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MOVIMENTOS SOCIAIS E DEMOCRACIA: Implicações para a construção de uma
cidadania plena e de uma cultura política democrática
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo pontuar o debate sobre a participação
política a partir da atuação dos movimentos sociais, visando compreender suas implicações
para a construção de uma cidadania plena e de uma cultura política democrática. As novas
formas de participação da população constitui um pressuposto decisivo para o fortalecimento
das instituições políticas e das organizações sociais, uma vez que favorecem a competência
cívica e a eficácia política,
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I - INTRODUÇÃO
Diante da expansão da pobreza e das desigualdades sociais, associada a uma crise
política vivenciada pelo país, vem ocorrendo um processo de desinstitucionalização dos
direitos, impossibilitando a construção de uma cidadania política e social. Dessa forma, um
dos desafios da democracia brasileira consiste em consolidar um sistema político pautado no
desenvolvimento de uma cultura política que promova valores e hábitos democráticos como a
participação, a confiança e a cooperação.

A perspectiva aqui adotada defende que as novas formas de participação da população
constitui um pressuposto decisivo para o fortalecimento das instituições políticas e das
organizações sociais, uma vez que favorecem a competência cívica e a eficácia política,
conceitos que se referem à capacidade do indivíduo de influenciar o processo decisório. Nesse
contexto, o artigo tem como objetivo pontuar o debate sobre a participação política a partir da
atuação dos movimentos sociais, visando compreender suas implicações para a construção de
uma cidadania plena e de uma cultura política democrática (AMORIM, 2007).

O universo teórico e político dos movimentos sociais nunca foi tão explorado e
debatido no cenário brasileiro como nos últimos dias. Essa exploração se deve a vários
aspectos, desde a atual conjuntura política que provocou inúmeras reflexões e manifestações
nos diversos espaços de articulação; as novas formas de mobilizações resultantes da rapidez e
do contato com a realidade provocada pela socialização de informações através do mundo
virtual Assim, espera-se com este estudo contribuir para um debate profícuo acerca dos
movimentos sociais enquanto espaço de participação política e construção de uma cultura
política e de uma cidadania plena.
II DESENVOLVIMENTO
Participar é uma forma de exercer direitos políticos e sociais garantidos pela
Constituição. Especificamente, a participação política caracteriza-se pelas ações coletivas ou

individuais, de apoio ou de pressão, que são direcionadas a selecionar governos e a influenciar
as decisões tomadas por eles. Busca-se analisar aqui uma participação mais ampla, que se
configura numa participação cidadã. Trata-se de uma participação ativa dos cidadãos nos
processos políticos, sociais e comunitários e tem como objetivo influenciar as decisões que
contemplem os interesses coletivos e o exercício da cidadania (AMORIM, 2007).

Segundo Relatório divulgado pela Rede Interamericana para a Democracia:
“participar es ser parte, tener parte, tomar parte, y esto implica três condiciones
básicas: involucramiento, compromiso y sentido de identidad. La participación tiene
como fin influir, pero influir en los procesos de toma de decisiones que de alguna
manera se vinculan con los intereses de los participantes y los recursos que la
sociedad dispone para ello” (RID, 2005).

O Índice de Participação Cidadã é um instrumento orientado à avaliação periódica e
sistemática dos níveis de participação na América Latina, elaborado a partir de três
indicadores: 1) participação através dos canais formais e informais da política, incluindo
partidos políticos, reuniões político, entidades sindicais, religiosas e comunitárias; 2)
participação através da opinião pública, que envolve envio de artigos ou cartas a meios de
comunicação a fim de expressar opiniões e reivindicações, fazer denúncias ou tentar
solucionar problemas individuais ou coletivos; e 3) participação eleitoral, avaliada pela
predisposição dos cidadãos em participar de eleições e referendos, de partidos políticos e
audiências públicas.

A ideia de que deveria haver maior participação dos cidadãos nas decisões
governamentais surge na década de 1960, com os movimentos estudantis e comunitários que
passaram a exercer pressões políticas. A questão que se coloca na atualidade é como motivar
os cidadãos para o envolvimento político. Para Gohn (1997) a participação mais ampla na
esfera política começa necessariamente com a participação em micro-esferas da vida social.
As pessoas com senso de eficácia política têm mais probabilidade de participar da política do
que aquelas que carecem desse sentimento. De acordo com a autora, quanto mais os
indivíduos participam, mais capacitados se tornam para fazê-lo.

Na mesma linha de argumentação, Amorim (2007) levanta as seguintes questões:
como alcançar maior participação sem uma mudança prévia na consciência do povo e nas
condições de desigualdade social? Como efetivar mudanças na consciência do povo e nas
condições de desigualdade sem um prévio aumento da participação? Como sair desse círculo
vicioso? Segundo a autora, o que se observa é uma consciência cada vez maior para os custos
da apatia política, especialmente em relação às questões da poluição do ar, da água e da terra.

Parte da literatura especializada argumenta que o declínio da participação política
tradicional é reflexo da transformação global e estrutural dos padrões dos valores nas
sociedades ocidentais, de modo que não representa uma ameaça à estabilidade política
(AMORIM, 2002). De acordo com essa perspectiva, nos sistemas que têm experimentado a
institucionalização de valores pós-materialistas, a mobilização e a ampliação da participação
política envolvem temas que caracterizam a sociedade pós-industrial, como a proteção ao

meio ambiente e direito feminista. No caso da América Latina, o que tem colocado em risco a
estabilidade do regime democrático é a crescente insatisfação da população com o
desempenho das instituições políticas diante dos altos níveis de desigualdade, pobreza e
exclusão social. Uma das explicações para a falta de credibilidade dos cidadãos na política
está relacionada com as constantes denúncias de corrupção no governo e à insatisfação com a
qualidade dos serviços públicos e com o desempenho governamental.

Pontualmente, no Brasil, desde os anos 1980, os movimentos e organizações sociais
apresentam-se como uma nova forma de intervenção social. Possuem o papel de promover a
inclusão social, a cidadania e a transformação de práticas arraigadas na sociedade que
impedem a afirmação e o reconhecimento dos direitos. As novas formas de participação
caracterizam-se por serem mais flexíveis e horizontais e por exigirem maior eficácia e
transparência das ações governamentais. Na medida em que buscam contemplar os interesses
sociais diversos, contribuem para a criação de uma nova gramática social e política - capaz de
mudar as relações de gênero, de raça e de etnia -, articulada a uma nova institucionalidade que
vislumbre novas formas de participação e promoção da cidadania (SANTOS, 2002).

Essa nova institucionalidade se estabelece, também, pelo fato de que a crise
econômica vivenciada pelos países latino-americanos aponta para um quadro de agravamento
da pobreza e da exclusão social. Nesse cenário de insatisfação e de desconfiança política,
emerge uma onda de conflitos sociais e de protestos políticos, marcados por seu caráter
defensivo e reativo. De acordo com Sánchez-Parga (2005), esse novo ciclo de protestos
politiza os movimentos sociais, que se mobilizam reativamente e adotam formas de protesto,
empreendendo uma crescente politização frente a um sistema incapaz de representar seus
interesses e reivindicações.

A proposta de novas formas de intermediação de interesses, fundada no pressuposto da
horizontalidade, da transparência e da descentralização, visa superar práticas clientelistas
pautadas em relações verticais, assimétricas e hierárquicas, responsáveis pela fragmentação da
participação política. Tal horizontalidade seria viabilizada por formatos de representação
política cuja eficácia depende da qualidade das experiências locais da democracia
participativa. Entre os novos espaços de participação estão gestores municipais cujo objetivo é
a descentralização político-decisória na formulação de políticas públicas, controle, gestão e
transparência nas ações.

III CONCLUSÕES
A despeito da construção e consolidação dos movimentos sociais e as novas formas de
participação democrática pautada no desenvolvimento de uma cultura política que promova
valores e hábitos democráticos, o debate aqui apresentado aponta para uma “mudança de
cenário e manutenção de atores” provocando uma precária cidadania e visualiza a ausência de
uma cultura política participativa, condição para a consolidação de práticas democráticas.

Verifica-se que o alcance da participação depende da formação de uma consciência
crítica capaz de perceber a transformação das relações de poder, que tem produzido

concentração de renda, de informação e de saber a custa da pobreza, da ignorância e da
exclusão social de milhares de pessoas. Da mesma forma, essa percepção deve provocar o
fortalecimento de organizações sociais e comunitárias e com o surgimento de novos estilos de
gestão pública e de ação coletiva, possibilitando a inclusão da população nos processos
políticos decisórios.

As novas formas de participação da população constitui um pressuposto decisivo para
o fortalecimento das instituições políticas e das organizações sociais, uma vez que favorecem
a competência cívica e a eficácia política, conceitos que se referem à capacidade do indivíduo
de influenciar o processo decisório.

Nesse contexto, o artigo buscou pontuar o debate sobre a participação política a
partir da atuação dos movimentos sociais, visando compreender suas implicações para a
construção de uma cidadania plena e de uma cultura política democrática. Desse modo,
conclui que se, por um lado, existe um número considerável de cidadãos desinteressados pela
participação política e, portanto democrática, de outro lado, há uma pequena parcela imbuída
de sentimento de eficácia política, ou seja, que acredita que sua participação pode alterar os
resultados e as decisões políticas.
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Resumo: o presente artigo consiste em um relato sumariado da primeira gestão do Sindicato
dos Assistentes Sociais de Sergipe-SINDASSE, que data de 23/03/12 a 16/08/14. Apresenta a
composição da diretoria, a estrutura da entidade, o perfil dos associados, as principais lutas
travadas e as conquistas alcançadas.
Palavras-chaves: Movimento sindical. Organização sindical. Assistentes sociais.
1 INTRODUÇÃO
A partir do governo Collor de Mello em 1989, assiste-se no Brasil o agravamento das mutações operadas no mundo do trabalho desencadeadas pela reestruturação produtiva, pela globalização da economia e pela ofensiva neoliberal. A ditadura militar, inimiga comum da classe trabalhadora, também já não se apresentará como um fantasma tenebroso, o que de alguma forma desobrigará os trabalhadores de superar diferenças e aglutinar forças. Essas determinações
conjunturais acirraram a precarização das relações de trabalho e o assistente social não escapou ileso.

A falta de representação sindical em espaços decisórios, a redemocratização do País e
a fundação da Federação Nacional dos Assistentes Sociais-FENAS em 2000, certamente impulsionaram a progressiva reabertura dos sindicatos de assistentes sociais propositalmente
fechados em decorrência das interpretações do Novo Sindicalismo, a partir dos anos 80. Atualmente, existem dezesseis entidades sindicais ativas e outras em processo de reabertura. As
dissoluções bem como as revitalizações dessas entidades não aconteceram de forma unânime
no seio da categoria, porém as múltiplas angulações desse dissenso não são objeto da presente
abordagem.
Em Sergipe, Sindicato dos Assistente Sociais de Sergipe – SINDASSE foi fundado no
início de 2012 com um mandato inicial de três anos, mas a Portaria 326/13 do Ministério do
Trabalho e Emprego – MTE demandou a necessidade de ratificação, o que resultou em uma
reforma estatutária e em novo pleito eleitoral, abreviando para menos de trinta meses a primeira gestão. Ressalte-se que nesse momento, a diretoria inicial já havia sofrido um esvaziamento de mais de 50% de seus quadros, pois a demanda sindical reprimida, a inexistência de
estrutura suficiente para enfrentá-la, a dificuldade de liberação parcial ou integral de alguns
membros para cumprimento de mandato classista, e ainda a ocorrência de problemas pessoais
de grande monta frustraram o intento de alguns dirigentes e ocasionaram um ciclo de renuncias que foram supridas apenas recentemente. Porém, nem mesmo esse cenário tão adverso foi
impedimento para que o SINDASSE conduzisse de forma exitosa algumas lutas, como demonstraremos a seguir.
2 O SINDASSE

Durante o primeiro mandato cerca de 180 profissionais se associaram ao SINDASSE.
A princípio esse dado pode representar baixa densidade, mas precisa ser apreendido de forma
contextualizada, tendo em vista que diferentemente dos conselhos de classe, a filiação sindical
é absolutamente espontânea. Além disso, há que se registrar que o ápice de sindicalização
brasileiro ocorreu durante a ditadura militar com uma média de 32%, e no período neoliberal
esse dado oscilou e atualmente registra 17% (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2013). Segundo o CFESS (2005), o nível de participação sindical dos assistentes sociais, contraditoriamente, é ainda menor que a média brasileira e gravita em torno de 10,4%.
A manutenção da entidade até hoje decorre exclusivamente das contribuições associativas, haja vista que o imposto sindical recolhido em março só é transferido para sindicatos
que dispõe de carta sindical, o que pode levar até décadas para o MTE expedir. Do total de
filiados, apenas 1/3 se manteve adimplente contribuindo com a mensalidade de 3,5% do Salário Mínimo. Desse montante, são deduzidas as despesas correntes (honorários contábeis e
advocatícios, em caso de demanda judicial, contribuição associativa da CUT e da FENAS,
aquisição e manutenção de equipamentos, custeio de insumos etc.). Com muito contorcionismo, essa receita também financia despesas eventuais (ajuda de custo para a diretoria cumprir
agendas sindicais, manutenção de fundo de greve, confecção de panfletos, atividades intersindicais como café da manhã em atos públicos, outdoor, faixas, camisetas, notas veiculadas na
imprensa etc.).
A precariedade da receita inviabiliza a disposição de uma estrutura administrativa ideal, mas não impede a capacidade organizativa. Os contatos iniciais entre os múltiplos atores
(associados, empregadores, movimentos sociais, outros sindicatos, centrais sindicais etc.) e a
diretoria do SINDASSE ainda ocorrem preferencialmente por meios virtuais (e-mails, WhatsApp, telefone, face book) e quando constatada necessidade de encontros presenciais, são em
geral, realizados nas dependências da CUT ou qualquer outro espaço definido bilateralmente.
O pouco tempo de existência do SINDASSE ainda não permitiu a completa identificação do perfil dos filiados, e alguns dados ficam com a compreensão prejudicada porque nem
todos os associados se dispuseram a preencher a ficha cadastral integralmente. Assim, a julgar
pelas informações existentes, é possível assegurar que o quadro de filiados obviamente reflete
a realidade da profissão no que tange à composição majoritariamente feminina (em torno de
95%). O Estado permanece figurando como o principal empregador com ênfase para a municipalidade, pois apenas cinco profissionais trabalham na iniciativa privada e dois se classificaram como ‘disponíveis para o mercado’. Do total de trabalhadores formalmente empregados,
pouco mais de 1/3 acumulam dois vínculos e recebem assistência sindical se necessário, para
ambos. O acúmulo de vínculos nem sempre se restringe à área da Saúde, muito pelo contrário,
observa-se a tendência de atuação em áreas distintas, exemplo Saúde e Assistência Social,
Assistência Social e Justiça, Saúde e Medidas Socioeducativas, Justiça e Saúde, e outras combinações possíveis. Esse fato certamente acentua o desgaste mental do profissional, pois requer o manejo de competências e habilidades diferenciadas. Verifica-se ainda que nem sempre é possível conciliar os dois vínculos no mesmo território, não sendo raro o deslocamento
para espaços geográficos relativamente distantes, dada as devidas proporções do estado de
Sergipe. Não foram possíveis levantar informações significativas sobre o patamar salarial,
pois esse é um dado ainda cercado pelo tabu da confidencialidade apesar de alguns órgãos
públicos já estarem cumprindo a Lei de Acesso à Informação, publicizando os contracheques.
A circulação de assistentes sociais em espaços múltiplos e a convivência com outros
trabalhadores de formação universitária cujas representações sindicais sequer ensaiaram fechar suas portas, reforçam a presença de bandeiras corporativas, e eleva a pressão para que

lhes seja dispensado o tratamento isonômico por parte dos respectivos empregadores. É sabido que essa competitividade não altera as estruturas de poder da ordem capitalista, muito pelo
contrário, as reproduz. Por outro lado, a nosso ver, também é igualmente ingênuo tributar
apenas aos assistentes sociais a capacidade messiânica de revertê-las desconsiderando as limitações impostas pela conjuntura e abstraindo da luta parte da classe trabalhadora que resistiu
às deliberações do Novo Sindicalismo.
Abaixo, passaremos a apresentar um resumido balanço da intervenção do sindicato
com vistas à ampliação e/ou efetivação dos direitos dos assistentes sociais. Apenas para fins
didáticos, as conquistas serão agrupadas pelos espaços sociocupacionais que mais concentram
a força de trabalho dos assistentes sociais filiados ao SINDASSE.
• Fundação Hospitalar de Saúde de Sergipe – FHS
Imediatamente após a fundação do sindicato, uma das primeiras providências da diretoria foi reivindicar assento na Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sistema Único
de Saúde – SUS, ainda em 2012. A garantia desse espaço foi condicionada à apresentação da
regularidade documental da entidade e aprovação junto aos demais membros das bancadas
dos gestores e trabalhadores, o que aconteceu sem grandes tensionamentos. As reuniões intermináveis e a pressão do conjunto dos sindicatos envolvidos resultaram ainda em 2012 na
aprovação do Plano de Emprego e Remuneração-PER.
O plano oficializou a lógica hierarquizada que prevalece na área da Saúde e não valorizou igualmente os iguais, mas os ‘compensou’ segundo grau de criticidade no saber/fazer.
Todavia, no enquadramento profissional apenas os trabalhadores físicos, médicos e os odontólogos (bucomaxilofacial) receberam uma valorização maior que os assistentes sociais. Na
parte decrescente da escala, foram agrupados os demais profissionais de saúde de formação
universitária, inclusive aqueles que tradicionalmente possuem uma intervenção centrada nas
questões biológicas, lócus privilegiado da área da Saúde. É válido destacar que a presença
regular de representantes do SINDASSE nessa construção com direito a voz e voto, impediu
que inúmeras manobras corporativas fossem acionadas para pressionar para baixo os valores
inicialmente destinados à categoria.
Outra intervenção do SINDASSE que merece destaque junto à FHS foi a pressão para
a convocação de mais assistentes sociais antes da prescrição do concurso realizado em 2009.
É fato que nem todos os convocados assumiram, e mesmo dentre os que assumiram, nem todos permaneceram, o que por si só, geraria a necessidade de reposição. Porém, a atuação do
SINDASSE em conjunto com Técnica de Referência do Serviço Social da época, foi fundamental não exatamente na manutenção das vagas já previstas no certame, mas na sua expansão. Essas articulações resultaram na convocação de mais que o dobro das vagas iniciais, o
que significou a consolidação definitiva da interiorização do Serviço Social na Urgência e
Emergência, a ampliação das vagas nos múltiplos turnos e a incorporação definitiva do profissional nas diversas Unidades Produtivas dos principais nosocômios também da capital.
Ainda na FHS, computamos como ganho a anexação de uma sala contígua ao Serviço
Social do Pronto Socorro do Hospital de Urgência de Sergipe – HUSE que foi adaptada e
transformada em um repouso para a equipe do Serviço Social. É sabido que alguns reparos
precisam ser realizados para a satisfação necessária e integral da categoria, mas não resta dúvidas que a conquista desse espaço também simbolizou uma intervenção exitosa.
• Fundação Renascer

