das 

taxas de lucro dos apropriadores privados consistem na retomada, 

para si, dessas parcelas – antes destinadas à garantia de direitos 

e, portanto, reservadas no Estado para essas finalidades. Exemplo 

disso são as contrarreformas neoliberais, por meio das quais o 

Estado opera em favor do enfraquecimento dos serviços públicos 

e que, portanto, penalizam as políticas públicas. 

3. RETROCESSOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
CONQUISTADAS NA CONSTITUIÇÃO

Já foi anteriormente afirmado que os ajustes neoliberais, contradito-

riamente, inserem-se no Brasil na mesma conjuntura em que ocorreu 

a promulgação da CF/88 (STOCCO; PANDOLFI, 2020). Ao passo que 

foi promulgado o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), importantes marcos para promoção 

de proteção social, também se introduziu a privatização de estatais 

e a agenda de reformas de desmonte do Estado, como a Emenda 
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Constitucional (EC) Nº 2039 e a Lei 9.876, que iniciaram as reformas 

no âmbito da Previdência Social (MARQUES et al., 2009).

Nos anos que se seguiram, a exemplo dos quase 14 anos de 

governo do Partido dos Trabalhadores (PT), de acordo com Stocco 

e Pandolfi (2020, p. 76), não foi modificada “substancialmente a 

perspectiva neoliberal em curso no país”. Segundo Coggiola (2020, 

n.p24), nesse contexto,

Econômica e politicamente, o PT e aliados no governo, 

expressão temporária de uma vasta (e, finalmente, 

frágil) aliança de classes, compreendendo desde os 

setores mais pobres e marginalizados, passando pela 

classe operária, até a burguesia empreiteira dependente 

do Estado (sob hegemonia social, embora não política, 

desta), não romperam com as duas heranças, a militar 

e a neoliberal; tentaram só suavizá-las e combiná-las 

com a melhora da situação social dos mais pobres e 

sem alterar basicamente o caráter aberrante da dis-

tribuição da riqueza.

De acordo com Boschetti e Behring (2021), as políticas de 

cunho neoliberal foram intensificadas após o golpe de 2016 que 

levou Michel Temer, de forma ilegítima, a assumir a presidência. 

Naquele momento, foi sancionado o teto de gastos, por meio da 

EC nº 95, que atribuiu aos recursos primários da União (entre os 

quais, aqueles destinados a direitos sociais) limites conforme a 

inflação dos anos orçamentários pelos 20 anos subsequentes, isto 

é, até 2036. Foram acrescidas, nessa conjuntura, a Contrarreforma 

Trabalhista (Lei nº 13467/2017), a Lei da Liberdade Econômica (Lei 

nº 13.874/2019) e a Contrarreforma da Previdência (EC nº 103/2019). 

No tocante a Contrarreforma da Previdência, esta consiste em uma 

24  Por se tratar de um livro no formato digital (E-book Kindle), não consta paginação.
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“destruição da previdência pública, como estratégia de transferência 

antes nunca vista de fundo público para o capital” (Idem, p. 73), 

que dificultou consideravelmente o acesso por parte da classe 

trabalhadora aos benefícios previdenciários. Deste modo, “todos os 

exemplos enunciados representam “uma antidemocracia econômica, 

inviabilizando a expansão e até mesmo a própria manutenção de 

políticas públicas” (MARIANO, 2017, p. 262). 

Em síntese, o cenário dos governos de Michel Temer e seu suces-

sor de extrema-direita Jair Bolsonaro reduziram progressivamente 

o orçamento público para políticas sociais, flexibilizaram relações 

trabalhistas, dificultaram o acesso aos benefícios previdenciários, 

reduziram a capacidade financeira dos sindicatos, beneficiando 

os interesses dos grandes capitais nacional e internacional, dire-

cionando investimentos ao mercado financeiro e fragilizando a 

possibilidade de organização dos trabalhadores brasileiros, pro-

gressivamente consumidos pela intensificação da exploração da 

força de trabalho (STOCCO; PANDOLFI, 2020, p. 92).

3.1. (DES)PROTEÇÃO SOCIAL NA PANDEMIA DE COVID-19

A situação de crise sanitária na qual estamos inseridos catalisa 

e intensifica o cenário de colapso atual do Brasil, evidenciando 

o fracasso das contrarreformas neoliberais, que funcionam em 

benefício dos interesses do grande capital e preterem as necessi-

dades e direitos da classe trabalhadora. Assim, a gênese da crise 

estrutural corrente não está na pandemia de COVID-19, mas na 

lógica do sociometabolismo do capital, em especial no período de 

ataque à justiça social e de desmonte e desvalorização do Estado, 

em curso desde a década de 1970 (ANTUNES, 2018).

Tal crise estrutural do capital contemporâneo originou-se 

na reestruturação produtiva ocorrida na segunda metade do 

século XX, a partir de uma maior substituição do trabalho vivo 
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por novas tecnologias, e intensificou a precarização do trabalho, 

o desemprego, a informalidade, a flexibilização de contratos e a 

terceirização (ANTUNES, 2018). Essas transformações tiveram 

rebatimentos negativos na desregulamentação e desmonte de 

direitos sociais e, combinadas à condução neoliberal da política, 

desmantelaram o Estado social, transferindo suas atribuições 

de proteção social ao terceiro setor ou a indivíduos responsabi-

lizáveis (BROWN, 2019).

Deste modo, o desenvolvimento da pandemia vem externalizan-

do os traços sistêmicos da crise do capital, articulando as dimensões 

econômica, política, social e sanitária, e exacerbando e tornando 

mais visíveis processos que já estavam em desenvolvimento. Uma 

conjuntura de informalidade, desemprego e desregulamentação 

do trabalho foi agravada pela destruição sistemática do meio 

ambiente, facilitando o surgimento das condições insalubres que 

culminaram no novo vírus. Como consequência, os grupos mais atin-

gidos foram os segmentos mais periféricos da classe trabalhadora, 

uma vez que suas precárias condições de moradia, trabalho e vida 

prejudicaram sua possibilidade de isolamento social e seu acesso 

aos materiais de higiene utilizados para evitar a contaminação 

pelo vírus (RAICHELIS; ARREGUI, 2020). 

Em conformidade com Sposati (2020, p. 8), “a pandemia da 

COVID-19 está mostrando mundialmente, e às vistas largas, que 

o direito de respirar é universal e democrático e, o direito à vida 

humana é maior do que o direito à propriedade”. Todavia, no atual 

contexto, denominado por Raichelis e Arregui (2020, p. 142) como 

“tríplice crise – econômica, política e sanitária”, a ruptura com os 

acordos de classe firmados na CF/88 torna-se ainda mais evidente. 

De acordo com as autoras, dissemina-se a ideia de que a Seguridade 

Social não cabe no orçamento do fundo público, e de que a garantia 

de direitos sociais se torna responsabilidade da sociedade para o 

enfrentamento da crise, e não do Estado. Disto derivam frases 
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enunciadas diariamente pela grande mídia de apelo ao solidarismo, 

à caridade e à benevolência do capital (RAICHELIS; ARREGUI, 2020), 

como de incentivo ao empreendedorismo e menções a ações “soli-

dárias” de grandes empresas para o combate à pandemia.

Mediante tais desfinanciamentos de políticas públicas, destaca-se 

a continuidade do congelamento de orçamento federal destinado 

para a saúde, por meio da Emenda Constitucional nº 10625 ou “or-

çamento de guerra”, fazendo com que o SUS entrasse em colapso 

diante das novas e imensuráveis demandas da COVID-19 (BOSCHETTI; 

BEHRING, 2021, p.76). Somado a isso, 50% da classe trabalhadora foi 

colocada em condição de não ter acesso a qualquer tipo de remune-

ração, ou seja, sem acesso a meios para sobreviver (Idem). Ainda, é 

importante ressaltar que 

Os mais atingidos pela pandemia foram a parcela mais 

pobre da classe trabalhadora, moradora das favelas e 

periferias sem condições adequadas de saneamento e 

meios de prevenção, com dificuldades de acesso ao SUS 

saturado, sendo a maioria de pessoas negras (Idem, p. 77).

De acordo com reportagem da CNN Brasil (2020, on-line), que 

se baseou em boletins epidemiológicos da COVID-19 do Ministério 

da Saúde, “a chance de recuperação entre brancos é de 62% e entre 

negros de 45%. Ou seja, a chance de um negro morrer por coronavírus 

é 38% maior do que a de um branco com a doença”. Essa realidade 

é elucidada pelo relato de uma médica participante de um coletivo 

de estudantes de medicina e médicos negros:

25  Art. 3º “Desde que não impliquem despesa permanente, as proposições legislativas 

e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas 

consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração” 

(BRASIL, 2020, on-line).
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As pessoas negras são mais colocadas no mercado de 

trabalho informal, tendo muito mais dificuldade de 

procurar o serviço de saúde no tempo adequado, já che-

gando em condições piores. São pessoas que também 

têm uma localização geográfica que não favorece a busca 

por hospitais, ficando geralmente em pronto-socorros 

e serviços de saúde periféricos, que vão ter o maior 

tempo de espera para a transferência pra uma vaga de 

UTI, por exemplo, além desses serviços serem serviços 

de qualidade inferior (CNN Brasil, 2020, on-line).

Mediante o exposto, é possível observar o quanto a pandemia 

tornou ainda mais visível as desigualdades estruturais decorrentes 

do modo de produção capitalista e suas sucessivas tentativas de 

recuperação das crises cíclicas, por meio de contrarreformas neo-

liberais, em que o Estado opera e enfraquece os serviços públicos. 

Ademais, a situação da pandemia exterioriza também a contradição 

presente na atual conjuntura, sobre a qual Raichelis e Arregui (2020, 

p. 143) apontam,

de um lado, a falência das medidas ultraneoliberais que 

desfinanciaram as políticas sociais, especialmente o SUS 

e o Suas, os sistemas de proteção social mais requisi-

tados no contexto da pandemia. E, ao mesmo tempo, a 

necessidade de mais Estado e do fortalecimento das 

políticas públicas para enfrentamento dessa grave crise.

Contudo, as respostas à pandemia adotadas por parte do governo 

federal consistiram em medidas consonantes à política neoliberal, 

que atua em favor do capital e não da vida humana, a destacar, “parcos 

recursos para a saúde e para o auxílio emergencial e trilhões para 

bancos e empresários” (BOSCHETTI; BEHRING, 2021, p. 77). 
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O auxílio emergencial consistiu, inicialmente, no pagamento de 

cinco parcelas de 600 reais que, posteriormente, foram reduzidas a 

300 reais. Quanto ao ano de 2021, com uma nova e mais violenta onda 

do novo coronavírus, o número de mortes aumentou intensamente, e 

hospitais colapsaram. Entretanto, o atual governo de Jair Bolsonaro 

tardou quatro meses para anunciar a continuidade do auxílio, que dessa 

vez consistia em “um valor inferior, de a partir de 150 reais, e restrito 

apenas aos beneficiários já cadastrados em 2020. Os novos atingidos 

pela pandemia, portanto, ficaram de fora” (PUTTI, 2021, on-line).

Tais medidas, de acordo com Boschetti e Behring (2021, p. 81), vis-

lumbram “um processo acelerado e ampliado de assistencialização/

assistencialismo voltado para o pauperismo absoluto, o que difere 

imensamente do direito à assistência social”. Nesse mesmo sentido, 

para Sposati (2020, p. 12), a proteção social – saúde e assistência 

social – afasta-se de formalismos ou restrições, ou seja, “a vida 

humana presente é documento superior a qualquer formalização 

burocrática”.

4. CONCLUSÃO

Inspirado nas categorias erigidas pelo húngaro István Mészáros, Alves 

(2004) caracteriza o sociometabolismo da barbárie como a forma 

de organização social predominante no contexto do padrão de acu-

mulação e centralização de capitais eminentemente financeirizado, 

ideologizado em seu sentido positivo com o amálgama da “globali-

zação”. Conjugado a outros termos, como o “fim da história”, ou pela 

lógica do “pensamento único” neoliberal, os Estados nacionais foram 

colocados em segundo plano, destituídos de papel ativo na economia, 

em decorrência da necessidade, por parte dos proprietários privados, 

de penetrarem em todos os interstícios da sociabilidade para neles 

extraírem mais-valor sem entraves políticos voltados ao atendimento 

das necessidades das massas trabalhadoras (ALVES, 2004).
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No capitalismo dependente, como aponta Osório (2019), uma vez 

estando essa forma econômica sui-generis conjugada a um Estado 

dependente, compatível quanto às suas atribuições de garantir a 

reprodutibilidade dessa formação econômica particular, não são as 

expressões da civilização que se objetivam como momentos predo-

minantes, mas justamente onde se expõem as vísceras da barbárie. 

Ao mesmo tempo, aponta Alves (2004), o momento histórico de 

predominância da crise sistêmica do capitalismo no plano mundial 

é fetichizada pelas expressões particulares que assume em outros 

âmbitos da reprodutibilidade do ser social, como acontece mediante 

crises políticas, culturais, ambientais, sanitárias. 

Foi comum, no contexto da pandemia, colocar sob responsabi-

lidade do novo coronavírus o aprofundamento de uma crise eco-

nômico-política que se estende há anos, mesmo antes da eleição 

de Jair Bolsonaro e de sua gestão desastrosa do Estado brasileiro. 

Respondendo aos ditames do capitalismo monopolista internacio-

nal, as salvaguardas jurídicas, cristalizadas na Constituição Federal 

de 1988, vêm sendo violadas desde a promulgação desse pacto 

de classes, de forma que a inviabilidade do Estado em atender às 

exigências, oriundas das massas trabalhadoras desprotegidas, no 

contexto da pandemia, não se trata de um epifenômeno de nossa 

economia política contemporânea, mas de um continuum histórico 

a ser questionado e, fundamentalmente, modificado. Mediante o 

discorrido, conclui-se que o governo brasileiro atuou de modo nega-

cionista, neoliberal, e principalmente brutal. A despeito de uma das 

principais pandemias da história da humanidade, atuou de modo a 

favorecer grandes bancos e empresários a salvar vidas, destinando 

uma pequena parcela de recursos públicos para a proteção social – 

insuficiente para suprir necessidades sociais e sanitárias de famílias 

brasileiras – e maior parte para socorrer a burguesia.
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1. INTRODUÇÃO 

O ano de 2017 introduziu mudanças significativas na relação capital-

-trabalho, em razão da votação e aprovação da Reforma Trabalhista 

pelo Congresso Nacional, posteriormente, sancionada pelo presidente 

Michel Temer. Entretanto, diversos movimentos sociais, centrais 

sindicais, trabalhadores/as, intelectuais e artistas manifestaram-se 

contrários à reforma, pois a mesma concretiza a retirada de direi-

tos da classe trabalhadora. As alterações impostas pela Reforma 

Trabalhista, ocasionaram impactos concretos na realidade laboral, 

modificando as relações sociais inclusas no mundo do trabalho e 

intensificando contradições e desigualdades inerentes ao sistema 

econômico vigente. 
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Partindo da premissa da importância do papel midiático na cons-

trução e reprodução do discurso público e na formação de opinião 

de seus leitores, o referente artigo tem como objetivo analisar os 

sentidos do discurso político divulgado na mídia, no que se refere a 

perda/flexibilização dos direitos trabalhistas, a fim de compreender 

os mecanismos discursivos utilizados, identificando seu posiciona-

mento ideológico perante a Reforma Trabalhista e as regularidades 

e irregularidades inclusas no discurso.

O artigo apresenta o desenvolvimento e os resultados da pesqui-

sa: “Os sentidos da Reforma Trabalhista na revista Veja: Análise de 

discurso sob a perspectiva de Van Dijk”, vinculada a Pós-Graduação 

em Serviço Social da PUCRS. Este trabalho detém caráter qualitativo 

e caracterizou-se como um estudo de tipo exploratório e documental 

acerca da Reforma Trabalhista, detendo como corpus de análise as 

reportagens publicadas pela revista Veja no período de julho de 2018 

até junho de 2019, evidenciando a inter-relação da Reforma Trabalhista 

e seu impacto nas organizações sindicais.  A análise dos dados deu-se 

a partir da Análise Crítica do Discurso de Teun A. Van Dijk.

Cabe ainda ressaltar que nas pesquisas comumente realizadas 

na área do Serviço Social a análise do discurso não é a técnica de 

análise de dados mais comum, ocorrendo uma predominância no 

uso da análise de conteúdo enquanto técnica para o tratamento 

das informações. Por isso, se fazem necessárias pesquisas que 

contemplem a Análise Crítica do Discurso (ACD), a fim de ampliar 

o leque de possibilidades de análises nas pesquisas da área, haja 

vista a compreensão de que o discurso é um objeto sócio-histórico.

Ademais, o projeto ético-político do Serviço Social está compro-

metido em denunciar e contrapor-se a toda forma de exploração 

humana, assim como aos processos que mantenham e reproduzam a 

desigualdade social. Por isso, uma Análise Crítica do Discurso ideológi-

co-dominante, que desoculte suas contradições, é fundamental para 

se (r)estabelecer novas relações de trabalho no cotidiano humano.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1. ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

Teun van Dijk trouxe subsídios significativos em sua produção biblio-

gráfica, principalmente no que tange à análise crítica dos discursos que 

circulam socialmente. A Análise Crítica do Discurso, em Dijk, tem por 

finalidade: “[...] contribuir para a diminuição da injustiça e das desigual-

dades sociais legitimadas por meio do discurso” (OLIVEIRA, 2013, p.322). 

Suas ideias incorporam elementos extralinguísticos como, o 

contexto sócio histórico em que os usuários da língua produzem os 

discursos. O conceito de contexto foi reelaborado por ele a partir de 

várias fontes teóricas, assumindo um caráter sociocognitivo. Dessa 

forma, entende-se que: “o contexto não é simplesmente o conjunto 

de elementos sociais, extralinguísticos, em que se insere o discurso, 

mas isto sim, a representação (mental) que os participantes do 

discurso fazem desses elementos” (OLIVEIRA, 2013, p.317).

Essa representação está vinculada a existência de modelos mentais 

que são construídos a partir da memória episódica (compreende as 

vivências e experiências das pessoas) e da memória semântica (com-

preende elementos abstratos, que não estão vinculados a eventos es-

pecíficos). O processo de armazenamento da memória ocorre por meio 

de esquemas mentais. Assim, ao entrar em contato com um discurso, 

as pessoas acionam esse conjunto de conhecimentos estruturados 

mentalmente. Os esquemas mentais são armazenados na memória 

dos sujeitos e Teun van Dijk os classifica em dois tipos: frame (segue 

um padrão mais fixo) e script (padrão mais dinâmico). É importante 

ressaltar que, os esquemas mentais podem variar em decorrência das 

vivências de cada pessoa. O que explica porque as pessoas concebem 

de maneiras distintas um mesmo fenômeno social (OLIVEIRA, 2013). 

Teun van Dijk sustenta que não é suficiente analisar o discurso 

somente no nível linguístico, pois o discurso é produto de interação 

social, histórica, cultural e politicamente situada. Os estudos críticos 
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do discurso têm centralidade no abuso de poder, que também pode ser 

chamado de dominação social e consiste em: “[…] uso do poder para o 

benefício de um grupo em detrimento de outros grupos, produzindo ou 

reforçando desigualdade e injustiças sociais” (OLIVEIRA, 2013, p.322). Ao 

utilizar o abuso de poder ele reconhece que a linguagem oculta relações, 

o que pode não ser facilmente percebido pelos receptores do discurso. 

O estudo crítico do discurso contribui também para romper com o mito 

da neutralidade científica, oriunda do pensamento positivista.

Nessa perspectiva a ideologia é importante para os estudos 

críticos do discurso que contribuem para a explicitação de questões 

ideológicas presentes nos discursos que circulam socialmente e 

contribuem para a manutenção das desigualdades sociais. Luciano 

Amaral de Oliveira (2013) menciona que existem duas bases para 

legitimar a ideologia: a violência física, ou, o poder simbólico do 

discurso. Nesta última, “[…] os discursos ajudam a inculcar nos 

sujeitos esquemas mentais que podem inclusive ser socialmente 

desfavoráveis a eles próprios” (OLIVEIRA, 2013, p. 329). 

Com os estudos críticos do discurso é possível evidenciar o em-

bate e a polarização entre grupos: exaltação do “nós” (endogrupo) 

e derrogação “eles” o (exogrupo). Dessa forma, os estudos críticos 

do discurso contribuem para descortinar o que o poder simbólico 

oculta nos discursos que circulam na sociedade. 

Sobre os procedimentos metodológicos para os estudos críticos 

do discurso não existe um roteiro previamente estabelecido que 

deverá ser seguido. Dessa forma, nessa pesquisa criamos um dispo-

sitivo para guiar as análises de discurso realizadas e apresentadas 

neste relatório.

2.2. A REFORMA TRABALHISTA DE 2017 

O projeto de lei n. 6.787/2016, foi proposto pelo governo de Michel 

Temer, tendo sido aprovado na Câmara dos deputados em 26 de 
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abril de 2017 por 296 votos favoráveis e 177 contrários, e, no Senado 

Federal, obteve 50 votos favoráveis e 26 contrários em 11 de julho de 

2017. Em 13 de julho de 2017 foi sancionada, sem vetos, a Lei 13.467, 

com a justificativa de adequar a legislação às novas relações de tra-

balho. Também conhecida como a lei da Reforma Trabalhista, alterou 

significativamente as relações entre capital e trabalho em mais de 

100 pontos. A Lei entrou em vigor 120 dias após a sua publicação no 

Diário Oficial da União. 

No entanto, devido aos protestos e críticas, o governo editou a 

Medida Provisória n. 808 em 14/11/2017, alterando os pontos conside-

rados mais polêmicos da Reforma Trabalhista, sendo estes: jornada 

de trabalho 12x36; dano extrapatrimonial (dano moral, estético, 

existencial); trabalhadora gestante e lactante; contratação exclu-

siva de autônomo; trabalho intermitente e incidência de encargos 

trabalhista e previdenciário; cobrança e distribuição da gorjeta; 

representação em local de trabalho; negociado sobre o legislado; e 

arrecadação/contribuição previdenciária. 

Ocorre que, se uma MP não foi convertida em Lei, ela perde a sua 

validade, e foi o que aconteceu em 23/04/2018. Em consulta ao site 

do Congresso Nacional, é possível verificar que foram apresentadas 

967 (novecentas e sessenta e sete) emendas à Medida Provisória 

808 em seu período de vigência, o que já denota a grande polêmica 

em torno dessa matéria. 

As alterações impostas pela Reforma Trabalhista, contribuíram 

fortemente para a desestruturação do núcleo do mercado de tra-

balho por meio do desassalariamento e a destruição de postos de 

trabalho socialmente protegidos. Baseada na desregulamentação 

das relações de trabalho, via flexibilização e a criação de novos tipos 

de contratos, que a reforma fortalece o capital em detrimento da 

pauperização da situação do trabalhador. A Reforma Trabalhista 

intensifica o processo de supressão de direitos e consequentemente, 

preconiza uma série de prejuízos aos trabalhadores.
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2.3. O MOVIMENTO SINDICAL E A FLEXIBILIZAÇÃO DE DIREITOS

A Reforma Trabalhista promulgada no ano de 2017, apresentou 

mudanças significativa na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, 

instrumentalizada pela lei № 13.467 de 2017. As alterações legitima-

das pela reforma preconizam um processo de flexibilização das leis 

trabalhistas, intensificando a precarização das relações de trabalho 

em favorecimento aos interesses estatais e do mercado. Suas alte-

rações afetam todas as fontes do Direito do Trabalho, alcançando 

o poder normativo da Justiça do Trabalho e a negociação coletiva. 

As únicas exceções são os direitos constitucionais autoaplicáveis e 

aqueles que a própria lei exclui da negociação.

Dentre um amplo contingente de alterações, os sindicatos são 

uma das principais figuras afetadas, através da supressão das ativi-

dades sindicais. As alterações, ao mesmo tempo que condicionam as 

organizações sindicais o encargo de interlocução direta entre a classe 

trabalhadora, o Estado e o setor patronal, por outro lado, impõem a 

privação dos sindicatos do direito a participação das eleições nas orga-

nizações por local de trabalho, eliminando sua assistência nas rescisões 

contratuais, ampliando as possibilidades de acordos individuais para 

a compensação da jornada e suprimindo sua forma de financiamento, 

o imposto sindical, entre outros (BIAVASCHI, et al, 2017).

As alterações que propõem sua ação exclusivamente por conta da 

negociação coletiva, condicionam a garantia da manutenção destes 

direitos sob a dependência do poder de negociação dos sindicatos 

das categorias profissionais. Assim, quanto mais forte e atuante o 

sindicato, maior poder de barganha ele terá no momento de negociar, 

ao passo que, organizações sindicais mais fragilizadas, terão menor 

poder de negociação com a classe patronal (BIAVASCHI, et al,2017).

Ao elencar a contribuição sindical como facultativa, a Reforma 

Trabalhista, suprime a forma de financiamento até então vigente, 

precarizando ainda mais as entidades sindicais, principalmente as com 

limitada adesão de filiados. Compreender como essas alterações legais 
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implicaram nas organizações sindicais, se faz essencial em um período 

de crise socioeconômica e política, a fim de poder analisar as possíveis 

alterações nesse cenário de transformações, priorizando estratégias 

de organização da categoria de forma contingente e unificada. 

2.4. METODOLOGIA 

A pesquisa é um processo que objetiva responder aos problemas 

propostos mediante procedimentos científicos, através da opera-

cionalização do método científico, que envolve diferentes etapas 

que se relacionam e que comportam: planejamento, coleta de in-

formações, análise e interpretação dos resultados, redação de um 

relatório constando todas as atividades empreendidas no decorrer 

da pesquisa e divulgação do conhecimento construído a partir da 

temática proposta (MINAYO, 1994). 

A metodologia de análise não incide obrigatoriamente em uma 

leitura horizontal da realidade, visando observar os dados apreen-

didos de maneira unificada e quantitativa.  É possível realizar uma 

apreciação em profundidade, através da descrição e interpretação 

do que se examina, analisando as posições dos sujeitos assumidas, 

imagens e lugares estabelecidos a partir de regularidades discursivas 

demonstradas nas materialidades. (SILVA, ARAÚJO, 2017). 

Dentro dessa perspectiva, a análise de discurso consiste em um 

campo da linguística e da comunicação especializado em analisar 

construções ideológicas presentes no texto. O discurso em si é uma 

construção linguística inclusa no contexto social onde o texto se 

desenvolve. Ou seja, as ideologias presentes em um discurso são 

diretamente construídas e influenciadas pelo contexto social, político 

e cultural em que o seu autor está inserido. O estudo sistemático e 

crítico do discurso exige além da análise das estruturas discursivas, 

pois também é necessário compreender as estruturas do contexto, 

que são relevantes na construção desse discurso e influenciam na 

compreensão do leitor. (DIJK, 2016).
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Neste artigo, as informações foram analisadas mediante a Análise 

Crítica de Discurso (ACD), que consiste em um tipo de investigação 

analítica discursiva que estuda principalmente o modo como o abuso 

de poder, a dominação e a desigualdade são representadas, repro-

duzidas e combatidas por textos orais e escritos no contexto social 

e político (DIJK, 2015). As relações de poder para a ACD, enquanto 

objeto de análise de discurso, caracterizam-se como aquelas que de 

alguma maneira expressam uma “forma de dominação, que resultam 

em desigualdade e injustiça social” (Ibidem, 2015, p.10).   

O referente artigo parte de um estudo exploratório e documental 

com caráter qualitativo. Inicialmente foi realizado levantamen-

to no sítioda revista Veja, utilizando a palavra-chave “Reforma 

Trabalhista” no campo de busca, apresentou inúmeros resultados 

que foram filtrados, chegando a expressivas cento e dez (110) re-

portagens. Em decorrência do elevado quantitativo de reportagens, 

fez-se necessário um trabalho minucioso de pré-seleção. Para esta 

fase, escolheram-se reportagens com um foco maior na Reforma 

Trabalhista e, sobretudo na questão do sindicalismo –  totalizando 

um contingente de oito (8) reportagens selecionadas. As reportagens 

estão representadas no quadro a baixo e suas referências dispostas 

encontram-se no término do artigo, possibilitando ao leitor o acesso 

direto a elas, caso tenha interesse: 
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Quadro 1: Reportagens selecionadas – Revista Veja.

TÍTULO  DATA  AUTOR  CADERNO  REFERÊNCIA 
ABNT

Número de 
trabalhadores 
ligados a 
sindicatos é o 
menor em seis 
anos

08/11/2018
Estadão 
Conteúdo

Economia (VEJA, 2018, 
s/p)

Ex-ministro 
da Reforma 
Trabalhista 
propõe taxa 
para financiar 
sindicatos

13/11/2018 Diego Freire
Economia (FREIRE, 2018a, 

s/p)

Em ‘agonia’, 
sindicatos 
demitem e 
vendem imóveis 
para sobreviver

23/11/2018 Diego Freire
Economia (FREIRE, 2018b, 

s/p)

Governo 
determina que 
contribuição 
sindical seja 
feita por boleto

02/03/2019
Redação

Economia (VEJA, 2019a, 
s/p)

Força Sindical 
reage à 
MP sobre 
contribuição e 
promete acionar 
STF

02/03/2019 Redação
Economia (VEJA, 2019b, 

s/p)

Xeque nos 
sindicatos

08/03/2019
Felipe 
Carneiro

Economia (CARNEIRO, 
2019, s/p)

Comissão 
cancela 
reunião e MP 
da contribuição 
sindical pode 
caducar

14/05/2019
Estadão 
Conteúdo

Política
(VEJA, 2019c, 
s/p)

Marcha a ré no 
passado

29/06/2019 Victor Irajá
Economia (IRAJÁ, 2019, 

s/p)

Fonte: Sistematização dos autores (2020).
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As reportagens detêm como ponto em comum, a Reforma 

Trabalhista e suas decorrências sobre a organização sindical brasileira. 

Perpassam a mudança no texto da CLT quanto à obrigatoriedade 

da contribuição sindical, as implicações dessa mudança para os 

sindicatos, as estratégias adotadas pelos sindicatos e as medidas 

intentadas por representantes governamentais para tornar o texto 

sobre a contribuição mais direcionado e fechado para as mais varia-

das interpretações, o que culminou na edição da Medida Provisória 

nº 873 de 2018.

A partir da seleção das reportagens e de sua leitura prévia, foi 

elaborado um roteiro de análise, através da construção de um dis-

positivo que orientou os pesquisadores e a equipe técnica na identi-

ficação de elementos e contradições inclusos no discurso midiático.  

O dispositivo de análise pode ser observado no quadro a baixo: 
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Quadro 2: Dispositivo de análise com base em Van Dijk

ROTEIRO BÁSICO PARA ACD - VAN DIJK

Caracterização
– Codificação do corpus;
– Local, caderno e fonte da publicação.

Contextualização
– Conjuntura sócio-histórica da publicação (acontecimentos 
externos relacionados aos fatos relatados);

Análise Textual

– Linguagem verbal e não verbal (desenhos, fontes, cores, 
imagens, diagramação específica);

– Grau de formalidade ou informalidade da linguagem;
– Sujeitos citados e argumentos de fala (argumentos de 
autoridade);

– Destaque (conteúdo do destaque da reportagem);

Dispositivo 
Teórico

– Endogrupo x exogrupo;
– Elite Simbólica;
– Abuso de Poder;
– Manipulação;
– Esquemas mentais;
– Ideologia;
– Controle do discurso público;
– Padrões de acesso ao discurso;

Análise pós-
textual

– Contrapor os dados do discurso com dados da realidade.
– Articular as análises a outros autores.
– Pontuar elementos divergentes e convergentes entre os 
discursos analisados;

– Construir um texto corrido;
– Construir considerações finais;
– Referências;

Fonte: Sistematização dos autores (2019).

A partir deste roteiro pré-estabelecido, foram analisadas as 

reportagens. Observou-se os elementos que se assemelham e 

distinguem-se entre elas, a fim de compreender o discurso e o 

posicionamento ideológico transcrito no decorrer das reportagens. 
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2.5. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Um dos campos de observação mais ricos para o observador dos 

fenômenos ideológicos é o da linguagem. As palavras, as inflexões, 

assim como, o modo de construir as frases, tem sua própria história 

e trazem em si acepções ideológicas. “Tanto em sua gênese como 

em seu emprego, os termos da linguagem põem a nu os valores das 

sociedades que os criaram e os mantém vivos” (KONDER, 2002, p.151).

Compreender as contradições e as manifestações ideológicas 

presentes no discurso, requer primeiramente, apreender relações 

de poder e dominação inerentes ao sistema capitalista, a fim de 

analisar suas incongruências e elementos de controle ideológico. A 

partir das análises realizadas, pode-se observar uma evidente posição 

ideológica junto as reportagens, onde os autores, destituídos de um 

caráter de neutralidade, apresentavam de forma visível suas posições 

perante o leitor. Em todas as reportagens veiculadas a revista Veja, 

o discurso público construía elementos que legitimam a Reforma 

Trabalhista, utilizando-se de recursos gráficos e argumentos para 

reafirmar essa premissa.

Observou-se nas reportagens, um forte caráter de polarização 

junto ao discurso, a partir da dualidade entre grupos, explicitada 

através da descaracterização de grupos majoritários, como a classe 

trabalhadora e suas entidades representativas – os sindicatos.  A 

descaracterização da imagem de legitimidade das organizações 

sindicais pode ser notada em quase todas reportagens analisadas, 

com exceção da publicada dia 14 de maio de 2019, denominada 

“Comissão cancela reunião e MP da contribuição sindical pode 

caducar”, onde enfatiza-se a polarização entre o sistema execu-

tivo e o sistema legislativo, ao relatar a resistência da Câmara de 

Deputados e do Senado em analisar a Medida Provisória 873/19, 

proposta pelo governo federal.

Nota-se ainda, que em diversas reportagens analisadas res-

salta-se uma tentativa de destituir a imagem de legitimidade dos 
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sindicatos perante aos trabalhadores, aderindo argumentos em seu 

discurso que induziam a crença que os sindicatos detêm interesses 

distintos aos dos trabalhadores e “lutam” em prol de interesses 

próprios. Tal fato pode ser observado na citação da reportagem 

“Marcha a ré no passado” publicada no dia 14 de junho de 2019, onde 

autor retrata as implicações sobre as manifestações da Central 

Única de Trabalhadores- CUT junto à Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, a fim de se opor às determinações legais impostas 

pela Reforma Trabalhista e incluir o Brasil junto à lista de nações 

acusadas de descumprir acordos de proteção aos trabalhadores.

(...) se quiser, de fato, fazer crescer a economia e gerar 

empregos, o Brasil precisará flexibilizar ainda mais a sua 

arcaica legislação trabalhista. E, pelo que fez em Genebra, 

a turma da CUT, que deveria pensar nos trabalhadores, 

só pensa em si mesma (IRAJÁ, 2019).

Na citação referenciada pode se observar ainda, a enfatização 

do adjetivo “arcaica” para ressaltar a posição ideológica do autor 

sobre a legislação trabalhista e em defesa da reforma.  O emprego 

de variações da linguagem ao eleger termos que auxiliam a legitima-

ção da posição ideológica do autor (elite simbólica) em detrimento 

a posição do exogrupo, pode ser observada não apenas no trecho 

citado, como no decorrer das demais reportagens analisadas, cons-

tituindo-se enquanto um mecanismo discursivo capaz de enfatizar 

a polarização no discurso.

A polarização junto ao discurso, consiste em fato proeminente 

segundo Van Dijk (2015), ao estabelecer um quadro ideológico 

usual de dicotomia onde um grupo discursivo enfatiza ou desen-

fatiza ações de seu grupo, ou de grupo oposto a fim de legitimar 

suas ideias enquanto verdades, utilizando-se da manipulação.  Ao 

realizar o Estudo Crítico do Discurso, Van Dijk defende como pre-
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missa a existência de uma sociedade de classes dividida em dois 

grupos: o grupo dominante, que o autor denomina como “endo-

grupo”, composto por uma elite detentora do acesso a produção 

do discurso público e do pensamento hegemônico; e o “exogrupo”, 

representado pela maior parte da população, que tende a apreender 

o discurso do grupo dominante e o reproduzi-lo, sem compreender 

as concepções ideológicas inclusas.

Dentre as polarizações explicitadas junto as reportagens, ob-

serva-se ainda uma tentativa de legitimação dos interesses e ideais 

preponderantes em grupos minoritários, detentores de acesso ao 

discurso público e dominância perante os demais grupos, como o 

Estado e a classe empresarial.

 Cabe salientar que segundo Van Dijk (2015), o Estado, as mídias 

e o setor empresarial enquanto instâncias detentoras de acesso 

de produção do discurso público, podem ser considerados como 

pertencentes a “elite simbólica”. A elite simbólica é constituída por 

diferentes categorias profissionais, sendo caracterizada enquanto 

grupos que possuem relativa liberdade e, por sua vez,

[...] relativo poder para tomar decisões sobre gêneros de 

discurso dentro do seu domínio de poder e determinar 

tópicos, estilo ou forma de apresentação de um dis-

curso [...] eles são os fabricantes do conhecimento, dos 

padrões morais, das crenças, das atitudes, das normas, 

das ideologias e dos valores públicos. (DIJK, 2015, p. 45).

A utilização do discurso público pela elite simbólica, como meio 

de legitimar seus interesses e domínio de poder, dá-se por meio do 

abuso de poder, podendo ser observado, dentre outras maneiras, 

por meio da manipulação.  Segundo Van Dijk (2015, p.236),
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A manipulação é um fenômeno social – especialmente 

porque ela envolve interação e abuso de poder entre 

grupos e atores sociais — é um fenômeno cognitivo, 

porque a manipulação sempre implica a manipulação 

das mentes dos participantes, e é um fenômeno discur-

sivo-semiótica, porque a manipulação é exercida através 

da escrita, da fala e das mensagens visuais.

A manipulação no decorrer das reportagens, pode ser observada 

de diversas maneiras, dentre elas, ressalta-se a utilização do discurso 

de atores sociais, detentores posições de legitimação e prestígio 

público, a fim de transparecer um ideal de credibilidade ao leitor em 

prol da Reforma Trabalhista e em oposição dos grupos majoritários 

anteriormente citados. Observa-se que no decorrer das reportagens, 

apresentam-se de maneira escassa o discurso dos atores sociais 

vinculados ao exogrupo, e dentre as que apresentam, logo após sua 

narrativa passa a ser questionada.  Outro mecanismo discursivo 

observado junto às reportagens, consiste na utilização de imagens 

a fim de reafirmar e legitimar a posição ideológica explícitas dos 

autores e depreciar os grupos majoritários, tal fato pode ser notado 

em as todas reportagens analisadas.

Observou-se a ainda que nas reportagens redigidas por colunistas 

o posicionamento ideológico é mais evidente se comparado às da 

redação, expondo a opinião sobre a Reforma Trabalhista e sobre as 

organizações sindicais de forma mais explícita e direta.  Tal fato vem 

convergir com a posição citada pela revista Veja em seu site oficial 

ao afirmar que “os jornalistas de VEJA não se limitam ao conforto 

da imparcialidade e travam diariamente um debate intelectual com 

seus leitores, caracterizando uma marca sólida assentada em uma 

maneira de ver o mundo”. (VEJA,2020).  

Por fim, avaliando o conjunto total de reportagens analisadas, 

nota-se que a figura dos sindicatos foi deslegitimada em número 
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majoritário, associando a estes, distintas alegações, a fim de de-

preciá-los perante o leitor. Observa-se um discurso hegemônico 

dentre as reportagens de legitimação da Reforma Trabalhista e de 

ocultação das críticas a mesma, reforçando a premissa defendida 

por Van Dijk (2015), sobre a elite simbólica citada anteriormente.  O 

controle do discurso por uma elite simbólica dentro da sociedade 

pode determinar os modos de reprodução do discurso, assim como, 

exercer seu poder dentro da sociedade e controlar não somente as 

ações desta, mas também sua forma de pensar. 

3. CONCLUSÃO 

A compreensão do uso do discurso como mecanismo de expressão, 

indução e legitimação de uma ideologia, necessita a compreensão 

de que a linguagem não se manifesta de forma imparcial, pois é car-

regada de simbologia, que dá sentido à vida cotidiana, aos sujeitos 

e a construção da vida material, contribuindo com a reprodução ou 

transformação de ideais, em confronto com os sujeitos inerentes a ela.

O contexto político-social é intrínseco às ideologias expressas 

pelo discurso, assim o discurso é determinado pelo contexto em que 

está inserido o autor. Apresenta dimensão ideológica, onde o texto 

se faz inerente a suas condições de produção. Assim a dimensão ide-

ológica do discurso possui o poder de transformação e de reprodução 

das relações de poder. Não se caracteriza como a dissimulação, mas 

sim como função da relação entre a linguagem e o mundo.

O homem não se comunica para si. Em sua comunicação coexiste 

uma rede de fatores externos, com raízes sociológicas, culturais, 

históricas e políticas, que influenciam suas produções discursivas. 

Paralelamente aos elementos linguísticos, encontram-se outros 

de natureza social, que se agregam entre si e transformam-se em 

discurso.   O discurso é impregnado de ideologia e consequente-

mente de poder.
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Partindo dessa premissa, após finalização da pesquisa, pode-

-se afirmar por meio das análises realizadas, que a revista Veja, 

corpus da pesquisa, possui posicionamento favorável à Reforma 

Trabalhista, valendo-se da preponderância e formas de manipu-

lação das informações, com o propósito de legitimar e propagar 

sua posição ao leitor, através do discurso público. Tal fato pode ser 

observado na maioria das reportagens analisadas, utilizando-se 

de instrumentos de manipulação como a adesão de imagens que 

perpetuam e reafirmam sua posição ideológica, assim como, o uso 

de gráficos, dados e argumentos a fim de deslegitimar e desmerecer 

os grupos sociais, como as representações sindicais que se opõem 

à Reforma Trabalhista.

Pode ser observado, a utilização de opiniões e argumentos de 

atores sociais, representações públicas e empresariais detentoras 

de visibilidade e legitimação no âmbito social, visando reafirmar 

sua posição diante da reforma e credibilizar seus argumentos em 

detrimento dos atores sociais do exogrupo, em sua maioria repre-

sentações sindicais.

Através do emprego de termos linguísticos e utilização de imagens, 

observa-se a deslegitimação e descaracterização das entidades re-

presentativas da classe trabalhadora, como os sindicatos, ressaltando 

o processo de polarização, defendido por Van Dijk.

Observou-se a hegemonia nos discursos em prol da Reforma 

Trabalhista, com mecanismo citados anteriormente como emprego de 

termos linguísticos, imagens, atores sociais, em detrimento, em sua 

maioria, dos sindicatos. Destaca-se tais elementos em reportagens 

elaboradas por colunistas, onde possuem relativa autonomia de 

expressão. Desta forma, permite-nos reforçar a premissa defendida 

por Van Dijk, de uma elite simbólica, enquanto detentora de acesso 

ao discurso público, em que se utiliza de tal para reproduzir uma ide-

ologia hegemônica, a fim de legitimar seu domínio de poder perante 

aos grupos majoritários, através do abuso de poder e da manipulação.



M A R I A I S A BE L B . BE L L INI •  N A DI A NN A R . M A RQUE S • C A R IN O . K . L I S B O A • JA NE C . P R AT E S • ORG S .332

Conclui-se que o discurso apresentado de forma hegemônica 

pela revista Veja vai de encontro a defesa da Reforma Trabalhista, 

em detrimento dos direitos trabalhistas, demonstrando através do 

discurso suas pretensões ideológicas, revelando sua posição intran-

sigente em prol da Reforma Trabalhista. Deste modo não se fazem 

necessárias as formas mais abstratas da teoria e as construções 

filosóficas para enxergarmos, empiricamente, as manifestações de 

distorções ideológicas presentes na linguagem. 
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7. EIXO POLÍTICA SOCIAL





PRODUÇÃO, REPRODUÇÃO E POLÍTICA SOCIAL NO 
BRASIL: PARA UMA VISÃO ARTICULADA E CONCRETA

Rodrigo Emmanuel Santana Borges 1

Gissele Carraro2

1. INTRODUÇÃO

Há um par de anos, Borges e outros afirmavam (CAMPOS et al., 2018) 

que era premente uma compreensão mais aprofundada de como se 

articulam o processo de reprodução do capital, de um modo geral, e, 

em particular, sobre dimensões como financiamento e destinação dos 

recursos da política social, considerando classes e frações de classe social. 

Após trajetória de pesquisa e estudo, mesmo que ainda em passos 

incipientes, apresenta-se esta síntese metodológica e ilustração 

para 2018 de como transitar, de maneira consistente e com potencial 

de grande detalhamento, para um panorama que considera cen-

tralmente as relações sociais de produção e reprodução a partir do 

amplo arcabouço de estatísticas sociais publicamente disponíveis. 

Essas distintas estatísticas e pesquisas nacionais sociais, em geral, 

não são transparentemente articuladas, restando, ao mesmo tempo, 
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pouco explicativas. Por um lado, de forma geral as apresentações 

sintéticas padrão amalgamam todos os brasileiros em uma mesma 

e única “instituição” – famílias, no máximo com cortes de faixa de 

renda. Por outro, o quadro de certos fluxos como os pagamentos 

primários e nominais do governo e seus destinos não é apresentado 

com ênfase na sua relação com reais beneficiários ou implicados.

Essa visualização não é a única possível, como o demonstram 

estudos ambientais, sociais, e de outras índoles. Nossa contribuição 

vai no mesmo sentido, porém com o intuito de aproximar a perspec-

tiva crítica da economia política dos fluxos concretos de dinheiro e 

valor verificados pela contabilidade social.

O objetivo é, com uma nova perspectiva, contribuir a superar 

a mistificação a que estão sujeitos tais instrumentos e mapas do 

percurso das relações sociais de produção e reprodução. Uma tal 

abordagem deveria iluminar 

[...] justamente a inserção dos indivíduos e famílias no 

entramado das relações sociais, como parte de classes 

sociais e frações, a partir de uma visão da totalidade, 

contribuirá para evitar o isolamento de indivíduos e 

famílias, tal como tradicionalmente se faz no âmbito 

de profissões interventivas como o Serviço Social, ao 

permitir uma ponte entre o teórico-conceitual e o con-

creto. (CAMPOS et al., 2018, p. 6).

Para tal, dividimos este documento de trabalho da seguinte 

forma. Em primeiro lugar, apresentamos brevíssima exposição con-

ceitual que permeou a construção metodológica. Muito preliminar, 

certamente, sujeita e aberta a grandes avanços, aprofundamentos e, 

eventualmente, correções. Na sequência, são elucidadas as fontes e 

articulação delas em um marco metodológico integrado e coerente, 

chamando atenção para as peças informativas complementares 

idealmente necessárias. Passa-se a apresentar uma macro matriz 
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de contabilidade social classista para o Brasil em 2018. Por fim, indi-

camos os elementos correlatos e possibilidades de remodelações e 

desdobramentos possíveis a partir dos avanços alcançados no esforço 

pesquisador e alinhados às perspectivas de crítica da economia.

2. FAMÍLIAS, CLASSES SOCIAIS E SUA DIALÉTICA HISTÓRICA

A unidade familiar foi, e ainda é, centro de comunhão e organização 

de relações sociais milenarmente fulcral para a espécie humana. 

Engels (2019) traça, a partir dos estudos mais avançados a que teve 

acesso no campo do que veio a se consolidar como antropologia, sua 

consolidação e mutações históricas, argumentando que um certo 

tipo de família criou-se e se consolidou, em forte conexão com as 

mudanças materiais da produção e reprodução da vida.

A família monogâmica patriarcal seria uma molécula sobre a que 

a propriedade privada e, de maneira concomitante, o Estado, surgiu e 

se consolidou. Engels destaca, por exemplo, um momento da dialética 

evolutiva do Estado na Grécia Antiga na revolução política de Clístenes:

[...] até que a revolução de Clístenes (509 antes da nossa 

era) a derrubou definitivamente; e, com ela, o último res-

quício da constituição gentílica. Na sua nova constituição, 

Clístenes ignorou as quatro antigas tribos baseadas em 

gentes e fratrias. Elas foram substituídas por uma orga-

nização totalmente nova, baseada na subdivisão dos cida-

dãos em naucrarias, ou seja, apenas segundo o seu local de 

residência. O fator decisivo passou a ser o domicílio e não 

mais o pertencimento a associações consanguíneas; não 

foi o povo que foi subdividido, mas o território; baseada 

na subdivisão dos cidadãos em naucrarias, ou seja, apenas 

segundo o seu local de residência. O fator decisivo passou 

a ser o domicílio e não mais o pertencimento a associações 

consanguíneas; não foi o povo que foi subdividido, mas o 

território [...]. (ENGELS, 2019, p. 154).
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Em uma sociedade de classes escravocrata complexa, com grande 

avanço na força produtiva humana e na divisão social do trabalho, 

a estruturação gentílica cedia passo a novas formas no intuito de 

preservar os interesses das castas superiores, cujos limites não se 

restringiam à gens. Esta, por si, houvera sido forma de evolução das 

famílias antes extensamente baseadas em “casamentos grupais” ou 

“casamentos de par” (ENGELS, 2019).

Longe de qualquer imutabilidade, então, a família em geral, e 

a família monogâmica patriarcal, constituem elo molecular da so-

ciedade humana por muito tempo. A este tipo de família que veio a 

dominar o panorama mundial, obviamente, associam-se diversas 

manifestações ideológicas em seu suporte.

Mesmo na construção das Contas Nacionais brasileiras é possível 

constatá-lo. A noção de família é central, e algumas pesquisas domiciliares 

que fundamentam sua estimativa, no Brasil, por exemplo trocam o termo 

domicílio por família. O consumo privado agregado, outro exemplo local, 

denomina-se consumo das famílias. Para sua estimação, uma série de 

definições “frouxas” e indeléveis, além das dificuldades de compilação 

censitária das rendas de capas mais elevadas da burguesia. Em deter-

minados contextos, podem chegar ao ponto de dar a impressão que o 

critério do ser trabalhador não seria capaz de delinear grupos sociais 

diferenciados no conjunto da sociedade (BARCELLOS; BORGES, 2016).