Em meados de 2013, deflagramos na Fundação Renascer nossa primeira greve. Foram
60 dias de enfrentamento e mobilização com impacto direto na execução das medidas socioeducativas com grande repercussão na imprensa local. O conflito se tornou inadiável tendo em
vista que as chances de negociação administrativas e até jurídicas restaram infrutíferas. Das
pautas reivindicatórias, duas foram atendidas “à fórceps”: a substituição na CTPS do cargo
genérico “orientador social” por “orientador social/ Serviço Social”, o que não muda a natureza da atividade, mas vincula o cargo genérico à profissão e comprova documentalmente a
experiência. E a concessão de tíquetes alimentação para a totalidade dos assistentes sociais,
extensiva inclusive a pedagogos e psicólogos. Registre-se que a concessão do tíquete foi uma
bandeira negada inclusive pelo próprio Ministério Público do Trabalho em várias audiências
de mediação sob a alegação de que o trabalhador que laborava 6h diárias não faria jus a este
salário indireto.
Durante os inúmeros protestos a categoria por intermédio do sindicato externou toda a
insatisfação com a truculência da gestão da Fundação Renascer, que por razões alheias ao
nosso conhecimento, foi totalmente destituída nesse ínterim. Quanto à greve, até o presente
não houve corte de ponto nem perda salarial, mas o a gestão da Fundação ajuizou um dissídio
no Tribunal Superior do Trabalho – TST, e o litígio ainda não teve um desfecho conclusivo.
• Secretaria de Assistência Social de Aracaju
Nessa secretaria, a atuação do sindicato se expressa basicamente por duas conquistas:
a regulamentação da lei das 30h e a convocação dos últimos assistentes sociais excedentes no
concurso de 2009 antes da sua prescrição. O primeiro pleito demandou muitos esforços e
mesmo com todo empenho do sindicato, a gestão da secretaria criou uma manobra que desagradou parte da categoria. Ocorre que 94% dos assistentes sociais laboravam 30h e 6% cumpriam uma jornada semanal de 42h, e obviamente recebiam também a remuneração equivalente à carga horária. Após muitos embates acalorados, a gestão regulamentou unilateralmente
a lei 12.317/10, mas concedendo reajustes salariais diferenciados que variaram entre 43% e
3% até atingir o patamar dos que laboravam 42h e fixar para todos a jornada de 30h. semanais. A situação provocou descontentamento nos profissionais que possuíam um rendimento
maior e que tiveram, portanto, um reajuste menor. Face ao exposto, a diretoria do sindicato se
pronunciou na Câmara de Vereadores e ainda levou o caso à assessoria jurídica, porém o entendimento prevalente foi de que a manobra não podia ser interpretada como ilegal porque
não causou perdas salariais, mesmo reconhecendo que 6% obtiveram um ganho reduzidíssimo
do ponto de vista financeiro.
• Secretaria de Saúde de Aracaju - SMS
Indubitavelmente, a maior conquista na SMS decorreu também de um processo paredista que durou 84 dias e também teve ampla repercussão na imprensa local. A greve contou
com a adesão de 60% dos assistentes sociais da SMS, e os demais foram mantidos estrategicamente em observância à lei 7.783/89 que impede a interrupção integral de serviços essenciais. Durante o movimento, a cada dois dias um ato era realizado. A greve foi deflagrada tendo
duas bandeiras: regulamentação da lei das 30h e incorporação da totalidade das gratificações.
A primeira reivindicação é objeto de luta da gestão atual do SINDASSE que na realidade é
uma continuidade da anterior, porém a segunda pauta foi uma conquista histórica depois que a
categoria comprovou sua capacidade de se organizar e indignar perante as injustiças.
• Espaços relacionados ao controle social e congêneres

A luta sindical não pode apenas está centrada nas conquistas imediatas, mas precisa
também, e sobretudo, se vincular a um novo projeto societário. Essa perspectiva requer algumas mediações que se expressam na ocupação de espaços onde a correlação de forças se mostra mais estratégica e decisiva. A esse respeito, o SINDASSE se faz representar nos seguintes
espaços: titularidade nos Conselhos Estadual de Saúde e de Assistência Social; titularidade no
Conselho Municipal de Assistência Social de Aracaju; titularidade na Mesa de Negociação
Permanente do SUS do Ministério da Saúde e do SUAS representando a FENAS; titularidade
nas Comissões de Saúde Integral da População Negra e também da Comissão de Saúde Integral da Criança e do Adolescente, ambas do Ministério da Saúde; suplência na Comissão de
Acompanhamento de Execução do Plano de Cargos Carreiras e Salários dos servidores estatutários da saúde; titularidade na Comissão de Reforma do Estatuto do Servidor Municipal de
Aracaju; realização de várias mobilizações, entrevistas na imprensa local e denúncias em órgãos de Direitos Humanos relacionados à Criança e ao Adolescente sobre a situação dos adolescentes em conflito com a lei; participação de várias audiências de mediação junto ao Ministério Público do Trabalho contra as Fundações Renascer e Hospitalar; titularidade na comissão de organização da Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; participação
de várias lutas intersindicais com outros trabalhadores; engajamento em movimentos sociais
que comungam dos mesmos princípios do Código de Ética do Assistente Social (Grito dos
Excluídos, contra a postura sexista do vereador Agamenon Magalhães, pelo fim da violência
contra as mulheres, contra a redução da Maioridade Penal, instalação da Comissão da Verdade e contra a Ditadura Militar em Sergipe, pela democratização da mídia) e praticamente todas as agendas convocadas pela CUT (1º de maio, contra o PL 4330 das Terceirizações etc.) e
ingresso de várias ações judiciais individuais e coletivas visando defender e resguardar o direito dos assistentes sociais sindicalizados com enfoque para questões relacionadas a assédio
moral, verbas rescisórias, garantia do duplo vínculo, cumprimento das 30h e cumprimento de
acordos coletivos e planos de cargos e salários.
3 CONCLUSÃO
A organização dos assistentes sociais via sindicatos próprios, mesmo não correspondendo à perspectiva de unificação da classe trabalhadora proposta nos anos pretéritos (e nem
dependendo exclusivamente da boa vontade e consciência política desses agentes), tem sido a
alternativa possível de acúmulo de forças para enfrentamento da desordem do mundo do trabalho e se apresenta como uma saída imediata de preservação e ampliação de seus próprios
direitos na condição de trabalhador assalariado.
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RESUMO:
O trabalho busca apresentar um panorama geral da estrutura, metodologia e resultados da
pesquisa que vem sendo realizada desde agosto de 2013 e está vinculada ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal de Sergipe
(UFS). A pesquisa intitulada “O Estágio Curricular Obrigatório: análise a partir dos projetos
pedagógicos dos cursos de Serviço Social” tem como proposta identificar os cursos
presenciais de Serviço Social no âmbito das instituições de ensino superior (IES) públicas do
nordeste e detectar dados da estrutura dos diferentes projetos pedagógicos desenvolvidos
pelas Unidades de Formação Acadêmica (UFAs). A presente pesquisa se enquadra no GTP de
“Serviço Social, Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional”.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Profissional. Serviço Social. Estágio Supervisionado.
Projeto pedagógico.
1. INTRODUÇÃO
A pesquisa objetiva subsidiar o debate sobre formação profissional com ênfase no
estágio curricular obrigatório ao compreender o estágio enquanto um espaço fundamental na
formação, que contribui com elementos que possibilitam a análise crítica, o desenvolvimento
da capacidade interventiva, propositiva e investigativa. É um momento onde o aluno é
supervisionado tanto por um docente quanto por um profissional da área, na instituição onde
realiza o estágio. Nesse trabalho vão ser apresentadas reflexões mais gerais sobre o estágio e
as pretensões da pesquisa, não vão ser aprofundados os resultados.
A temática apresentada é muito importante para refletir sobre os projetos pedagógicos
do curso de Serviço Social que embasam o processo de formação profissional das
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universidades públicas nos cursos presenciais e compreender a estrutura destes, suscitando
questionamentos que merecem ser aprofundados mediante pesquisas.
De acordo com a legislação, a carga horária mínima do estágio deve corresponder a
15% do total de créditos do curso. A carga horária do estágio é distribuída de acordo com o
projeto pedagógico do curso e as normas de estágio supervisionado da Unidade de Formação
Acadêmica (UFA). Pesquisas sobre a temática são fundamentais e contribui tanto para o
amadurecimento intelectual dos diferentes sujeitos envolvido quanto para a sua
reestruturação.
No primeiro momento foi priorizada a pesquisa bibliográfica com vistas a identificar
textos que permitissem a aproximação com a temática e a compreensão das suas principais
discussões. Também foram realizadas buscas nos sites das universidades públicas do
nordeste, que possuem o curso presencial de Serviço Social, objetivando um levantamento
preliminar da documentação relativa aos projetos pedagógicos e demais documentos
vinculados ao estágio. Em seguida, iniciou-se o processo de análise e sistematização dos
dados obtidos durante a pesquisa.
Diante do exposto, compreende-se o processo de elaboração dos projetos pedagógicos
como uma construção, cujo desígnio educacional está baseado nos princípios essenciais do
trabalho coletivo, democrático, e com visão de totalidade. Cabe destacar, ainda a sua
influência na organização e operacionalização do ensino nas instituições.
2. REFLEXÕES SOBRE A BASE LEGAL DO ESTÁGIO
O objeto da pesquisa compreende a análise da estrutura de funcionamento do estágio
curricular obrigatório no contexto dos cursos presenciais de Serviço Social ofertados pelas
Instituições de Ensino Superior (IES) públicas do nordeste a partir da aprovação da
PNE/ABEPSS, em 2009. Sendo assim abrange entre outros aspectos, a análise das disciplinas
que compõem o estágio; os períodos letivos e a carga horária para sua realização; a política de
estágio presente nos projetos pedagógicos das unidades de formação acadêmica, além de
outras informações encontradas nos documentos, a exemplo, do perfil do egresso,
competências e habilidades, avaliação, dentre outras.
Primeiramente, cabe situar o estágio supervisionado com base na sua legislação em
âmbito geral, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996 (LDB) e a Lei
Federal nº 11.788/2008 (Lei do Estágio) que regulamentam o estágio supervisionado no
ensino superior brasileiro.
De acordo com os princípios da LDB1, o estágio supervisionado caracteriza-se pelo
seu viés pedagógico, não criando vínculo empregatício, além de situá-lo enquanto
responsabilidade das Instituições de Ensino Superior. A Lei do Estágio/2008 aprofunda os

1

É importante frisar que a Lei 9394/96 (LDB/1996) – foi aprovada no contexto do neoliberalismo e desde então, vem
sofrendo alterações atendendo as exigências deste. As análises de pesquisadores da área enfatizam que as mudanças
introduzidas pela LDB/1996 contradizem com a proposta de formação profissional construída coletivamente pela categoria
de Serviço Social uma vez que está subjacente à reforma de ensino vem transformando em mercadoria.
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elementos do estágio como ato educativo, classificando-o em obrigatório e não-obrigatório,
pontuando a necessidade do primeiro, fazer parte do projeto pedagógico dos cursos.
Nesta perspectiva, compreendemos o estágio enquanto espaço formativo que permite
ao estudante um contato direto com o exercício profissional do assistente social, objetivando a
aproximação com a realidade dinâmica e contraditória exigindo dele um olhar reflexivo, que
supere o imediatismo do cotidiano.
O estágio em Serviço Social, além da legislação mais geral citada acima, tem como
parâmetro as regulamentações vinculadas à formação e ao exercício profissional do assistente
social no Brasil. Sendo elas, as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço Social da
ABEPSS/1996, a Política Nacional de Estágio (PNE), a Lei de Regulamentação da Profissão
de Assistente Social/1993, o Código de Ética do Assistente Social/1993, além das resoluções
que tratam da temática.
As Diretrizes Curriculares buscam guiar a formulação dos projetos pedagógicos dos
cursos de Serviço Social, nessa perspectiva apresentam o estágio supervisionado como um
dos mecanismos de fortalecimento de uma formação crítica.
A importância do estágio supervisionado para a formação profissional, ocorre ainda
por preconizar a indissociabilidade entre teoria e prática, tão imprescindível à
formação e ao exercício profissional. Portanto, um espaço em que se espera também
oferecer elementos para a compreensão, análise e intervenção profissional. Daí a sua
concepção, vai para além da dimensão que reduz o Estágio ao mero treinamento da
prática profissional. (ABREU; SANTOS, 2012, p.2).

Cabe destacar aqui, a Política Nacional de Estágio da ABEPSS como uma construção
coletiva das categorias (docentes, discentes e profissionais) que constituem a profissão,
simbolizando um avanço para o debate e defesa do estágio no curso de Serviço Social. Ao
descrevê-la como
[...] um instrumento fundamental na formação da análise crítica e da capacidade
interventiva, propositiva e investigativa do(a) estudante, que precisa apreender os
elementos concretos que constituem a realidade social capitalista e suas
contradições, de modo a intervir, posteriormente como profissional, nas diferentes
expressões da questão social [...] (ABEPSS, 2009, p.11).

A PNE é composta por elementos referentes aos princípios norteadores para realização
do estágio; sua concepção; a distinção entre a modalidade de estágio supervisionado
curricular obrigatório e não-obrigatório; as atribuições dos sujeitos e instâncias envolvidas;
além de trazer as estratégias de operacionalização do estágio supervisionado.
Os seus princípios estão diretamente articulados com os princípios ético-políticos
apontados no Código de Ética/1993 que estabelece a defesa da liberdade, dos direitos
humanos, da cidadania, democracia, equidade, justiça social, pluralismo, da qualidade dos
serviços, da articulação com os movimentos sociais, da eliminação do preconceito, dentre
outros. Eles devem orientar a atuação de todos os sujeitos que compõe o processo de estágio;
o estagiário, o supervisor de campo e o supervisor acadêmico.
Ressalta-se ainda, o que se entende por Projeto Político Pedagógico (PPP) de um curso
um documento que imprime uma direção com especificidades e singularidades, apresentando
de forma clara o funcionamento do curso, determinando suas prioridades, sua inserção no
contexto social, econômico e acadêmico do país. Para isso o Projeto Político Pedagógico de
um curso estabelece, além de metas, estratégias concretas para assegurar a realização de seus
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objetivos perante a sociedade na qual o curso está inserido. O PPP de um curso é um
documento que imprime uma direção com especificidades.
Segundo Longhi e Bento (2006, p. 174)
Para o Projeto Político-Pedagógico realmente ser um direito e um dever, todos os
envolvidos nesse processo precisam estar cientes de que fazem parte dele,
acreditando na sua importância, para não ser somente um documento, e sim ser
utilizado como norteador parar um trabalho pedagógico desenvolvido coerentemente
entre teoria e prática.

É importante que cada unidade de ensino formule seu projeto pedagógico de acordo
com suas necessidades, contextos culturais e sociais. Há uma autonomia de cada instituição
desde que sejam observadas as Diretrizes Nacionais Curriculares direcionadas para
determinados cursos. É a partir dele que as instituições norteiam o ensino, as atividades de
pesquisa e extensão, para um aprimoramento da formação
O universo da pesquisa foi constituído por 16 cursos, no entanto a amostra foi formada
por 10 cursos devido algumas dificuldades de obtenção do projeto pedagógico diretamente
nos sites. Para superar esse aspecto foi utilizado o recurso de recorrer à instituição de ensino,
via e-mail e telefonemas, cartas o que acarretou na espera por informações precisas. A análise
documental dos projetos pedagógicos foi feita a partir de um roteiro elaborado para apreender
os dados fundamentais à pesquisa. As reflexões que fundamentam a pesquisa mostram as
transformações ocorridas nas funções da universidade, no contexto do capitalismo neoliberal,
e as implicações no estágio supervisionado, enquanto integrante de uma totalidade.
3. CONCLUSÃO
A política de educação tem passado por transformações, principalmente, a partir da
década de 1990. Nesse contexto a educação passou a ser encarada como mercadoria e passou
a ser ofertada principalmente, através das instituições privadas e, na modalidade do ensino à
distância. Esses aspectos trazem implicações para o estágio curricular, que é entendido
enquanto uma totalidade. Na formação do profissional de Serviço Social o estágio constitui-se
em um instrumento básico na formação profissional que possibilita uma compreensão do real
e a articulação com a teoria.
Há uma luta incessante para reafirmar as diretrizes curriculares da ABEPSS, com a
perspectiva de sintonizar o currículo à defesa dos direitos sociais e à universidade pública. É
notório que o atual currículo apresenta aspectos de continuidade e de ruptura em relação ao
currículo de 1982. A continuidade representa preservação e consolidação de conquistas ao
longo da trajetória histórica da formação profissional. A ruptura é decorrente tanto da
identificação de pontos de estrangulamento ao longo da trajetória de avaliação curricular
quanto da necessidade de sintonizar a formação profissional ao movimento da realidade sócio
histórica.
A universidade deixa de ter como prioridade o aspecto de formação crítica ao se
constituir um serviço, nesse novo padrão de acumulação do capital. A perspectiva de direito
social inerente à educação foi relegada com a sua massificação, isto é, com a ampliação de
vagas nas instituições de ensino, principalmente no âmbito das instituições privadas e da
educação à distância, em detrimento da valorização de sua qualidade. A educação se
transformou em serviço lucrativo para o capital. O estágio supervisionado fazendo parte de
uma totalidade sofre as implicações dessa nova lógica norteada pelo ideário neoliberal. Trata-
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se de um desafio para o Serviço Social a tentativa de imprimir e preservar na formação
profissional o estágio supervisionado enquanto espaço para garantir e dinamizar a crítica.
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RESUMO: O estudo se propõe a apresentar os resultados de uma pesquisa de iniciação
cientifica, que teve como objetivo analisar a produção teórica do Serviço Social no campo da
Educação Popular, na década de 1990, especialmente no que se refere às categorias trabalho e
luta de classes. Esta pesquisa se caracteriza como teórica, de caráter exploratório, tendo por
base o procedimento da coleta de dados feito exclusivamente por fontes bibliográficas. Os
resultados indicam o refluxo do tema Educação Popular e a sua presença e forma implícita
nos artigos da década analisada.
Palavras-chave: Trabalho. Luta de Classes. Serviço Social. Educação Popular.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho apresenta resultados de uma pesquisa vinculada ao Programa de Iniciação
Científica (PIBIC/CNPq/UFS), cujo objeto de estudo foi a produção teórica do Serviço Social
sobre a Educação Popular, especialmente no que se refere à apropriação das categorias
trabalho e luta de classes, no Brasil, na década de 1990. Partimos do pressuposto que a
centralidade do trabalho é o referencial na formação e no exercício profissional do assistente
social desde a revisão curricular dos anos 1990, quando a profissão consolidou seu
amadurecimento teórico apoiado na teoria social de Marx, que reconhece o trabalho como
categoria ontológica do processo de produção e reprodução social.

Os resultados aqui brevemente sumariados têm apoio no caráter bibliográfico da
pesquisa, que tem a Revista Serviço Social e Sociedade1 como fonte de dados, escolhida pelo
fato de ser o periódico com maior índice de publicação e divulgação científicas da profissão
na década pesquisada. Para a presente exposição, consideramos o modo como são tratadas as
categorias trabalho e luta de classes nos artigos que abordam a Educação Popular, publicados
no período em questão, cujo levantamento preliminar indicou um universo de 12 artigos.
A seguir, dentro dos limites desse artigo, faremos uma breve exposição dos resultados
obtidos com a pesquisa, a partir das análises realizadas acerca das categorias trabalho e luta de
classes, à luz do referencial teórico adotado, qual seja, a teoria social de Marx.
1. AS CATEGORIAS TRABALHO E LUTA DE CLASSES NA LITERATURA DO
SERVIÇO SOCIAL DA DÉCADA DE 1990
A sobrevivência humana depende de uma atividade essencial, dada pela relação
ineliminável entre o homem e a natureza. Essa atividade, denominada trabalho, consiste no
processo combinado e indissociável de prévia ideação, objetividade e objetivação, em que ao
transformar a natureza, o homem antecipa o resultado de sua ação em sua consciência. Desse
modo, Marx afirma que:
[...] o trabalho é um processo de que participa o homem e a natureza, processo em
que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu
intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas
forças. Põe em movimento as forças naturais do corpo – braços e pernas, cabeça e
mãos –, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à
vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo
tempo modifica sua própria natureza. (MARX, 2012, p. 211).