Essa parece ser uma das justificativas para o critério oficial de 

desagregação das famílias: as faixas de renda. A funcionalidade desse 

critério é evidente aos capitais. Do ponto de vista do consumo, é útil 

para diferenciar cestas de consumo – alvo mercantil de distintos 

capitais. Por outro lado, ao ocultar as relações sociais e a vinculação 

com o âmbito da produção, mantêm as informações em uma ótica 

fragmentada, individualista, igualando desiguais. Do ponto de vista 

concreto, não se trata de ignorar o critério da renda, mas subordiná-lo 

à categoria central de frações de classe e classes sociais, algo possível 

com a grande disponibilidade de informação no cenário contemporâneo.
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2.1. CLASSES E FRAÇÕES DE CLASSE

O último capítulo d’O Capital denomina-se “As classes”. Nele, Marx 

(2017) discorre por duas páginas sobre as classes sociais no capita-

lismo. Santos (1982) e Iasi (2007) ressaltam que o conceito de classe 

foi trabalhado por ele em toda a sua obra, por meio de momentos 

de aproximação e em diferentes níveis de abstração. Efetivamente, 

somente após tratar do processo de produção e circulação do capital 

nos livros 1 e 2, e do processo de produção capitalista em seu conjunto 

no livro 3, é que Marx se debruça especificamente sobre o conceito de 

classes, pois surge teoricamente “ao nível da concreção da análise de 

um determinado modo de produção” (SANTOS, 1982, p. 15, grifo nosso). 

Ou seja, personificam categorias centrais desse modo de produção, 

sendo fruto histórico, sínteses de múltiplas determinações.

Três grandes classes da sociedade moderna capitalista: assala-

riados, capitalistas e proprietários de terras, associados, respectiva-

mente a suas três “fontes de renda”: salário, lucro e renda fundiária. 

Assim inicia Marx seu rascunho inacabado sobre as classes. Mesmo na 

formação social capitalista mais avançada à época, ele nos recorda:

é na Inglaterra, sem dúvida, que a sociedade moderna 

está desenvolvida ao máximo, do modo mais clássico. 

Porém, nem mesmo nesse país a divisão de classes se 

mostra com toda a nitidez. Também lá suas linhas de de-

marcação aparecem encobertas por graus intermediários 

e de transição (embora incomparavelmente menos no 

campo do que nas cidades). Mas isso é indiferente para 

nossa análise (MARX, 2017, p. 1012).

A análise a que se refere é a do capital e do modo de produção capita-

lista. Os escritos de Marx nos deixam método e concepção filosófica como 

guias para aproximação a formações sociais específicas em períodos 

determinados, até conjunturais. Pensadores como Lênin, Poulantzas e 

Osorio complementam as ferramentas de investigação, nesses casos.
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Várias mediações são necessárias ao processo de conhecimento 

das classes sociais em suas múltiplas determinações e, embora a 

determinação material essencial evidencie a presença de ao menos 

duas classes centrais no capitalismo, é fundamental entender suas 

frações, a forma como se relacionam no interior de cada grande 

classe, bem como na relação interclasses. 

Santos (1982) indica distintos níveis sobre os quais caminhos de 

investigação consistentes deveriam ser traçados, no caso de pesqui-

sas voltadas a compreensão o mais integral e concreta possível das 

classes sociais em uma formação social. Assim, pontua as dimen-

sões de consciência de classe, psicologia de classe e ideologia delas; 

também explicita distinções de estrutura de classe, estratificação 

e situação sociais. A tônica é ilustrar a necessidade de abordar as 

classes de acordo com níveis mais abstratos ou mais concretos, do 

ponto de vista teórico, espacial e temporal.

Lenin (1919, n.p), por exemplo, discorre nestes termos:

Chama-se classes a grandes grupos de pessoas que se di-

ferenciam entre si pelo seu lugar num sistema de produção 

social historicamente determinado, pela sua relação (as 

mais das vezes fixada e formulada nas leis) com os meios de 

produção, pelo seu papel na organização social do trabalho e, 

consequentemente, pelo modo de obtenção e pelas dimen-

sões da parte da riqueza social de que dispõem. As classes 

são grupos de pessoas, um dos quais pode apropriar-se 

do trabalho do outro graças ao facto de ocupar um lugar 

diferente num regime determinado de economia social.

A contribuição de Lenin (1919) é aguda ao tratar de critérios cen-

trais para definir classes sociais, bem como para apreender as diversas 

classes, frações e setores de classe na sociedade capitalista. Nessa 

direção, Osorio (2014) se dedica a abordar esses critérios e agrega 

outros na discussão que tece sobre as classes sociais no capitalismo.
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No que tange ao critério lugar que as classes sociais ocupam num 

sistema de produção social historicamente determinado, é preciso 

considerar que o surgimento de distintas classes é inerente a his-

tória de todas as sociedades humanas, numa relação de oposição e 

antagonismo (interesses inconciliáveis), exploração (dominantes/

dominados) e complementaridade (uma existe por causa da outra). 

Portanto, “toda e qualquer classe, fração ou setor social ao qual 

os sujeitos sociais pertençam, em última instância se encontram 

organizados por essa dupla polarização que atravessa a estrutura 

societária classista” (OSORIO, 2014, p. 117).

Sobre o critério diferenciação das classes sociais entre si por sua 

relação com os meios de produção, trata-se das relações de proprie-

dade frente aos meios de produção, que determinará com a divisão 

social do trabalho a repartição desigual quantitativa e qualitativa 

do trabalho e dos produtos gerados (MARX; ENGELS, 2007), onde 

há “grupos humanos que são proprietários de meios de produção e 

grupos humanos que não são proprietários dos meios de produção” 

(OSORIO, 2014, p. 118).

Um terceiro critério, diferenciação das classes sociais entre si 

pelo modo de obtenção da riqueza social, remete à mais-valia, à 

renda fundiária, ao salário e às formas de reprodução mercantil 

simples (OSORIO, 2014.). A mais-valia é o trabalho excedente não 

pago pelos donos dos meios de produção. A renda fundiária constitui 

“uma forma de apropriação do mais-valor produzido socialmente 

relacionada à propriedade privada da terra, quando esta é utilizada 

na produção capitalista” (PAULA, 2018, p. 128). O salário é a forma 

monetária (expressa em dinheiro) pela qual a venda da força de 

trabalho, considerada mercadoria, é paga por seu comprador. As 

formas de reprodução mercantil simples configuram em “pro-

duzir uma mercadoria, vendê-la e com esse dinheiro adquirir os 

bens necessários para produzir novamente a mercadoria e viver” 

(OSORIO, 2014, p. 118).
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Referente ao critério diferenciação das classes entre si pelo seu 

lugar na organização social do trabalho, trata-se da “capacidade dos 

conglomerados sociais de controlar ou não os processos produtivos, 

isto é, sua capacidade técnica e de direção para determinar ritmos 

de trabalho, tempo das cadeias produtivas, controles de qualida-

de, como se produz [...]” (OSORIO, 2014, p. 118). Cumpre mencionar, 

que a própria divisão do trabalho traz a divisão das condições de 

trabalho, das ferramentas e dos materiais, gerando fragmentação 

entre capital e trabalho e diferentes formas de propriedade (MARX; 

ENGELS, 2007), separando indivíduos em grupos e/ou estratos sociais 

e posicionando-os de formas diferentes no processo de produção.

Osorio postula, tendo em vista os critérios expostos, a existência 

de cinco classes sociais principais no capitalismo contemporâneo: 

proletariado, pequena burguesia, campesinato, burguesia e proprie-

tários de terras. Salvo a pequena burguesia, todos os grupos têm 

claramente delineada sua posição como dominada ou dominante 

na sociedade. Aquela, segundo o autor, em sua grande maioria se 

insertaria nas classes dominadas; algumas frações desta “se inserem 

nas funções das classes dominantes” (OSORIO, 2014, p. 120).

O critério principal gira, assim, em torno de elementos qualita-

tivos, e não quantitativos.

Nas poucas linhas dispostas no capítulo 52, seguindo sua forma 

de abordagem, Marx parte de como se mostram as classes à primeira 

inspeção, de acordo com sua fonte aparente de renda. Mesmo aqui, 

a luz não é arrojada na quantidade de renda, mas em sua qualidade 

relativa à inserção nas relações de produção e distribuição.

Neste escrito, em consonância, apenas de forma subsidiária 

se recorre ao critério quantitativo de renda para complementar o 

panorama de classes e frações de classe3.

3  Deixar de lado a esfera da produção na análise de classes – muito comum na análise 

hegemônica –, tomar elementos apenas de distribuição e circulação, resulta não só em 
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Na adaptação às informações disponíveis para este estudo, bus-

cou-se agrupar em dois grandes grupos as classes e frações identifi-

cadas tentativamente. Em outras palavras, incidiu-se em esmiuçar 

frações de classe pequeno burguesas de acordo com esse último 

critério, e com a diferenciação da pequena burguesia proprietária e 

não proprietária (OSÓRIO, 2014, p. 125). Pareceu preciso diferenciar, 

por exemplo, trabalhadores por conta própria – profissionais liberais 

e microempreendedores de baixa renda, acorde com a concretude 

do objeto escolhido. 

Osorio (2014) também discorre sobre critérios para distinção de 

frações e setores de classe. Quanto às frações, o principal critério 

diferenciador seria sua posição no ciclo do capital. Do ponto de vista 

de “setores de classe”, a magnitude da sua propriedade de meios de 

produção e de sua apropriação de riqueza social: grande, mediana e 

burguesia pequena, por exemplo, dentro da classe burguesa.

De um ponto de vista complementar, buscamos tornar evidentes 

frações mais fragilizadas da classe trabalhadora, em particular parte 

das que recebem benefícios sociais. Osorio (2014, p. 129) ao discorrer 

sobre superpopulação relativa ou exército de reserva refere: 

A população trabalhadora (ou o proletariado em sentido 

amplo) é muito mais extensa que a parte que de fato 

consegue trabalho. Por isso é necessário fazer uma dis-

tinção entre população trabalhadora ativa e população 

trabalhadora inativa e suas fronteiras intermediárias e 

setores semiativos. 

Destaca-se aqui, que a população trabalhadora ‘inativa’ é compos-

ta pela massa da população flutuante (trabalhadores ora repelidos, 

ocultação, mas em rompimento – no plano analítico e, portanto, na capacidade de com-

preensão – da unidade real do movimento de reprodução social e das classes.
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ora atraídos novamente em maior volume no processo produtivo, 

mas não na mesma razão do aumento da produção), latente (tra-

balhadores que expulsos da atividade agrícola, que migram para 

a cidade à procura de ocupação) e estagnada (trabalhadores com 

ocupação totalmente irregular, dividida nos aptos para o trabalho, 

nos filhos e órfãos dos indigentes e nos degradados, maltrapilhos 

e incapazes para o trabalho) – expressas por Marx n’O Capital nes-

sas três formas. Portanto, a população que recebe algum tipo de 

transferência de renda, por exemplo, Programa Bolsa Família (PBF) 

ou Benefício de Prestação Continuada (BPC), integra a população 

trabalhadora inativa. A força de trabalho, no modo de produção 

capitalista, é fator essencial para a própria reprodução do capital, 

visto que “acumulação do capital é, portanto, multiplicação do 

proletariado” (MARX, 2011, p. 837). 

3. METODOLOGIA RUMO A REPRESENTAÇÃO DA 
CONTABILIDADE SOCIAL COM CLASSES NO BRASIL

Antes de especificar e mostrar com a informação disponível para 

2018 a nova proposta de quadro ilustrativo da reprodução social bra-

sileira, precisam-se a seguir elementos básicos mantidos do campo 

científico de matrizes de contabilidade social, bem como pontos de 

apoio utilizados para sua integração à perspectiva classista.

3.1. MATRIZES DE CONTABILIDADE SOCIAL

Foi com François Quesnay e os fisiocratas, no século XVIII, que, por 

primeira vez, procurou-se representar o fluxo completo de repro-

dução econômico-social em um quadro, seu Tableau Économique. 

Marx buscou criar quadro próprio que, uma vez aprimorado gostaria 

que figurasse, a título de recapitulação e síntese, ao final d’O Capital 

(OLSEN, 2011). O próximo salto científico no campo, reconhecido am-

plamente, foi alcançado por Wassily Leontief, economista soviético 
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emigrado para os Estados Unidos, inspirado em ambos (ESCORCIA 

ROMO; ROBLES BÁEZ, 2015). Criou matrizes de insumo-produto para 

os Estados Unidos, para os anos de 1929 e 1939. 

Matrizes de Contabilidade Social (MCS), por seu turno, foram 

criadas por Richard Stone, um dos principais responsáveis pelo aper-

feiçoamento e implantação internacional, no âmbito do System of 

National Accounts, de Contas Nacionais e sua integração às matrizes 

insumo-produto em um marco analítico consistente e integrado, bem 

como por Graham Pyatt (1976). Muito mais do que “extensões de 

matrizes insumo-produto”, a ênfase em elementos sociais absorve 

um potencial qualitativo de capacidade compreensiva e foco analítico.

A lógica segue a mesma: valores na horizontal, ou ao longo das 

linhas, leem-se como receitas do setor/grupo indicado; cada co-

luna, ou valores na vertical, leem-se como gastos do setor/grupo 

indicado na mesma. Quanto à conformação de uma MCS, Susana 

Santos explica:

A estrutura SAM [MCS no acrônimo inglês] pode, por 

um lado, dar uma ‘fotografia’ do sistema econômico, 

ao descrever as relações funcionais e institucionais que 

nele ocorrem e, por outro, servir de base para a criação 

de um modelo capaz de analisar o funcionamento desse 

mesmo sistema e simular os efeitos das intervenções 

de política tendentes a alterá-lo (SANTOS, 1995, p. 199).

Um quadro em que os totais de cada linha devem ser idênticos 

aos de cada coluna, não deixa lugar para discrepâncias estatísticas. 

Isso confere maior consistência ao marco analítico, e reflete o ele-

mento básico de que na reprodução social por meio do mercado, toda 

transação de compra é ao mesmo tempo o de uma venda. 

Ao se abrir para dimensões para além das “relações entre setores 

da economia”, a ênfase ao construir uma MCS é manter uma coerên-
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cia holística, nos termos dessa consistência analítica, associada em 

geral à construção de uma primeira MCS agregada. Se é possível, por 

exemplo, obter o total gasto em política social a partir das contas 

nacionais, e podemos ter informação mais detalhada nas estatísticas 

sociais e fiscais, a combinação da distribuição conforme os detalhes 

e os totais de acordo à macro-MCS permite abordar elementos mais 

concretos sem perder de vista a totalidade de sua relação com as 

demais dimensões aferíveis pela contabilidade social.

A partir daí, é possível deixar parte da estrutura em nível bastante 

agregado (aquelas dimensões que não sejam de interesse central 

da pesquisa), e desagregar dimensões específicas, mantendo a 

interdependência sistêmica em evidência e sob alcance do estudo.

De fato, esses recortes e desdobramentos se fazem necessários, 

para determinadas visualizações, de modo a permitir combinação 

entre concretude e visão de conjunto para cada estudo que se pro-

ponha a utilizar-se desse ferramental.

Diante dos requerimentos de uma matriz de contabilidade social 

classista (MCSC), enfocada a destacar a política social, além dos 

dados de contabilidade social nacional, informação orçamentária, 

bem como manejo de detalhes de pesquisas ocupacionais e de gastos 

domiciliares constituem peças importantes, dentre as disponíveis.

Assim foi possível separar para o Brasil, das Contas Nacionais (CN), 

a produção referente à política social nas áreas de saúde, educação 

e assistência tal como refletida nos gastos orçamentários específi-

cos – separada de demais funções, como de defesa e administração 

pública, geralmente conflagradas nas apresentações sintéticas 

das CN. Utilizou-se majoritariamente informação das Tabelas de 

Recursos e Usos, e sua síntese em matrizes insumo-produto pelo 

grupo NEREUS (GUILHOTO; SESSO FILHO, 2005, 2010). 

Além disso, aproveitou-se o trabalho em torno ao Banco de Dados 

Mundial de Valores Trabalho (FRANKLIN et al., 2021), na forma da 
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identificação proposta e aplicada de setores produtivos e improdu-

tivos nos termos marxistas4 .

Com o desdobramento e aprofundamento da pesquisa, fica evi-

dente que análises do quadro jurídico-normativo permitirão, para 

casos mais concretos, compreender com mais acuidade a origem 

de cada recurso e seus destinatários – a exemplo de programa 

social como o auxílio emergencial. E, claramente, a provisão de um 

quadro quantitativo jamais busca substituir ou ter primazia sobre 

uma análise qualitativa; o foco é complementariedade e possibili-

dade de ilustração mais palpável, assim como permitir contrastar 

possibilidades muito prováveis ou remotas.

3.2. MÉTODOS ADOTADOS PARA DIFERENCIAR CLASSES  
E FRAÇÕES DE CLASSE

Apoiou-se em métodos desenhados e aplicados a partir das Pesquisas 

de Orçamentos Familiares (POF) do Brasil (BORGES; BARCELLOS, no 

prelo). A POF reúne, em um único documento primário de pesquisa, 

fontes dos rendimentos e forma dos gastos dos domicílios. Por isso, 

oferece perspectiva privilegiada para diferenciar grupos sociais. 

Oficialmente, é a base para estimativa do “consumo das famílias” nas 

Contas Nacionais, e dos índices de preços ao consumo para distintos 

grupos sociais diferenciados por níveis de renda.

Manualmente, foram classificados cada um dos códigos de 

ocupação em cada uma das treze frações de classe definidas5, em 

adaptação livre inspirada em Osorio (2014) e Santos (1982), a partir 

4  Claro está que todo o esforço dessa natureza é uma aproximação, mais proveitosa e 

preocupada em permitir visualizar em grandes traços articulados essas dimensões do 

que em procurar algo como precisão absoluta.
5  Adotamos o termo de fração de classe por reforçar a posição dos grupos nas relações 

de produção; mas tomado de modo laxo, em particular pelas limitações da informação 

disponível, sem proceder a diferenciar frações e setores de classe, por exemplo, como 

indicado anteriormente sobre a perspectiva de Osorio.
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de exploração inicial do efetivamente disponível pelos microdados 

da pesquisa. Esse estudo procurou refletir sobre a dinâmica e papel 

das esferas de consumo no tipo de desenvolvimento, ou melhor dito, 

no padrão de reprodução do capital brasileiro entre 2000 e 2008.

Como frações aproximadas como grupos dominantes, identifi-

caram-se: média e grande burguesia, altíssimo escalão burocrático, 

alto escalão das forças repressivas6, pequena burguesia proprietária 

(médicos, profissionais liberais etc.), e pequena burguesia aposentada. 

Como frações componentes aproximadas a grupos dominados, inse-

rem-se: população marginalizada; assalariado do comércio/finanças, 

subproletários e outros proletários privados; pequena burguesia não 

proprietária (capas médias/burocracia); aristocracia operária; base 

das forças repressivas; pequena burguesia proprietária de capital; 

trabalhadores aposentados7.

3.3. UMA MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL CLASSISTA 
AGREGADA

No Quadro 1, apresenta-se, em forma algébrica, a macro matriz de 

contabilidade social classista criada. No quadrante superior esquerdo, 

situa-se a produção de valor, destacados, dos setores produtivos, 

a política social pública. Os setores de comércio e finanças, prin-

cipalmente, improdutivos, situam-se como intermediários já na 

distribuição, redistribuição e consumo do valor, acorde à proposta 

de Olsen (2004; 2011). 

6  O isolamento de frações como os altos escalões burocráticos parece compreensível pela 

combinação de elementos de sua situação, origem e relações sociais, psicologia de classe 

e ideologia, muito mais próximos das classes dominantes burguesas.
7  Posicionar pequena burguesia empresária (fundamentalmente pensando em MEI e mi-

croempresários fortemente precarizados) como parte dos grupos dominados associou-se 

a seu padrão de vida e controle relativo de meios de produção. Não é uma posição fechada 

ou definitiva, ainda que se tenha pensado como razoável nesta primeira aproximação.
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Consumo das famílias, geralmente apresentado como único, divide-

-se na aproximação indicada acima: de um lado, o feito pela burguesia, 

capitalistas/proprietários e próximos a estes, grupos dominantes; 

e, de outro, da grande massa trabalhadora e de grupos em torno do 

padrão de consumo dela, grupos dominados (aproximadamente).

Quadro 1 – Matriz de Contabilidade Social Resumida

Fonte: Elaboração própria. Inspirado em Olsen (2004,2011), Santos (1995). 
As células retratadas como “burguesia/proprietários” e “trabalhadoras/es” 
no esquema simplificado do Quadro 1, podem ser desdobradas de maneira 
correspondente à classificação das frações de classe detalhadas acima, de 
acordo com a estrutura do repositório publicado em conjunto ao escrito8.

Ficam evidentes os intuitos centrais refletidos no quadro: por 

um lado, permitir integrar a análise de classes e frações de classe 

ao panorama evidenciado em tal representação matricial; por outro, 

destacar a política social, elemento importante para a reprodução 

da classe trabalhadora e sujeito a fortes disputas e contradições.

8  Conforme Borges (2021).
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4. UMA MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL CLASSISTA PARA 
O BRASIL, EM 2018, COM DESTAQUE PARA A POLÍTICA SOCIAL

No Quadro 2, a seguir, apresenta-se matriz de contabilidade social 

classista para o Brasil, agregada, referente ao ano de 20189. 

Quadro 2 – Matriz de Contabilidade Social Classista com ênfase da Política 
Social - Brasil - 2018 (R$ milhões)

Fonte: Elaboração própria. Em laranja a poupança líquida de cada agru-
pamento, consistente com o quadro estimado. *Consumo de frações da 

“Esfera Alta” (BORGES; BARCELLOS, 2021) à exceção de camadas da ‘aris-
tocracia operária’ e capas médias burocráticas. **Consumo de frações da 

“Esfera Baixa”, aristocracia operária e capas médias burocráticas (BORGES; 
BARCELLOS, 2021).

9  Metodologia aberta e totalmente replicável disponível no referido repositório. Os 

supostos mais importantes para além dos já indicados foram, segundo sua atribuição ao 

agrupamento de burguesia/proprietários (inferidos grosseiramente dos dados detalhados 

de consumo estimados no estudo de Borges e Barcellos referido): importação de 10% do 

gasto de consumo; 70% dos gastos domiciliares com setores improdutivos; 10% dos gastos 

domiciliares em aluguéis; 90% dos serviços pessoais domésticos e 50% de outros serviços 

pessoais; 20% dos gastos públicos previdenciários. Para a estimativa de servidores públicos, 

utilizou-se dados do Atlas do Estado Brasileiro produzido pelo IPEA (LOPEZ; GUEDES, 2018).
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É possível obter, por exemplo, o “PIB a preços de mercado” oficial 

somando a produção total de setores produtivos e improdutivos, e 

restando-lhes o consumo intermediário (valores da primeira à ter-

ceira linha e primeira à terceira coluna): R$ 7 trilhões. Nessa primeira 

aproximação, cerca de ¼ da “produção” medida assim seria realizada 

por setores improdutivos.

O que figura enquanto “produção política social pública” (PPSP), 

vale ressaltar, não inclui transferências monetárias assistenciais e 

previdenciárias: compõe o custo em termos de recursos humanos e 

manutenção de infraestrutura correspondente para saúde, educação 

e assistência social públicas. Tais transferências figuram na coluna 

do Governo (não produtivo), diretamente para trabalhadores. 

Do ponto de vista da redistribuição de valor via renda operada pelo 

Estado brasileiro, fica claro como grupos dominados autofinanciam 

a política social. Por um lado, pagaram via tributação direta cerca de 

R$ 910 bilhões (coluna trabalhadores/linha governo), e receberam 

marginalmente mais em transferências monetárias assistenciais e 

previdenciárias (R$ 976 bilhões na coluna governo/linha trabalha-

dores). Por outro, por sua participação em mais de dois terços do 

gasto total domiciliar final com setores produtivos e improdutivos, 

repassaram em impostos indiretos líquidos mais de R$ 750 bilhões 

(de um total de R$ 1,1 trilhão da soma dos valores na linha governo 

e colunas setores produtivos e improdutivos).

5. CONCLUSÃO

O esforço de construção articulada de uma matriz de contabilidade 

social classista supera o ilustrado neste trabalho. As informações 

detalhadas de consumo e renda, bem como orçamentárias, permitem 

desdobrar colunas e linhas de governo, burguesia/proprietários e 

trabalhadores. Na medida de sua consistência com categorias da 

crítica da economia política e com moldes de insumo-produto, com 
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o complemento de jornadas laborais é possível verificar fluxos de 

valor em tempo de trabalho.

Por exemplo considerar o financiamento público à política social 

privatizada permitirá um quadro mais concreto, e é possível por al-

gumas vias. Uma delas pode ser desdobrar, da linha e coluna “setores 

produtivos”, a oferta de educação, saúde e assistência privatizadas, 

para evidenciar a diferença na carga tributária líquida. Além disso, o 

caminho deve envolver esforço na direção de uma matriz de contabi-

lidade social e financeira classista. O intuito seria desagregar fluxos 

e estoques do crédito e receitas públicas de retorno dos programas 

creditícios vinculados, ao fim de contas a repasses de recursos para 

setores como a saúde e educação privadas via programas como 

“Universidade para Todos”. 

Precisões, melhoramentos e ferramentas de visualização dinâ-

micas podem contribuir em muito seja para ilustrar em detalhe os 

fluxos de produção e apropriação de valor, seja para oferecer meios 

de comparação fluida ao longo do tempo.
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COLETIVOS INDEPENDENTES DE  
COMUNICAÇÃO E POLÍTICAS SOCIAIS:  
MAPEAMENTOS E ANÁLISES PRÉVIAS

Julia Clipes Saldaña10 
Thiana Orth11

1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista as mobilizações sociais ocorridas com mais ênfase, 

no Brasil, a partir das Jornadas de 2013 e o surgimento de coletivos 

de comunicação independentes das mídias hegemônicas, o projeto 

de pesquisa denominado “Coletivos independentes de comunicação 

e Políticas Sociais: Aproximações e resistências” tem como objetivo 

geral analisar quais as linhas narrativas que estão sendo construídas 

no ambiente virtual acerca das políticas sociais brasileiras.

Especificamente, os objetivos da pesquisa são: mapear os coletivos 

comunicacionais no país que articulam/produzem conteúdo em torno 

das políticas sociais (PS); identificar as principais PS abordadas nas 

publicações/postagens e interpretar como a política social de saúde 

foi pautada no ano de 2020, considerando o contexto de pandemia da 

COVID-19. Ainda, como objetivo propositivo, se visa contribuir para a 

articulação entre as áreas do Serviço Social e da Comunicação Social.

10  Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Graduanda em Serviço Social; 

julia.clipes@edu.pucrs.br.
11  Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Doutora em Serviço Social, Mestra 

em Comunicação Social e jornalista. thiana.orth@pucrs.br.
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Nessa direção, este artigo tem como escopo compartilhar os 

resultados parciais dos mapeamentos realizados e como estes fo-

ram construídos. O texto está estruturado, além desta introdução, 

em três partes: inicialmente, trazemos as informações coletadas 

através da primeira sistematização de informações, em que foi 

realizado um primeiro contato com os coletivos e que serviu como 

base para os demais. Após, apresentamos o segundo mapeamento, 

que já possui um caráter mais estruturado, mostrando a localidade 

geográfica, a autodenominação, os números de seguidores nas redes 

sociais e as plataformas digitais mais utilizadas por estes coletivos 

independentes de comunicação. Por último, partilhamos o terceiro 

mapeamento realizado, o qual apresenta a periodicidade com que as 

políticas sociais de assistência social, educação, previdência, saúde 

e trabalho e renda foram pautadas nas publicações dos coletivos. 

2. MAPEAMENTO INICIAL: A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS  
DA PESQUISA

Inicialmente, realizamos o levantamento geral dos coletivos, sendo 

este o nosso primeiro contato e onde encontramos cerca de noventa 

deles em todo o Brasil. Por se tratar de uma pesquisa feita no am-

biente virtual, foi necessário explorar diversas fontes para chegar até 

esses coletivos, visto que muitos possuem apenas um alcance local 

ou regional. Para isso, partimos dos dados levantados pelo projeto 

“Mapa do Jornalismo Independente”, criado pela Agência Pública12. 

Posteriormente, pesquisamos utilizando a biblioteca acadêmica 

virtual SciELO e por páginas através da rede social Facebook, em-

pregando algumas combinações de palavras chaves, como: coletivo 

12  Fundada em 2011 por repórteres mulheres, a Pública é a primeira agência de jornalismo 

investigativo sem fins lucrativos do Brasil. Disponível em: https://apublica.org/mapa-do-

-jornalismo/. Acesso em: 10 mai. 2021.

https://apublica.org/mapa-do-jornalismo/
https://apublica.org/mapa-do-jornalismo/
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de comunicação, coletivo independente, jornalismo independente, 

jornalismo livre, jornalismo alternativo, dentre outros. 

Com essa aproximação, foi possível delimitar quais coletivos 

fariam parte do estudo, tendo em vista o objetivo de encontrar 

os que publicam e produzem conteúdo online acerca das políticas 

sociais especificadas anteriormente e onde se localizam no Brasil. 

A inclusão dos coletivos no estudo se deu a partir dos seguintes 

critérios:

• Configurar como coletivo de comunicação (descentralizado, 
administrado por mais de uma pessoa);

• Abordar pautas amplas, sem limitar seu conteúdo a ape-
nas uma causa, como a ambiental, animal, de gênero, etc;

• Publicar matérias/postagens críticas acerca da realidade 
social brasileira, visando difundir conteúdos de contestação 
às formas de dominação;

• Mobilizar temáticas relacionadas aos direitos humanos e 
justiça social;

• Que em algum momento (2016-2020) pautou/publicou/
abordou e/ou mobilizou em suas postagens e/ou notí-
cias as Políticas de Assistência Social, Saúde, Educação, 
Previdência, Trabalho, Emprego e Renda;

• Se autodenominar como independente da grande mídia, 
não possuindo vínculo com conglomerados midiáticos.

Nessa busca e seleção, considerando tais critérios, percebemos 

que diversos coletivos encerraram suas atividades entre os anos 

de 2015 e 2017, como também muitos outros surgiram nesse perí-

odo. Associamos essa constatação aos acontecimentos políticos e 

sociais que ocorriam no Brasil nesse interim, como a consolidação 

do Impeachment da ex-presidente Dilma, a crescente taxa de de-

semprego, a aprovação da Reforma Trabalhista, a condenação do 

ex-presidente Lula e a ascensão do conservadorismo, fazendo com 
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que, possivelmente, muitos perdessem suas motivações e outros, en-

xergassem nesse contexto um novo e/ou maior incentivo para resistir. 

A seguir exemplificamos, como forma de ilustrar, três identidades 

visuais dos vinte e nove coletivos previamente selecionados:

Figura 1 - Esquina Democrática

Fonte: Esquina Democrática 13

Figura 2 - Jornalistas Livres

Fonte: Jornalistas Livres 14

Figura 3 - Outras Vozes

Fonte: Outras Vozes 15

O autodenominado blog “Esquina Democrática”, localizado em Porto 

Alegre – RS, aborda temas relacionados à política e à administração 

pública, sempre a partir da defesa incondicional dos direitos huma-

nos e por meio do pleno exercício da cidadania. Além disso, luta pela 

democratização da informação e da comunicação e busca exercer o 

jornalismo, de forma livre e independente. (COSTA, [201-]).

Já a rede paulista “Jornalistas Livres”, originada em 2015, coloca 

sua existência como um contraponto à falsa unidade de pensamento 

e ação do jornalismo praticado pela mídia tradicional, centralizada e 

centralizadora. Os valores que os unem são o amor apaixonado pela 

democracia e a defesa radical dos direitos humanos (JORNALISTAS 

LIVRES, 2015).

13  Disponível em: < https://www.facebook.com/esquinademocratica.jornalismolivre.rs 

>. Acesso em: 20 ago. 2021.
14  Disponível em: < https://www.facebook.com/jornalistaslivres >. Acesso em: 20 ago. 2021.
15  Disponível em: < https://www.facebook.com/outrasvozes.com.br >. Acesso em: 20 

ago. 2021.

https://www.facebook.com/esquinademocratica.jornalismolivre.rs%20
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https://www.facebook.com/outrasvozes.com.br%20
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Por fim, o coletivo Pelotense “Outras Vozes”, apresenta-se na 

rede social Facebook utilizando a seguinte citação: “Midialivristas 

são os hackers da narrativa. Ivana Bentes” (OUTRAS VOZES, 2015).

Todos possuem semelhanças no conteúdo de suas postagens, 

como, por exemplo, ao noticiar eventos locais e mobilizações de 

abrangência nacional, promover o debate de ideias, manifestar as 

demandas sociais da comunidade onde estão inseridos e/ou a nível 

regional/nacional e incentivar os seus seguidores a priorizarem a 

compra e consumo nos comércios locais.

Ainda com relação às postagens, observamos que muitos coleti-

vos compartilham as produções de outros, e, em sua grande maioria, 

o autor de tal matéria possui uma localização geográfica próxima 

a este que a compartilhou, criando e fortalecendo uma nova rede 

independente de comunicação. 

3. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA GRANDE MÍDIA  
E DOS COLETIVOS 

É reconhecido que a região sudeste do Brasil é a mais desenvolvida, 

concentrando 55,4% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, e a mais 

populosa, com cerca de 85 milhões de habitantes (IBGE, 2013). Esse 

desenvolvimento está diretamente ligado ao processo histórico da 

construção do país, visto que o litoral sudeste foi utilizado durante 

muito tempo pela coroa portuguesa como ponto de escoamento da 

produção e para extração do pau-brasil, além de, posteriormente, ter 

a capital do país firmada em seu território, na cidade do Rio de Janeiro. 

O processo de Industrialização no Brasil também iniciou com mais 

força nessa região, tornando-a ainda mais promissora e atraindo 

muitas empresas, multinacionais e trabalhadores, o que fez e faz 

dela um grande centro comercial no país (CUNHA et al, 2017). É por 

conta dessa influência histórica, econômica e populacional, que a 

região Sudeste, juntamente com a região Sul, também concentram 
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a indústria da comunicação, reunindo 80% das sedes dos grandes 

grupos midiáticos (CONCENTRAÇÃO, 2017).

Conforme o gráfico a seguir (Figura 4), criado a partir de informa-

ções trazidas pelo segundo mapeamento realizado e utilizando os 

critérios mencionados anteriormente, é possível identificar que a maior 

parte desses arranjos comunicacionais independentes da mídia hege-

mônica também concentra seu local de partida nas regiões Sudeste e 

Sul. Entretanto, esse fato não significa que o conteúdo criado por eles 

restringe-se a essa localidade, pois também constatamos que todos, 

das cinco regiões, publicam matérias com pautas de abrangência 

nacional, como a divulgação de protestos, a agenda da presidência 

da República, campanhas nacionais do Estado, entre outros.

Figura 4 - Distribuição geográfica dos coletivos independentes de comu-
nicação no Brasil

Fonte: Elaborado pelas autoras

Outro ponto identificado, é o fato de vários coletivos possuírem 

comunicadores que residem em diversos estados e municípios do 

país, reforçando as suas principais características: pluralidade de 

ideias, descentralização e diversidade. 
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Por fim, percebemos, também, que nas regiões norte e nordeste 

o número de coletivos parece ser menor (ou é mais difícil de encon-

trá-los), quando comparamos com as demais regiões. O que nos leva 

a indagar o motivo de tal realidade e questionar se há uma relação 

diferente da população com a mídia tradicional local, fazendo com 

que essa mídia alternativa não se constitua como uma possibilida-

de de representação de ideias e pautas mais plurais/diversas e de 

reivindicações populares.

4. PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÕES: AS POLÍTICAS SOCIAIS 
NA PLATAFORMA FACEBOOK

De acordo com Rosa (2015), a Política Social é duplamente conquista 

dos trabalhadores e instrumento do Estado capitalista, pois, por um 

lado, garante o acesso da população a direitos básicos, por outro, 

reafirma as desigualdades. Ainda nessa direção, afirmamos que “não 

há política neutra, nem mesmo a social” (PEREIRA, 2008, p. 163). A 

autora coloca que é justamente por haver tantos entendimentos e 

atores que tentam interpretar a Política Social e utilizá-la na prática, 

que se torna essencial pensar nesse conceito de política social sob 

parâmetros não apenas científicos, mas também éticos e cívicos. 

A principal característica das políticas sociais é a sua 

transversalidade, por exemplo: a construção de uma 

estrada rural é, em princípio, uma obra de engenharia 

e de infraestrutura, porém, vista por outro ângulo ela 

vai permitir o acesso das crianças locais à escola, melho-

rando o nível educacional do lugar, como pode, também, 

facilitar a assistência médica e a circulação da produção 

com melhoria da renda. Ou seja, melhorando o nível 

geral das condições de vida da população, fim último 

de qualquer política social. (SENNE, 2017) 
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As políticas sociais existentes no Brasil abrangem diversos seg-

mentos, como a saúde, a assistência social, a previdência, a moradia, 

o saneamento básico, a transferência de renda, o emprego, trabalho 

e renda, a educação, o desenvolvimento rural, além das que são 

direcionadas conforme o gênero, idade, etnia e grupos identitários. 

Por haver tantos grupos de políticas sociais (PS), selecionamos para 

compor a pesquisa apenas as três pertencentes ao tripé da seguri-

dade social, sendo elas: a assistência social, a saúde e a previdência, 

aproximando o conteúdo da pesquisa com o que é trabalhado no 

Serviço Social, e, ainda, as de educação e emprego, trabalho e renda, 

por considerarmos como estruturantes da vida social.

Após demarcarmos quais PS seriam trabalhadas, partimos para 

o terceiro mapeamento, que mantém a classificação por região dos 

coletivos, como o anterior, e traz, ainda, a periodicidade com que os 

coletivos independentes de comunicação abordaram as políticas 

socais individualmente a cada ano, de 2016 a 2020. 

Para determinar essa periodicidade, definimos os seguintes 

critérios:

• Anual: Publicar ao menos uma e no máximo duas vezes no 
ano, desde que essas duas sejam feitas no mesmo semestre;

• Semestral: Publicar ao menos duas vezes no ano, sendo 
uma publicação em cada semestre, e no máximo três;

• Trimestral: Publicar ao menos quatro e no máximo seis 
vezes ao ano, sendo essas publicações feitas nos dois 
semestres e em, no mínimo, quatro meses diferentes;

• Mensal: Publicar pelo menos em sete meses do ano;

• Quinzenal: Publicar ao menos duas e no máximo três vezes 
ao mês, em seis meses ou mais meses do ano. 

• Semanal: Publicar ao menos uma e no máximo três vezes 
na semana, em seis ou mais meses do ano.
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O terceiro e último mapeamento foi feito inteiramente pela pla-

taforma Facebook, isto porque observamos, com base na segunda 

sistematização de informações, responsável por trazer informações 

referentes à localidade, autodenominação, alcance e meios virtuais 

mais utilizados, que esta é a rede social em que todos os coletivos 

estão presentes. Assim, conseguimos unificar a busca e manter um 

padrão de metodologia para um resultado mais preciso. 

A partir da análise das informações coletadas, constatou-se que, 

a periodicidade em que os comunicadores independentes comparti-

lham postagens entorno das políticas sociais tende a ser influenciada 

pelo período do ano, pelo que está em pauta no governo federal e, 

principalmente, pelo contexto social geral. Por exemplo, um dos dez 

acontecimentos mais pesquisados na ferramenta de busca Google 

em 2019 foi a Reforma da Previdência (GOOGLE, 2019), ano em que 

a mesma obteve aprovação no Congresso Nacional. 

Uma proposta para a Reforma da Previdência já havia sido apre-

sentada pelo ex-presidente Michel Temer em 2016, mas sofreu forte 

resistência da oposição. Ao assumir a presidência da república, Jair 

Bolsonaro retomou a pauta e obteve aprovação com 56 votos no 

congresso (CONGRESSO, 2019), alterando a idade mínima, o valor 

da aposentadoria, a alíquota de contribuição e as regras de pensão 

por falecimento16. 

Esse evento refletiu diretamente no conteúdo produzido pelos 

coletivos independentes de comunicação, como podemos observar 

na comparação a seguir: 

16  Mais informações em: https://www.politize.com.br/reforma-da-previdencia-enten-

da-os-principais-pontos/

https://www.politize.com.br/reforma-da-previdencia-entenda-os-principais-pontos/
https://www.politize.com.br/reforma-da-previdencia-entenda-os-principais-pontos/
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Figura 5 – Periodicidade de abordagem da política social de Previdência 
Social nos anos de 2018, 2019 e 2020

Fonte: Elaborado pelas autoras

Em 2018, a política de previdência era pautada de forma mais 

espaçada durante o ano, sendo em 50% das vezes trimestral. Quando 

comparamos com o ano de 2019, percebemos uma maior frequência 

na abordagem da mesma política, sendo feita em 41% dos casos ainda 

trimestralmente, mas em 33% deles, mensal, 23% a mais que no ano 

anterior nessa mesma classificação. Passado esse período, em 2020, 

é possível notar que esse intervalo volta a aumentar, prevalecendo 

uma maior abordagem anual. 

Outro acontecimento marcante em 2019, foi o contingenciamento 

realizado pelo Ministério da Educação, juntamente com a presidência 

da república, de R$5,8 bilhões direcionados para esta pasta, repre-

sentando cerca de 30% do valor previsto inicialmente, prejudicando, 

principalmente, os institutos e universidades federais, visto que a 

educação básica é priorizada pelos estados e municípios (ROSSI, 2019). 

Essa ação desencadeou uma série de protestos em todo país, os 

quais foram chamados de “Tsunami da Educação”, e eram liderados 

pela União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos 
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Estudantes Secundaristas (UBES) e sindicatos. As manifestações 

foram feitas nos dias 15 de maio, 30 de maio e 13 de agosto de 2019, 

além da paralisação dos servidores públicos das instituições de 

educação federal, mobilizando, no último ato, cerca de 1,5 milhão de 

pessoas em 205 cidades do território brasileiro (UNE, 2019).

Os coletivos, por sua vez, mantiveram a característica inicial de 

divulgar, mobilizar, narrar e noticiar as manifestações populares, o 

que refletiu na frequência com que a educação foi pautada pelos 

mesmos nesse período.

Figura 6 – Periodicidade de abordagem da política social de Educação nos 
anos de 2018, 2019 e 2020

Fonte: Elaborado pelas autoras

A partir desse conjunto de gráficos (Figura 6), é notável que em 

2018 a política de educação, assim como a de previdência, também 

era abordada de forma mais espaçada durante o ano, sendo em 50% 

das vezes trimestral. Ao compararmos com o ano de 2019, identifica-

mos um intervalo de tempo menor na abordagem da mesma política, 

sendo feita em 59% dos casos ainda trimestralmente, mas em 24% 

deles mensal, 9% a mais nessa mesma periodicidade do que no ano 
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anterior. Além disso, entra em cena as postagens sobre essa política 

de forma semanal, representando 10% de todas as identificadas. Em 

2020, após esse período, é possível constatar que esse intervalo volta 

a aumentar, prevalecendo ainda uma abordagem trimestral, mas 

diminuindo a mensal e semanal e aumentando a semestral e anual. 

5. CONCLUSÃO 

A partir da apresentação de alguns dos resultados parciais da pesquisa, 

podemos perceber que os coletivos independentes de comunicação 

mapeados e analisados exercem um papel importante no ambiente 

virtual, principalmente nos últimos anos, pois pautam notícias e 

informações que, em geral, não são abordadas na grande mídia, e 

com isso, mobilizam uma comunicação mais horizontal, que difunde 

conteúdos de contestação às formas de dominação, ao priorizam 

temáticas relacionadas aos direitos humanos e à justiça social. 

Tais coletivos surgiram com mais ênfase no Brasil, a partir das 

Jornadas de 2013, momento em que se constatou a emergência 

de dar voz aos próprios participantes das manifestações, posto 

que, na mídia tradicional, os acontecimentos não estavam sendo 

pautados a partir de seus pontos de vista. Ou seja, o surgimento, 

em maior número, desses novos arranjos comunicacionais, no país, 

está diretamente relacionado com os acontecimentos históricos e 

sociais daquele período. Além disso, também esboçam a confluência 

entre a crise do mundo do trabalho (e todas as consequências dela: 

desemprego estrutural, precarização, terceirizações, redução da 

proteção social, etc..) com a disponibilidade tecnológica, já que os 

dispositivos digitais (os telefones celulares, sobretudo) possibilitam 

gravar, editar, captar imagens/áudios e compartilhar sem a neces-

sidade de grandes estruturas ou espaço físico para tal. 

Como pontua Moraes (2013), o ecossistema virtual, descentraliza-

do e interativo, torna possível práticas comunicacionais que propõem 
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conteúdos críticos, atuando através de métodos colaborativos de 

gestão e formas não mercantis de financiamento. Por outro lado, e 

ai esboçamos uma das questões principais da pesquisa, é preciso 

estarmos atentos ao impacto na “vida real daquilo que se vê na vida 

virtual” (SERRANO, 2013, p 35). Em outras palavras, no decorrer do 

estudo, iremos analisar de forma mais aprofundada de que maneira 

as Políticas Sociais estão sendo tratadas (no que se refere ao seu 

conteúdo) quando são abordadas nas notícias e nas postagens dos 

coletivos independentes de comunicação. O intuito é de que possamos 

colaborar com subsídios para a construção de espaços de interação 

mais qualificados entre quem produz a notícia (comunicadores dos 

coletivos, profissionais da comunicação ou não) e entre quem cria, 

desenvolve e conduz as Políticas Sociais (poder público, gestores 

sociais, assistentes sociais, funcionários públicos ou da iniciativa 

privada que atuam na área, etc.), 

Por fim, destaca-se a importância da sistematização de dados 

e informações (mapeamentos) para o desenvolvimento de pesqui-

sas sociais, que possuem uma dimensão ativa direta ou indireta de 

transformação da realidade social. Foi a partir dela que se tornou 

possível a realização das análises prévias aqui trazidas.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo discorre sobre a proteção social voltada a adoles-

centes e jovens privados de liberdade no sistema socioeducativo. Para 

tanto, o artigo está organizado em dois capítulos de desenvolvimento 

e as considerações finais. São apresentadas no primeiro momento 

algumas contradições no Brasil referentes a socioeducação e a re-

lação “proteção e punição”, perpassando os paradigmas menorista 

e da proteção integral. Também são retomados alguns aspetos 

normativos, contextualizando-os no período da redemocratização 

do país, bem como algumas repercussões no estado do Rio Grande 

do Sul (RS), dentro dos marcos do capitalismo. 

Em um segundo momento, são apontadas a seletividade penal e 

a violência estrutural como mecanismos necessários à reprodução 

do capital de controle social sobre a classe trabalhadora. Ademais, 

identifica-se que as políticas sociais e os direitos humanos, em 

contexto neoliberal no capitalismo, reproduzem relações de con-

1  Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Escola de Humanidades 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. E-mail: lais.staats@

edu.pucrs.br
2  Professora e pesquisadora do PPGSS da Escola de Humanidades da PUCRS. E-mail: 

beatrizg@pucrs.br
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trole e protetivos simultaneamente, sendo explanadas algumas de 

suas contradições. Buscou-se expor também tal realidade sobre as 

medidas socioeducativas (MSE) de internação com base em dados 

nacionais e estaduais do RS. 

Assim, o artigo propõe-se a recuperar os limites ínsitos à materia-

lização da proteção social voltada a adolescentes e jovens privados de 

liberdade na ordem do capital. Sua efetivação apenas será possível a 

partir da superação das relações de exploração e dominação. Por fim, 

nas considerações finais, retoma-se alguns pontos desenvolvidos 

no decorrer do artigo.

2. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: 
ENTRE A PUNIÇÃO E A PROTEÇÃO

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 marca a mu-

dança do paradigma de “menor enquanto objeto de tutela” para o 

paradigma de reconhecimento das crianças e adolescentes como 

sujeitos de direitos. Emerge, portanto, um paradigma que visa à 

proteção integral da criança e do adolescente como sujeitos em 

processo de desenvolvimento, normatizando seus direitos e impu-

tando responsabilidades ao Estado, à sociedade, à comunidade e à 

família, bem como distinguir a responsabilização de adolescentes 

e jovens pela prática de ato infracional do sistema penal de adultos.

No Brasil, com o marco do ECA, a compreensão de proteção in-

tegral das crianças e adolescentes reverberou em diferentes níveis 

na organização da sociedade. Instituições que antes eram legisladas 

pelos Códigos de Menores de 1927 e 1979, por exemplo, passaram 

por mudanças significativas. Apesar de não ser objetivo deste artigo 

discorrer sobre o processo sócio-histórico de formação brasileira, 

será necessário retomar alguns aspectos essenciais desta formação, 

visando elucidar o que acontece no tempo presente, principalmente 

no que tange à proteção e à punição das crianças e dos adolescentes.
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Nos marcos do processo de redemocratização do Brasil, marcado 

por lutas da população contra o Estado Totalitário, visando um Estado 

Democrático de Direito, foi promulgada ao final da década de 1980 a 

Constituição da República Federativa do Brasil (CF 1988). Esse processo, 

dentro dos marcos do capitalismo dependente brasileiro (IAMAMOTO, 

2010; THEODORO, 2004), carrega muitas contradições, pois ao mesmo 

tempo em que o Estado passa a ter o dever de executar e garantir di-

reitos, também responde a um projeto neoliberal (SAAD FILHO, 2016).