Na sociedade capitalista, em seus diferentes estágios, o trabalho é submetido à
exploração e alienação, cada vez mais agravadas face às crises inerentes ao capital. No
contexto regressivo do capital, o trabalho tem sido alvo estratégico para recompor as taxas de
lucro, por meio da reestruturação produtiva, flexibilidade, precarização, além da evidência do
desemprego estrutural. Tais processos têm repercussões extremamente negativas nas
organizações da classe trabalhadora, fragilizando a luta de classes.
Dos artigos selecionados para a coleta, ao realizarmos uma filtragem dos que tratam a
categoria trabalho em suas produções teóricas, constatamos que dos 12 artigos analisados,
apenas cinco utilizaram a categoria trabalho em suas análises. Acreditamos que a possível
redução de produção teórica sobre a temática na década tratada perpassa por duas possíveis
explicação, a saber:
•
Fatores externos, como a mudança da relação Estado e Sociedade.
•
Fatores internos, apresentados pela (re)institucionalização das demandas do Serviço
Social.
De acordo com Silva e Silva (2009), a década de 1990 expressava fortemente as
mudanças na ordem internacional iniciados na década de 1970, fenômenos como a
1

A revista Serviço Social e Sociedade é um periódico quadrimestral. Num primeiro momento, nem todas as
edições foram encontradas, faltando 12 (doze) edições para que houvesse o total de 30 revistas da década.

globalização e regionalização dos mercados, com flexibilização da economia e imposição às
democracias industrializadas a um ajustamento estrutural trouxeram grandes transformações e
rebatimentos para a vida da classe trabalhadora. Essas mudanças deram-se a partir da
implantação do Estado neoliberal, tido como estratégia ideo-política para a saída da crise
internacional do capital. Diante disto, os fatores externos que causaram o refluxo da produção
teórica do Serviço Social perpassam pela reestruturação produtiva do capital, como também
pela crise dos países socialistas e a queda do Muro de Berlin, uma vez que, a partir da
dissolução desses países, a esquerda sofre profundas oscilações, o que afeta diretamente o
campo do marxismo. Para Braz (2012), a partir da década de 1990, as lutas de classe perdem
o fôlego junto com os movimentos de esquerda.
No que toca aos fatores internos causadores do refluxo da produção teórica sobre a
temática tratada, após a implantação do Estado neoliberal surgem novas demandas de
institucionalização de alguns espaços de políticas sociais que tiveram grandes rebatimentos no
exercício profissional. Além disso, tem-se o ressurgimento e ampliação das Organizações não
governamentais (ONGs), colocado como mais um espaço de atuação profissional,
desmobilizando os movimentos sociais e a resistência na luta política dos profissionais
inseridos nas instituições.
Com base nisto, verificamos que a categoria trabalho apareceu em poucos artigos. O
que mais nos deparamos foi com a explícita preocupação dos autores em analisar a
conjuntura, destacar o papel do Serviço Social junto às classes subalternas, a luta pela
hegemonia dessas classes, o que nos parece indicar uma priorização do debate sobre a luta de
classes, sem recorrer necessariamente ao trabalho, enquanto determinante desses processos.
Tendo em vista a necessidade de refletir criticamente a sociedade em que construímos nossas
relações sociais, apenas cinco dos artigos analisados recorrem à categoria trabalho,
demonstrando o quão relevante é fazer essa discussão para a transformação social e a
constituição de novos sujeitos coletivos. Desse modo, Abreu, Cardoso e Ribeiro (1992, p.3637) em seu artigo: “Movimentos populares, algumas questões emergentes na constituição de
sujeitos históricos”, ressaltam que:

Entendemos a transformação social como um processo global que se faz de forma
simultânea a nível do econômico e do ideológico, através da luta política. Segundo o
pensamento gramsciano, “é na atividade política, enquanto atividade que faz o nexo
orgânico entre o econômico e o ideológico, que se desenvolve a ação transformadora
das relações sociais.” (Carvalho, 1983:31). É mudando o objetivo e subjetivo num
processo único e global que se faz a verdadeira revolução socialista, transformação
efetivamente o modo de produção.

Em relação a apropriação da categoria trabalho, com base na análise do artigo de
Cardoso (1990), percebemos que há incoerência no que diz respeito à atividade que o animal
realiza – inscrita em seu código genético –, e o trabalho, enquanto intercâmbio orgânico do
homem com a natureza. Em seu estudo, a autora trata a consciência de classe fazendo
referência à categoria trabalho tendo por base a teoria marxiana. Contudo, entra em
contradição quando afirma que o trabalho é determinante de formação da consciência dos
indivíduos e, simultaneamente, iguala o trabalho do ser social à atividade do animal. A mesma
assegura que “[...] o elemento-chave, determinante da consciência humana, é o trabalho. Pois,
ao contrário do trabalho animal, o trabalho humano já está contido na imaginação do
trabalhador.”. (CARDOSO, 1990, p. 11, grifo nosso). Ao tratar da prévia ideação como um

dos elementos do processo de trabalho e da sua importância na constituição do ser social,
Marx reforça que:
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha
muitos arquitetos com a estrutura de sua colméia. Porém, o que desde o início
distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colméia
em sua mente antes de construí-la com a cera. No final do processo de trabalho,
chega-se a um resultado que já estava presente na representação do trabalhador no
início do processo, portanto, um resultado que já existia idealmente. (MARX, 2012,
p. 256).

Além da inexistência do tratamento da categoria trabalho na maior parte dos artigos
analisados, percebeu-se que há uma ênfase dada à categoria luta de classes sem recorrer aos
seus fundamentos. Isso se deve principalmente ao que Nascimento e Tonet2 (2009) vão
denominar como deslocamento da centralidade do trabalho para a centralidade da política,
ocasionada pelas interpretações equivocadas da teoria marxiana a partir da segunda metade do
século XIX. Diante da reestruturação do modelo econômico, da crise do marxismo após as
experiências das revoluções soviéticas e do questionamento do mundo do trabalho, o que tem
restado para os movimentos sociais é a elaboração de novas estratégias e táticas para driblar
os impasses que o novo liberalismo tem apresentado.
Conforme o referencial teórico e os dados coletados, verificamos que a maioria dos
autores tem a sua fundamentação sustentada no marxismo, porém, a categoria trabalho nem
sempre é explicitada para explicar os desdobramentos que incidem sobre a mobilização e
organização popular, e consequentemente na Educação Popular nos anos 1990. Portanto, têmse a real necessidade de pesquisar sobre os desdobramentos para a produção acerca da
educação popular no âmbito do Serviço Social, tendo em vista que na maioria dos artigos
analisados os autores não recorrem diretamente ao fundamento das relações sociais, a saber, o
trabalho.
2. CONCLUSÃO
A perspectiva crítica do Serviço Social contribui para a prática da Educação Popular e
o fortalecimento das lutas dos trabalhadores, porém, as novas demandas institucionais muitas
vezes restringem a ação educativa dos assistentes sociais. Com a inserção do profissional nas
instituições, através de relações de assalariamento, percebe-se que mesmo possuindo
autonomia relativa para efetivar seu trabalho, a burocratização dos espaços sócioocupacionais juntamente com a correlação de forças intra/interinstitucional, na maioria das
ocasiões, limita a atuação do assistente social. Para além dessas condicionalidades, as novas
demandas das instituições exigem muito tempo do profissional, dificultando a elaboração de
projetos extra-institucionais.
A pesquisa revelou também que fatores político-econômicos tiveram grandes
rebatimentos para a profissão. O modelo econômico adotado a partir dos anos de 1990 –
utilizado como saída para a crise do capital – ao lado do seu novo discurso ideológico, na
maioria das vezes tem proporcionado desmobilização significativa dos movimentos sociais
populares na atualidade. Nessa perspectiva, fatores como a reestruturação produtiva, a
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dissolução dos países soviéticos e a queda do Muro de Berlin abalaram diretamente o campo
do marxismo e, simultaneamente, as produções sobre a Educação Popular no âmbito do
Serviço Social.
Diante da análise em questão e a partir de uma percepção atual, compreende-se que
assim como na década de 1990, nos dias de hoje ainda existe na dimensão técnico-operativa
da função educativa ou pedagógica de mobilização e organização popular um vazio que
precisa ser debatido e aprofundado para que essas bases teóricas o preencham. Fazendo uso
das palavras de Duriguetto e Baldi (2012), vemos que há uma carência nos avanços na
formulação de indicativos teórico-operativos do trabalho profissional do Serviço Social nos
processos de mobilização e organização popular. Dessa forma, diante de tal insuficiência, no
caso do Serviço Social, é preciso aprofundar as discussões sobre o tema para que seja possível
a reflexão acerca do modo de fazer Educação Popular frente ao atual contexto histórico.
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RESUMO: Esta reflexão teórica é produto de uma pesquisa desenvolvida, desde 2014, no
interior do Programa de Educação Tutorial em Serviço Social/UFS, tendo como objeto de
estudo a contribuição do debate sobre os fundamentos ontológicos do trabalho (em Marx e
Lukács) para o Serviço Social brasileiro. A escolha desse objeto de pesquisa deve-se ao fato
da categoria trabalho ser um dos eixos da formação profissional, se constituindo em um dos
pilares das Diretrizes Curriculares do curso de Serviço Social.
PALAVRAS-CHAVE: Fundamentos do Trabalho. Teoria Social de Marx. Serviço Social
brasileiro.
1. INTRODUÇÃO
O projeto curricular de 1982 caracteriza-se como um “divisor de águas” do movimento
de renovação profissional, junto ao Código de Ética Profissional de 1986. Esse projeto
fundamenta a formação profissional a partir do direcionamento social da profissão aos
interesses da classe trabalhadora, afirma o trabalho na compreensão do exercício profissional
do Serviço Social, assim como a vertente crítico-dialética marxiana como perspectiva teóricometodológica e enceta alguns apontamentos embrionários da “questão social” como substrato
da profissão (ABESS, 1996).
Entretanto, esse projeto deixou lacunas a serem superadas com um novo processo de
revisão curricular entre 1993 e 19961. As Diretrizes Curriculares de Serviço Social de 1996,
fruto de debate coletivo da categoria profissional, além de expressarem princípios da
formação profissional, aludem sobre a capacitação teórico-metodológica, ético-política e
técnico-operativa. Explicitam também os núcleos de fundamentação, quais sejam: o núcleo de
fundamentos teórico-metodológicos da vida social, o núcleo de fundamentos da formação
sócio-histórica da sociedade brasileira e o núcleo de fundamentos do trabalho profissional
(ABEPSS, 1996). Além disso, com as novas diretrizes de 1996, o trabalho é compreendido
1

Para revisar e subsidiar esse processo foram realizadas oficinas de âmbito local, regional e nacional.

como elemento central da sociabilidade a partir da perspectiva histórico-crítico dialética, isto
é, sob o prisma da teoria social de Marx.
A partir dessa premissa, este artigo tem por objetivo apresentar alguns elementos dos
fundamentos ontológicos do trabalho e a sua relevância para o Serviço Social brasileiro.
Apresenta-se, inicialmente, alguns elementos da teoria social de Marx e o seu método e, em
seguida, os fundamentos ontológicos do trabalho.
2. BREVES APONTAMENTOS DOS FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS DO
TRABALHO
Marx desenvolve no conjunto de suas obras uma teoria, que segundo Netto (2006, p.
08), “[...] é uma teoria da sociedade burguesa e da sua ultrapassagem pela revolução
proletária”. Ele formula essas concepções do real com base no materialismo históricodialético. Esse procedimento marxiano foi esboçado sob diversas influências e interlocuções
críticas com a tradição filosófica. Destaca-se aqui que Hegel2 e Feuerbach3 foram criticados
por Marx, numa espécie de “acerto de contas” com a concepção de dialética neles esboçada.
Resulta deste momento a rejeição “[...] tanto [do] antropologismo empirista de Feuerbach
como o logicismo abstrato de Hegel” (FREDERICO, 1995, p. 165).
Marx herda os benefícios da tradição filosófica-cultural precedente e converge essas
dimensões com a política. A vinculação de Marx ao movimento proletário não é aleatória,
deve-se à compreensão de que a classe operária é revolucionária por excelência. Para Netto
(2006, p. 18), “uma teoria social veraz, que desvende a estrutura real da sociedade burguesa,
revelando os seus instrumentos de exploração, opressão e reprodução, logicamente só
interessa àqueles que perseguem um objetivo que ultrapasse os quadros da ordem vigente.”.
A teoria social de Marx é essencialmente “[...] um complexo sistemático de hipóteses
verificáveis, extraídas da análise histórica concreta, sobre a gênese, a constituição e o
desenvolvimento da organização social que se estrutura quando o modo de produção
capitalista se torna dominante.” (NETTO, 2006, p. 21).
O ponto de partida de Marx no processo de desenvolvimento da sua teoria são os
fundamentos ontológicos do trabalho, que são contemplados em diversos escritos. Os seus
primeiros textos destacam-se pela reflexão centrada na dimensão filosófico-ontológica do
trabalho, por exemplo: “Os manuscritos econômico-filosóficos”, de 1844, e “A ideologia
alemã”, redigida entre 1845-1846, onde ele revela a veemência de discutir a distinção entre os
seres inorgânico, orgânico e social.
O trabalho, numa perspectiva ontológico-marxiana, é uma dimensão-social humanogenérica. É a categoria fundante do ser social que, por meio dessa diferencia-se dos demais
seres (inorgânicos e biológicos). Lukács (2013) enfatiza a relação entre ser inorgânico e
orgânico e também sobre o afastamento das barreiras naturais pelo ser social. Mas, “é preciso,
pois, ter sempre presente que se trata de uma transição à maneira de um salto –
ontologicamente necessário – de um nível de ser a outro, qualitativamente diferente.”
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(LUKÁCS, 2013, p. 43). Ainda para Lukács (2013), a essência desse salto é ruptura e
continuidade.
O trabalho constitui-se enquanto capacidade do ser humano, um processo no qual o
homem age sobre a natureza, “[...] processo este em que o homem, por sua própria ação,
medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza.” (MARX, 2013, p. 255). Através
do trabalho o homem pode agir a partir de alternativas além daquelas dadas pela natureza,
superando, assim, a dimensão imediata da realidade. Assim, o trabalho, na medida que é
fundante da sociabilidade, é por excelência a primazia na produção e reprodução social.
O trabalho é composto pela teologia e pela causalidade, sendo aquela exclusiva do ser
social, isto é, a teleologia só existe na sociabilidade do mundo dos homens. No trabalho, a
objetivação é a síntese entre teleologia (categoria posta) e causalidade (princípio de
automovimento que repousa sobre si mesmo) (LUKÁCS, 2013). Com isso, a objetivação
modifica a realidade, articulando a idealidade da teleologia com a materialidade do real.
Isto posto, entende-se que: por mais que uma aranha, um João de barro, uma formiga
ou uma abelha construam formas magníficas com elementos da natureza, esses seres são
puramente biológicos, isto é, em qualquer lugar do mundo esses animais fazem o mesmo
movimento; não há uma ação teleológica orientada a um fim, não preveem o resultado, não
possuem uma capacidade teleológica de visualizar a finalidade de sua atividade; esses seres
são programados biologicamente.
Dialogando com Marx (2013) e Lukács (2013), percebe-se que o homem possui uma
prévia-ideação; por mais que o resultado não seja o esperado ou pensado, o homem projeta
antes, mentalmente, a finalidade de sua ação.
Em Marx (2013) fica claro que no processo simples de trabalho, que perpassa qualquer
formação social e, portanto, qualquer relação social, tem-se o objeto (ou matéria-prima), os
meios (ou instrumentos) e o próprio trabalho. Os objetos são elementos da natureza,
processados por trabalho anterior ou não. Os meios de trabalho estão entre o trabalhador e o
objeto a ser modificado, ou seja, são eles que mediam a relação do homem com a natureza,
sendo o homem o único animal que constrói instrumentos de mediar à relação com a natureza
(MARX, 2013). E o próprio trabalho, que é a capacidade do homem agir diante de um
determinado objeto, constituindo-se enquanto a ação do homem em si (MARX, 2013). No
final de cada processo de trabalho se obtém um produto dotado de um valor de uso, uma
utilidade social, que satisfaz as necessidades humanas, seja uma necessidade natural
(biológica) ou socialmente construída; essa satisfação expõe que o produto tem um valor de
uso, uma utilidade na sociedade, e é o trabalho materializado que produz esse valor (MARX,
2013). Nos termos de Lukács (2013, p. 44), “[...] o valor de uso nada mais designa que um
produto do trabalho que o homem pode usar de maneira útil para a reprodução da sua
existência.”.
Mediante o exposto, compreende-se que o trabalho possibilita ao homem dar um salto
ontológico (LUKÁCS, 2013), extrapolar a sua base inorgânica e biológica para um patamar
superior. Através do trabalho o homem age sob a natureza de forma mediata (MARX, 2013),
podendo escolher entre alternativas. Assim, o homem começa a construir sua história através
de escolhas entre alternativas socialmente construídas.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A centralidade do trabalho no mundo dos homens é tomada pela categoria profissional
a partir dos currículos de 1982 e 1996, momento que também se consolida a perspectiva
teórico-metodológica embasada na teoria social de Marx. Essa teoria e o seu método

materialista histórico-dialético são fundamentais para desvendar as determinações que
perpassam a sociedade e as complexidades nela inseridas.
Percebe-se que o trabalho, enquanto categoria fundante, funda as distintas sociedades.
Uma vez que, o trabalho gregário funda a comunidade primitiva, o trabalho escravo funda a
sociedade escravista e o trabalho do servo funda o feudalismo, é o trabalho do proletário que
funda a sociedade burguesa. Nessa relação entre trabalho e sociabilidade, o trabalho tem um
caráter peculiar, fundande do mundo dos homens (LESSA, 2012), nas relações sociais que o
constituem e como, a partir da divisão social do trabalho, a sociedade tem diferentes modos de
produção.
É com base nessa argumentação acima exposta que o grupo PET Serviço Social/UFS
vem desenvolvendo uma pesquisa bibliográfica sobre as contribuições dos fundamentos
ontológicos do trabalho, a partir de Marx e Lukács, e sua contribuição para o Serviço Social
brasileiro.
Nesta pesquisa, o universo a ser estudado envolve os dois principais periódico do
Serviço Social, quais sejam: Serviço Social e Sociedade e Temporalis. O recorte será a década
de 1990. Para a definição dessa amostragem foram considerados dois fatores, o primeiro
deve-se a entrada do debate dos fundamentos ontológicos do trabalho no final da década de
1980, refletindo em produções da década de 1990; o segundo tem a ver com a exequibilidade
da pesquisa, considerando-se o curto espaço de tempo e o volume e extensão do material a ser
pesquisado. Os dados dessa pesquisa serão extraídos a partir de um roteiro previamente
elaborado.
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RESUMO: Esta pesquisa bibliográfica apresenta alguns pontos da concepção do Serviço
Social enquanto complexo ideológico, tese que se contrapõe ao pensamento de Marilda
Iamamoto e das Diretrizes Curriculares de 1996. Inicia-se o raciocínio entendendo o que é
Ideologia, em seguida posição teleológica secundária e sua função social e finaliza-se com
alguns pontos da argumentação de Macedo e Lessa.
PALAVRAS-CHAVE: Complexo ideológico. Serviço Social. Natureza da profissão.
1. INTRODUÇÃO
O debate Serviço Social como trabalho está localizado nas produções acadêmicas mais
embasadas e densas, de autores que fazem parte da “[...] tradição intelectual progressista e de
caráter ontológico” (ARAÚJO, 2008, p. 25), desde documentos legais, a exemplo das
Diretrizes Curriculares de 1996, até publicações sobre atuação profissional e formação
acadêmica. Esse debate tem dois desdobramentos centrais e antagônicos: o primeiro que
concebe o Serviço Social como trabalho, incorporando a discussão a trabalho improdutivo em
Marx (IAMAMOTO, 2006; 2008; 2012) e o segundo que nega a tese anterior, afirmando que
o Serviço Social não é trabalho – seria um complexo ideológico (MACEDO, 2000; LESSA,
1999; 2000; 2000a; 2001; 2005; 2007b; 2012), argumento igualmente embasado em Marx e
também em Lukács.
Contrários à afirmação de Iamamoto e das Diretrizes de 1996, Macedo e Lessa
entendem que “[...] o Serviço Social não realiza a transformação da natureza nos bens
materiais necessários à reprodução social. Não cumpre ele a função mediadora entre os
homens e a natureza; pelo contrário, atua nas relações puramente sociais, nas relações entre
os homens”. (LESSA, 2000, p. 18 – grifos não originais).
2. O SERVIÇO SOCIAL ENQUANTO COMPLEXO IDEOLÓGICO
No campo da ideologia o pioneirismo ao discuti-la é de Bacon, que se preocupa com
essa questão retratando-a como categoria exclusiva e estritamente do campo da preocupação
científica, isto é, a ideologia como a problemática do conhecimento, a partir do prisma
gnosiológico. “[A] preocupação com a ideologia surge no momento em que a construção do
método das ciências da natureza pressupõe necessariamente uma investigação sistemática dos
fatores que conduzem ao erro, ou seja, dos fatores de caráter ideológico.” (LENK, s/d apud
VAISMAN, s/d, p. 400). O termo ideologia, propriamente dito, advém no contexto da
Revolução Francesa com Destutt de Tracy, significando “[...] a ciência das ideias e ele
‘circunscreve o papel da ideologia à descoberta das fontes de nossa consciência, de seus
limites e de grau de certeza [...] ela indaga a origem das ideias e das leis segundo as quais elas
se formam’ [...].” (VASIMAN, s/d, p. 401).

Com Lukács, a ideologia será examinada a partir da ontologia1, essa com base em
Marx, que reconhece o homem enquanto sujeito ativo no mundo real. Nessa direção, a
questão ontológica é decisiva porque recupera o pensamento marxiano, a partir do marxismo
autêntico, e contrapõe-se, em certa medida, à gnosiologia. Há diferença em conceber a
ideologia sob o prisma gnosiológico em relação ao ontológico, isso porque, “[...] ao examinar
o problema da ideologia busca, sistematicamente, a conexão ontológica deste fenômeno com
o ser social, refutando, dessa forma, o critério gnosiológico como adequado para a
determinação das manifestações ideológicas.” (VASIMAN, s/d, p. 410).
À ideologia cumpre o momento ideal, o da prévia-ideação, que desempenha as
posições teleológicas2 secundárias. Essas posições exercem, na vida social, a resolução de
problemas da vida cotidiana e relacionam-se com as posições teleológicas primárias,
especificamente as que estão sobrepujadas ao trabalho. Assim é que as posições teleológicas
primárias são as escolhas entre as alternativas no momento do intercâmbio do homem com a
natureza, enquanto as secundárias interferem na consciência dos homens. “[...] o que
identifica todas as posições teleológicas é o fato de que em todas se dá uma tomada de
decisões entre alternativas. Ao lado dessa identidade, no entanto, coloca-se uma série de
diferenças. A primeira e fundamental: o objeto das posições teleológicas secundárias são os
próprios homens, as suas ações e seus afetos na práxis social extra-laborativa [...].”
(VAISMAN, s/d, p. 416 – grifos originais).
As posições teleológicas secundárias são fundamentais para a sociedade e, quanto
mais se desenvolvem as forças produtivas, mais complexas elas se tornam. Para o
desenvolvimento das forças produtivas existe a necessidade das formas de organização da
sociedade, sendo esse papel cumprido pelas posições teleológicas secundárias, ou seja, “[...] o
desenvolvimento das atividades laborativas ‘leva àquelas posições teleológicas que intentam
provocar um novo comportamento nos outros homens, e as torna sempre mais importantes, no
sentido extensivo e intensivo, qualitativo e quantitativo para o processo de produção e para a
sociedade inteira’.” (LUKÁCS apud VAISMAN, s/d, p. 413).
Elas se complexificam, portanto, à medida que avança a divisão social do trabalho e,
com a gênese das classes sociais, a posição teleológica secundária torna-se crescentemente a
base estruturante da ideologia. Por isso, reflete-se que a ideologia “‘[...] é acima de tudo
aquela forma de elaboração ideal da realidade que serve para tornar a práxis social dos
homens consciente e operativa’ (446). Por conseguinte ela é o momento ideal da ação prática
dos homens [...]” (VAISMAN, s/d, p. 418), cumprindo uma função social entre os indivíduos.
A ideologia, segundo a concepção lukácsiana3, pressupõe um ser prático consciente,
que age entre alternativas historicamente determinadas e seu préstimo instrumental é na
conscientização e luta social. Ela surge e opera em um espaço que [...] é delimitado pelas
respostas práticas dos homens, que se voltam à resolução de problemas que permeiam vários
1

Segundo Vaisman (s/d, p. 409), “[...] a Ontologia não se põe para Lukács em função de uma mera preferência
pessoal ou por uma simples opção intelectual, mas porque se trata de um desfio histórico-concreto. [...] é a
afirmação de que o real existe, o real tem uma natureza e esta existência e esta natureza são capturáveis
intelectualmente.”.
2
As posições teleológicas são tomadas de decisões entre alternativas.
3
“[...] a tematização lukácsiana de ideologia se fundamenta na constatação ontológica preliminar, contida na
afirmação do pensamento marxiano, que é precisamente o reconhecimento do homem ativo no mundo real, ou
seja, o mundo real existe e essa é uma constatação feita pelo homem ativo no mundo. Em decorrência, este
mundo real é capturável pelo homem, pelo seu entendimento. Em síntese, a concepção ontológica da qual
Lukács parte é a de que: o homem ativo no mundo real é capaz de capturar o realmente existente.” (VAISMAN,
s/d, p. 407- grifos do autor).

níveis de sua existência. Respostas que podem visar a solução de problemas colocados a nível
imediato, na própria vida cotidiana, ou podem estar voltadas à solução de problemas de
caráter genérico. (VAISMAN, s/d, p. 416 – grifos originais).
Ensejadas essas argumentações iniciais com base no pensamento da tradição
lukácsiana, Macedo (2000) fornece outros elementos para serem considerados sobre
complexo ideológico e a sua vinculação com o Serviço Social. Primeiramente, Macedo nos
alerta sobre a “[...] tendência de homogeneizar trabalho e toda atividade assalariada [...]”
(MACEDO, 2000, p. 69), o que implicaria na ausência de distinção entre classe média e
operariado. Com isso, “ao diluir a possibilidade do antagonismo de classe efetivamente
existente na realidade social, essas tendências têm subjacente a ideia do desaparecimento das
classes sociais, enquanto um dos elos na apreensão das transformações societárias nas últimas
décadas.”4.
Sobre a concepção de que o Serviço Social teria um processo de trabalho, Macedo5
contrapõe que “[...] se caracterizarmos o Serviço Social como processo de trabalho não
poderá ser por causa desta forma de operar, pois não é a forma que define o trabalho enquanto
categoria do ser social. Com isto estaríamos correndo o risco de, no plano abstrato, reduzir
todo ato humano ao trabalho”. Enquanto Iamamoto (2006; 2008; 2011) e as Diretrizes
Curriculares (1996) concebem as múltiplas expressões da “questão social” como sendo a
matéria-prima do Serviço Social, Macedo (2000) aponta o contra-argumento de que esse
objeto tem uma natureza social, portanto não pode ser designado como matéria-prima. Deste
modo, o assistente social seria um profissional que atuaria na resolução ou ordenação de
conflitos. De acordo com Lessa (2007a, p. 99), “[...] a complexificação e intensificação dos
conflitos sociais nas sociedades de classe fizeram necessária à constituição de um grupo
especial de indivíduos (juízes, carcereiros, polícia, torturadores, etc.) que, na crescente divisão
social do trabalho, se especializam na criação, manutenção e desenvolvimento de um órgão
especial de repressão a favor das classes dominantes [...].”.
A defesa aqui, é que o Serviço Social seria um complexo social, que age sobre a
consciência dos homens, no sentido concreto; age nas relações sociais, assim,

[...] o objeto da ação é de uma natureza qualitativamente distinta do objeto material
do trabalho. [...] O mais fundamental consiste na impossibilidade de o Serviço
Social constituir-se em trabalho enquanto atividade central e decisiva do ser social
posto que, neste preciso sentido ontológico, o trabalho compreende o intercâmbio
orgânico com a natureza que funda todas as determinações da história humana.
Deste modo resta compreender o Serviço Social, assim como outros atos humanos
distintos do trabalho, como posição teleológica secundária. (MACEDO, 2000, p.
104 -110 – grifos não originais).

O adensamento do debate ocorre com as produções de Lessa, que comunga com os
argumentos de Macedo, no entanto, introduzindo outros elementos e problematizações. Para
Lessa (2012) igualar o Serviço Social ao trabalho seria equiparar o intercâmbio orgânico com
a natureza a outras atividades6, a outras formas de práxis7. Isso, por sua vez, implicaria na
4

Ibid., p. 96.
Ibid., p. 99.
6
Cf. Lessa (2012, p. 29), “Até aqui argumentamos que a proposta identificação do Serviço Social ao trabalho,
por um lado, possivelmente tenha adentrado à profissão devido aos novos aspectos de sua relação com o
5

revolução proletária, com a consequente perda do papel central do proletariado na superação
do capitalismo. Há uma diferença entre o trabalho assalariado do operário do assistente social
assalariado, que é a função social8 que cumpre na sociedade. Desse modo, “ao cancelar o que
o trabalho tem de específico, isto é, cumprir a função social de transformar a natureza em
meios de produção e de subsistência, dissolve-se o trabalho em um enorme conjunto de práxis
e, consequentemente, cancela-se a tese marxiana de ser o trabalho a categoria fundante do
mundo dos homens.” (LESSA, 2012, p. 29).
Ademais, na linha da argumentação do autor, os operários produzem a riqueza da
sociedade – o conteúdo material da riqueza social (LESSA, 2007b) e não os assistentes
sociais. Esses vivem da riqueza produzida pelos operários. Diante deste argumento, para
Lessa o assistente social faz parte da pequena burguesia.
Sobre a identificação do assistente social enquanto trabalhador coletivo, posta por
Iamamoto (2006; 2008), Lessa (2007b, p. 103) afirma que a autora
[...] propõe um conceito ambíguo de trabalhador coletivo, por vezes definido como
formado pelos trabalhadores produtivos, outras vezes também pelos improdutivos.
Neste segundo caso, como só temos dois tipos de trabalho abstrato, o produtivo e o
improdutivo, todo e qualquer trabalho abstrato pertencia ao trabalhador coletivo;
bastaria ser assalariado para ser um trabalhador coletivo, excluídos apenas os
profissionais liberais.

A distinção entre a práxis dos assistentes sociais e a práxis do operário é que “[...]
enquanto o operário transforma uma matéria que, provendo da natureza, não pensa; o
assistente social atua sobre comportamentos de indivíduos que, necessariamente, pensam.”
(LESSA, 2012, p. 66). Na práxis do assistente social comparece a mediação da ideologia, na
práxis do operário a ideologia está no operário e não na matéria a ser transformada (LESSA,
2012).
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dessa discussão sobre complexos ideológicos a partir do pensamento da
tradição lukacsiana, a pretensão foi traçar um breve panorama dos fundamentos da Ideologia
sem nenhuma pretensão de exauri-la, reconhecendo que ela é bem mais vasta e profícua, e,
por isso, escapa dos limites desse texto.
A tese de Lessa e Macedo sobre o Serviço Social ser um complexo ideológico ainda
não ganhou a devida atenção no debate sobre a natureza da profissão. Eles projetaram a
discussão para dimensão filosófico-ideológica e sociológico-política, e não “simplesmente”
da prática profissional e instrumental.
conjunto das ciências sociais, não sendo, portanto uma questão intrínseca e autóctone à profissão e que, em
segundo lugar, ao igualar o trabalho à outras atividades, cancela a relação fundado-fundante que se desdobra
entre o intercâmbio orgânico com a natureza e todos os outros complexos sociais.”.
7
“Para Marx o trabalho possui uma função social muito precisa: faz a mediação entre o homem a natureza, de tal
modo a produzir a base material indispensável para a reprodução das sociedades. O trabalho é a práxis social que
produz os meios de produção e de subsistência sem os quais a sociedade não poderia sequer existir. Esta é a
função social do trabalho e é isto que o distingue das outras práxis sociais.” (LESSA, 2012, p.46).
8
O exemplo que Lessa usa para ilustrar sobre função social é o Direito que, para Vaisman (s/d, p. 422), “[...]
nasce a partir da necessidade de resolver e ordenar conflitos derivados do processo produtivo e em apoio a este, e
a gênese do direito se dá concomitantemente à diferenciação e complexificação da divisão social do trabalho, de
tal forma que, gradativamente, ele se torna uma esfera específica na qual atuam profissionais especializados que
vivem de sua atividade.”.

É preciso considerar que a apropriação da tese do Serviço Social como trabalho em
torno das concepções de Iamamoto são dos anos 1980, sendo reforçada após a aprovação das
Diretrizes Curriculares de 1996, ou seja, o argumento de que o Serviço Social é trabalho está
há mais tempo no campo teórico-conceitual da categoria profissional e, talvez, esta
familiaridade explique sua hegemonia na categoria profissional. Outro fator que pode explicar
essa hegemonia é a presença desta concepção no documento oficial da formação profissional
do Serviço Social, as Diretrizes Curriculares de 19969; isto é, a tese que concebe a natureza do
Serviço Social como trabalho é assumida oficialmente na profissão, e por isso, é facilmente
apropriada e discutida no âmbito acadêmico.
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Talvez o posicionamento, presente nesse documento, tenha se esboçado precocemente, uma vez que as
Diretrizes assumem tal posição enquanto o debate ainda está em processamento, não havendo tempo suficiente
para ajustar mediações na sua formulação. Por mais que essa concepção esteja no interior da vanguarda
profissional desde 1980, principalmente no projeto curricular de 1982 que afirma o trabalho na compreensão do
exercício profissional, e por mais que a categoria profissional tenha debatido coletivamente este tema no
processo de construção das Diretrizes, esses momentos não foram suficientes para uma apropriação e/ou
problematização enraizada na perspectiva marxiana feita pela base profissional; isto pode explicar que os
fundamentos e ajustes do debate não estejam sendo adequadamente incorporados nesse processo.
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RESUMO
O assistente social é um profissional que se insere nas diversas políticas públicas e, sua
inserção nas residências multiprofissionais do país reflete não só uma conquista como
também o reconhecimento social dado à profissão. As residências são da pós- graduações lato
sensu na modalidade de ensino em serviço. É, portanto, campo teórico-prático. Enquanto
assistentes sociais residentes de UTI, tal espaço torna-se um campo favorável para reflexão e
discussão dos instrumentos e das técnicas utilizadas pela profissão, neste ambiente de atuação.
Este artigo tem como objetivo identificar os principais instrumentos técnico-operativos
utilizados pelas residentes de Serviço Social do Programa de Residência Multiprofissional em
Terapia Intensiva Adulto da FBHC de Aracaju/SE e a finalidade a que se propõem. A
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a técnica de observação participante.

Palavras-Chave: Serviço Social. Saúde. Instrumentalidade. Residência Multiprofissional.

1-INTRODUÇÃO

O Programa de Residências Multiprofissionais em Saúde foi regulamentado em 2005,
faz parte dos programas de pós graduação lato sensu e se enquadra na modalidade de ensino
em serviço. Na Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC) em Aracaju/Se o
programa foi instituído em 2013, tendo como área de concentração a Atenção em Unidade de
Terapia Intensiva- UTI, sendo composta por quatro categorias profissionais das quais o
assistente social é uma delas. A inserção do assistente social na política pública e, sobretudo
nas residências multiprofissionais de todo o país refletem não só uma conquista como também
o reconhecimento social dado à profissão. As residências multiprofissionais se caracterizam
como um espaço de formação continuada com vistas a qualificar recursos humanos para
atuarem prioritariamente no Sistema Único de Saúde - SUS.
Sendo, portanto um campo teórico-prático, a discussão sobre os instrumentos e as
técnicas utilizadas pelo Serviço Social, torna-se relevante a medida que estes permitem o
desvelar da realidade dos usuários do serviço da UTI e compreender que tipo de fatores
podem ter interferido no processo de adoecimento dos mesmos. Logo, o presente artigo tem

como objetivo identificar os principais instrumentos técnico-operativos utilizados pelas
residentes de Serviço Social do Programa de Residência Multiprofissional em Terapia
Intensiva Adulto da FBHC de Aracaju/SE e a finalidade que se propõem. A metodologia de
pesquisa utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a técnica de observação participante, enquanto
assistentes sociais residentes e componentes da equipe.

2-DESENVOLVIMENTO

A política de saúde historicamente se constituiu como espaço sócio ocupacional do
Serviço Social, entretanto somente em 1997 tal profissão foi reconhecida como integrante da
área de saúde, através da Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 218 de 06 de março de
1997. A presente resolução representa não só uma conquista como também o reconhecimento
social da profissão. Entretanto vale lembrar que a mesma não se constitui em profissão
exclusiva da área de saúde. Conforme a Resolução nº 383/99 do Conselho Federal de Serviço
Social (CFESS) no Art. 2º “O assistente social atua no âmbito das políticas sociais e, nesta
medida, não é um profissional exclusivamente da área da saúde, podendo estar inserido em
outras áreas, dependendo do local onde atua e da natureza de suas funções.” (CFESS, 1999).
Logo o profissional de Serviço Social atua não somente em tal política, mas nas diversas
políticas cujas competências estejam relacionadas às diferentes expressões da questão social.
Ainda no que se refere a atuação dos assistentes sociais na área de saúde, o CFESS lançou os
Parâmetros de Atuação dos Assistentes Sociais na Saúde, a fim de subsidiar a prática
profissional, cujo referencial está em consonância com o Projeto Ético Político Profissional.
No que se refere a criação das residências multiprofissionais em saúde, estas foram
regulamentadas a partir da Lei Federal nº 11.129, de 30 de junho de 2005 conforme art. 13º da
Lei:

Fica instituída a Residência em Área Profissional da Saúde, definida como
modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em
serviço e destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde,
excetuada a médica. (BRASIL, 2005)

A Residência Integrada Multiprofissional da Fundação de Beneficência Hospital de
Cirurgia (FBHC) de Aracaju/SE, teve início em 2013 tendo como área de concentração:
Atenção em Terapia Intensiva e como área Temática: Intensivismo/ Urgência/Emergência.
Para que a mesma fosse desenvolvida fez-se necessária a realização de parcerias as quais
foram firmadas entre a FBHC, Universidade Tiradentes, Secretaria do Estado da Saúde de
Sergipe, a Secretaria de Saúde do Município de Aracaju e Fundação Hospitalar de Saúde. A
fim de ofertar um cenário prático e pedagógico que subsidiasse a formação qualificada dos
profissionais. Neste programa de Residência fazem parte quatro categorias profissionais da
área da saúde sendo elas: Enfermagem, Odontologia, Serviço Social e Fisioterapia.
Comportando no espaço de formação eixos transversais a todas as profissões e eixos
específicos de cada área profissional.