O Estado tem funções simultâneas que respondem a interesses 

diferentes. Ao mesmo tempo em que garante direitos da população, 

também realiza ações ativamente em resposta aos interesses do ca-

pital e sua acumulação defendendo o mercado livre (ALVES-KELLER, 

2019). Para a autora, “[...] a atuação estatal na redução com gastos 

no campo social e com a privatização de organismos públicos repre-

sentaram parte da estratégia política que repercutiu profundamente 

nos direitos das classes trabalhadoras” (2019, p. 50).

Nesse sentido, a mudança de paradigmas ora citadas que acom-

panha o processo de redemocratização no país, não rompe com as 

diferentes formas de atuação do estado em favor do capital, inclusive 

nas ações voltadas as crianças e adolescentes. A CF 1988, por exemplo, 

já apresenta no art. 227 a concepção de proteção integral de crianças, 

adolescentes e jovens, no qual também refere sobre o Estatuto da 

Juventude3 (Ejuve), instituído apenas em 2013, e do Plano Nacional da 

Juventude que regulam os direitos dos jovens e propõe a articulação 

do poder executivo para a execução de políticas públicas, respectiva-

mente. Os dispositivos constitucionais, portanto, apresentam a noção 

de proteção de crianças, adolescentes e jovens. Contudo, enraíza-se 

a lógica da atuação do Estado de controle sobre segmentos sociais 

específicos, através de políticas públicas e sociais de caráter neoliberal. 

3  O Ejuve, no que tange aos adolescentes de 15 a 18 anos incompletos, torna-se um 

complemento ao ECA.
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É neste contexto que se propõe a reflexão sobre a proteção social, e 

suas contradições, quando voltada a adolescentes e jovens no Brasil, 

apontando particularidades em Porto Alegre (POA), capital do RS.

Em consequência às alterações normativas e às reinvindicações 

por direitos da sociedade civil organizada, houve também altera-

ções nas instituições direcionadas às crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social e/ou que fossem autores de ato 

infracional. As instituições que hoje são conhecidas como Fundação 

de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (Fase RS) e 

Fundação de Proteção Especial (FPERGS) foram criadas em 2002, 

tendo intrínseca relação com a Fundação Estadual do Bem-Estar 

do Menor (Febem) instituída em 1969. A Febem tinha princípios e 

normas enraizados na perspectiva no paradigma do menor em situ-

ação irregular, e era tida como instituição de proteção voltada aos 

“menores” carentes, abandonados ou autores de atos infracionais. 

No entanto, sabe-se que essa instituição realizava ações corretivas 

e punitivas direcionadas aos “menores”, mesmo que em nome da 

proteção (ÁVILA, 2017; RIZZINI et al, 2000). Importante observar 

que tal reordenamento institucional ocorreu somente 14 anos após 

a promulgação do ECA.

Com a definição de distintas competências, a FPERGS passa a 

administrar e executar medidas protetivas referentes ao acolhimento 

institucional, e a Fase RS a executar as MSE de internação e semili-

berdade, intentando romper com as práticas da Febem. Contudo, as 

MSE ainda são confundidas com as medidas protetivas (e vice-versa) 

e continuam reproduzindo lógicas coercitivas, corretivas e punitivas, 

cicatrizes que persistem desde o período colonial do Brasil. (RIZZINI 

et al, 2000; ÁVILA, 2017; SCHMIDT, 2007).

Mesmo com a mudança paradigmática introduzida pelo ECA, não 

houve rompimento concreto com a lógica de proteção através da 

punição que reverbera fortemente ora explícita, ora implicitamente 

(ÁVILA, 2017). Não apenas se confunde proteção com punição, sendo 
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o contrário também verdadeiro, como uma é realizada a partir da 

outra, simultaneamente. 

Dessa forma o ECA estabelece o que são as MSE, a quem serão 

direcionadas e suas finalidades em caso de cometimento de ato 

infracional, sendo as MSE:

Art. 112. I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; IV - liberdade 

assistida; V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; VII - 

qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 1º A medida 

aplicada ao adolescente levará em conta a sua capaci-

dade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da 

infração. § 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, 

será admitida a prestação de trabalho forçado. § 3º Os 

adolescentes portadores de doença ou deficiência mental 

receberão tratamento individual e especializado, em local 

adequado às suas condições. (BRASIL, 1990)

As MSE que tratam o artigo 112 do ECA, podem ser aplicadas e 

executadas por diferentes instituições. A advertência é verbal e é 

realizada pelo juiz de direito, bem como ele pode decidir pela apli-

cação da obrigação de reparar o dano, pela liberdade assistida (LA) 

ou prestação de serviços à comunidade (PSC), ou ainda cumulando 

a aplicação de duas ou mais medidas. No atendimento inicial do 

adolescente no Centro de Referência de Atendimento da Criança e do 

Adolescente (CIACA), aplicadas como forma de remissão, as medidas 

de meio aberto são encaminhadas para execução pelo Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social. As MSE de LA e PSC 

podem ser sentenciadas também nas Varas da infância e juventude 

após a tramitação do processo de conhecimento. Além disto, nes-

tas varas pode ocorrer a reavaliação de uma MSE de semiliberdade 

ou internação com seu abrandamento. Já as MSE de internação e 
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semiliberdade são aplicadas nas Varas da infância e juventude e 

executados pela Fase RS. O Sinase, especificando vários aspectos 

sobre as MSE, prevê seus objetivos como:

I - a responsabilização do adolescente quanto às conse-

quências lesivas do ato infracional, sempre que possível 

incentivando a sua reparação; II - a integração social do 

adolescente e a garantia de seus direitos individuais e 

sociais, por meio do cumprimento de seu plano indivi-

dual de atendimento; e III - a desaprovação da conduta 

infracional, efetivando as disposições da sentença como 

parâmetro máximo de privação de liberdade ou restri-

ção de direitos, observados os limites previstos em lei. 

(BRASIL, 2012)

Através de seus objetivos e princípios, o Sinase guia para uma 

direção não discricionária dos magistrados em relação a aplicação 

das MSE, que vinham sendo historicamente – e ainda são em várias 

situações – decididas com base em valores morais e subjetivos desses 

profissionais. Além disso, geralmente acaba-se compreendendo os 

adolescentes e jovens que cometem ato infracional como pessoas 

somente a serem punidas, controladas, responsabilizadas e discipli-

nadas, e não como pessoas de fato reconhecidas como sujeitos de 

direitos que também demandam proteção, uma vez que o conflito 

com a lei é uma expressão das diversas violações de direitos que 

sofrem em suas trajetórias.

Assim, as intervenções do Estado no caso de atos infracionais 

cometidos por adolescentes e jovens são contraditórias. Mesmo 

com aplicação de medidas de proteção juntamente com as socioe-

ducativas, as políticas sociais voltadas para a proteção social desta 

população guardam fortes traços de punição e assistencialismo. As 

políticas mais articuladas durante a execução de MSE de internação 

são as de assistência social, saúde e previdência social (Seguridade 
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Social), educação e profissionalização. Muitas vezes há a dificuldade 

de serem articuladas de maneira intersetorial para a efetivação e 

garantia de direitos. Cabe salientar que essas políticas sociais sur-

gem da proposta de um sistema de proteção integral, representam 

ao mesmo tempo conquistas da população na luta por direitos, e 

respostas à manutenção do status quo e controle da classe traba-

lhadora (SCHMIDT, 2007). 

No caso da execução das MSE de internação dos adolescentes 

e jovens, nota-se que há fortes traços em direção a formação de 

mão-de-obra para o mercado de trabalho, além da punição pro-

priamente dita. Percebe-se, portanto, que a noção de cidadania, 

proteção e punição ainda se orienta por expectativas da exploração 

e controle da força de trabalho. Através da política de assistência 

social, por exemplo, nota-se a assistencialização e manutenção do 

status quo: ao mesmo tempo que através de serviços da proteção 

social básica e especializada, por exemplo, que visam a garantia de 

direitos daqueles que delas necessitam, há limites concretos em 

sua contribuição para a emancipação das pessoas que as acessam. 

Assim, aqueles que são absorvidos pelo mercado de trabalho infor-

mal ou que não têm acesso a nenhuma forma de gerar renda são 

absorvidos também pela política de assistência social, uma vez que 

não têm como contribuir para a previdência social e garantir direitos 

considerados fundamentais.

Tornam-se evidentes, pois, os mecanismos estruturais que, em 

nome da proteção, também violam direitos de segmentos sociais 

da população, como os adolescentes e jovens privados de liberdade. 

O Estado que deveria proteger a população, em resposta ao projeto 

neoliberal, acaba sendo um grande mediador em favor do capital 

e com seus mecanismos de reprodução desta ordem, perpetra 

violências estruturais e institucionais contra os sujeitos de direitos.
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3. SELETIVIDADE PENAL E VIOLÊNCIA ESTRUTURAL: 
MECANISMOS VIOLENTOS DO ESTADO

Para compreender os mecanismos violentos do Estado é necessário 

atentar-se para as contradições que movem a história, e que expres-

sam interesses em disputa, o que, em se tratando da realidade bra-

sileira e as suas particularidades sócio-históricas, exige considerar a 

escravização da população indígena e negra por séculos, implantação 

do capitalismo tardio com forte industrialização durante o século XX, 

criminalização e desproteção social histórica da classe trabalhadora. 

Tais contradições se refratam no contexto da privação de liberdade.

A execução das MSE no Brasil, como já referido, é conflituosa 

em vários aspectos, principalmente no tocante à proteção e pu-

nição de adolescentes e jovens. A privação de liberdade impede o 

direito de ir e vir desses sujeitos, o que se exerce em nome tanto da 

segurança da sociedade, quanto da proteção e responsabilização 

dos adolescentes e jovens que cometem algum ato infracional. As 

ações do Estado em resposta a esses fenômenos, de fato se limitam 

a agir na perspectiva meramente fenomênica, sem ir a sua raiz. Tais 

respostas geralmente são construídas e fundamentadas a partir dos 

interesses da classe dominante que criminaliza segmentos sociais 

da classe trabalhadora através de discursos como os da segurança, 

propriedade, liberdade, proteção da vida e igualdade. Em outros 

termos, podem ser chamados de direitos fundamentais, previstos 

na CF 1988, bem como estão previstos na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH) de 1948.

Marx reflete sobre alguns desses direitos que foram previstos 

ainda na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 

que estão presentes atualmente na carta magna brasileira e na 

atual DUDH. Refere, que a liberdade se baseia na “separação entre 

um homem e outro”, em que sua materialização é equivalente ao 

direito à propriedade privada (2010, p. 49). A noção de segurança 
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também se constrói nessa lógica: quando um se vê separado do 

outro, também passa enxergar o outro como alguém que reduz e 

impede sua liberdade; portanto, surge como forma de assegurar 

a liberdade à propriedade privada, que Marx vai nomear de “[...] 

conceito supremo da sociedade burguesa, o conceito da polícia [...]” 

que visa a “[...] asseguração do seu [da sociedade burguesa] egoísmo 

[...]” (MARX, 2010, p. 50).

O Estado aqui referido, portanto, é burguês e responde aos 

interesses do capital. A partir dessa compreensão, cabe discorrer 

sobre a proteção desse bem – propriedade privada – por meio desse 

Estado e, então, discorrer sobre os mecanismos violentos perpetrados 

historicamente. Para falar sobre proteção e segurança, precisa-se 

identificar o que estaria sendo colocado em risco e desproteção e 

que criaria uma ideia de insegurança. Scherer (2017) refere que a 

(in)segurança transcende sua ideia e sua sensação, está vinculada 

a lógica do capital e “[...] remete a um conjunto de manifestações 

que se relacionam diretamente à violência estrutural, cada vez mais 

acirrada no contexto atual. [...] (SCHERER, 2017, p. 17)

Silva (2006) afirma que a violência estrutural tem origem nas 

contradições do capitalismo, na “apropriação privada da produção 

social” (p. 46). Cavalli (2009), aponta ainda que o Estado, a partir 

de suas políticas e serviços, reproduz as relações capitalistas que 

articulados ao monopólio da violência do Estado contribuem com 

a violência estrutural. Dessa forma, observa-se uma “engrenagem” 

que concretiza e perpetua a violência estrutural na própria organi-

zação do Estado em três poderes, legitimada pelas leis (Legislativo), 

sentenças (Judiciário) e pelas suas ações e serviços (Executivo), bem 

como pela própria sociedade (SCHERER et al, 2019) que carrega em 

si historicamente um forte conservadorismo.

A partir disso, outras violações e violências vão se concretizando 

com a mesma lógica, sendo assim, importante também discorrer 

sobre a seletividade penal no Brasil e sua relação com a violência 
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estrutural. Existe um segmento social que é selecionado pelo sistema 

punitivo na realidade brasileira e, ao estudar a formação sócio-histó-

rica do país, também é possível perceber as contradições e cicatrizes 

históricas que continuam a criminalizar e aprisionar adolescentes 

e jovens, em sua maioria negros, em situação de pobreza e vulnera-

bilidade e que residem nas periferias.

Assim, a realidade brasileira referente à privação de liberdade 

de adolescentes e jovens em instituições de cumprimento de MSE 

em meio fechado é alarmante. Os dados do Levantamento Anual do 

SINASE 2017 (BRASIL, 2019) demonstram as seguintes características 

quanto a faixa etária em 2017: 388 deles tinham entre 12 e 13 anos; 

2.931, entre 14 a 15 anos; 12.857, entre 16 a 17 anos; e 6.767, entre 18 a 

21 anos (BRASIL, 2019, p. 38). Os dados referentes à raça/etnia nos 

anos de 2014 a 2016 eram: branca – 17.558; preta – 9.939; amarela 

– 623; parda – 36.270; indígena – 403; e sem informação – 13.953. 

Os atos infracionais de maior incidência na medida de restrição e 

privação de liberdade são: homicídio qualificado – 696; homicídio – 

1.074; roubo – 3.045; tráfico e associação ao tráfico de drogas – 3.601; 

roubo qualificado – 4.504 (BRASIL, 2019, p. 51). 

Referente ao RS, em 2017 esta era a quarta UF com maior número 

de adolescentes e jovens cumprindo MSE de internação (1.015) e se-

miliberdade (97), totalizando 1.112, sendo que a FASE RS apresentava 

capacidade populacional de 1.014 no total (BRASIL, 2019). Segundo 

dados disponibilizados pela Fase RS em seu site online4, tem-se in-

formações mais recentes referentes a população: 161 adolescentes e 

jovens cumpriam MSE de internação em POA e 258 nas unidades do 

interior do estado; 73 cumpriam MSE de semiliberdade, totalizando 

492 adolescentes e jovens cumprindo as MSE referidas (FASE RS, 2021). 

4  A Fase RS disponibiliza em seu site https://www.fase.rs.gov.br/estatisticas dados 

referentes à população atual e mensal nas unidades do Rio Grande do Sul. Os dados 

apresentados são referentes ao dia 04 de outubro de 2021.

https://www.fase.rs.gov.br/estatisticas
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Durante a pandemia da Covid-19, passou a haver a possibilidade 

cumprimento domiciliar das MSE de internação e semiliberdade. 

Assim, também segundo os dados publicados online pela Fase RS, 

53 adolescentes e jovens estavam em cumprimento domiciliar da 

MSE de internação no município de POA e 41 no interior, bem como 

49 estavam cumprindo MSE de semiliberdade em seus domicílios. 

Nesse sentido, dos 492 adolescentes e jovens cumprindo MSE de 

internação e semiliberdade, 143 estavam em cumprimento domici-

liar. Cabe ressaltar ainda, que a capacidade populacional de todas 

as unidades de internação e semiliberdade são, respectivamente, 

765 e 177, totalizando 942 “vagas” (FASE RS, 2021). Assim, não se 

identificou a característica da superlotação nas unidades do esta-

do, mas não é possível afirmar até que ponto isso ocorre devido à 

pandemia da Covid-19.

A seletividade penal a qual os/as adolescentes e jovens estão 

condicionados/as pelo Estado está intrinsecamente ligada aos 

mecanismos do Estado de controle sobre esse segmento social 

através da violência estrutural e de ideologias que os fundamen-

tam. Zaffaroni (2007, p. 135) refere que “[...] o poder punitivo é 

seletivo por natureza; não existe no mundo um sistema penal 

que não seja seletivo. É um dado estrutural, não acidental. [.. .]”. 

Nesse sentido, compreende-se também que o Estado Penal “equi-

vale a (r)estabelecer uma verdadeira ditadura sobre os pobres” 

(WACQÜANT, 2001, p. 6). 

A garantia dos direitos sociais em uma perspectiva de proteção 

social, portanto, é fragilizada, ao passo que o controle do Estado so-

bre a sociedade se materializa em todos os âmbitos, principalmente 

no punitivo – para proteger a propriedade privada. Nesse sentido, 

Gershenson, Ferreira, Ávila e Jacques (2017, p. 120-121) corroboram 

essa compreensão:
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Em um contexto de minimização do Estado social e de 

amplificação de mecanismos de controle penal, baseados, 

sobretudo, em uma política criminal de encarceramento, 

a prática da violência é comumente atribuída à popu-

lação juvenil, especialmente àquela pobre, negra, com 

requintes de seletividade penal e de intolerância no 

que se refere à população feminina. Na tentativa de se 

encontrar um culpado, esse segmento social, que reflete 

trajetórias de vida marcadas por violação de direitos fun-

damentais, adquire maior visibilidade, constituindo-se 

como alvo preferencial de processos de criminalização.

A ideia construída de uma população perigosa que precisa ser 

controlada é funcional ao capital e é perpetuada na história do 

Brasil, acirrando-se ainda mais atualmente. Sobre o segmento so-

cial selecionado pelo sistema punitivo, é importante salientar que 

historicamente vem sendo violentado. Ferrugem refere que “[...] 

os negros, outrora escravizados e após a abolição, marginalizados 

e miseráveis, ainda hoje são o maior contingente dos presídios, 

dos subempregos e das favelas” (2018, p. 62). Há por de trás dessa 

“seleção” fortes mecanismos violentos que perpetuam a violação e 

violências contra esse segmento social, em reposta à “imoralidade” 

daqueles que violam as liberdades individuais de outrem e da pro-

priedade privada.

É nesse contexto em que a proteção social é extremamente 

contraditória e colocada em xeque. Como já referido, ela é feita 

através de instituições (não apenas as que privam de liberdade) 

com viés e práticas punitivas, mesmo que por meio de discursos 

protetivos, simultaneamente. O adolescente e jovem, “perigosos” 

para a sociedade que, consequentemente, precisam ser punidos, 

controlados, disciplinados, responsabilizados, e “protegidos” das 

suas condições de vulnerabilidade socioeconômica, é visto como 

indivíduo-problema, como sujeito violento. No entanto, Cavalli 
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(2009, p. 5) atenta que em contexto de violência estrutural, “o 

indivíduo que comete violência é antes de tudo violentado por um 

sistema produtivo tirano e desigual, por um Estado que defende os 

interesses da minoria elitista e detentora da propriedade privada 

dos meios de produção”. 

As políticas sociais, com caráter neoliberal, principalmente as da 

Seguridade Social a partir da CF 1988 e as voltadas para adolescentes 

e jovens, acabam perpetuando, portanto, uma lógica de controle 

e punição ao mesmo tempo que pretendem proteger. Dentro dos 

parâmetros do capitalismo, os adolescentes e jovens que são vio-

lentados com a pobreza gerada por este modo de produção, com 

o desemprego, com o não acesso a políticas públicas de educação, 

saúde, assistência, cultura e esporte, igualdade racial, juventudes 

etc., acabam sendo punidos por se encontrarem nessa condição – 

vivenciada, muitas vezes, desde que nascem. 

Essas contradições, acentuadas no neoliberalismo, podem ser 

observadas na mercadorização dos direitos humanos. Alves-Keller 

(2019, p. 85), exemplificando isso com o direito a educação e o acesso 

ao ensino superior através de políticas sociais, atenta para a “via 

concorrencial do mercado” em que são executadas: “apesar das ex-

pectativas de criação de um sistema consolidado de proteção social, 

as iniciativas que se deram em relação aos programas sociais conti-

nuaram privilegiando as políticas econômicas e o capital financeiro”.

Os direitos humanos são sistematicamente violados no modo de 

produção capitalista. Entretanto, mais complexo do que aparenta, a 

própria concepção de direitos humanos (tradicional e hierarquizada) é 

fundamentada por ideias de mercado, como já apontado por Marx (2010). 

Nesse sentido, aqueles que não tem como “comprar” os seus direitos, 

não têm acesso a eles. Ora, se pensarmos que necessidades humanas 

“básicas” como comida e água são transformadas em mercadoria, e 

apenas se tem acesso a elas se forem compradas ou obtidas por meio 

de “boas ações” como doações, como sobreviverão os seres humanos? 
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Ademais, Flores (2009) atenta que a noção de direitos humanos 

como “ter direitos a ter direitos por serem humanos” é limitada 

e não os garantem de fato se de antemão não são garantidas as 

condições materiais e imateriais para a garantia de direitos. Assim, 

uma das contradições dos direitos humanos está justamente no 

fato de que sua concepção e (não) materialização se dá nos moldes 

do capitalismo. Ao mesmo tempo em que se percebe a necessidade 

de reconhecer as violências e violações sofridas pela população (e, 

por isso, há que se lutar por direitos humanos e defendê-los), há 

também a defesa primordial da propriedade privada. Uma reflexão 

essencial a essa contradição é: se muitas das violações e violências 

são geradas pelo capitalismo (pobreza, desemprego, não acesso à 

saúde etc.), como serão garantidos direitos sem mexer nos pilares 

do próprio modo de produção?

Flores (2009) é enfático ao fato de que os direitos humanos são 

fruto de lutas sociais, pela democracia e justiça. Luta essa que ocorre 

entre classes diferentes com diferentes interesses, manifestando-se 

explícita ou implicitamente em diferentes instituições, dimensões, 

proporções, segmentos sociais, e de diferentes maneiras. Essa lógica 

reproduzida não é diferente nas instituições de privação de liberdade 

de adolescentes e jovens. 

Quando se fala em MSE de privação de liberdade, pergunta-se 

por que existem e para que servem. Como já vimos anteriormente, a 

concepção de liberdade apreendida na CF 1988 e DUDH 1948 é também 

uma compreensão defendida por grande parte da sociedade, que é 

a de ter propriedade privada que deve ser protegida a todo custo – 

mesmo que esse custo seja a da geração de pobreza que “condena” 

a classe trabalhadora a condições desiguais, injustas e violentas de 

vida e sobrevivência. Prado (2009, p. 172) refere que 
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Para liberais e neoliberais, a liberdade é um fundamento 

do sistema. Marx mostrou que na esfera da produ-

ção capitalista a realidade era outra, pois aí vigorava, 

sob várias formas históricas, o despotismo do capital. 

Porém, não é possível negar, fixando o olhar na esfera 

da aparência, que o mercado impõe constrangimentos. 

Permite certa liberdade de escolha, mas não possibilita 

em geral a escolha dos rumos da própria vida. [...] Logo, 

mesmo no plano do discurso, a liberdade se interverte 

em não-liberdade. O neoliberalismo é concepção política 

francamente autoritária. 

Assim, indaga-se: proteger o quê, por que e como? O que está 

sendo protegido é a propriedade privada. Como? É contraditório. 

Referente à privação de liberdade é inevitável deparar-se com a ideia 

avessa de “proteger a partir do aprisionamento”, e de que a partir 

da privação de liberdade é que se tem acesso a direitos essenciais 

como alimentação, educação etc. Por quê? Ora mais, ora menos 

explicitamente, é para proteger o direito à propriedade a partir da 

criminalização da pobreza e do controle sobre as “classes perigosas”. 

Ao mesmo tempo, não se pode negar que há luta por um sistema 

de proteção social voltado às necessidades dos adolescentes e jovens 

privados de liberdade. Contudo, o “como ocorre essa proteção” deve 

ser problematizado. Precisam eles serem privados de liberdade para, 

a partir disso, terem acesso a seus direitos humanos e às políticas 

sociais? Isso se de fato há esse acesso e garantia nas instituições de 

privação de liberdade. Para refletir: será que se os direitos humanos 

fossem garantidos desde o nascimento dessas pessoas, de maneira 

que tivessem condições materiais garantidas para viver, todas as 

expressões de violações e violências seriam tão intensas? 

Para proteger geralmente são realizadas ações voltadas a um 

discurso de “recuperação” e “ressocialização” que significa torná-las 

produtivas “licitamente” ao capital. Muitas são as atividades e os 
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cursos profissionalizantes destinados aos adolescentes e jovens pri-

vados de liberdade como forma de gerar renda, para “ensinar a pescar”, 

para tornarem-se “consumidores legais”, “tornarem-se gente”5. São 

vistos como úteis e utilizáveis, quando se tornam potência produtiva, 

mão-de-obra barata e controlada (pelo aprisionamento, por discursos 

morais etc.). Assim, são reconhecidos como cidadãos a partir de uma 

moral burguesa e lógica do capital de produção e reprodução do siste-

ma mesmo que todas as desigualdades e condições de subalternidade, 

violências e violações sejam produzidas pelo mesmo modo de produção 

que condena a parte da população que se encontra nessa situação.