O trabalho desenvolvido especificamente pelo Serviço Social tem se pautado em
investigar de que modo os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais dos usuários
recebidos no serviço hospitalar e da rede básica, tem interferido nas condições de saúde destes
usuários e de qual modo tais informações devem ser relevantes nas ações e nos serviços de
saúde. Na abordagem realizada aos usuários o principal instrumento de trabalho utilizado tem
sido a Entrevista Social, uma vez que, esta possibilita conhecer os determinantes sociais que
podem contribuir para o adoecimento dos usuários internados. A relevância de estudar os
instrumentais utilizados na prática profissional dá a possibilidade de refletir sobre os objetivos
pretendidos e os resultados obtidos. Desta forma, contribuindo para a construção da
instrumentalidade da profissão.
O Serviço Social vem sendo reconhecido e legitimado enquanto categoria profissional
na medida em que apresenta respostas as demandas que lhes são postas, e a partir do momento
em que a sociedade passa a ter o real conhecimento da sua existência e de sua necessidade, o
campo de atuação se expande. Através das técnicas utilizadas buscam-se resolver as
demandas. Tais técnicas podem ser propositivas, inovadoras, críticas ou meramente
mantenedoras da ordem social. Segundo Guerra (2007, p.23): “O que se coloca é que, sendo o
Serviço Social uma profissão eminentemente interventiva, acabou por desenvolver formas de
realizar a prática pelas quais se tornou conhecida e reconhecida socialmente.” Nesta
perspectiva a profissão faz uso do seu instrumental, ou seja, do conjunto de meios que são
empregados para alcançar o objetivo pretendido. Assim sendo, os profissionais, para dar
concretude às suas ações, fazem uso de um conjunto de informações, reflexões,
procedimentos, práticas, que nem sempre são compreensíveis aos envolvidos, isto é, nem
sempre são reconhecidos e considerados. Dessa maneira é preciso agir ressaltando as
condições existenciais concretas numa intervenção que não seja meramente burocrática e
imediata, é preciso ter astucia e conhecer a realidade política de ações, levando sempre em
consideração o instrumental. (GUERRA, 2007).
O Serviço Social emprega um instrumental que não é especifico apenas desta
profissão, mas é também utilizado por outros profissionais, mas no Serviço Social, assim
como nas demais profissões tais instrumentais ao serem empregados possuem objetivos
determinados. Nesta ótica, pode-se considerar que a de Lei de Regulamentação da Profissão,
as Diretrizes para a formação de profissionais em Serviço Social e o Código de Ética, formam
um conjunto técnico que servem como base e subsídio para a prática do assistente social e a
formação teórica deste profissional. É preciso conhecer a realidade social de modo crítico,
fazendo uso de instrumentos que auxiliem a atuação de forma eficaz e não imediatista e
superficial. Os instrumentais são variados e devem ser usados de forma assertiva, efetiva e
que potencializem as ações e o trabalho do assistente social. Neste sentido, os principais
instrumentais utilizados pelo assistente social são: Visitas Domiciliares e Institucionais,
Relatórios e Pareceres Sociais, Observação Social, Entrevista, entre outros.
As intervenções sociais na UTI da FBHC são iniciadas no acolhimento aos familiares,
e são seguidas com a realização de uma entrevista, esta pode ser antes ou após as visitas, uma
vez que grande parte dos usuários não se encontram em condições de participar de uma
entrevista, seja por limitações devido ao estado de saúde e/ou porque podem existir conflitos
familiares e problemas que ao serem relembrados podem agravar o estado de saúde, devido as
emoções e aos sentimentos que venham a sentir. Diante de situações como as supracitadas,
opta-se por realizar a entrevista com o familiar mais próximo e/ou responsável pelo usuário.
Na realização da entrevista social é necessário técnica e empatia que segundo Cardoso (2008,
p.39),

Num processo de Entrevista Social, é necessário apurar a escuta, desenvolver
interesse em saber o que o outro realmente está dizendo e seus interesses.
Desenvolver uma atenção articulada com o processo de Observação Sensível.
(Grifos do autor).

Além da fala, que pode revelar dados importantes para compreensão dos agravantes
que levou o usuário a necessitar de cuidados intensivos, também pode se utilizar a observação
para obter informações que muitas vezes não foram ditas, mas que os gestos e/ou o silêncio
podem revelar, e para realizar esta leitura crítica o profissional necessita estar capacitado e
possuir habilidades nas dimensões: teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político.
Assim é que,

As técnicas que desenvolvemos para trabalhar, baseadas em estruturas teóricas,
sustentam as várias fases de uma entrevista social. Tem uma fase que se inicia
apresentação do profissional, que proporciona o estabelecimento de confiança,
vínculo; fase para colocar limites no contato, no tempo de entrevista; fases para
novos contatos, fase para inclusão das pessoas que se entrelaçam no jogo dos
relacionamentos, fase de intercambio dos serviços e parcerias e outras subjacentes
ao contato social (CARDOSO, 2008, p. 48).

E para adentra nos modos de vida dos usuários se faz necessário a criação do vínculo e
da confiança, e estes são adquiridos através de técnica e de conhecimento teórico, uma vez
que, além de explicar os objetivos do trabalho, tem que se deixar o usuário a vontade para
escolher se quer ou não participar desse processo, conforme preconizado pelo Código de Ética
Profissional, sobre a liberdade dos usuários como valor ético central. É através do processo da
entrevista social e da observação que pode se conhecer a história do usuário, sua estrutura
familiar, seus problemas intrafamiliares, suas dificuldades em acessar os direitos e os
equipamentos sociais disponíveis em sua comunidade, sua relação capital x trabalho, entre
outros aspectos que possibilite uma aproximação ao cotidiano vivenciado por estes e a
apreender suas lutas e resistências diante das dificuldades enfrentadas. Portanto, é a partir
desta compreensão, que se desenvolvem as intervenções das assistentes sociais cujo objetivo é
proporcionar a garantia dos direitos sociais, neste caso especifico o direito a saúde.

3- CONCLUSÃO

Na produção apresentada buscou-se discutir sobre a inserção do Serviço Social nas
residências multiprofissionais e a utilização do principal instrumento utilizado pelas
assistentes sociais residentes da FBHC. Diante do exposto, entende-se que a profissão passou
a ser reconhecida como da área da saúde, e também faz parte das profissões quem compõem

as residências multiprofissionais, e toda essa conquista faz parte da instrumentalidade
construída pela categoria profissional durante décadas.
A escolha pelo uso da técnica de entrevista social se deu pela vasta possibilidade de
informações adquiridas através desta, pois com a mesma os usuários podem se expressar
livremente contribuir para obtenção de dados que permitem compreender os determinantes
sociais que contribuem para o processo de adoecimento dos mesmos e desta forma realizar
intervenções sociais pertinentes na busca de proporcionar a garantia de direitos.
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A POLÍTICA DE SAÚDE E O SERVIÇO SOCIAL: UMA REFLEXÃO ACERCA DOS
SERVIÇOS NO ÂMBITO DO SUS.
Iara Barbosa de Sousa
Assistente Social residente- FBHC/UNIT.Email: iarabarbosa08@yahoo.com.br
Jeruzia Silva dos Santos
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Resumo
O exercício profissional do assistente social na área da saúde tem proporcionado ampliar o
olhar acerca das diversas realidades dos usuários que demandam serviços nesse âmbito.
Entretanto, o alcance da resolutividade tem se apresentado como um desafio quando
refletimos as prioridades de uma sociedade capitalista. Diante disso, o presente artigo revela
uma discussão acerca da rede de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde-SUS e como
uma equipe multiprofissional pode contribuir para o acesso e garantia de direitos sociais. Para
tal reflexão, tomam-se como subsídios os estudos evidenciados nessa temática, bem como a
experiência traçada enquanto assistente social residente em Terapia Intensiva. Ressalta-se,
ainda, que esse debate não busca um esgotamento do assunto, mas procura instigar demais
estudos para, também, contribuir com os usuários envolvidos.
Palavras-chave: Serviço Social. Residência Multiprofissional. UTI.

1-INTRODUÇÃO
A política de saúde é um tema abordado pela maioria da população e quase sempre
noticiado na mídia. Percebe-se que tal ênfase se dá na medida em que a saúde apresenta-se
como um interesse social que, por vezes, vem sendo negligenciado, ainda que existam
legislações específicas no sentido de garanti-la como um direito de todos. Nesse sentido,
busca-se abordar o tema de forma que proporcione uma reflexão acerca dos impasses
existentes.
O objetivo desta produção consiste em discutir o acesso a rede de serviços de saúde
dos usuários do SUS, e a internação destes nas Unidades de Terapia Intensiva – UTI’s da
Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC) de Aracaju/SE, bem como verificar a
participação do Serviço Social na assistência a esses usuários. Esta pesquisa tem sua
relevância por proporcionar discussões referentes ao trabalho desenvolvido pelos assistentes
sociais nas UTI’s, sendo que este vem sendo um campo de atuação profissional.
Para o Serviço Social sua relevância está centrada na produção de conhecimento sobre
o tema, visto que o assistente social tem se inserido em tais espaços sócio - ocupacionais e
poucas são as publicações acerca das ações desenvolvidas por este profissional nestes locais.
Logo, esta produção pode favorecer no repensar do pragmatismo ainda existente na profissão.
A produção teve como campo empírico as UTI’s da FBHC e a metodologia utilizada
foi a pesquisa bibliográfica, documental, bem como a observação participante enquanto
assistente social residente de terapia intensiva.

2- DESENVOLVIMENTO
A saúde é um tema bastante discutido por diversas categorias profissionais, e tal
debate se expandiu nos últimos anos pela necessidade de reforçar o que está previsto na
Constituição Federal de 1988, a qual estabelece que “a saúde é um direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de outros agravos”. Tal conceito remete ao reconhecimento dos aspectos
condicionantes deste processo, tais como a moradia, a alimentação, a renda, dentre outros.
Isso permite reconhecer a importância dos diversos sujeitos inseridos no processo de
cuidados dos usuários, compreendendo que a interação de uma equipe multiprofissional pode
proporcionar a conquista de bons resultados. Em uma fase tão fragilizada vivenciada tanto
pelos usuários quanto pelas famílias, o assistente social apresenta-se como um dos
profissionais que vem se inserindo nestas equipes.
O projeto ético-político do Serviço Social aborda a perspectiva de uma totalidade
social, o que se leva a afirmar que no âmbito da saúde não é possível tratar o sujeito levando
em consideração apenas a sua doença. Deve-se, portanto, atentar para todos os aspectos que
contribuem no processo de adoecimento, bem como as relações sociais envolvidas, visto que
as desigualdades presentes na sociedade capitalista causam diversos impactos no processo
saúde-doença.
Ressalta-se ainda que o Serviço Social é uma profissão de caráter interventivo e que
tem como objeto de estudo e intervenção a questão social, sendo esta, segundo Iamamoto
(2002), o conjunto das desigualdades da sociedade capitalista, que se expressam através das
determinações econômicas, políticas e culturais que impactam as classes sociais. Desta forma,
o assistente social na sua atuação profissional intervém de forma totalizante, dentro de uma
perspectiva crítica e capaz de entender como os determinantes e condicionantes sociais
interferem no processo saúde-doença dos usuários.
O próprio acesso ao serviço de saúde representa um importante fator a ser levado em
consideração, ainda mais quando abordamos a realidade de usuários com problemas críticos
que necessitam ser atendidos prontamente, a fim de evitar que danos irreversíveis possam ser
causados. Sendo que, diante das fragilidades do SUS, essa assistência nem sempre atende às
diretrizes previstas.
Em 2010 o Ministério da Saúde criou a portaria Nº 4.279/2010 em que estabeleceu
diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS. Tendo como
objetivo:

Promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com
provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e
humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em
termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência
econômica. (BRASIL, 2010)

Embora instituída tal portaria com a finalidade supracitada, o que se tem percebido no
cotidiano dos serviços de saúde é que a lógica de funcionamento da rede pelos níveis de
complexidade não vem funcionando dentro da lógica que se propunha, fazendo persistir
problemas como:

[...] a fragmentação da atenção, baixa resolutividade dos primeiros
níveis de atenção e a dificuldade de acesso aos níveis de maior
complexidade. A estruturação da assistência à saúde em
especialidades e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, efetivada
por meio de procedimentos de média e de alta complexidade,
possibilita a ocorrência de estrangulamentos na rede de serviços de
saúde. (OLIVEIRA, 2009, pag. 98)

Portanto no cotidiano da prática profissional ou enquanto usuário do SUS, problemas
como os acima mencionados tornam-se rotineiros e angustiantes tanto para profissionais que
nele atuam, quanto para os usuários que dele necessita. Isso ocasiona tanto prejuízos no
acesso ao atendimento, como na qualidade dos serviços ofertados.
Enquanto residentes em Terapia Intensiva, pode-se observar que muitas vezes a
dificuldade de acesso à rede de saúde tem contribuído com o agravamento de problemas préexistentes e tal fato, tem levado usuários a necessitarem de níveis de alta complexidade para
resolução do seu problema de saúde como, por exemplo, a internação em UTI.
Na Fundação Beneficente Hospital de Cirurgia- FBHC o atendimento aos usuários é
disponibilizado tanto nas enfermarias como nas UTI’s. Ressalta-se que, quando o usuário tem
a necessidade de ser internado em uma UTI, algumas questões mais delicadas devem ser
levadas em consideração, seja pela necessidade de cirurgia ou pela gravidade da situação.
A depender do caso, muitos usuários passam a ser submissos às decisões da família e
da equipe médica, visto que diante da gravidade por vezes, ficam incapacitados de se
expressar. Sendo assim, é fundamental que exista uma perspectiva de totalidade para que haja
resolutividade sobre a realidade apresentada.
Várias questões se relacionam à situação de pacientes críticos quando submetidos à
cirurgia como, por exemplo, as restrições sociais decorrentes do processo de adoecimento,
que muitas vezes interferem no pós - cirúrgico, quando o usuário não mais poderá exercer
atividades rotineiras. Daí a importância do papel exercido pela família, sendo esta o principal
responsável pelo acompanhamento desse usuário.
O assistente social é um dos profissionais que tem atuado diretamente no
atendimento a família destes usuários internados nas UTI’s da FBHC. A inserção de tais
profissionais na referida instituição em tal espaço sócio ocupacional ganhou maior
visibilidade a partir do ano de 2013, com a criação do Programa de Residência
Multiprofissional em Terapia Intensiva na instituição, na qual o Serviço Social é uma das
profissões que compõe tais equipes.
Amparadas pela Lei 8.662/1993, conforme diz no art. 4° ser competência do assistente
social: “[...] III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à
população;” bem como “XI - realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de

benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta,
empresas privadas e outras entidades” (Brasil, 1993). E ainda em consonância com a Política
Nacional de Humanização no que se refere a ser a Humanização a oferta de atendimento de
qualidade em que se articulam os avanços tecnológicos com o acolhimento, com a melhoria
dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais (Brasil, 2004).
Então, o trabalho desenvolvido pelas residentes de Serviço Social da FBHC dentro da
UTI tem se pautado em investigar de que modo os aspectos sociais, econômicos, políticos e
culturais dos usuários recebidos no serviço hospitalar, tem interferido nas condições de saúde
destes usuários. A partir do acolhimento e da escuta qualificada, sobretudo com as famílias
dos usuários internados, as residentes tem prestado orientações quanto às normas e rotinas
hospitalares, benefícios assistenciais e previdenciários, encaminhamentos para rede sócio
assistencial, intervenção nos conflitos familiares (quando estes podem interferir no processo
saúde-doença do usuário internado), além de ser o mediador entre os familiares e a equipe
multiprofissional.

3-CONCLUSÃO
Ao discutir a rede de serviços de saúde do SUS, buscou-se compreender a perspectiva
da garantia dos direitos nesse âmbito perpassando, portanto, pelo trabalho de equipes
multiprofissionais que contribuem com os usuários que demandam tais serviços. Nesse
sentido, o presente debate contribui para uma reflexão acerca da temática, revelando os
desafios que percorrem o contexto de uma sociedade desigual.
Por um lado tem-se legislações que garantem o acesso aos serviços de saúde dentro de
um sistema público, por outro, observa-se a força existente de um sistema que procura cada
vez mais avançar aspectos de uma saúde privatista. Nesse contexto, constata-se a importância
de profissionais envolvidos com a luta pela garantia de direitos, quer seja na propagação das
informações por meio de discussões, bem como nas orientações prestadas em seus espaços de
trabalho.
Enfim, considera-se que abordar as redes de serviços de saúde do SUS relacionadas às
diversas realidades dos usuários e profissionais é algo desafiador, mas composto de
possibilidades que não devem ser desperdiçadas. Trata-se de uma árdua caminhada, mas que
revelará novos avanços com melhorias para a população.
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O AGRICULTOR FAMILIAR COMO CLASSE TRABALHADORA RURAL
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Este trabalho tem como objetivo discutir o agricultor familiar numa perspectiva de classe.
A questão que o norteia consiste em entender a seguinte proposição: a exploração capitalista
no campo está apenas onde existem trabalhadores assalariados? E o agricultor familiar? Partese do pressuposto de que os processos de exploração e expropriação do capitalismo no campo
incorpora a produção do agricultor familiar em seu circuito, tornando-o um trabalhador
indireto para o capital. Em seu desenvolvimento, tratar-se-á sobre as determinações da
formação sócio-histórica brasileira, as particularidades do capitalismo no campo e os
processos de exploração da agricultura familiar.
Palavras-chave: Agricultor familiar, capitalismo, classe trabalhadora, formação sóciohistórica.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho é fruto de análise teórica sobre as categorias ‘classe social’ e ‘agricultor
familiar’, realizada de forma ainda incipiente por se tratar de compilações iniciais
apresentadas ao Programa de Mestrado em Serviço Social da UFS. O esforço aqui
empreendido se processará no estudo do agricultor familiar, identificando-o como ‘classe
social’ trabalhadora do campo determinada pelo capitalismo agrário.
Para tentar esclarecer esta relação, utilizar-se-á a mediação da formação sóciohistórica brasileira e suas particularidades na preservação de formas de trabalho não
capitalistas dentro da ordem do capital favorecendo o seu processo de acumulação. Em termos
organizativos, o trabalho está dividido em duas partes: a primeira abordará ‘as determinações
de classe na formação sócio-histórica brasileira’, já a segunda apresentará diretamente ‘o
agricultor familiar como classe trabalhadora rural para o capitalismo agrário’.

2. AS DETERMINAÇÕES DE CLASSE NA FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA
BRASILEIRA
A constituição da sociedade de classes brasileira acompanha as vias não clássicas do
desenvolvimento capitalista nacional e sua posição periférica na divisão internacional do
trabalho, bem como as particularidades decorrentes do seu processo de formação social,
sinalizando para uma estrutura de classes complexa correspondente ao capitalismo à
brasileira. Isto é, se a divisão da sociedade em classes sociais é típica do modo de produção
capitalista, tendo sua origem na contradição entre capital e trabalho que polariza o
antagonismo entre duas classes fundamentais: burguesia e proletariado; este pressuposto, de
caráter universal, deve ser mediatizado para atender as especificidades de determinações
conjunturais decorrentes do processo de formação social de países como o Brasil.
Em um contexto de capitalismo clássico as classes sociais se determinam,
inicialmente, na esfera da produção de acordo com o papel que desempenham e do lugar que

ocupam no processo produtivo, levando-se em consideração o tipo de propriedade que os
indivíduos possuem; as relações de exploração que estabelecem entre si e as formas de
enfrentamento decorrentes dos conflitos de classes por interesses opostos (MONTAÑO,
2010). Assim é que ganha visibilidade a classe dos proprietários dos meios de produção e a
dos proprietários da força de trabalho que se ligam numa inevitável relação de exploração e
alienação.
Já no capitalismo periférico as determinações de classe apresentam-se mais complexas
não havendo uma polarização nítida entra as classes fundamentais em determinados setores da
economia, uma vez que coexistem arranjos de relações de trabalho e constituições de classes
novas ou pré-capitalistas que são diversas daquelas fundamentais, mas que são funcionais ao
capital e por isso não devem ser entendidas como formas transitórias. Segundo Montaño
(2010, p.85), Marx compreendia classe social como,
[...] uma categoria propriamente dialética e em movimento: sendo fundada
num modo de produção específico, a) ela apresenta uma dimensão estrutural
que determina sua gênese e simultaneamente contém contradições e formas
de enfrentamento que marcam seu movimento – no MPC a primeira
determinação é a relação capital-trabalho; b) ela assume determinações
diversas em variados contextos históricos – no centro e na periferia do
capital em contexto de expansão e recessão, de correlações de forças
diversas etc.; c) ela é inseparável da consciência de classe e das lutas de
classes (grifos do autor).

A sociedade de classes no Brasil, portanto, poderá ser mais bem compreendida se
forem desveladas as determinações da sua constituição sócio-histórica. Esta tarefa, porém,
excede os limites deste trabalho, cabendo agora tão somente apontar alguns elementos da
formação social brasileira que poderá contribuir para o entendimento do agricultor familiar
como classe trabalhadora rural.
Resgatando-se as relações de trabalho no campo durante o processo histórico de
formação da sociedade brasileira, observa-se que em seu período colonial, o Brasil cumpriu a
função “de instrumento de acumulação de capital” (MELO, 2009, p. 34), sendo complementar
a economia metropolitana num momento de desenvolvimento do capitalismo mundial em sua
fase mercantil. Para isto, foram instituídas relações de trabalho correspondentes a modos de
produção diversos que foram refuncionalizadas a fim de se tornarem elementos de
acumulação. Destaca-se o trabalho compulsório de escravos negros que foi a mola mestra da
exploração colonial, associada ao latifúndio e a monocultura de exportação (PRADO
JÚNIOR, 2006). Evidencia-se, também, o trabalho servil, que já existia na colônia no setor de
produção de alimentos para a subsistência, praticado por pequenos arrendatários que deviam
ao proprietário da terra uma renda. O trabalho servil aparece com maior ênfase na crise do
trabalho escravo com a instituição da força de trabalho imigrante num regime de colonato que
recria uma forma de servidão no Brasil em um período de transição para o trabalho
assalariado (MARTINS, 2013). Tanto o trabalho servil quanto o escravo foram relações
sociais de produção reinventadas pelo capital comercial e instauradas na colônia para seu
proveito (MELO 2009).
A economia colonial caracterizou-se pela predominância da estrutura agrárioexportadora e pela intensa exploração do trabalho em regime escravo ou servil. A instituição
do capitalismo moderno, presumindo a dominação burguesa, exigia a eliminação de entraves
para a introdução de relações de produção efetivamente capitalistas tanto no campo como na

cidade. Para isto era necessário criar condições objetivas para a oferta de mão de obra livre e
assalariada que caracteriza a subsunção real do trabalho ao capital. Esta medida significava a
eliminação de um dos seus principais entraves: o trabalho escravo.
A modernização conservadora da economia brasileira, porém, não eliminou todos os
resquícios do seu passado colonial. A manutenção da estrutura agrária, a refuncionalização do
latifúndio em empresa capitalista agrária, o patrimonialismo e a dominação política foram
incorporados à nova ordem capitalista moderna sendo operada por um acordo entre as frações
da classe dominante no bloco hegemônico no poder que promoveram uma revolução burguesa
‘pelo alto’, a partir da aglutinação de interesses das velhas oligarquias agrárias e da classe
burguesa numa espécie de “democracia restrita” (FERNANDES, 2005).
O ‘moderno’ nasce através da mediação do ‘arcaico’ e isto pode ser percebido também
nas relações de produção, onde se promove um arranjo entre antigas estruturas produtivas
adequadas para acumulação originária e outras predominantemente modernas de acumulação
de capital (FERNANDES, 2005). Assim, ao lado do trabalho assalariado se mantém relações
arcaicas totalmente articuladas à reprodução ampliada do capital como a agricultura familiar,
a peonagem, o regime de parceria e a informalidade nas relações de trabalho, sobretudo no
campo. De acordo com Iamamoto (2008 p. 131),
Dessa herança, permanecem tanto a subordinação agrícola aos interesses
exportadores, quanto os componentes não capitalistas nas relações de
produção e nas formas de propriedade, que são redimensionados e
incorporados à expansão capitalista [...] Esse mesmo desenvolvimento
incorpora e recria a pequena produção mercantil simples – parceiros,
pequenos arrendatários, posseiros – submetendo-a aos jugo do capital
(comercial, industrial, financeiro) e à renda fundiária.

Assim, dada às particularidades do desenvolvimento capitalista no Brasil a estrutura de
classes sociais se mostra sempre mais complexa e necessita de algumas mediações necessárias
para o seu desvelamento. No caso específico da agricultura familiar, apesar da incipiente
identidade de classe como trabalhadora, observa-se que ela sofre a hegemonia das classes
dominantes e também é explorada pelo capital à medida que produz mais-valia que é
apropriada por este. Para compreender esta relação de exploração é necessário fazer algumas
breves considerações.

2.1 O agricultor familiar como classe trabalhadora rural para o capitalismo agrário
No tocante à realização do capitalismo no campo, observa-se que este não acontece
diretamente como na indústria, o capital aí se constitui a partir da mediação da renda da terra1
que pressupõe a propriedade fundiária. A terra enquanto bem natural não é fruto do trabalho
humano não podendo ser reproduzida ao seu bel prazer, o que cria as condições necessárias
para a subsunção da terra ao capital através da renda é a forma histórica de sua apropriação
caracterizada pelo monopólio da propriedade fundiária.

1

A renda fundiária diferencia-se em duas formas normais: 1) a renda absoluta que é fruto do simples monopólio
da terra e deriva do direito do proprietário de cobrar um tributo pela sua utilização. 2) renda diferencial que
deriva da possibilidade de extração de um lucro extraordinário na exploração da agricultura capitalista através de
investimento em progresso técnico (SILVA, 1981).

O grande capitalista de posse da propriedade pode exigir o pagamento de uma renda
para permitir a sua exploração (OLIVEIRA 1987). O agricultor familiar, especificamente, não
pode dispor da renda fundiária simplesmente por ser proprietário - que seria a renda absoluta a terra que possui é ele próprio quem trabalha juntamente com a sua família. Também não
consegue usufruir da renda diferencial, porque sua produção é pequena e incapaz de atingir
um lucro extraordinário, pois as suas condições de produção são modestas, “[...] geralmente
estão em terras inférteis e não mecanizadas, também não têm capital para reinvestir na terra e
poder competir no mercado, pois produzem e recebem em cima do trabalho necessário”
(ENGELBRECHT, 2011, p.42). Sua renda é uma renda camponesa, sua produção gira em
torno do trabalho necessário para a reprodução da família como condição de sobrevivência.
Logo, apesar de manter a propriedade da terra o agricultor familiar não pode ser identificado
como um capitalista.
Na contrapartida, a produção do agricultor familiar aparece como autônoma estando
desvinculada do circuito de mercado porque o capital não interfere diretamente no seu
processo de trabalho, sua produção aparenta ser livre da interferência de fatores externos,
dando-lhe a ilusão de que é ele quem decide quanto, como e para que produzir (MARTINS,
2012). Isto decorre do fato de que este dispõe dos meios de produção e, por isto, o fruto do
seu trabalho, aparece como se fosse sua propriedade porque o que ele vende é o seu produto e
não a sua força de trabalho (Ibid.). Em condições normais, o que este vende no mercado é o
que excede as necessidades de sobrevivência de sua família. Entretanto, mesmo que ele
direcione uma pequena parte de sua produção ao mercado, ela já deixa de ser autônoma
porque,
[...] os 10% que vende, já o atrelam ao mercado, já o articulam com as
exigências da produção mercantil. Como consequência, esses 10% são
cruciais para comprar a enxada, enxadão e outros elementos indispensáveis
para a continuidade dessa economia” (IANNI, 1984, p. 149).

A exploração da agricultura familiar pelo capital ocorre através de mecanismos que o
capital cria, para extrair de forma indireta um valor excedente, uma renda, se configurando
como um processo sistemático de transferência de valor que ocorre na esfera da circulação
(BARTRA VERGÉS 2011). De modo sintético, esta transferência se realiza quando o
agricultor familiar vende o seu produto no mercado capitalista por um preço inferior; compra
os insumos agrícolas ou alimentos para consumo familiar por um valor que excede o preço de
mercado; quando aliena parte de sua força de trabalho para complementar a sua renda
camponesa ou quando contrai empréstimos junto ao banco para custear as despesas com a
lavoura, pagando-lhe uma renda em forma de juro.
Essa subordinação da agricultura familiar ao capital é perversa porque não existe
subsunção real do trabalho ao capital, apenas formalmente, tornando-o proprietário nominal
tanto de sua terra quanto do seu produto porque na verdade é o capital quem se apropria da
mais-valia produzida. Nesta relação perversa com o capital, o agricultor familiar dificilmente
percebe que está sendo explorado pelo capitalismo porque a dominação que este exerce é
indireta, tornando-se, por vezes, invisível.

3. CONCLUSÃO
A compreensão do processo de produção e reprodução do capitalismo no campo e os
mecanismos que agregam o agricultor familiar neste circuito, tornando-o trabalhador indireto

para o capital e atestando a sua condição de classe, devem ser de interesse do Serviço Social,
tendo em vista que é este homem simples, empobrecido pelo desenvolvimento capitalista no
campo, que é o sujeito de atendimento das políticas sociais e, por conseguinte, dos/as
assistentes sociais.
Não raras vezes, estes profissionais desconhecem as especificidades das demandas dos
sujeitos do campo por não compreender o mundo rural em sua particularidade, como espaço
de produção e reprodução das contradições inerentes ao capitalismo, mas também como
espaço de vida e de trabalho.
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RESUMO:
Este trabalho tem o objetivo de apresentar brevemente alguns
aspectos do Movimento de Reconceituação, evidenciando
algumas conquistas e equívocos de tal processo. O movimento,
típico da América Latina, teve como conquista primordial o
questionamento ao perfil tecnicista, que os assistentes sociais
vinham desempenhando. Além disso, o movimento desencadeou
alguns equívocos, a exemplo da aproximação enviesada do
marxismo.
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ABSTRACT:
This paper aims to briefly introduce some aspects of
Reconceptualization Movement, highlighting some of the
achievements and mistakes of such a process. The movement,
typical of Latin America, had as its main achievement
questioning the technicalities profile, that social workers were
carrying. In addition, the move triggered some misconceptions,
such as the biased approach of Marxism.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho versa sobre o Movimento de Reconceituação, fenômeno simbólico da
América Latina. O movimento caracterizou-se enquanto momento peculiar na trajetória do
Serviço Social, que significou o rompimento político e a efervescência de questionamentos as
bases conservadoras da profissão, especialmente a prática burocrática e tecnicista, próprios do
Serviço Social Tradicional.
A reflexão teórica aqui proposta tem como substrato a perspectiva dialética,
orientadora na condução do trabalho, a contribuir para o processo de desvelamento dos
determinantes do Movimento em questão. Nesta perspectiva, o trabalho tem o objetivo de
apresentar brevemente alguns aspectos do Movimento de Reconceituação, evidenciando
algumas conquistas e equívocos de tal processo.

2. A TRAJETÓRIA DO MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO
Um relevante passo na trajetória do Serviço Social foi o intitulado Movimento de
Reconceituação, datado de 1965 até meados de 1975, sendo liderado por países da América
do Sul, Chile, Argentina e Uruguai, e posteriormente incidindo no Brasil. Conforme análise
de Netto (2005), o Movimento de Reconceituação se constituiu enquanto um processo
contraditório e heterogêneo, tendo como expressão central, o questionamento ao Serviço
Social Tradicional, direcionado pelos imperativos da burguesia, mediante a prática
burocratizada, reiterativa e empiricista.
A divergência do movimento revelava-se em relação às abordagens teóricas, aos
procedimentos operacionais e as práticas burocráticas do tradicionalismo profissional. O
assistente social, inserido na dinâmica do capital, se relacionava como parte dos aparelhos
administrativos do Estado, no sentido de dar respostas psicossociais as expressões da questão
social, por meio de trabalhos em grupo o no trato individual.
O processo de questionamento destas bases conservadoras da profissão está articulado
à conjuntura internacional, considerando as contraditórias ondas de crescimentos e decadência
do capital em todo o globo. Instala-se nos finais dos anos 1960 e início de 1970 uma profunda
crise do capital, que desestabilizou as estruturas sociais dos países ricos e consequentemente
dos periféricos, haja vista a intrínseca relação entre ambos. A desaceleração da economia
mobilizou a classe trabalhadora na tentativa de melhores condições de vida e de trabalho,
influenciando no desenvolvimento de diversas manifestações, de vários movimentos sociais,
tais sejam: mulheres, negros, jovens, etc, que lutavam pelos seus direitos. Esse breve cenário
político sinalizado foi palco para insatisfações com a ordem burguesa e suas instituições,
proporcionando o terreno fértil para o desenvolvimento do movimento de Reconceituação.
A indignação da população latino-americana contra o poderio norte americano levou
os movimentos da classe trabalhadora as ruas. Em represália as manifestações afloradas, os
Estados Unidos apoiaram diversos golpes de estado na América Latina, no sentido de manter
sua dominação nesta região. De acordo com Alayón (2005) houve uma invasão da ditadura
nos países da América do Sul, a Argentina estava na ditadura desde 1966 a 1973 e
posteriormente de 1976 a 1983, Uruguai de 1973 a 1984, Brasil de 1964 a 1985 e por fim,
Chile de 1973 a 1990. Este movimento contrário a Reconceituação, firmado pela instauração
das ditaduras enfraqueceu o movimento na América Latina, denominado por Netto (2005),
como inconcluso.
No entanto, tal interrupção, não impediu anteriormente o êxito alcançado pelo
movimento, pois o estouro dessas significativas transformações ocorridas em nível
internacional instigou os assistentes sociais, inquietando-os em relação ao papel que o Serviço
Social estava exercendo. Questionou-se sobre a sintonia entre os aportes teóricos e a relação
como os novos sujeitos políticos emergentes.
A Reconceituação do Serviço Social teve como protagonista, um grupo de
profissionais de vanguarda, especialmente da América do Sul, que indagava sobre o forte
tradicionalismo, e, sobretudo, acerca da intervenção acrítica desenvolvida pelos assistentes
sociais no seu cotidiano profissional. A articulação do movimento foi se firmando mediante a
realização de diversos encontros, com a finalidade de debater sobre as questões relativas à
profissão.
Conforme análise de Netto (2004), o primeiro passo marcante desta relação
internacional foi o I Seminário Regional Latino-Americano de Serviço Social, realizado em

Porto Alegre, em maio de 1965, e contou com a participação de profissionais da Argentina,
Chile e Uruguai, sendo realizado posteriormente nestes países supracitados, fortalecendo
assim, o fôlego do movimento. A união destes profissionais se caracterizava pela sua
heterogeneidade, a frente profissional foi composta por

[...] dois grandes segmentos: um deles apostava numa espécie de
aggiornamento do Serviço Social, capaz de modernizá-loa pontode torná-lo
compatível com as demandas macrossocietárias, vinculando-o aos projetos
desenvolvimentistas de planejamentos social; outro, constituído por setores
mais jovens e radicalizados, jogava numa inteira ruptura com o passado
profissional, de modo a sintonizar a profissão com os projetos de
ultrapassagem das estruturas sociais de exploração e dominação. ( NETTO,
2005, p.10- grifos do autor)

O movimento alcançou triunfos para profissão, a conquista substancial foi à recusa do
assistente social como um agente técnico puramente executivo, Netto (2005). O autor
esclarece que a Reconceituação questionou tal atribuição do Serviço Social, argumentando ser
necessário expandir o leque profissional, no sentido de novas atribuições profissionais.
Lutava-se pelo desenvolvimento teórico, para aprimorar seu fazer profissional, inclusive a
inserção da pesquisa como atributo do Serviço Social.
A lógica do profissional puramente técnico rompia com a capacidade de reflexão,
dando respostas imediatas as expressões da questão social. O assistente social concentrava-se
em solucionar os problemas dos usuários imediatamente, ancorado nos aparelhos burocráticos
de Estado. Desse modo, a reinvindicação era por uma participação maior no processo de
planejamento e análises das políticas sociais, e não somente como um reprodutor e executor
das políticas.
De acordo com Netto (2005), além dessa conquista supramencionada, a
Reconceituação, atingiu outras vitórias, antes impossibilitados pelo Serviço Social
Tradicional. As provocações suscitadas pelo movimento possibilitaram: interlocução com as
ciências sociais- abriu-se novos espaços de diálogos com o pensamento social
contemporâneo, até mesmo a aproximação com o marxismo; inovação com o pluralismo
profissional- rompimento com a vertente homogênea do tradicionalismo, incitando o debate
plural na categoria; exaltação da dimensão política da profissão- explicitou o posicionamento
político, característico de qualquer intervenção social.
Ainda sob a luz da análise de Netto (2005), o movimento trouxe consigo alguns
equívocos que rebateram negativamente no Serviço Social, a valorização do caráter político
da profissão, ocasionou um ônus, o ativismo político, concretizado na militância,
direcionando os assistentes sociais a ações de cunho voluntário ou heróico. Outro equívoco
foi o contato enviesado com o marxismo, concretizado por meio das leituras de “segunda
mão”, em que a fonte original o próprio Marx foi ignorado, o que implicou em interpretações
errôneas sobre a sua obra. Nas palavras de Iamamoto

[No] acercamento da Reconceituação aos múltiplos “marxismos”, constatase que o personagem mais ausente é o próprio Marx. Em outras palavras: foi
a aproximação a um marxismo sem Marx. O resultado foi um universo

teórico presidido por fortes traços ecléticos[...]potenciado por uma herança
intelectual e política de salientes raízes conservadoras e positivistas, da qual
o Serviço Social é caudatário e contra a qual se insurgia o movimento de
reconceituação. (1998, p. 211-212).

A problemática aproximação com o legado de Marx, através de teóricos como Louis
Althusser, Mao Tse- Thung, Paulo Freire, entre outros, induziu o Serviço Social a um
ecletismo explícito, a partir desta salada teórico-metodológica no seio da Reconceituação. A
influência de Paulo Freire no processo foi evidente, a discussão da obra Pedagogia do
Oprimido suscitou inquietações, sobretudo no que diz respeito ao homem como protagonista
da sua própria história, questionando as práticas dos assistentes sociais e sua participação
política no desenvolvimento do fazer profissional. O contato com Freire conduziu a um
julgamento equivocado, os fundamentos da filosofia freireana foram confundidos com as
interpretações do pensamento marxista.
Apesar do marxismo ter sofrido com análises enviesadas do movimento de
Reconceituação, não se pode negar o avanço do Serviço Social, pois foi a partir disso que a
categoria problematizou um novo pensar sobre a formação e o exercício profissional.