São muitas as contradições vivenciadas no modo de produção 

capitalista, em que a produção e reprodução das relações sociais perde, 

muda, esconde, o sentido de se ser humano, da vida, e da possibilidade 

real de se viver dignamente sem exploração, violações e violências. Os 

caminhos que estão sendo e ainda serão percorridos na luta de clas-

ses, repleta de desigualdades e resistências, possibilitam vislumbrar 

diferentes horizontes. Ainda assim, para se pensar a superação de tais 

violações é preciso pensar para além dos moldes e limites capitalistas.

4. CONCLUSÃO

O presente artigo propôs discorrer sobre a proteção social, punição, 

violência estrutural e seletividade penal na realidade de adolescen-

tes e jovens privados de liberdade no sistema socioeducativo. Para 

tanto, discorreu-se sobre a mudança de paradigmas no Brasil que 

ocorreu no seu período de redemocratização, sobre as mudanças 

normativas na especificação e na regulação das MSE pelo Sinase, e 

as demais repercussões que houve a partir disso no país.

5  A conotação moral dessas frases representa diferentes formas de controle, crimina-

lização e violência, que buscam justificar a punição e a coerção por meio de mecanismos 

do Estado para a proteção da propriedade privada.
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Assim como são inegáveis as contradições nas práticas socio-

educativas, em que a proteção e a punição se efetivam um pela 

outra simultaneamente, também é necessário que se reconheça as 

contradições das políticas sociais de proteção social previstas na 

Constituição Federal de 1988, pois respondem a um projeto neoli-

beral de sociedade que vem sendo implementada no Brasil, sendo 

assim, aos interesses do capital pelo Estado burguês.

Os dados da realidade brasileira e do RS sobre as MSE de inter-

nação e semiliberdade e os perfis dos adolescentes e jovens que 

cumprem tais medidas, explicitam o quanto a violência estrutural 

e a seletividade penal são mecanismos necessários ao capital para 

a manutenção, produção e reprodução das relações sociais. Tais 

mecanismos afetam, também, a proteção social voltada a esse 

segmento social.

Esse artigo, portanto, identificou um grande desafio para a su-

peração dessas violações e violências perpetradas historicamente: 

a superação daquilo que as geram – o modo de produção capitalista. 

Ainda assim, apesar de ter havido grande enfoque nas violações e 

violências, há que ressaltar que na luta de classes, a reprodução das 

desigualdades não se dá sem resistências da classe trabalhadora na 

busca de uma sociedade mais justa.
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OS PLANOS DE CONTINGÊNCIA PARA 
 O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS E O RACISMO INSTITUCIONAL
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1. INTRODUÇÃO

A construção e a implementação das políticas públicas envolvem o 

debate das desigualdades sociais e territoriais. Tornam-se necessários 

os atores (cidadãos), os grupos sociais e a administração pública. A 

aproximação dos sujeitos que detêm capacidades estatais (cida-

dãos e os grupos) e a áreas governamentais é realizada por meio de 

instrumentos políticos e de gestão como o plano de contingência.

A representação das comunidades quilombolas nos conselhos de 

saúde municipais e nos planos de contingência dos municípios do Rio 
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Grande do Sul para o enfrentamento da pandemia do coronavírus 

passa pelo reconhecimento das suas necessidades específicas de 

saúde. Nesse sentido, o enfrentamento do racismo institucional 

é etapa fundamental para a efetivação dos seus direitos. Nessa 

perspectiva, o escopo do presente artigo é analisar a ausência 

de ações e promoções de saúde específicas para as comunidades 

quilombolas nos planos de contingência para o enfrentamento da 

pandemia do coronavírus.

2. MÉTODOS

Trata-se de artigo elaborado com base em documentos publicados 

nas páginas oficiais dos Municípios de Porto Alegre e Salto do Jacuí. 

A análise dos planos de contingência foi concomitante à fase explo-

ratória para identificação de autores que tratem sobre os temas: 

saúde da população negra, comunidades quilombolas e racismo 

institucional. Buscaram-se como fonte de pesquisa os trabalhos 

originais desses autores, assim como autores que tratam de gestão 

do Sistema Único de Saúde. Utilizaram-se artigos científicos, legis-

lação vigente, normas técnicas do Ministério da Saúde.

3. O PLANO DE CONTINGÊNCIA COMO INSTRUMENTO  
DE GESTÃO

O plano de contingência no âmbito da saúde é instrumento de 

gerenciamento da crise. Trata-se de documento que determina a 

organização, planejamento e monitoramento das ações e programas 

face à emergência de saúde pública. A descentralização da gestão da 

saúde promoveu maior autonomia aos municípios. Em contrapar-

tida, as responsabilidades dos gestores municipais com o cuidado 

à saúde dos cidadãos são maiores pela proximidade territorial com 

os problemas de saúde. Nesse contexto, os gestores municipais da 
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saúde devem interagir com os cidadãos (atores) e com os grupos so-

ciais a fim de promover o enfrentamento das necessidades de saúde, 

articulando ferramentas de gestão e contribuindo para melhores 

processos de trabalho nos serviços de saúde. O Ministério da Saúde, 

em 2006, com o intuito de aprimorar e aperfeiçoar os instrumentos 

e processos de planejamento dispôs o Manual de Planejamento do 

SUS (Manual de Planejamento do SUS, BRASIL, 2016).

Os gestores municipais, a partir da análise situacional dos 

problemas de saúde do seu território, podem estabelecer ações e 

programas de saúde específicos para as comunidades quilombolas. O 

planejamento e a formulação de políticas públicas do Sistema Único 

de Saúde são realizados nos estados pela Comissão Intergestora 

Bipartite (CIB), colegiado técnico que define ações, programas, 

estratégias de saúde e fontes de financiamento. No Estado do 

Rio Grande do Sul a CIB/RS é regulamentada pela Portaria SES/

RS 9/93, de 21/6/1993.

Destaca-se que o gestor municipal que tenha em seu território 

comunidade quilombola deve efetuar avaliação das diferentes con-

dições daquela população para construir o modelo de intervenção 

no plano de contingência, de modo a aproximar as demandas da 

população da gestão e dos serviços de saúde. Usuário e território 

são fundamentos dos princípios do Sistema Único de Saúde. 

O plano de contingência de enfrentamento à pandemia do 

coronavírus não é documento meramente formal para expor su-

cintamente o planejamento, a organização, o controle, a avaliação, 

as ações, promoções e prevenção em saúde, os meios de controle 

e fiscalização dos serviços de saúde vinculados ao Sistema Único 

de Saúde (SUS), que serão executados no período abrangido, haja 

vista que são atualizados permanentemente enquanto durar a 

pandemia. 
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3.1 OS PLANOS DE CONTINGÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA  
O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS ONDE  
HÁ COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

O modelo de saúde proposto a partir da criação do Sistema Único 

de Saúde e acolhido na Lei 8080/90 é o de governança federativa 

com a participação da sociedade pelos conselhos de saúde (Lei 

8.142/90). No entanto, não se vislumbram nos planos de contin-

gência dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul retratadas 

deliberações dos conselhos locais de saúde, de onde se presume 

que deveriam estar espelhadas as demandas das comunidades 

quilombolas. Dessa maneira, os conselhos de saúde locais deveriam 

ser espaços de garantia da participação e representação social da 

população negra e quilombola. A concepção de gestão participativa 

da Lei 8.142/90 implica trazer os pleitos comunitários quilombo-

las para a criação de políticas públicas que assegurarão acesso a 

serviços de saúde efetivos e resolutivos. Nesse contexto, Silva e 

Souza (2021, p. 88) reconhecem 

a crítica situação das políticas públicas para as comuni-

dades quilombolas e para a população negra tem outros 

pontos que demandam atenção. Em estudo realizado 

pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), há 

um detalhamento de como nos últimos anos têm se 

agravado a situação das políticas de igualdade racial 

(ZIGONI, 2020 apud SILVA E SOUZA, 2021, p. 88).

De 2014 a 2019 houve um corte de 80% dos recursos destinados 

às políticas de igualdade racial. Em 2020, a situação se complexificou 

com a extinção do Programa 2034, intitulado Promoção da Igualdade 

Racial e Superação do Racismo, existente no Plano Plurianual (PPA) 

2016-2019, mas não incorporado ao PPA 2020-2023.
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A Comissão Intergestora Bipartite/RS (CIB/RS) deliberou em 2013 

sobre saúde quilombola no Estado do Rio Grande do Sul - Resolução 

nº 98/13 - CIB/RS, e estabeleceu incentivo financeiro à Estratégia de 

Saúde da Família Quilombola (ESFQ), para qualificar a atenção da 

saúde da população negra prestada nos municípios com comunidades 

remanescentes de quilombos. O texto da mencionada resolução é 

inaugurado, ressaltando a importância da participação da comu-

nidade na gestão das ações de saúde destinadas particularmente 

àquela população, para na sequência trazer a lume, regionalmente, 

para organização dos serviços de saúde, a regularização fundiária de 

áreas ocupadas por remanescentes de comunidades de quilombos 

(Lei Estadual nº 11.731/2002). E ainda menciona o Decreto Estadual 

nº 41.498/2002, que dispõe sobre o procedimento administrativo de 

reconhecimento, demarcação e titulação das terras das comunida-

des remanescentes de quilombos do Estado do Rio Grande do Sul. 

Na perspectiva da linha de cuidado, dentre os considerados da 

Resolução nº 98/13 - CIB/RS tem a atenção básica como ordenadora 

do cuidado em saúde e enquanto espaço privilegiado para práticas 

coletivas de promoção da saúde no território das comunidades 

quilombolas. Os planos de contingência municipais devem es-

pelhar a realidade da saúde local. Depreende-se a dificuldade de 

representatividade das comunidades quilombolas nos conselhos 

municipais de saúde na medida da ineficiência dos serviços de 

saúde a eles destinados. 

Reconhecer o território quilombola e as singularidades da popu-

lação é dar oportunidade para adequação das medidas de saúde de 

emergência ocasionadas pela pandemia do coronavírus. O território é 

parte da identidade da comunidade quilombola. Na distinção do res-

peito à territorialidade, também elemento fundamental do Sistema 

Único de Saúde, o Estado do Rio Grande do Sul, por meio de Nota 

Informativa emitida pela Secretaria Estadual de Saúde, afirma que 



M A R I A I S A BE L B . BE L L INI •  N A DI A NN A R . M A RQUE S • C A R IN O . K . L I S B O A • JA NE C . P R AT E S • ORG S .402

Em análise socioeconômica da taxa de letalidade da 

COVID-19 no Brasil, desenvolvida pela PUCRio, investi-

gou 29.933 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) confirmados para COVID-19 até 18/05/2020 em 

todo o país. O estudo indicou que 54,78% dos usuários 

de raça/cor preta ou parda evoluíram para óbito e 37,93% 

dos de raça/cor branca tiveram este desfecho. Além 

disso, identificou que 22,5% dos pacientes com nível de 

escolaridade superior evoluíram para óbito enquanto 

71,3% daqueles sem nenhuma escolaridade tiveram 

tal desfecho. Em relação à infecção pelo Sars-Cov2, os 

resultados do inquérito soro epidemiológico EPICOVID19-

Brasil, realizado nas 27 unidades da federação, aponta-

ram uma prevalência de anticorpos significativamente 

superior entre indígenas residentes em área urbana em 

comparação com brancos. (BRASIL, 2021, sp)

Os planos de contingência devem contemplar as diferentes pers-

pectivas e abordagens técnicas relacionadas a dados epidemiológicos, 

descrição das ações e dos serviços de saúde desde a atenção primária 

até a alta complexidade, estratégias de monitoramento, tecnologias 

e políticas de enfrentamento. Entretanto, os gestores dos municípios 

onde há comunidades quilombolas adotaram estratégia diferente. 

“O problema é que, como todos os outros fluxos que constituem a 

sociedade em rede, os dados pessoais privilegiam as assimetrias 

de poder organizacional e social” (DUPAS, 2014, p. 37). O modelo 

de governança dos municípios desconsidera a vulnerabilidade da 

população quilombola e os registros significativos de usuários do 

Sistema Único de Saúde local vindos dos territórios quilombolas. 

Na análise de Arruti e Silva (2020, p. 14) a constatação de que não 

houve planos de contingência específicos para o enfrentamento da 

pandemia do coronavírus para as comunidades quilombolas 
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no Brasil, assim como nos EUA, os negros são mais 

afetados e apresentam maiores taxas de mortalidade 

que os brancos. No caso dos quilombos, população 

historicamente marcada pela dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde, não houve um plano de contingência 

específico e não há qualquer sistema de registro oficial 

que os inclua nos formulários de notificação. Muitos têm 

morrido sem diagnóstico ou sem sequer chegarem aos 

hospitais, o que torna qualquer análise subestimada 

(ARRUTI, 2020 APUD ARRUTI E SILVA 2020, p. 14). 

Esta situação resulta do racismo histórico e estrutural presente 

na sociedade brasileira. Nessa conjuntura, possui relevância o papel 

dos movimentos sociais da população negra com possibilidade de 

desenvolver a consciência do exercício da cidadania das comunidades 

quilombolas. O estudo das particularidades da população quilom-

bola é fundamental. Contemporaneamente, para os quilombolas, 

a preservação da cultura, dos valores e do modo particular de vida 

dentro das comunidades, adquire significado:

a crítica à concepção universalista sobre os sujeitos so-

ciais, o espaço, e o movimento considera a necessidade 

de estabelecer relações com outros marcadores sociais, 

como raça, gênero, classe social, sexualidade, territó-

rios e dinâmica social e econômica. Ou seja, analisar e 

intervir sobre os fenômenos decorrentes da circulação 

e transmissão do Sars-CoV-2 não se resume a identificar 

o vírus, compreender sua disseminação e controlá-lo. A 

colocação em cena da Covid-19 em diferentes contextos, 

espaços e linguagens, especialmente em situações de 

extrema desigualdade sociossanitária, expõe a mul-

tiplicidade e especificidade do fenômeno pandêmico 

desde sua dimensão macrossocial até a capilaridade 

micropolítica nas formas e estratégias de produção do 

cotidiano (MATTA et al. 2021, p. 15-23).
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Nessa perspectiva, “os estudos epidemiológicos têm sido um 

importante instrumento para o mapeamento das principais enfer-

midades que acometem as populações quilombolas” (NUNES et al. 

2020, p. 236). O gestor, por sua vez, tem o dever de prestar gestão 

eficiente e resolutiva para levar seus munícipes a superar as desi-

gualdades sociais e econômicas. 

4. AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E O RACISMO 
INSTITUCIONAL NOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA  
DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra está 

prevista na Portaria 992/2009 do Ministério da Saúde com vistas 

a “promover a saúde integral da população negra, priorizando a 

redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à 

discriminação nas instituições e serviços do Sistema Único de Saúde”. 

Posteriormente, em 2017 foi editada a Portaria 344 do Ministério da 

Saúde com o objetivo de identificar as peculiaridades da saúde da 

população negra e discorre sobre o preenchimento dos formulários 

nos sistemas de informação do SUS nos quesitos raça/cor. 

Esse cenário de instrumentos legais deveria refletir no exercício 

da cidadania da população negra. Por outro lado, nos deparamos 

com indicadores que reafirmam o quão agravadas seguem as desi-

gualdades sociais e raciais. Nesse contexto:

Negras e negros relatam piores índices de autoavalia-

ção de saúde quando comparados aos brancos. Dados 

da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) apontam que a 

população negra apresenta prevalências maiores de hi-

pertensão (44,2%) e diabetes (12,7%), quando comparada 

à população branca (22,1% e 6,2%, respectivamente), su-

perando a prevalência nacional de ambas comorbidades 

(Brasil, 2017). O mesmo acontece em relação à doença 
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cardíaca (7,0%), à asma (8%) e às doenças negligenciadas, 

a exemplo da tuberculose Ressalta-se ainda a maior 

prevalência da doença falciforme na população negra do 

país em relação aos não negros. Este cenário coloca ne-

gras e negros em risco adicional frente à pandemia pelo 

Sars-CoV-2, visto que, segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), além destes agravos, fazem parte do 

grupo de risco para Covid-19, indivíduos com idade acima 

de 60 anos, portadores de doenças imunossupressoras 

e hematopoéticas e pacientes em cuidados intensivos 

(GOES, RAMOS e FERREIRA, 2020, p. 3).

O não preenchimento ou o preenchimento equivocado das infor-

mações sobre raça/cor em conformidade com a Portaria 344/2017 

igualmente pode ser considerado elemento que contribui para jus-

tificar a ausência de acesso a bens e serviços de saúde. “Dentro dessa 

perspectiva, tem-se que o fator racial é considerado oficialmente como 

determinante em saúde pelo Ministério da Saúde” (BRASIL, 2017, p. 91).

Nos planos de contingência dos municípios do Estado do Rio 

Grande do Sul os gestores não levaram em conta as condições e ne-

cessidades das comunidades quilombolas, como: moradias precárias, 

falta de saneamento básico, domicílios superlotados, dificuldades 

para acesso às unidades de saúde, parcas condições econômicas 

para sustentar os itens básicos de higiene necessários como más-

caras e álcool em gel, dificuldades de estrutura física e econômicas 

para manter isolamento e distanciamento social, particularidades 

regionais. De acordo com Assis (2018, p. 549)

essa construção dá margem ao chamado viés racial im-

plícito, que pode se manifestar em todas as áreas da vida 

social, sobretudo nas instituições. Portanto, infere-se que 

a atenção à saúde da população brasileira, especialmente 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não está imu-
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ne a tal fenômeno, já que têm refletidas em seu cotidiano 

as determinações político-raciais de nossa sociedade.

Na vigência dos decretos de calamidade pública em razão da pan-

demia do coronavírus, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande 

do Sul emitiu Nota de Orientação para uso dos Incentivos aos Povos 

Indígenas e Comunidades Quilombolas, o que deveria ter sido objeto 

contemplado nos planos de contingência dos municípios onde há 

registro de comunidades quilombolas desde o princípio da pandemia 

e mesmo após atualizações. Segundo esclarece Werneck (2016, p. 541)

o racismo institucional (RI), que possivelmente é a 

dimensão mais negligenciada do racismo, desloca-se 

da dimensão individual e instaura a dimensão estrutu-

ral, correspondendo a formas organizativas, políticas, 

práticas e normas que resultam em tratamentos e 

resultados desiguais.

O que se verifica, no entanto, é a ausência de ações em saúde 

específicas para as comunidades quilombolas. E nos raros planos de 

contingência em que há menção à comunidade quilombola não há 

descrição de ações de enfrentamento, ações de atenção à saúde, a 

exemplo dos planos de contingência dos Municípios de Porto Alegre 

e de Salto do Jacuí. 

Assim sendo, importante trazer o instrumento de gestão da 

Capital. Afinal, o Município de Porto Alegre é contemplado com o 

maior número dos serviços de média e alta complexidade do Estado 

do Rio Grande do Sul. Nesse diapasão, faz apenas mera referência 

à vacinação da população quilombola (Plano de Contingência do 

Município de Porto Alegre, 2021, p. 26).

Em outros municípios, como em Salto do Jacuí-RS, onde há co-

munidade quilombola, percebe-se o tratamento desigual dentre as 
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comunidades tradicionais. Muito embora a população quilombola 

registrada seja maior do que a população indígena, no Plano Municipal 

de Vacinação Contra a Covid-19 do Município de Salto do Jacuí (Plano 

de Contingência do Município de Salto do Jacuí, 2021) há quadro so-

bre o número total da população prioritária. A Secretaria Municipal 

de Saúde de Salto do Jacuí afirma que os dados são provenientes do 

Ministério da Saúde. Informam que há no público alvo prioritário 180 

indígenas e 305 pessoas em Comunidades Quilombolas. Ainda assim, 

no planejamento das ações em saúde a comunidade indígena com 

menor número de integrantes é contemplada com uma unidade de 

saúde exclusivamente destinada à sua população. Na descrição da 

situação epidemiológica do plano de vacinação do Município de Salto 

do Jacuí registram que haverá vacinação por agendamento na Unidade 

de Saúde Indígena. Além disso, no mesmo plano de contingência, o 

gestor de saúde do Município do Salto do Jacuí remete para o futuro 

o planejamento específico de vacinação da comunidade quilombola, 

mas não há capítulo específico posterior com a atualização esperada.

Os planos de contingência deveriam espelhar a construção e a 

execução das ações em saúde específicas às comunidades quilombo-

las no decorrer da pandemia do coronavírus. Deste modo, é possível 

afirmar que a desigualdade racial e a invisibilidade da população 

quilombola no enfrentamento da pandemia do coronavírus têm, 

no dizer de Goes, Ramos e Ferreira (2020, p. 1), origem no racismo:

O racismo é um sistema estruturante, gerador de com-

portamentos, práticas, crenças e preconceitos que fun-

damentam desigualdades evitáveis e injustas entre 

grupos sociais, baseadas na raça ou etnia. E, de forma 

institucional, obstrui o acesso a bens, serviços e opor-

tunidades, estando subjacente às normas que orientam 

as ações destas instituições (GOES, 2018; JONES, 2000 

apud GOES, RAMOS E FERREIRA, 2020, p. 1). 
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Vale destacar que o racismo é um determinante social da saúde, 

pois expõe mulheres negras e homens negros a situações mais 

vulneráveis de adoecimento e de morte. O processo de monitora-

mento de implantação de uma política pública é complexo e lento. A 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi publicada 

em 2009. No entanto, perdura a desigualdade no tratamento dos 

problemas de saúde da população negra no Sistema Único de Saúde. 

Nem mesmo o reconhecimento do racismo institucional contribuiu 

para a redução das desigualdades étnico-raciais, e para o combate 

ao próprio racismo. Como visto, para Kalckmann et al. (2007, p. 153) 

faz-se necessário estimular discussões sobre o tema 

e desenvolver estudos que, além de dar visibilidade às 

iniqüidades, possam contribuir para a compreensão de 

como as discriminações atuam sobre a saúde da popula-

ção negra. Além de ser fundamental que, considerando 

a dimensão territorial e a diversidade étnico-racial do 

Brasil, se promovam estudos no país, buscando identi-

ficar diferenças regionais. O racismo institucional deve 

ser aferido para que seja entendido como indicador da 

qualidade do atendimento prestado à população.

5. CONCLUSÃO 

Estamos tratando do racismo estrutural que fundamenta de-

sigualdades e pode se manifestar de diversas formas como o 

racismo institucional. Destarte, evidente e incontestável se 

mostra a acentuada desigualdade de tratamento às demandas de 

saúde das comunidades quilombolas nos planos de contingência 

dos municípios gaúchos. Para a população negra, a pandemia 

do coronavírus somente aprofundou a vulnerabilidade social e 

econômica, visto que não possuem as mesmas oportunidades de 
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acesso aos recursos disponibilizados pelos municípios. Idêntica 

desigualdade revela-se no acesso aos serviços de saúde. 

O gestor público tem a obrigação legal de prestar contas e o cida-

dão, o direito ao controle social. O desafio para o gestor municipal é, 

diante dos diferentes contextos, agregar em um único instrumento 

de gestão a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos 

usuários no decorrer da pandemia do coronavírus, que demanda 

ações e serviços de saúde tão específicos. 
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1. INTRODUÇÃO

“Al final se sabrá que no es cuestión de títulos 
Sino la utilidad de los saberes” – Buena Fe

Aníbal Quijano (1928 – 2018) foi um importante sociólogo latino-a-

mericano. Nascido no Peru, construiu uma destacada história de vida 

que mesclou militância, luta política e produção intelectual. Professor 

em diferentes instituições universitárias, foi formulador e um dos 

principais teóricos a trabalhar com a noção de “colonialidade do 

poder”. Ademais, Quijano também foi um dos principais estudiosos e 

continuadores teóricos da obra de José Carlos Mariátegui, precursor 

do marxismo latino-americano e um dos mais importantes intelec-

tuais da história do Peru e de todo o nosso continente.

Neste trabalho, buscaremos refletir acerca dos papeis desempe-

nhados pela Universidade na América Latina, tomando como exemplo 

o caso brasileiro. Ademais, intentaremos analisar quais os possíveis 
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impactos da colonialidade do poder na própria universidade brasileira. 

O ponto de partida deste percurso, contudo, é a compreensão do 

processo de colonização e do surgimento da colonialidade, do qual 

tomaremos como referência principal a obra de Quijano, realizando 

interlocuções com outros autores.

Para isso, estruturamos o artigo em duas partes. Na primeira, 

trataremos do nascimento da modernidade, sua relação com o 

capitalismo na formação de um padrão de poder colonial. Na se-

gunda, refletiremos sobre a universidade brasileira e seu papel na 

manutenção e/ou superação da colonialidade do poder percebendo 

os limites postos pela própria condição periférica em que se localiza 

sócio-históricamente.

2. MODERNIDADE E COLONIALIDADE DO PODER

Quijano (2004), elaborando acerca da “experiência colonial”, listou 

quais seriam os seus principais “produtos”, sendo eles: a) a raciali-

zação, com a construção da categoria raça no seu sentido moderno; 

b) a configuração de um sistema de exploração que articula, sob 

uma única estrutura, diferentes formas de controle do trabalho/

exploração para a produção de mercadorias para o mercado mundial; 

c) o eurocentrismo, atuando enquanto novo modelo de produção e 

controle do sujeito e do conhecimento; d) o estabelecimento de um 

sistema privado de controle da autoridade coletiva (um Estado que 

exclui os “racialmente inferiores” da própria participação estatal).