3. CONCLUSÃO
O movimento de Reconceituação, permeado por diversas contradições desde sua
gênese, possibilitou fissuras e aceitação dos diversos setores da categoria. Nesta direção,
evidenciou-se conquistas, como o rompimento com o perfil tecnicista vigente, e equívocos
como a aproximação ao marxismo. Esse processo heterogêneo possibilitou ao Serviço Social
refletir sobre sua dinâmica teórico-prática, e questionar-se cada vez mais diante de seu
processo de formativo.
Por fim, pondera-se que o trabalho sinaliza determinadas questões consideradas
proeminentes para a concretização da Reconceituação, no entanto, esse tema não se exaure
neste espaço, dando margem a outras problematizações.
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RESUMO:
Este artigo tem o objetivo de suscitar o debate das concepções
endogenista e histórico-crítica. A concepção endogenista é
caracterizada por posicionamentos conservadores diante da
profissão, e consequentemente refletirá nas ações dos
profissionais que dela se apropriarem. Já a concepção históricocrítica analisa que a profissão se desenvolveu em virtude dos
acontecimentos sócio-históricos, considerando as condições
objetivas de cada momento.
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ABSTRACT:
This article is intended to provoke discussion of endogenist and
historical-critical conceptions. The endogenist design is characterized
by conservative positions on the profession, and therefore reflect the
actions of professionals who will take ownership. Already the
historical-critical approach analyzes the profession has developed
because of the socio-historical events, considering the objective
conditions of each moment.
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1.INTRODUÇÃO
A trajetória do Serviço Social se consolida, no plano histórico, como uma profissão
repleta de contradições, avanços e dilemas que fomentam o pensar profissional. Em
decorrência disso, o Serviço Social foi se legitimando enquanto profissão vinculada ao
desenvolvimento sócio histórico, o que acaba implicando diretamente em qualquer reflexão
que busque desvelar sua dinâmica teórico-prática. Diante desse movimento, emergem vários
processos indispensáveis para compreender a concepção atual da profissão, fermentada no
interior da categoria pelos teóricos, a exemplo de Carlos Montaño.
Neste sentido, o artigo tem o objetivo de expor o debate das concepções endogenista e
histórico-crítica, que fermentam no interior da profissão. A reflexão aqui proposta, através da
perspectiva dialética, buscará sinalizar alguns posicionamentos de autores sobre a origem da
profissão.

2. CONCEPÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL: AVANÇOS E RETROCESSOS
Para entender o Serviço Social e sua concepção é preciso compreender algumas
ponderações presentes na literatura da área e seus desdobramentos recentes. A emergência da
profissão tem suscitado análises teóricas que podem repercutir nos múltiplos espaços de
discussões da categoria, entre eles a formação profissional. Dessa forma é que trata-se aqui,
articuladamente, o debate sobre a gênese da profissão e o modo como este se desdobra em
diferentes concepções a respeito desta que definem/orientam sua operacionalização e,
sobretudo, seu tratamento enquanto conteúdo da formação profissional. Conforme Montaño
(2007) este debate pode ser exposto distinguindo-se duas linhas teóricas opostas: a
perspectiva endogenista e a histórico-crítica.
A perspectiva endogenista define a profissão pela evolução e profissionalização das
práticas de ajuda, caridade e filantropia. Tal tese fundamenta-se nas primeiras práticas de
ajuda, sendo embasada teoricamente nas obras de alguns autores, sobretudo Tomás de
Aquino. Esta concepção prima pela análise “interna” da profissão, ou seja, esta é observada a
partir de si mesma, olvidando dos fatores externos, que são inerentes aos processos sociais,
tendo em vista que o desenvolvimento do Serviço Social não é um fenômeno desarticulado da
história, da sociedade. É preciso enfatizar que apesar dos seguidores dessa perspectiva
situarem o Serviço Social nas etapas da história, os mesmos não consideram o processo
histórico, como fundamento ou determinante da gênese do desenvolvimento profissional.
A concepção endogenista é ostentada por autores de diferentes posições políticoideológicas e teórico-metodológicas. De acordo com Montaño (2007), a tese endogenista está
presente em autores oriundos do Serviço Social Tradicional; entre os que compreendem os
antecedentes da profissão como qualquer forma anterior de ajuda – por vezes regressando,
inclusive à Idade Média – e, por fim, aos que vinculam as formas de ajuda, organizadas e
articuladas à questão social. Nesse sentido, autores como Herman Kruse, Ezequiel AnderEgg, Natálio Kisnerman, Boris Alexis Lima, Balbina Ottoni Vieira, dentre outros
compartilham tal concepção.
O posicionamento de Boris Alexis com relação à origem do Serviço Social é baseado
na assertiva da caridade, beneficência, procedentes da Idade Média. O mesmo ainda identifica
fases históricas da profissão como: pré-técnica, técnica, pré-científica e a científica. Outra
análise é a de Balbina Ottoni Vieira que considera o nascedouro do Serviço Social desde que
a humanidade existe. Nas suas palavras a profissão emergiu

[...] como fato das civilizações onde viveu; com este ou outro nome, existiu
desde que os homens apareceram na Terra. Admitindo ser o Serviço Social
─ ajuda ou auxílio aos outros ─ um fato social, isto é, um modo de fazer
constante e geral na amplitude de uma determinada sociedade [...] Assim,
um dos fatores que nos permitirão compreender o Serviço Social de hoje é o
estudo das formas passadas de ajuda ao próximo, da caridade, da filantropia,
situadas dentro do contexto em que se desenvolveram, realizadas por
homens que possuíam uma determinada mentalidade e dispunham de
recursos utilizados de maneira específica.(VIEIRA,1989, p. 13-15).

Esta proposição, sustentada por Vieira, aponta para o Serviço Social como uma
evolução da caridade e da filantropia sendo que, na passagem de cada período histórico, o que

se transformava era o seu modo de operacionalização e a sua organização, persistindo, no
entanto, a essência da ajuda. Nessa concepção a historicidade é tratada de forma acidental e
espontânea, salientando também a desconsideração do papel social da profissão.
Outra questão a ser ressaltada, nessa ótica, é a ausência de posicionamento político
quanto à função socioeconômica do assistente social. Tais proposições reforçam a segregação
entre os processos sociais como se a trajetória do Serviço Social fosse construída dissociada
da sociedade. Em síntese, tal concepção reforça as amarras do Serviço Social a um
pensamento tradicional, pautado numa visão acrítica da realidade, retratando a profissão sob a
concepção endógena. Como observa-se a seguir, essa forma de explicar e fazer o Serviço
Social tem expressões ainda hoje no modo como se analisam a gênese e a definição da
profissão. No que diz respeito à vertente histórico-crítica, antagônica à endogenista, a mesma
trata o surgimento da profissão mediante outra análise, que consiste na indicação do Serviço
Social proveniente da

[...] síntese dos projetos político-econômicos que operam no
desenvolvimento histórico, onde se reproduz material e ideologicamente a
fração de classe hegemônica, quando, no contexto do capitalismo na sua
idade monopolista, o Estado toma para si as respostas à questão social.
(MONTAÑO, 2007, p.30).

A orientação por uma análise histórico-crítica permite traçar a gênese da profissão
através da compreensão histórica, respaldada pelo movimento dialético, entendendo o
assistente social como um profissional munido de posicionamento político, inserido numa
sociedade permeada pela luta de classes e por vários determinantes. Compartilham desta
concepção vários autores filiados teoricamente ao pensamento de Marx, mesmo que de
formas discrepantes, a saber: Marilda Iamamoto, Raul de Carvalho, Maria Lúcia Martinelli,
José Paulo Netto, dentre outros.
Desta forma seguindo esta linha de raciocínio, Iamamoto situa a profissão a partir do
processo histórico, ponderando a participação do assistente social na reprodução da luta de
classes, caracterizada pela contradição, ou seja, o exercício profissional do assistente social
perpassa por essa disputa de classes, intermediada pelo papel do Estado neste cruzamento. O
debate teórico desta concepção avança acentuando, portanto, que é na implementação de
políticas sociais que se gesta e se consolida o Serviço Social. É importante esclarecer que a
lógica de tais políticas sociais advém da era monopolista, como responsabilidade do Estado, já
que as expressões da questão social acentuam-se nesse período.
Nesse sentido as contribuições de José Paulo Netto (1992) foram de fundamental
relevância para aprofundar esse debate, tendo em vista que este autor faz uma análise
sistemática sobre a origem da profissão, destacando que o percurso do Serviço Social não é
determinado pela evolução da ajuda ou racionalização da filantropia, e sim pela sua
vinculação à dinâmica monopólica do capital.
O panorama favorável para a implementação dessa nova fase do capitalismo, a
monopolista, se oportuniza mundialmente no século XIX, com a denominada revolução
industrial. Concomitante ao aumento do lucro cresceram, exorbitantemente, as mazelas
sociais que atingiam à classe trabalhadora da época. É nessa problemática que se encontra a
contradição do capitalismo, já que o mesmo possui a grande capacidade de expandir as forças

produtivas e, portanto, de atender todas as necessidades sociais de reprodução da humanidade.
No entanto, a desigualdade social e a pauperização continuam se reproduzindo em escala
crescente.
Para além das questões mencionadas, é na fase monopolista que se acentua a
exploração dos trabalhadores, miséria, pobreza, entre outros entraves. É nesse contexto que o
aparelho estatal necessitava dar respostas à denominada questão social e suas expressões, haja
vista que tais problemas causavam constantes tensionamentos entre a classe trabalhadora e o
empresariado, ameaçando a reprodução da ordem social. Assim, o Estado estabelece vínculo
com as classes da sociedade já que o mesmo precisa de legitimação, tanto da classe dominante
no atendimento as suas exigências, bem como da classe trabalhadora acatando alguns de seus
interesses. A partir dessas considerações as transformações sociais são evidentes,
principalmente no que se refere à participação estatal nos processos sociais, sendo possível
compreender o surgimento da questão social e do modo como esta serve de alicerce para a
gênese da profissão.

Através da política social, o estado burguês no capitalismo monopolista
procura administrar as expressões da “questão social” de forma a atender às
demandas da ordem monopólica conformando, pela adesão que recebe de
categorias e setores cujas demandas incorporam sistemas de consenso
variáveis, mas operantes. (NETTO, 1992, p.26-27).

Com a instituição das políticas sociais nesse período, necessitava-se de uma gama de
profissionais para operacionalizá-las. Assim foram surgindo novas profissões, entre elas o
Serviço Social, profissão, segundo Netto, executora terminal de políticas sociais. Desta
forma, o autor explica que o Serviço Social não se desenvolve a partir de si mesmo, pelo
contrário, necessita dos determinantes externos para dar sentido e movimento à sua trajetória.
A emergência da categoria desvelou-se mediante a um processo histórico em que a luta de
classes é seu reflexo mais expressivo, considerando a nova configuração do Estado e da
ordem capitalista, a era dos monopólios.
Maria Lúcia Martinelli também problematizou sobre o surgimento da profissão,
menciona-se o posicionamento da mesma, em texto de 1978, que, segundo Montaño, reforça a
teoria da perspectiva endogenista. Trata-se da premissa que considera o Serviço Social em sua
versão moderna como “o estágio profissionalizado de um conjunto de práticas anteriores.”
(MARTINELLI, 1978 apud MONTAÑO, 2007, p.85- grifos do autor). Em versão mais
recente dessa elaboração a autora pondera também que na

[...] Inglaterra, o resultado material e concreto dessa união [entre Estado,
Igreja e Burguesia] foi o surgimento da Sociedade de Organização da
Caridade em Londres, em 1869, congregando os reformistas sociais que
passavam agora a assumir formalmente, diante da sociedade burguesa
constituída, a responsabilidade pela racionalização e pela normatização da
prática da assistência. [Assim surgiam] os primeiros assistentes sociais,
como agentes executores da prática da assistência social, atividade que se
profissionalizou sob a denominação de Serviço Social [...] (MARTINELLI,
1995, p.66).

Nessa argumentação percebe-se a tentativa de apresentar o Serviço Social como
evolução da assistência, secundarizando a análise do capitalismo monopolista, e as
determinações desse período, não obstante elas estejam presentes na análise em questão. O
que parece ocorrer, neste caso, é uma visível lateralização desses aspectos como
determinantes em nome de aspectos visivelmente endógenos, como a “racionalização técnica
da assistência”.
Reflete-se que a elaboração de Martinelli é emblemática de uma determinada forma de
tratar o embate entre estas concepções que são bastante diferenciadas e não devem ser
“mescladas”. Ela, assim como possivelmente outros profissionais, quando “misturam” essas
concepções, podem estar reforçando e/ou atualizando a perspectiva endogenista na atualidade.
O que aponta-se, portanto, é que apesar de sua forte vinculação ao Serviço Social Tradicional,
a atualidade do debate sobre a perspectiva endogenista está em salientar como algumas de
suas mediações não foram superadas e se fazem bastante presentes.

3. CONCLUSÃO
Compreende-se assim, que a discussão sobre as concepções endogenista e históricocrítica mostram-se bastante pertinentes em se tratando de formação e atuação profissional em
Serviço Social. Em decorrência disso, o entendimento desse debate é fundamental, pois ele
refletirá as posturas das intervenções profissionais, a ser embasado ora pela perspectiva
histórico-crítica ora pela tese endogenista. A análise aqui proposta sinalizou algumas questões
para o debate sobre essas teses problematizadas por Montaño, considerando que tal discussão
não se esgota nesse espaço, visto os limites desse trabalho.
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RESUMO:
Este trabalho é fruto do referencial teórico construído ao longo da construção do
trabalho de conclusão de curso, intitulado “A expressões da dimensão investigativa do
Serviço Social Brasileiro: um estudo a partir de produções científicas (20002013).”.Tem como objetivo apresentar uma breve reflexão teórica sobre o método
marxista e o processo de inserção no Serviço Social brasileiro.
Palavras-chave: Marxismo. Serviço Social. Formação Profissional.
1. INTRODUÇÃO
O processo de ruptura com o Serviço Social tradicional inicia-se no período da
ditadura militar; porém, é durante o movimento de luta pela democratização do país que
se torna possível uma profunda renovação da profissão, diante da construção de novas
respostas profissionais, sejam teóricas, práticas e políticas.
A renovação referida se sustenta, principalmente, com a inserção da perspectiva
marxista no Serviço Social brasileiro, essencialmente a partir dos anos 1980. Foi
quando ocorreram significativas transformações na profissão, resultando no seu
amadurecimento intelectual. Essa aproximação ao arcabouço marxista permitiu a
construção de análises para além dos aspectos meramente voltados a profissão,
compreendendo-a dentro da divisão social do trabalho no sistema capitalista, seus
elementos contraditórios e complexos, a partir de uma visão de totalidade
2. DESENVOLVIMENTO
A teoria social de Marx tem como princípio a primazia do real sobre o
pensamento, pois analisa a interação existente entre o sujeito e o objeto, supondo sua
unidade. Ou seja, parte-se do pressuposto de que primeiro existe o objeto para depois
existir o pensamento sobre ele, ao mesmo tempo em que identifica o processo de
transformação que o sujeito - o homem - sofre no decorrer do processo de
transformação da realidade.
O método materialista histórico dialético compreende o trabalho como categoria
fundante da sociabilidade, categoria esta que possibilita a distinção entre o homem e os
outros animais devido a sua capacidade de projetar finalidades, sua capacidade

teleológica, caracterizando-o enquanto ser social. A teleologia é inerente ao ser social e
particulariza a atividade humana, pois permite a criação de mediações na relação do
homem com a natureza.
Para Marx, a realidade objetiva e a consciência são, repetimos, distintas e
igualmente reais. Um não é, digamos, ‘mais real’ do que a outra. Sem a
materialidade natural não poderia existir a consciência dos homens. Nesse
preciso sentido, a matéria é anterior à consciência. Por outro lado, o ser social
apenas pode existir como síntese das ideias (da prévia-ideação) com a
materialidade natural. (LESSA; TONET, 2011, p. 41)

Com o objetivo de alcançar a essência dos fenômenos que envolvem a realidade
social, portanto, a estrutura que envolve a produção e reprodução social do sistema
capitalista Marx utiliza em seu método três categorias, são elas: a totalidade concreta e
articulada; a contradição; e a mediação. Ressalta-se que elas se articulam e interagem
entre si.
Dito isto, afirma-se o processo de aproximação sucessiva da realidade,
compreendendo a dinamicidade e historicidade que a envolve, tornando-a transitória e
mutável. Assim, afirma-se a importância da lógica dialética que permite identificar as
transformações que envolvem a realidade, ou seja, o movimento contraditório e
complexo que envolve os processos sociais.
Nessa perspectiva, é possível identificar as particularidades a partir da mediação
entre a universalidade e a singularidade. Estas características são apresentadas por Netto
(2011, p. 45) ao analisar as categorias presentes em Lukács. “As ‘determinações as mais
simples’ estão postas no nível da universalidade; na imediaticidade do real, elas
mostram-se como singularidades – mas o conhecimento do concreto opera-se
envolvendo universalidade, singularidade e particularidade.”.
Portanto, o materialismo histórico dialético propõe uma inovação no processo de
conhecimento do real, ao “[...] compreender a base material das ideias e, ao mesmo
tempo, a força material das ideias na reprodução social.” (LESSA; TONET, 2011, p.43).
Nesse sentido, o método marxista é o que melhor explicar a realidade social.
Cabe aqui descrever, brevemente, o processo de entrada do marxismo no Serviço
Social brasileiro, suas particularidades e o contexto que possibilitou mudanças no
âmbito da profissão. Primeiramente, faz-se necessário ressaltar, com base em Santos
(2007), que este movimento deu-se através de aproximações sucessivas com a teoria
social crítica.
Um momento importante deu-se no movimento de reconceituação, que acontece
na América Latina, em meados de 1965-1975, e que teve seu desenvolvimento
condicionado pelas ditaduras emergentes no período. Netto (2005, p. 9) apresenta como
determinantes desse movimento “[...] a inserção de nossos países na nova divisão
internacional de trabalho que então emergia; o colapso em nossos países, dos pactos
políticos que vinham do pós-guerra; o surgimento de novos sujeitos políticos; o impacto
da Revolução Cubana; o anêmico reformismo do tipo Aliança para o Progresso”.

Dito de outro modo, o sistema capitalista passava por um momento de
desenvolvimento e crise1, estamos nos referindo à crise dos anos 1970, caracterizada
como a mais profunda já vivenciada. Os anos que antecederam esse período são
conhecidos como os anos de ouro do capitalismo.
Cabe destacar que o Brasil, e os demais países da América Latina, não
vivenciaram o Estado de bem-estar social, ao contrário, esse período é marcado pela
ditadura militar que registrou altos índices de crescimento econômico ao mesmo tempo
em que acirrava, ainda mais, a situação de desigualdade social do país, ampliando sua
pobreza e miséria.
O processo de amplitude dos movimentos sociais, durante os anos 1980,
impulsionou o Serviço Social brasileiro a buscar respostas para indagações sobre o
papel da profissão nesta realidade, de agravamento e ampliação das expressões da
questão social. “Tais indagações minavam as bases tradicionais do Serviço Social. E as
primeiras respostas renovadoras permitiram constelar uma espécie de grande união
contra o tradicionalismo [...]” (NETTO, 2005, p.9).
De acordo com Netto (2005) destacam-se as duas concepções que buscaram
essas respostas, caracterizando o movimento como heterogêneo. Uma diz respeito ao
bloco dos reformistas democratas, que pretendiam reformar/modernizar sem modificar a
base. A outra perspectiva caracteriza-se pelo seu caráter revolucionário, denominada
pelo autor como bloco dos democratas radicais. Esta última tinha ligação com a teoria
social de Marx, entretanto, Santos (2007) chama atenção para a apropriação ideológica
do marxismo com recortes e interpretações equivocadas das obras de Marx,
promovendo posturas messiânicas e fatalistas, ambas com uma visão abstrata do homem
e da sociedade. Apesar desses entraves é necessário mencionar a relevância desse
momento para o rompimento com o tradicionalismo presente no Serviço Social.
Santos (2007) descreve sobre a segunda fase desse processo de aproximação
com a teoria marxista, datada dos anos 1980, na qual se desenvolve uma apropriação
epistemológica que entendia o marxismo enquanto um modelo que se aplicava na
prática. Assim, a apropriação do arcabouço marxista dessa fase não permitia identificar
as mediações necessárias para apreender as particularidades da profissão.