Estes “produtos”, apesar de se apresentarem de diferentes ma-

neiras a depender da região e/ou do período abordado, são, como 

demonstra o autor, resultado da manutenção da colonialidade do 

poder, mesmo após a vitória dos processos independentistas em 

nosso continente. Desta manutenção da colonialidade, nasce um 

paradoxo histórico: a gestação de Estados independentes articula-

dos a sociedades coloniais. Na América, ao contrário da Europa, não 
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“bastava” acabar com a servidão ou com a escravidão, era preciso 

quebrar as categorias sociais que estavam vinculadas a estas formas 

de exploração do trabalho. Por exemplo: na Europa, o fim da servidão 

significou – em grande medida – a equiparação dos europeus bran-

cos. Na América, mesmo quando se encerra a servidão, a categoria 

“índio” – a qual a servidão estava articulada – seguiu existindo. Os 

colonizados (índios, negros e mestiços) seguiram existindo, mesmo 

após as independências.

Essa manutenção das categorias sociais, ao lado da imposição de 

um lugar periférico, dentro do sistema capitalista, para a América 

Latina compõem o “pano de fundo” da discussão acerca deste “pa-

radoxo”, acerca da colonialidade do poder. E, sendo a colonialidade 

estruturante das sociedades latino-americanas, estes elementos (e 

produtos antes referidos) acabam por atravessar todas as questões 

que envolvem a modernidade e o capitalismo. E, neste sentido, cabe 

destacar que o atual padrão de poder mundial é o primeiro, de toda 

a história da humanidade, a ser realmente global (QUIJANO, 2005). 

E isto em diversos sentidos específicos: 

Um, é o primeiro em que cada um dos âmbitos da exis-

tência social estão articuladas todas as formas histo-

ricamente conhecidas de controle das relações sociais 

correspondentes, configurando em cada área um[a] 

única estrutura com relações sistemáticas entre seus 

componentes e do mesmo modo em seu conjunto. Dois, 

é o primeiro em que cada uma dessas estruturas de 

cada âmbito de existência social, está sob a hegemonia 

de uma instituição produzida dentro do processo de 

formação e desenvolvimento deste mesmo padrão de 

poder. Assim, no controle do trabalho, de seus recursos e 

de seus produtos, está a empresa capitalista; no controle 

do sexo, de seus recursos e produtos, a família burguesa; 

no controle da autoridade, seus recursos e produtos, o 



M A R I A I S A BE L B . BE L L INI •  N A DI A NN A R . M A RQUE S • C A R IN O . K . L I S B O A • JA NE C . P R AT E S • ORG S .418

Estado-nação; no controle da intersubjetividade, o eu-

rocentrismo. Três, cada uma dessas instituições existe 

em relações de interdependência com cada uma das 

outras. Por isso o padrão de poder está configurado 

como um sistema. Quatro, finalmente, este padrão de 

poder mundial é o primeiro que cobre a totalidade da 

população do planeta (QUIJANO, 2005, p. 123).

Porém, se a colonialidade atravessa a nossa existência em pra-

ticamente todos os sentidos, por que ela não é o tema central dos 

debates levados a cabo na América Latina? Bem, a própria noção 

de colonialidade é capaz de explicar os motivos: isto acontece pelo 

fato de que a colonialidade, forjada no processo de formação do 

sistema-mundo capitalista, legou à América um espaço marcado 

pela dependência em relação ao centro. Isto é, uma dependência 

com relação ao mercado de capitais – onde há um fluxo contínuo de 

capitais da periferia do mundo em direção ao centro, ainda que na 

periferia seja muito mais comum formas de trabalho não assalariado 

(que durante séculos foram predominantes) –, mas também uma 

dependência com a construção/imposição de uma intersubjetividade 

marcadamente eurocentrada.

Esta intersubjetividade nasceu com a “invenção” da modernidade, 

apresentada pelos europeus como o ponto máximo do desenvolvi-

mento humano, do qual teriam sido eles os protagonistas – inclusive 

por levarem a modernidade aos quatro cantos do mundo, exportando 

conhecimento, racionalidade, tecnologia e ciência. Como demonstra 

Quijano (2005), não há qualquer suporte histórico que sustente estas 

afirmações. Não só porque a modernidade nasceu e se consolidou 

como decorrência da colonização da América, mas também porque 

todas as grandes civilizações anteriores já possuíam elementos que 

a Europa dizia “exportar”. 
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Todavia, devido à posição que lograram estabelecer no pro-

cesso de formação da modernidade, conseguiram também tornar 

hegemônica a perspectiva que afirmava (e afirma) a modernidade 

e a racionalidade como experiências e produtos exclusivamente 

europeus (QUIJANO, 2005).

Desse ponto de vista, as relações intersubjetivas e 

culturais entre a Europa, ou, melhor dizendo, a Europa 

Ocidental, e o restante do mundo, foram codificadas 

num jogo inteiro de novas categorias: Oriente-Ocidente, 

primitivo-civilizado, mágico/mítico-científico, irracio-

nal-racional, tradicional-moderno. Em suma, Europa e 

não-Europa. [...] Essa perspectiva binária, dualista, de 

conhecimento, peculiar ao eurocentrismo, impôs-se 

como mundialmente hegemônica no mesmo fluxo da 

expansão do domínio colonial da Europa sobre o mundo. 

Não seria possível explicar de outro modo, satisfatoria-

mente em todo caso, a elaboração do eurocentrismo 

como perspectiva hegemônica de conhecimento, da ver-

são eurocêntrica da modernidade e seus dois principais 

mitos fundacionais: um, a ideia-imagem da história da 

civilização humana como uma trajetória que parte deum 

estado de natureza e culmina na Europa. E dois, outor-

gar sentido às diferenças entre Europa e não-Europa 

como diferenças de natureza (racial) e não de história 

do poder. Ambos os mitos podem ser reconhecidos, 

inequivocamente, no fundamento do evolucionismo e 

do dualismo, dois dos elementos nucleares do eurocen-

trismo. (QUIJANO, 2005, p. 122).

Um dos efeitos desta hegemonia se expressa, portanto, no pró-

prio ocultamento da relação colonial: tudo passa a ser uma questão 

de “modernização”. Os problemas latino-americanos – oriundos da 

própria formação da modernidade, do colonialismo e do capitalismo 
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– passam a ser resultado da falta de modernidade, de colonialismo 

e de capitalismo. Inverte-se a realidade com o objetivo de ocultá-la. 

O filósofo argentino Enrique Dussel, por sua vez, ao tratar do 

tema da modernidade, acertadamente apontou que a mesma está 

repleta de mitos, a começar pelo eurocentrismo “e seu componente 

concomitante: a ‘falácia desenvolvimentista’” (DUSSEL, 1993, p. 17). 

Ou seja, como discorremos anteriormente, a ideia de que a Europa é 

a locomotiva da História, a qual Dussel não só desconstrói, mas tam-

bém demonstra como foi forjada, retomando reflexões de clássicos 

da modernidade, como Hegel e Kant, e combatendo a reprodução 

desta perspectiva em filósofos contemporâneos, como Habermas. 

Perspectiva que não existe por acaso, mas como consequência da 

instalação de um processo de dominação a partir da colonização – 

processo este que busca formas de se justificar. Um dos exemplos 

é a ideia de “descobrimento” que, como demonstra Dussel, não foi 

mais do que o “encobrimento” do não europeu (DUSSEL, 1993). 

Desta maneira, estando a América Latina submetida à hegemonia 

de um pensamento eurocêntrico, ainda que por vezes dissimulado, 

torna-se ainda mais necessária a elaboração de um pensamento 

crítico próprio, que seja capaz de desvendar as mentiras e os mitos 

da modernidade e demonstrar quais os seus males. A fim de superar 

esta situação e transformar a realidade, ganha destaque a necessi-

dade de uma educação crítica. Porém, atualmente, qual a distância 

existente entre a necessidade e a realidade?

3. A UNIVERSIDADE: A QUE(M) SERVE TEU CONHECIMENTO?

Evidentemente, não podemos resumir o tema da educação ao ensino 

universitário ou à universidade. Todavia, diante dos objetivos deste 

trabalho, privilegiaremos a universidade como espaço/objeto de aná-

lise, a fim de contribuir, inclusive, para a compreensão da educação 

em outros âmbitos. Em consonância com o que apontamos antes, o 



ATR AVE SSAMENTOS DO NEOLIBER ALISMO NA S POLÍTIC A S PÚBLIC A S NO CONTE X TO PANDÊMICO • VOL 02 421

primeiro ponto que destacamos é o seguinte: a própria universidade, 

enquanto instituição, está eivada pela colonialidade do poder.

Isto ocorre não apenas porque foram criadas durante a coloniza-

ção, mas principalmente por seguirem reproduzindo este processo 

de diferentes maneiras – seja em suas estruturas, seja em boa parte 

das teorias que elabora e propaga, no mais das vezes reproduzindo 

os já referidos mitos da modernidade. Em realidade, percebemos 

o segundo aspecto como o de fato determinante: afinal, não se 

trata apenas da continuidade de práticas universitárias herdadas 

do passado colonial, mas da (re)elaboração de novas práticas que 

seguem a mesma lógica. 

Uma prova disto pode ser vista se tomarmos como parâmetro o caso 

brasileiro, visto que apenas no século XX se funda uma universidade 

em nosso país – antes, o que existiam eram faculdades, ao contrário 

da América hispânica, que teve sua primeira universidade fundada 

em 1550 (RIBEIRO, 1986). Em realidade, como aponta Darcy Ribeiro:

Nossa primeira universidade, só se cria em 1923. E se 

cria por decreto, por uma razão muito importante, ainda 

que extra-educacional: o rei da Bélgica visitava o Brasil, 

e o Itamarati devia dar a ele o título de Doutor Honoris 

Causa. Não podendo honrar ao reizinho como o protocolo 

recomendava, porque não tínhamos uma universida-

de, criou-se para isto a Universidade do Brasil. Assim, 

Leopoldo se fez doutor aqui também. Assim foi criada a 

primeira universidade brasileira. Uma universidade que, 

desde então, se vem estruturando e desestruturando, 

como se sabe (RIBEIRO, 1986, p. 9).

Assim, podemos perceber que a reprodução da colonialidade do 

poder nas universidades (e a partir delas) não se faz real pelo fato 

de terem sido criadas no período de dominação portuguesa ou espa-

nhola na América, visto que este nem sequer foi o caso do Brasil, mas 
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sim por estarem submetidas à lógica das próprias sociedades que 

nasceram no “Novo Mundo” e que, mesmo com as independências, 

mantiveram relações de colonialidade existindo.

Não se trata, portanto, de um caso de “inércia histórica”, onde 

os elementos coloniais permanecem na universidade quase que 

por “força do hábito”, por tradição. Suas limitações e problemas são 

resultado de um projeto, de um programa. Se recorrermos à Ribeiro 

novamente, poderíamos dizer que: “a crise educacional do Brasil da 

qual tanto se fala, não é uma crise, é um programa” (RIBEIRO, 1986, 

p. 10). Este projeto, se nos inspiramos em Quijano, é nada mais do 

que a execução da manutenção do padrão de poder engendrado pela 

colonialidade, pelo capitalismo e pelo eurocentrismo.

Padrão de poder que tem suas variações, visto que nenhum 

tipo de padrão pode suplantar a heterogeneidade das formações 

econômicos-sociais, mas que nem por isso deixa de conformar um 

padrão que possui uma globalidade que implica em: 

um piso básico de práticas sociais comuns para todo o 

mundo, e uma esfera intersubjetiva que existe e atua 

como esfera central de orientação valorativa do conjunto. 

Por isso as instituições hegemônicas de cada âmbito de 

existência social, são universais para a população do 

mundo como modelos intersubjetivos. Assim, o Estado-

nação, a família burguesa, a empresa, a racionalidade 

eurocêntrica (QUIJANO, 2005, p. 124).

Em síntese, o que afirmamos é que a universidade – no Brasil, em 

específico, ou na América Latina, em geral – é parte responsável pela 

reprodução de determinado padrão de poder, visto, inclusive, que a 

mesma faz parte de um tipo específico de Estado-nação (ou é por ele 

regulada) e, estando inserida no mundo capitalista, reproduz e é alvo 

das mesmas dinâmicas sociais que outras instituições. Entretanto, 
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se ela é alvo do capitalismo, o é por ser, também, um espaço de dis-

putas e conflitos: o pensamento crítico também vive na universidade, 

também encontra espaço para nela florescer e prosperar.

Se considerarmos o avanço do neoliberalismo e da chamada globa-

lização – dois fenômenos que são, em realidade, apenas “culminação 

de um processo que começou com a constituição da América e do 

capitalismo colonial/moderno e eurocentrado como um novo padrão 

de poder mundial” (QUIJANO, 2005, p. 117) – poderemos perceber 

que a mesma tem sido cada vez mais atacada, com vistas a reforçar 

seus elementos de reprodução do padrão de poder da colonialidade, 

ao passo que tentam expulsar os elementos de contestação social 

e apagar toda forma de pensamento que desvie do padrão (mesmo 

que estes não representem “perigos” ou contestem à ordem social).

Ainda que, em período recente, a universidade brasileira tenha 

sido levemente “pintada de povo”, com programas como o REUNI, o 

ProUni e com a política de cotas, nem de longe isso significou qualquer 

processo de alteração radical da lógica produtivista e fragmentada de 

construção do conhecimento, imposta pela ordem global. A burocra-

tização seguiu, como afirmava Mariátegui (2008), sendo responsável 

pelo empobrecimento do nível de ensino e da ciência. Não significou 

também a garantia de condições iguais para permanência universitária 

– se tomarmos as camadas da população que, até os anos 2000, sequer 

poderiam imaginar que ocupariam uma cadeira na universidade, isto 

fica evidente. As alterações levadas à cabo também não significaram a 

democratização dos espaços de decisão (visto que nas universidades 

privadas o que prevalece é a lógica empresarial e que, nas públicas, 

mesmo quando há paridade, segue existindo o mecanismo da lista 

tríplice) e não significou, ainda, a superação das barreiras entre a 

produção e a divulgação científicas, reforçando fraquezas que são 

exploradas por aqueles que visam destruir a universidade.

Postas lado a lado, as alterações e as permanências dos últimos 

20 anos no Brasil dão importantes sinais do nosso dilema atual. Afinal, 
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estas pequenas alterações – que não romperam e muito menos supe-

raram o padrão de poder estabelecido em nossa sociedade – foram o 

suficiente para incomodar as elites brasileiras que, desde sempre, per-

cebiam a universidade (e o Estado, em geral) como algo exclusivamente 

seu. Contudo, como as transformações ocorreram sem confrontar 

diretamente o padrão de poder, os seus defensores obtiveram condi-

ções propícias para se rearticular e voltar à carga contra as mudanças.

O avanço da chamada “onda conservadora” deve servir, ao menos, 

para que reflitamos sobre o papel da universidade na América Latina 

e em nosso país. Em diferentes momentos, a universidade serviu 

como instrumento de ocultamento da realidade. Como laboratório 

de teorias sociais que pregavam a inferioridade da América Latina ou, 

simplesmente, reproduziam qualquer teórico da moda – desde que 

oriundo da Europa ou dos Estados Unidos. Com o avanço de políticas 

sociais inclusivas, tal como as cotas, com a expansão do acesso, com o 

crescimento do número de bolsas de pós-graduação e de intercâmbio 

etc., passamos, muitos de nós, a acreditar que avançávamos em dire-

ção à construção de uma universidade popular e democrática, ligada 

umbilicalmente com o povo brasileiro e seus problemas.

O que percebemos, entretanto, é que a implementação tímida 

destas mudanças não era o suficiente para pôr em marcha altera-

ções tão profundas. Com o advento da crise capitalista de 2008 e a 

reordenação do imperialismo a partir de então, estas medidas – e os 

governos que as promoveram – passaram a enfrentar dificuldades 

duríssimas. Como não alteramos estruturalmente a universidade – e 

nem buscamos combater abertamente a colonialidade do poder, o 

eurocentrismo e o capitalismo – os velhos fantasmas regressaram, 

buscando desfazer todas as conquistas.

Desta constatação, faz-se presente novamente a necessidade 

de superar os mitos e desfazer as mentiras da modernidade. Será 

preciso desocultar a dura realidade para que possamos, por fim, 

superá-la. E, para isso, será necessário ir às raízes das limitações, 
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ao “pano de fundo” de nossos problemas. Será preciso superar o 

capitalismo mundial, a colonialidade do poder e o eurocentrismo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebendo que a universidade não se trata de uma instituição à 

parte dos acontecimentos do mundo, muito antes pelo contrário: 

ela não paira acima da sociedade, a compõe e é, nela e por ela, dis-

putada constantemente. Entendemos, ainda, que existem ao menos 

duas frentes importantes para que possamos romper e superar a 

colonialidade do poder no espaço universitário. A primeira delas diz 

respeito às transformações da própria universidade, transforman-

do-a em ferramenta de luta, a fim de contribuir para o importante 

desafio de desocultar a lógica capitalista, colonial e eurocêntrica 

que se apresenta como a própria “neutralidade” acadêmica. Neste 

sentido, é necessário pautar um novo modelo de educação, que res-

gate as disputas históricas já travadas em nosso continente por uma 

universidade democrática e popular, elevando a construção de uma 

reforma universitária latino-americana que seja verdadeiramente 

comprometida com as demandas da população. E a segunda frente 

de batalha tem relação, justamente, com a luta por um outro tipo 

de sociedade. Ou seja, trata-se de aliar a disputa por uma outra 

universidade e a luta por uma outra sociedade, livre de toda forma 

de opressão e exploração. Uma sociedade livre do capitalismo, da 

colonialidade e do eurocentrismo.
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1. INTRODUÇÃO

De repente, atravessando o céu, irrompem, aos nossos olhos de todo 

dia, majestosas construções, cujas vidraças espelhadas refletem 

não apenas a imagem do operário no andaime, como o fruto do seu 

trabalho apropriado por outras mãos. Num lapso, quase que de 

suspensão da vida programada, planejada e coisificada, podemos 

entoar os versos de Vinícius de Moraes e desenhar a cena em poesia: 

“De fato, como podia. Um operário em construção. Compreender por 

que um tijolo valia mais do que um pão?”

A cidade enquanto fonte de privação é também a de realização da 

vida, comportando em si interesses antagônicos consonantes com 

o modo de produção capitalista e suas necessidades no que tange a 

reprodução das relações de produção (LEFEBVRE, 2008). Isto pres-

supõe pensar a conformação do espaço urbano, enquanto palco de 

tensões e conflitos, permeados por disputas políticas, econômicas, 

sociais e culturais que obscurecem “sua contradição fundamental 
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2  Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: cidadecarniello@gmail.com
3 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: mdilig@pucrs.br



M A R I A I S A BE L B . BE L L INI •  N A DI A NN A R . M A RQUE S • C A R IN O . K . L I S B O A • JA NE C . P R AT E S • ORG S .430

que reside na reprodução do espaço no capitalismo: sua produção 

é social enquanto sua apropriação é privada” (CARLOS, 2017, p. 35).

Posto isso, se faz necessário o retorno imediato à vida cotidiana 

e suas variadas expressões, compreendendo-a enquanto cenário em 

que se manifestam processos de alienação, submissão e consenso 

na mesma proporção em que são travadas as lutas, as rebeldias e a 

contestação, como é ilustrado abaixo:

Imagem 01: Sentidos e significados do viver cotidiano

Ocupação Povo Sem Medo – Rosa, 2019.

Ora, o espaço se apresenta aos nossos olhos (aos olhos de todo 

dia) como terreno homogêneo, planificado, compartilhado por subje-

tividades aparentemente coesas, capazes de co-habitar em perfeita 

harmonia, ocultando as limitações das ideologias dominantes e do 

próprio Estado em “fornecer soluções para a problemática urbana e 

de agir de outra forma que não através de pequenas medidas técnicas 

que prolongam o estado atual das coisas” (LEFEBVRE, 1991, p. 80).

2. A CIDADE DO CAPITAL

A realidade presente na cidade do capital tem mostrado que as 

particularidades das desigualdades estruturais expressas na luta 
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pelo direito à cidade se reatualizam, aprofundadas pelo avanço 

das políticas de austeridade econômica ditadas pelos organismos 

internacionais e materializadas por amplos segmentos do Estado.

Na atual conjuntura da América Latina, marcada pela ascensão 

do conservadorismo e da atualização da dependência imperialista, 

as políticas públicas e sociais (impactadas pela crise sanitária, en-

quanto uma das expressões de crise do capitalismo) e as diferentes 

estratégias de promover coerção e consenso, acabam por tornar

[..] inútil procurar racionalmente a diversidade: uma 

impressão de monotonia recobre essas diversidades e 

predomina sobre elas, quer se trate das moradias, dos 

imóveis, dos centros ditos urbanos, ou das áreas orga-

nizadas. O urbano, não pensado como tal mas atacado 

de frente e de través, corroído, roído, perdeu os traços 

e as características da obra, da apropriação. Apenas as 

coações se projetam sobre a prática, num estado de 

deslocação permanente. [...] A vizinhança se esfuma, o 

bairro se esboroa; as pessoas (os “habitantes”) se deslo-

cam num espaço que tende para a isotopia geométrica, 

cheia de ordens e de signos, e onde as diferenças qualita-

tivas dos lugares e instantes não tem mais importância. 

(LEFEBVRE, 1991, p. 83)

A obra, expressão de subjetividade e criação, de domínio e trans-

formação da natureza, mediada pelo trabalho, cuja atividade é 

constitutiva do ser social (MARX, 2013), perde o sentido na relação 

simbiótica de criador e criação. Uma vez que, num modo de produ-

ção que promove a segregação e a fragmentação do espaço, assim 

como a espoliação da vida urbana, este acaba por impor-se sobre os 

sujeitos “como potência estranha” (CARLOS, 2017, p. 33).

Nesta perspectiva, se torna indispensável a adoção de um “direito 

à cidade” que
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[...] legitima a recusa de se deixar afastar da realidade 

urbana por uma organização discriminatória, segrega-

dora. Esse direito do cidadão (se se quiser falar assim: 

do “homem”) anuncia a inevitável crise dos centros 

estabelecidos sobre a segregação e que a estabelecem: 

centros de decisão, de riqueza, de poder, de informação, 

de conhecimento, que lançam para os espaços periféricos 

todos os que não participam dos privilégios políticos. [...] 

O direito à cidade significa, portanto, a constituição ou a 

reconstituição de uma unidade espaço-temporal, de uma 

reunião, no lugar de uma fragmentação. Ele não elimina 

os confrontos e as lutas. Ao contrário!” [...] implica e aplica 

um conhecimento que não se define como “ciência do 

espaço” (ecologia, geopolítica, equística, planejamento 

etc), mas como conhecimento de uma produção, a do 

espaço. (LEFEBVRE, 2008, p. 32-33)

Contudo, é preciso ter clareza da dupla dimensão que abarca 

os processos de segregação vivenciados pela classe trabalhadora 

no que tange a sua presença, apropriação e produção do espaço no 

contexto urbano. A primeira dimensão se materializa a partir da 

negação do acesso a equipamentos sociais e infraestrutura urbana 

presentes nas grandes cidades e capitais, compreendidas nessa 

sociedade como direitos de cidadania. Já a segunda, expressa em si 

um projeto societário de conservação da propriedade privada, ex-

ploração da força de trabalho alheia e soberania do valor de troca em 

detrimento ao valor de uso, utilizando-se de inúmeras estratégias 

que conferem aparente naturalidade a estes processos.

E aqui está a dupla dimensão que insistimos em apontar: além de 

conservar os valores do modo de produção capitalista, espraiando-se 

por todo globo terrestre, ao mesmo tempo, a segregação expressa 

a negação da vida urbana, da obra civilizatória “transformada, re-

novada” (LEFEBVRE, 2001, p. 118), compreendida como estratégia 
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que reatualiza os processos de alienação. Ora, se entendemos que 

“o urbano reúne [...] enquanto forma, trans-forma aquilo que reúne 

(concentra)” (LEFEBVRE, 2019, p. 190), apartados dessa realidade, 

como poderá a classe operária “se tornar agente, o portador ou o 

suporte social dessa realização” (LEFEBVRE, 2001, p. 118)? Pode-se 

responder: transcendendo a cotidianidade. E, portanto, faz-se ne-

cessário apontar as contradições que a conformam.

Nessa perspectiva, o Relatório das Cidades Mundiais de 2016, 

desenvolvido pela ONU Habitat, destaca que: “o atual modelo de 

urbanização global é insustentável”, apontando ser necessária a 

criação de “novos padrões para responder a desafios como desigual-

dades sociais e a proliferação de favelas, especialmente nos países 

em desenvolvimento” (ONU, 2016, p. 4). 

Destaca-se, no entanto, que os locais considerados como fave-

las4 são as possibilidades materiais que os segmentos populares 

encontram como alternativa de habitação. Se faz necessário esse 

adendo, considerando para o fato de que tal estratégia - ocupação 

de locais considerados irregulares e até mesmo insalubres - se dá 

em virtude do acirramento das contradições engendradas pelo capi-

talismo (ENGELS, 1985), que se materializam no âmbito das cidades, 

assentadas em múltiplas formas de exploração. Dessa maneira:

As contradições do espaço não advêm de sua forma 

racional, tal como ela se revela nas matemáticas, elas 

advêm do conteúdo prático e social e, especificamente, 

do conteúdo capitalista. Com efeito, o espaço da socie-

dade capitalista pretende-se racional quando, na prática, 

é comercializado, despedaçado, vendido em parcelas. 

Assim, ele é simultaneamente global e pulverizado. 

4  Favela pode ser definida como aglomerados subnormais destinadas à habitação a partir 

da ocupação de espaços públicos e privados, cujo padrão arquitetônico é considerado 

irregular. (IBGE, 2019)
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Ele parece lógico e é absurdamente recortado, essas 

contradições explodem no plano institucional. Nesse 

plano, percebe-se que a burguesia, classe dominante, 

dispõe de um duplo poder no espaço; primeiro, pela 

propriedade privada do solo, que se generaliza por todo 

espaço, com exceção dos direitos das coletividades e do 

Estado. Em segundo lugar, pela globalidade, a saber, o 

conhecimento, e estratégia, a ação do próprio Estado. 

(LEFEBVRE, 2008, p. 57)

Esta realidade se propaga por todo planeta. O que à primei-

ra vista, sugere a homogeneização das questões particulares de 

continentes, países, territórios e populações. Porém, sob um olhar 

mais atento e norteado pela teoria social crítica, veremos que tais 

particularidades se expressam como pano de fundo que permite 

unidade à luta de classes.

Luta esta que se faz presente nos locais mais recônditos e iso-

lados, socialmente produzidos e, portanto, fruto das desigualdades 

promovidas pelo modo de produção no qual está assentada a gera-

ção da riqueza nesta sociedade. Portanto, infere-se, no que tange 

a produção do urbano, de que não se trata de “localizar no espaço 

preexistente uma necessidade ou uma função [...] trata-se de espa-

cializar uma atividade social, ligada a uma prática no seu conjunto, 

produzindo um espaço apropriado (LEFEBVRE, 2008, p. 22). Ou seja, 

percurso claramente diferente do que temos visto na modernidade:

Nesse processo, o cotidiano passa a ser o lugar da repro-

dução expandida do capital e o lugar da realização das 

alienações impostas pelo desenvolvimento da lógica 

da valorização que precisa dominar todos os espaços-

-tempos da vida. Essa racionalidade impõe a presença 

do “mundo da mercadoria” com sua lógica, sua lingua-

gem e seus signos em todos os lugares (sob o controle 
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direto ou indireto) através da ação da mídia, da norma 

e da vigilância, objetivando assegurar a reprodução das 

relações capitalistas na totalidade do espaço. (CARLOS, 

2017, p. 42)

Considerando as tendências contemporâneas do capitalismo, é 

notória a retração do Estado sob a ofensiva neoliberal no que tange 

ao conjunto de respostas direcionadas à mitigação das expressões 

da questão social. Estas por sua vez, percebidas nas altas taxas de 

desemprego e informalidade, no trato de cariz econômico atribuído 

ao direito à cidade, tornando cidadãos em consumidores unicamen-

te responsáveis pelo acesso a direitos constitucionais e humanos, 

entre eles, a moradia.

E neste sentido, o espaço “sendo lugar e meio da prática social 

na sociedade neocapitalista (isto é, da reprodução das relações de 

produção), assinala os seus limites” (LEFEBVRE, 2008, p. 54).

Observa-se uma clara tendência de deslocamento das 

ações governamentais públicas - de abrangência uni-

versal - no trato das necessidades sociais em favor de 

sua privatização, instituindo critérios de seletividade no 

atendimento dos direitos sociais. Esse deslocamento da 

satisfação de necessidades da esfera pública para esfera 

privada ocorre em detrimento das lutas e de conquistas 

sociais e políticas extensivas a todos. É exatamente o 

legado de direitos conquistados nos últimos séculos 

que está sendo desmontado nos governos de orientação 

neoliberal, em uma nítida regressão da cidadania que 

tende a ser reduzida às suas dimensões civil e política, 

erodindo a cidadania social. (IAMAMOTO, 2015, p. 197)

O “direito à cidade” enquanto ideologia, ideia, perspectiva, mo-

vimento, se faz presente nas discussões de movimentos sociais, 
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partidos políticos, coletivos organizados e nos espaços formativos. 

O “direito à cidade” também possui status jurídico, está posto em 

leis, normativas, programas e projetos habitacionais. 

De fato, pautar a luta pelo direito à cidade na esfera política, nas 

instâncias de decisão e de poder, sejam elas mediadas por ações 

estatais ou não, é uma conquista inegável, tendo em vista o passado 

de exclusão e de segregação da história brasileira na produção e con-

formação do espaço. Contudo, tais lutas não podem ser dissociadas 

da disputa por mudanças estruturais na esfera da produção econô-

mica, colocando em xeque as relações de exploração, a apropriação 

privada da riqueza produzida socialmente, sob pena de reduzirmos 

o direito à cidade à emancipação política ou ainda, compreender as 

lutas pela sua afirmação restritas à esfera do Estado e das políticas 

sociais. Na direção dessa crítica, aponta Iamamoto (2009, p. 244):

O que permanece oculto nessa lógica de análise são as 

condições sociais e materiais da produção capitalista 

no país, tidas como um dado, cabendo lutar por uma 

distribuição mais equitativa da riqueza, pela interme-

diação do Estado, tendo na universalização das políticas 

sociais a sua culminância. Mais uma vez, por rotas não 

desejadas e não previstas, o debate marxista no Serviço 

Social pode recair no velho dilema da economia política 

clássica: o primado da distribuição sobre a produção, 

ambas apreendidas como dois mundos paralelos, sen-

do a distribuição o nódulo das controvérsias porque a 

produção é vista como ‘regida por leis naturais eternas, 

independentes da história’ (...).

Mas então, com a consciência desses aspectos, ao fazer uma 

análise crítica acerca da realidade, que horizonte de superação nesta 

sociedade - tanto Marx como posteriormente Lefebvre - insistem 

em apontar? Os caminhos sugerem escolhas: o imediatismo das 
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necessidades básicas, o conformismo frente ao abismo de possibi-

lidades e impossibilidades. A luta pela via da reforma, a conquista 

pela via da revolução. Como demarcar um denominador comum 

entre tantos “nós críticos”?

Netto (2013) dirá: reforma e revolução. É preciso avançar em 

reformas estruturais, que possibilitem acesso a direitos, como es-

tratégia de organização política e arregimentação de forças na luta 

da classe trabalhadora. No entanto, nas entranhas deste processo, 

verificam-se ardis e entraves, tais como os limites históricos do 

reformismo pautado na conciliação de classes, entendendo que:

É justamente pela tomada da consciência espacial que as 

populações de determinadas áreas da cidade reconhe-

cem a espoliação espacial urbana a que estão sujeitas 

e passam a lutar não apenas para sua inserção (sem 

negá-la) como consumidores nesta sociedade, mas pela 

superação dessa condição, buscando homogeneizar a 

produção e consumo socioespacial. (ALVES, 2017, p. 17)

No entanto, Marx (2008) é enfático na defesa da abolição da 

propriedade privada, raiz da exploração do trabalho. Lefebvre (2019) 

diz que fora a revolução, só nos resta o reformismo. Portanto, na 

dinâmica histórica da sociabilidade capitalista, entende-se ser 

necessário explorar as contradições postas no movimento do real, 

avançando em conquistas processuais, sem perder a direção social 

estratégica da emancipação humana, considerando os limites da 

própria emancipação política. Se o direito à cidade supera a dimen-

são individual, reduzida ao poder monetário de compra; se está 

intrinsecamente relacionado à apropriação da riqueza socialmente 

produzida, sob a égide de uma sociabilidade radicalmente contrária 

às estruturas vigentes do atual modo de produzir; se está ampla-

mente vinculada à luta anticapitalista, expressa na construção de 



M A R I A I S A BE L B . BE L L INI •  N A DI A NN A R . M A RQUE S • C A R IN O . K . L I S B O A • JA NE C . P R AT E S • ORG S .438

uma sociedade livre de opressões e explorações, indagamos: Como 

defender a “função social de propriedade” sem correr o risco de negar 

a tradição que rege o presente estudo, legitimando por assim dizer 

os valores fundamentais da sociedade burguesa?

Para Carlos (2017), no presente discurso, estão encobertas as 

seguintes considerações:

processo que tornou a propriedade uma potência estra-

nha - automizando a obra social da existência humana; b) 

o fetiche que transforma os homens em coisas através da 

expropriação consentida; c) a condição da força de tra-

balho tornada mercadoria e sua posição de consumidora 

de bens e serviços; d) a função ideológica da propriedade 

como mecanismo que mantém o mundo tal qual é, por-

tanto, invertido: o mundo no qual as coisas dominam os 

homens. Desse modo, há nestas análises um bloqueio 

ao pensamento crítico capaz de revelar o conteúdo que 

suporta as relações entre possuidores, trazendo como 

decorrência o acesso diferencial à cidade e à vida urbana. 

O saber técnico torna-se força produtiva. E o “direito à 

cidade” se transforma em ideologia. (CARLOS, 2017, p. 51)

3. AS CONTRADIÇÕES DO ESPAÇO URBANO E O COTIDIANO

Introduzida nas raízes do efeito nocivo do capital sobre a cidade, 

ameaçando o cotidiano da sociabilidade urbana, a gentrificação, 

conceito que remete à expulsão de grupos sociais de lugares que 

configuram seus territórios afetivos, freia a aplicação da função 

social da propriedade em solo brasileiro. Este efeito acontece em 

meio ao contexto de vulnerabilidade social que assola a população 

trabalhadora de baixa renda do país, onde casebres dão lugar à 

condomínios de luxo ou a outros empreendimentos imobiliários de 
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alto padrão. Através das artimanhas do capital e de seus operadores, 

o solo urbano orienta-se para as necessidades dos que o dominam, 

separando desta forma a cidade em dois espaços distintos: a cidade 

dos trabalhadores e a cidade da elite. 

O capital dominante invade os territórios urbanos, desconfigura 

as relações sociais ali existentes e joga para longe os que não se 

“encaixam” na nova realidade imposta para o lugar, deixando famí-

lias trabalhadoras à mercê da própria sorte, sem acesso à educação, 

saúde, transporte e segurança de mínima qualidade.

Nesta seara, é preciso demarcar: quanto mais se amplia a proxi-

midade com a luta dos sem teto mais se percebe os inúmeros “nós 

críticos” postos na realidade e no cotidiano. Os quais mostram a 

necessidade de ser apreendidos pela razão dialética, aquela que 

retorna ao real concreto, em suas múltiplas determinações. Como 

ressalta Marx (2015): não para contemplá-lo, mas para transformá-lo, 

num movimento crítico-reflexivo construído em conjunto com os 

sujeitos que lutam e resistem.

Se o urbanismo surge enquanto “ciência” – situação qual Lefebvre 

(2019) tece duras críticas - promovendo o reordenamento das cidades, 

desenhando um tipo de planejamento urbano, construindo cidades 

e modos de viver cartesianos, fragmentados. Questiona-se: como 

materializar os pressupostos ético-políticos que fundamentam o tra-

balho dos/das assistentes sociais, numa perspectiva revolucionária?

Ora pois, se a cidade perde seu caráter pedagógico, didático, de 

encontros e satisfação da vida e a virtualidade “implode a obra, a 

criação”; se os espaços antes considerados “improdutivos” acabam 

por ingressar nas esteiras da mercantilização reprimindo pontuais 

sociabilidades que surgem como fagulhas de esperança. Como romper 

com as estruturas que condicionam a cidade à esfera do consumo, 

tornando a mercadoria inacessível à classe trabalhadora?

Nessa direção, apontamos a relevância da concepção de cotidiano 

em Lefebvre, a qual fornece densidade crítica e estratégica na luta 
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e organização política das ocupações, tendo em vista que o mesmo 

pode ser compreendido como:

[...] um campo e uma renovação simultânea, uma etapa 

e um trampolim, um momento composto de momentos 

(necessidades, trabalho, diversão - produtos e obras 

- passividade e criatividade - meios e finalidades etc), 

interação dialética da qual seria impossível não partir 

para realizar o possível (a totalidade dos possíveis). 

(LEFEBVRE, 1991, p. 19-20).

Destaca-se ainda, a potencialidade da articulação entre urbano 

e cotidiano, considerando as ações dos movimentos sociais, uma vez 

que partem do espaço concreto, permeado por “gestos e percursos, 

corpo e memória, símbolos e sentido [..] contradições e conflitos entre 

desejos e necessidades” (LEFEBVRE, 2019, p. 198) que se expressam 

no miúdo da vida. Portanto, a vida real não fragmentada, composta 

por lutas e resistências não se enquadra numa redução abstrata do 

cotidiano, que posteriormente se torna concreta, promovida pelos 

planos e projetos arquitetônicos, como bem refere Lefebvre (2019).

Nessa perspectiva, quem faz de uma ocupação o local de mora-

dia, deposita não apenas necessidades, deposita também sonhos e 

esperanças que se constituem através da organização e participação 

na conformação do espaço enquanto produção social:

Os ocupantes são orientados pela coordenação do mo-

vimento a construírem pequenos barracos de lona plás-

tica e madeira. Uma vez integrados na ocupação, são 

incluídos em um subgrupo numericamente identificado 

(G1, G2, G3, etc.), que variam entre 200 e 500 barracos, 

de acordo com o tamanho da ocupação. No grupo são 

organizados espaços e atividades coletivas, tais como a 

cozinha comunitária, a trilha (grupo de ronda noturna), 
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mutirão de limpeza, os banheiros coletivos e a eleição de 

representantes. Além disso, os ocupantes são chamados 

a participar das assembleias do acampamento - inicial-

mente diárias - e das mobilizações necessárias junto ao 

governo para reivindicar a posse do terreno e recursos 

para a construção das casas. Ou seja, há uma vivência 

comunitária e social bastante intensa nas ocupações. 

(BOULOS, 2016, p. 3)

Através de observações sobre os formulários de cadastro dos 

residentes em ocupações urbanas, contando com as variáveis gê-

nero, raça/cor, trabalho e renda, verifica-se a presença majoritária 

da população negra5, evidenciando o racismo como estruturante 

das desigualdades sociais.

Neste segmento, encontra-se na sua maioria, mulheres respon-

sáveis pelo sustento da família, habitando estas ocupações com seus 

filhos. Parcela significativa destas desenvolve atividade laborativa 

enquanto recicladoras, como domésticas e/ou em serviços gerais 

de limpeza sem vínculo trabalhista, bem como são beneficiárias do 

Programa de Transferência de Renda Bolsa Família (PBF). Destaca-

se que não estão e/ou não foram atendidas por qualquer programa 

habitacional. Possuem histórias de vida distintas, cujo nexo que 

as une se faz presente na luta cotidiana: primeiro por habitação 

(com forte sentimento ligado à dignidade), segundo por melhores 

condições de vida para si e seus dependentes. 

Adentrar neste universo de condições precárias e modos de vida 

distintos requer a articulação de categorias teóricas capazes de, ini-

cialmente, desvelar a realidade posta no cotidiano e, posteriormente, 

fortalecer e propor estratégias que melhor traduzem os sentidos da 

luta pelo direito à cidade. E nesta trilha, parte-se do pressuposto que:

5  Conforme definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a popula-

ção negra é composta por pessoas que se autodeclaram pretas e pardas (BRASIL, 2017).
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Apenas grupos, classes ou frações de classes sociais 

capazes de iniciativas revolucionárias podem se encar-

regar das, e levar até a sua plena realização, soluções 

para os problemas urbanos; com essas forças sociais e 

políticas, a cidade renovada se tornará a obra. Trata-se 

inicialmente de desfazer as estratégias e as ideologias 

dominantes na sociedade atual. (LEFEBVRE, 2001, p. 113)

Portanto, o que se faz presente no cotidiano das famílias politi-

camente organizadas é o grau de complexidade das desigualdades 

vivenciadas – em suas dimensões de violações de direitos, media-

ções de gênero e raça - somado às precárias condições de vida dos 

residentes das ocupações.

Acrescido a isso, tem-se a regressão dos direitos sociais, ampli-

ficada pelo alto índice de desemprego e vínculos precarizados e/

ou informais de trabalho. As demandas mais elementares da vida, 

acabam por se engendrar na solução de necessidades básicas, como 

alimentação e moradia, - obscurecendo, mas não inviabilizando - a 

possibilidade de propostas interventivas para além da imediatici-

dade da vida. Portanto,

(...) é no fragmento de tempo do processo repetitivo 

produzido pelo desenvolvimento capitalista, o tempo da 

rotina, da repetição e do cotidiano, que essas contradições 

fazem saltar fora o momento da criação e de anúncio da 

História - o tempo do possível. E que, justamente por se 

manifestar na própria vida cotidiana, parece impossível. 

Este anúncio revela ao homem comum, na vida cotidiana, 

que é na prática que se instalam as condições de transfor-

mação do impossível em possível. (MARTINS, 2000, p. 63)

Nesta perspectiva, é preciso aprofundar e se apropriar de uma 

vez por todas do que Lefebvre (2019) aponta enquanto crítica da vida 
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cotidiana. Ora, se o mundo atual está impregnado pelos valores da 

sociedade burguesa, se é vivenciada uma realidade espoliada da vida 

urbana; se a sociedade se encontra alienada da obra e da criação, se 

os encontros e festas são mediados pelo fetichismo da mercadoria, 

como aprofundar e se apropriar de uma crítica da vida cotidiana se 

aos olhos da população, essa mesma vida se apresenta como acrítica, 

num constante vir a ser do que por outros é determinada?

Seria, portanto um caminho, o pensar a crítica da vida cotidiana, 

justamente por aquilo que está presente - de maneira escandalosa 

na exploração da classe trabalhadora de cada dia e na usurpação 

da vida urbana -, expressas nos estranhamentos comuns, nas 

inquietações mais íntimas, no rompimento com a lógica formal/

cartesiana, fragmentada e parcelada? E, assim sendo, como tornar 

possível tal construção, uma vez que as necessidades imediatas da 

vida comum e real, surgem prenhes de urgências, respondidas com 

a mesma velocidade com que aparecem, obscurecendo os processos 

reflexivos que lhes são inerentes?

Ou seja, é preciso fortalecer uma perspectiva crítica que faça um 

movimento de negação do “corpo submetido à disciplina do processo 

de trabalho” uma vez que compreendemos estar ele subordinado 

não mais “à própria inteligência e à própria imaginação de quem 

trabalha”, mas cativo “à lógica e ao “modo de pensar” da coisa morta 

que é o capital’’ (MARTINS, 2000, p. 88). No final das contas: com 

o que o pensamento é povoado quando não é preciso responder 

às questões referentes a este trabalho do qual se é alienado? “Ela 

imagina e sonha” (MARTINS, 2000, p. 88).

E por que faz isso? Porque, apesar das inculcações externas (do 

qual todos são impactados), no campo das subjetividades e dos 

pensamentos comuns, os sujeitos que lutam por melhores condições 

de vida, sonham com a casa, com o teto e com o lar. Sonham com as 

conquistas fundamentais para a produção de uma vida digna, uma vez 
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que a dignidade (nesta sociedade) é atravessada pela determinação 

espacial, pela comprovação de moradia, pela propriedade residencial.

E nessa abstração da realidade, permeada por sonhos e esperanças, 

a compreensão das expressões de desigualdades e de resistências 

sociais - na urgência da vida cotidiana - podem permanecer veladas, 

sobretudo pelo cariz de trato econômico presente nas políticas 

públicas e sociais, nas relações familiares, comunitárias e trabalho. 

Portanto, as experiências presentes na realidade de luta dos movi-

mentos sociais e pelas ocupações tem exigido em

[..] primeiro lugar, a mencionada confrontação entre a 

ideologia urbanística e a prática urbana dos grupos e 

classes sociais; em segundo lugar, a intervenção de forças 

sociais e políticas; em terceiro lugar, a liberação das capa-

cidades de invenção, sem abrir mão de um utopismo que 

se avizinhe do imaginário “puro”. (LEFEBVRE, 2019, p. 154)

E nesta seara, o desafio que se coloca no tempo presente é jus-

tamente produzir uma reflexão crítica que parta do real, mas que 

não se deixe conduzir pelas artimanhas e necessidades do capital. 

Que faça sentido aos sujeitos que resistem e que possam, ao mesmo 

tempo, fortalecer os sonhos, as esperanças e forças coletivas,

Mostrando como as pessoas vivem, a crítica da vida co-

tidiana instaura o ato de acusação contra as estratégias 

que conduzem a tal resultado. A reflexão crítica transgri-

de os limites entre as ciências especializadas da realidade 

humana. Ela esclarece as explicações práticas dessas 

ciências. Ela indica a emergência e a urgência de uma 

prática social nova, que não mais será a da “sociedade 

industrial”, mas a da sociedade urbana. [...] Confrontando 

o real e o possível (que também é “realidade”), ela tira 

conclusões, sem por isso exigir um objeto e um sujeito, 
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um sistema ou um domínio fixos. [...] A prática social a 

ser desenvolvida, a da sociedade urbana, não tem, salvo 

imprevistos, quase nenhuma relação com o que atual-

mente se chama de urbanismo. (LEFEBVRE, 2019, p. 156)

Portanto, abordar as refrações da questão social expressas na 

luta pelo direito à cidade é adentrar por espaços circunscritos pelo 

estigma da marginalidade e da criminalização. É percorrer por lugares 

cujo cotidiano está repleto de desafios e possibilidades, trazendo con-

sigo as necessidades e demandas mais elementares da sobrevivência 

humana: alimentação, moradia, saneamento básico, emprego e renda. 

É adentrar no campo da subjetividade, dos sonhos e das espe-

ranças que ganham contornos nos barracos feitos de lona, na luta 

pela conquista da casa, do teto, do lar. É estar frente a iminência da 

violência estatal, da remoção, do assédio e dos constrangimentos 

que trabalhadores e trabalhadoras sem teto vivenciam enquanto 

moradores de uma ocupação urbana.

3. CONCLUSÃO

Procurou-se ao longo desse artigo tecer breves considerações sobre 

a constituição da cidade segundo a lógica de produção e reprodução 

capitalista. A segregação socioespacial, a gentrificação e a violência 

urbana predominante sobre os sujeitos em situação de vulnerabilida-

de social escancaram as contradições da cidade do capital. Cidades 

onde o poder sobre os territórios oriundo daqueles que planejam e 

constroem a cidade “formal” coordena a vida e molda a subjetividade 

dos trabalhadores e trabalhadoras que erguerem a cidade “informal”. 

Paulo Freire afirma que “há uma pedagocidade indiscutível na 

materialidade do espaço” (FREIRE, 1996, p. 50), ou seja, é através de 

processos contra hegemônicos, ao tensionar os modos de produção 

capitalista, que o protagonismo dos sujeitos pode se tornar realidade, 
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possibilitando a abertura de caminhos para a mitigação dos efeitos 

das expressões da questão social nas ocupações urbanas.

A cidade como espaço de disputa, tendo o direito ao seu acesso 

controlado pelo capital, acaba por reproduzir o cotidiano de explora-

ção para com a classe trabalhadora, atuando como uma amplificadora 

na consolidação do discurso hegemônico, categorizando os territórios 

perante suas influências dentro do sistema financeiro capitalista. 

Mas aquilo que o capital não tem controle é a capacidade de su-

peração dos seres que habitam precariamente a cidade. Aqueles que 

constroem tanto o centro como a favela. Que reinventam o morar 

a cada expulsão forçada de seus territórios, que tem a capacidade 

de transformar cada lugar em uma extensão de si, que ainda um dia 

terão o controle sobre o espaço e a vida urbana. 
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Organizado em tempos de barbárie quando 19 

milhões de brasileiros passam fome e disputam 

ossos descartados para consumo por animais e 

mais de 14,1 milhões estão desempregados, esse 

Volume afirma que o enfrentamento desses tempos 

sombrios não se faz mantendo-se afastado dos 

problemas e das lutas e que, especialmente os 

problemas do Brasil, somente serão enfrentados 

com o fortalecimento das pessoas que o habitam, 

com a organização das coletividades, com a par-

ticipação e resistência. Essa Coletânea nos seus 

2 volumes, tem a importância e a força das flores 

que nascem e florescem no asfalto expressa na 

certeza de que a fome é desumana, que a sede 

do outro seca nossa garganta, atinge a nossa hu-

manidade e não é natural! Os artigos expressam a 

esperança que não espera, o vigor da resistência, 

a capacidade de superar dificuldades e engendrar 

novas formas de luta. Floresceram em um contexto 

adverso e geraram mais esperança!

  Maria Isabel Barros Bellini
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