Tendo em vista que a demanda por essas reflexões derivou de necessidades
postas à profissão em dado momento histórico, não se trata de menosprezar o
significado desses avanços, apesar de detectar nos mesmos essa dimensão
instrumental e manipulatória dos conceitos que em Marx são imanentes à
ontologia: remetem à ontologia do ser social e não apenas ao pensamento e às
ideias. (SANTOS, 2007, p. 77).

Diante do exposto, o processo de redemocratização brasileira, que ocorre nesse
período, interfere em alguns aspectos dessa forma equivocada de entender o método de
Marx, dando ênfase ao espírito de militância dentro da categoria profissional. Passada
essa fase, delimita-se um período de conquistas de direitos para a sociedade, a exemplo
1

As crises do capitalismo são aqui entendidas como inerentes ao modo como o sistema está organizado,
portanto, constituem-se como inerentes a ele. Neste âmbito vale ressaltar a obra de NETTO, J. P.; BRAZ,
M. Economia política: uma introdução critica. 6.ed.São Paulo: Cortez, 2010.

da constituição de 1988. Entretanto, durante a fase de legitimação das conquistas
alcançadas durante o processo de luta dos movimentos sociais inicia-se o processo de
instauração do neoliberalismo no país, o que promove uma forte arena de disputas.
Destarte, em meados dos anos 1990, com a apropriação ontológica e a captação
das mediações necessárias das obras marxistas é possível, de acordo com Santos (2007,
p.78) “[...] o desvelamento de questões fundantes para a ruptura com o
conservadorismo”. Ao identificar o lugar do Serviço Social na divisão sociotécnica do
trabalho na sociedade capitalista, além, da percepção das expressões da questão social
enquanto objeto da profissão.
Durante o processo de renovação do Serviço Social percebe-se a constituição de
uma intelectualidade no âmbito da profissão, termo utilizado por Netto (1996), que
permite o seu amadurecimento intelectual, entretanto essa evolução não acontece de
forma linear, mas em bloco. Pois dentro da profissão existem diferentes perspectivas
que embasam a leitura da realidade, não existindo, portanto, uma unanimidade de
pensamento, e sim uma hegemonia de determinada perspectiva, em determinado tempo
histórico.
Desse modo, novamente Santos (2007) menciona como lacuna o surgimento de
dois segmentos, um voltado à produção de conhecimentos/ pesquisa e o outro
direcionado a execução dos serviços. Com o amadurecimento teórico-metodológico da
profissão e a ideia clara do projeto societário a que a categoria projetava se vincular, foi
possível obter avanços no que tange a constituição do projeto ético-político profissional,
que possibilitou a materialização da direção social e estratégica da profissão. Esses
avanços estão expressos num quadro formal/legal que foi sendo constituído/construído.
São eles à Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8.662/93); o Código de Ética
Profissional, também de 1993; e as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço
Social, de 1996.
Esses documentos sintetizam avanços que são caracterizados por Iamomoto
(2008, p. 224) como a “[...] defesa da autonomia profissional, porque codifica princípios
e valores éticos, competências e atribuições, além de conhecimentos essenciais, que têm
força de lei, sendo judicialmente reclamáveis.”
O processo histórico de configuração do Serviço Social é constituído por um
movimento de continuidades e rupturas. Dentre eles chama-se atenção para o que, na
contemporaneidade, diz respeito à natureza de seu objeto de trabalho - a questão social
em sua totalidade, contemplando, portanto, suas expressões e formas de enfrentamento.

Aqui, há que se considerar a profissão no contexto de reprodução da
sociedade capitalista, seus fundamentos, modos de ser e de se reproduzir. O
pressuposto é o de que a profissão e seus objetos só se explicam em relação e
a partir dessas relações. Nesta sociedade, as sequelas da relação de
exploração de uma classe sobre a outra recebem a denominação de questão
social. Não obstante, resultado da exploração do capital sobre o trabalho, a
questão social é decorrência da luta de classes [...] (GUERRA, 2009, p.3)

Assim, deve-se observar o solo histórico em que o Serviço Social está inserido,
compreendendo assim as implicações que interferem na materialidade do seu projeto

profissional, ora apresentado como hegemônico. Diante disso, ressalta-se o contexto de
disputa que cerca o Projeto Ético Político do Serviço Social, pois a atual conjuntura,
com ênfase para a crise do projeto societário, vem tensionando-o e enaltecendo as
correntes neoconservadoras pós-modernas que existem no âmbito da profissão.
Dito isso é importante compreender o contexto brasileiro, marcado pela
globalização e agravado pela contrarreforma do Estado regida pela privatização,
mercantilização, desmonte e regressão de direitos, promoção da radicalização da
questão social, o que interfere fortemente no cotidiano do exercício profissional dos
assistentes sociais. (IAMAMOTO, 2008). Os elementos aqui apresentados
caracterizam-se como mecanismos utilizados pelo capitalismo para saída da crise no
contexto brasileiro, que tem sua inserção ao modelo neoliberal, de forma retardatária em
relação a conjuntura mundial, devido as particularidades da sua formação sóciohistórica e do seu papel de subalternidade na divisão internacional do trabalho.
Porém, mesmo diante desse contexto é necessário entender que
[...] não se compreende os novos cenários, não se enfrenta a barbárie social,
não se combate a ofensiva neoliberal, não se estabelece alianças com a
sociedade civil organizada, não se alcança novas legitimidade profissionais,
não se forma profissionais críticos e competentes, sem a pesquisa. Por isso
temos que nos colocar um imperativo: ousar saber para ousar transformar.

(GUERRA, 2009, p.17).
3. CONCLUSÃO
Por fim cabe ressaltar que o contexto neoliberal da realidade contemporânea
vem apresentando inúmeros desafios para a consolidação do Projeto Ético Político da
profissão, contudo a bagagem teórico-metodológica construída durante o processo de
renovação do Serviço Social orienta a direção a ser assumida pela categoria, ao afirmar
a necessidade de buscar mediações com vistas a superar ações imediatistas no cotidiano
do exercício profissional.
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Resumo
Assistência Social é garantida pela Constituição Federal de 1988 como um direito do
cidadão e dever do Estado divide-se em proteção social básica e especial (média e alta
complexidade). A proteção social básica apresenta três tipos de serviços: Serviço de
Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF); Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para
pessoas com deficiência e idosas. O presente artigo constitui-se em um relato de
experiência das oficinas com famílias desenvolvidas no âmbito do PAIF do CRAS Ana
Dulce Vieira de Carvalho do município de Itabaianinha/SE. A experiência contribuiu
significativamente para o protagonismo das famílias acompanhadas pelo PAIF no
município através da socialização de informações e do processo reflexivo.
Palavras-chave: assistência social, oficina, famílias.
Introdução
Assistência Social é um direito do cidadão garantido pela Constituição Federal
de 1988, compõe o tripé da Seguridade Social brasileira junto com a saúde e a
Previdência Social. A política de Assistência Social tem como objetivo oferecer ao
cidadão as seguintes garantias: segurança de sobrevivência (rendimento e autonomia),
acolhida e convivência familiar e comunitária (PNAS 2004).
Divide-se em dois tipos de proteção social, básica e especial (média e alta
complexidade). A proteção social básica visa prevenir situações de risco e
vulnerabilidade social através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições,
fortalecendo os vínculos familiares e comunitários (PNAS 2004). Já a proteção social
especial de média complexidade oferta atendimento especializado a famílias e
indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social que tiveram seus
direitos violados, mas vínculos familiares e comunitários ainda não foram rompidos,
enquanto que a proteção social especial de alta complexidade atende famílias e
indivíduos que tiveram seus direitos violados cujos vínculos familiares e comunitários
foram totalmente rompidos.

A proteção social básica possui três tipos de serviços de acordo com a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009): Serviço de Proteção e
Atendimento Integral a Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos e o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com
deficiência e idosas.
O presente trabalho tem como objetivo descrever a experiência vivenciada por
profissionais a cerca do trabalho com famílias no âmbito do Serviço de Proteção e
Atendimento Integral a Família (PAIF) desenvolvido no CRAS Ana Dulce Vieira de
Carvalho do município de Itabaianinha/SE. O PAIF é o principal serviço do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS).
O trabalho social com famílias no âmbito do PAIF é composto pelas seguintes
ações: acolhida1, oficinas com famílias, ações comunitárias2, ações particularizadas e
encaminhamentos. Desta forma, as atividades realizadas pelo PAIF buscam apoiar as
famílias referenciadas ao CRAS na sua função protetiva, em um território específico.
Descrição da Experiência
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família faz parte da Proteção
Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tem a finalidade de
“prevenir situações de risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários” (PNAS 2004). A
política de Assistência Social prevê as seguintes seguranças socioassistenciais
segurança de acolhida; renda; convívio ou vivência familiar, comunitária e social;
desenvolvimento da autonomia e de apoio e auxílio sob riscos circunstanciais.
Este trabalho relata uma experiência vivenciada no âmbito do PAIF do CRAS
Ana Dulce Vieira de Carvalho do município de Itabaianinha. A experiência esta pautada
nas ações que ocorreram nas oficinas com famílias desenvolvidas pela equipe técnica do
CRAS.
O município de Itabaianinha possui um CRAS para acompanhar as famílias em
situação de risco e vulnerabilidade social, a equipe técnica do PAIF acompanha
aproximadamente 350 famílias mensalmente. O município esta localizado na região sul
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2

O processo de acolhida no âmbito do PAIF pode ocorrer de forma particular ou em grupo.
As ações comunitárias são desenvolvidas através de palestras, campanhas e eventos comunitários.

do Estado de Sergipe, segundo o censo do IBGE 2010 possui uma população de
aproximadamente 38.910 habitantes.
O Projeto de Intervenção teve início em Agosto de 2013 com o processo de
planejamento. Durante o mês de Setembro realizamos a primeira reunião com a equipe
técnica, onde apresentamos o referido projeto e discutimos os objetivos e como seria a
execução das ações, também elaboramos e entregamos os convites para as famílias
acompanhadas pelo PAIF.
No dia 24 de Setembro foi realizada a primeira oficina com famílias do PAIF,
cujo tema abordado foi o Cadastro Único dos Programas Sociais e o Programa Bolsa
Família. A técnica do CRAS Ana Dulce iniciou a oficina abordando sobre o Cadastro
Único para as famílias. O Cadastro Único é um banco de dados que identifica e
caracteriza a situação socioeconômica das famílias de baixa renda, o mesmo é utilizado
pelos governos municipal, estadual e federal para selecionar os beneficiários de
diferentes políticas sociais como Habitação, Assistência Social entre outros.
A oficina teve uma boa adesão das famílias e contou com a presença de 23
participantes. De acordo com o caderno de orientações técnicas sobre o PAIF (2012) é
recomendado que as oficinas com famílias possuam no mínimo 7 (sete) e no máximo 15
(quinze) participantes para que seja garantido o direito de opinião e expressão.
Outra oficina que desenvolvemos com as famílias teve como temática relação
entre pais e filhos, a oficina foi ministrada pela Psicóloga do PAIF. A técnica do PAIF
iniciou a oficina afirmando que o relacionamento entre pais e filhos deve ser
fundamentado no amor e no dialogo, pois são indispensáveis para o entendimento, à paz
e à harmonia dos membros da família.
A oficina sobre relação entre pais e filhos teve duração de aproximadamente
1:40 minutos e contou a participação de mais ou menos 20 famílias, sendo que a
maioria das famílias possuem adolescentes frequentando o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos de 15 a 17 anos.
No dia 05 de Novembro de 2013 a equipe técnica do CRAS desenvolveu outra
oficina cuja tema abordado foi “Crack e outras Drogas como lidar com esta realidade no
âmbito familiar”. A oficina contou com um público de aproximadamente 15 pessoas

sendo mediada pela psicóloga do PAIF com duração aproximada de duas horas e vinte
minutos.
A oficina foi realizada no CRAS Ana Dulce Vieira de Carvalho e reuniu os
familiares dos participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de
15 a 17 anos, gestantes, as mães das crianças do serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos de 0 a 6 anos e outras famílias que sentiram o desejo de participar.
Os desafios encontrados para a realização da oficina foram: a falta de tempo
disponível para o planejamento, a realização da oficina durante o horário em que a
maioria das famílias trabalham e estão impossibilitado de comparecer ao CRAS e a
adesão da famílias, sendo que muitas famílias foram convidadas mas não aderiram ao
convite.
A última oficina com famílias ocorreu no dia 10 de dezembro de 2013 e teve
como temática “violência contra mulher: uma abordagem sobre a lei Maria da Penha”.
A oficina ocorreu no âmbito do CRAS Ana Dulce Vieira de Carvalho e contou com um
público de 23 famílias e teve como facilitadora a Psicóloga do PAIF, com a duração de
aproximadamente duas horas e vinte minutos. As questões tratadas baseava-se na Lei nº
11.340/2006, a conhecida “Lei Maria da Penha” que aborda aspectos relevantes sobre
ações de prevenção, proteção e assistência às mulheres em situação de violência,
incluindo atendimento multidisciplinar a mulher que foi violentada.
Durante um ciclo de oficinas com famílias do PAIF percebemos o quanto é
importante trabalhar os direitos socioassistenciais para as famílias que estão em situação
de risco e vulnerabiliadade social residente no território de abrangência do CRAS, pois
as famílias e indivíduos tornam-se protagonista de suas histórias além de estimular a
convivência familiar e comunitária.
CONCLUSÃO
Diante do exposto e a partir das experiências vividas durante as oficinas com
famílias âmbito do PAIF em 2013, reafirma-se que as referidas oficinas constitui-se
uma atividade indispensável para o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, principalmente no que diz respeito ao quesito socialização de
informações.

A experiência das oficinas realizadas no âmbito do PAIF contribuiu
significativamente para o empoderamento das famílias acompanhadas por este serviço,
sendo possível perceber através dos relatos, as experiências pessoais. As oficinas
também contribuíram para aprimoramento do exercício profissional por meio do
desenvolvimento de uma postura investigativa, propositiva, criativa e interventiva.
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RESUMO
Este artigo trata sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), principalmente sobre a
inserção e atuação do Serviço Social. Informa o perfil dos usuários atendidos pelo (a)
assistente social do Nasf de um município da região sul de Sergipe. Aborda os desafios postos
pelo novo jeito de se pensar e fazer a saúde.
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1. INTRODUÇÃO
A saúde pública é a aplicação de conhecimentos (médicos ou não), com o objetivo de
organizar sistemas e serviços de saúde, atuar em fatores condicionantes e determinantes
do processo saúde-doença, controlando a incidência de doenças nas populações através de
ações de vigilância e intervenções governamentais.
O Serviço Social na área da saúde em consonância com a Constituição Federal tem
como princípio fundamental a saúde como direito de todos e dever do Estado. Ele também
tem como princípio a universalidade e gratuidade do atendimento, o controle social e a
interdisciplinariedade.
O (a) assistente social visa incentivar a participação da população na promoção da
saúde e na prevenção de doenças, agravos e riscos como também nas decisões no que diz
respeito ao seu corpo e vida.
Atualmente, a saúde adotou uma nova proposta de trabalho que centraliza a atenção na
família e a participação comunitária. Esse novo modelo requer cada vez mais a ampliação dos
conhecimentos das equipes de Saúde da Família (SF), já que o seu atendimento é domiciliar
objetivando atender a todos os membros da família, aumentando assim as problemáticas
encontradas.
Visando a prestar apoio as equipes SF, principalmente, ampliando as ações da Atenção
Primária à Saúde (APS) e fornecendo melhor resolutividade dos casos encontrados, é que o
Ministério da Saúde resolveu criar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf).
O Nasf atua conforme as seguintes diretrizes: ação interdisciplinar e intersetorial;
educação permanente em saúde dos profissionais e da população; desenvolvimento da noção
de território; integralidade, participação social, educação popular; promoção da saúde e
humanização.

2. DESENVOLVIMENTO
O (a) assistente social foi contemplado pelo Ministério da Saúde para atuar junto ao
Nasf porque tanto a ação profissional quanto à ação do Núcleo de Apoio estão em
consonância com o que está contido na Reforma Sanitária.
Segundo as Diretrizes do Nasf(2009, p.99): “As ações de serviço social deverão se
situar como espaço de promoção da cidadania e de produção de estratégias que fomentem e
fortaleçam redes de suporte social, propiciando maior integração entre serviços sociais e
outros equipamentos públicos e os serviços de saúde nos territórios adscritos, contribuindo
para o desenvolvimento de ações intersetoriais que visem ao fortalecimento da cidadania”.
Ressaltando que devemos trabalhar a cidadania como uma estratégia para a construção de
uma sociedade melhor.
Para atingir essas ações, o (a) assistente social desenvolve algumas estratégicas
metodológicas como: visita domiciliar, abordagem individual, abordagem grupal, abordagem
familiar, visitas institucionais entre outros. Através dessas estratégias é que podemos conhecer
o perfil da clientela assistida.
Para desenvolver um bom trabalho, o profissional do Serviço Social também necessita
conhecer o território no qual está inserido e os serviços socioassistenciais inseridos na região.

O serviço social do Núcleo de Apoio à Saúde da Família de um município localizado
na região sul do Estado de Sergipe, tem o seguinte perfil de usuários: é predominantemente
feminino; a renda está na faixa de 406,01 a 928,00; a maioria possui casa própria; a faixa
etária predominante é da população idosa.
Percebemos que os homens ainda possuem resistência em procurar os serviços de
saúde, inclusive em aderir campanhas, e quando procuram normalmente são os serviços
emergenciais hospitalares.
Quanto a renda, notamos que a população mais vulnerável economicamente é quem
mais demanda do serviço do (a) assistente social, principalmente no que concerne a concessão
de benefícios eventuais, como fralda descartável e medicação, por exemplo. As pessoas com
deficiência também procuram pelo profissional do Serviço Social para buscar orientação e/ou
informação sobre o Benefício de Prestação Continuada.
A moradia da maioria dos usuários atendidos e própria, pois percebemos que
normalmente são herdadas ou familiares cedem uma parte do terreno para a construção da
casa.
A população brasileira do país vem envelhecendo, fazendo com que os idosos sejam
maioria. As ações que buscam o envelhecimento saudável é muito recente, e anteriormente as
pessoas não se preocupam com o processo de senilizar e isso gera uma grande procura pelo
serviço do Nasf pelas pessoas idosas que vem atrás de orientações e informações para as mais
diversas demandas.
Através do estudo do perfil do usuário, percebemos que se faz necessário criar
estratégias que visem a inserção do público masculino de forma efetiva aos serviços de saúde,
no sentido de realizar consultas rotineiras e aderir as campanhas específicas.
Através da visita domiciliar, conseguimos conhecer melhor a nossa clientela e assim
desenvolver algumas atividades educativas em parceria com os demais profissionais do nasf e
das equipes da SF, assim como da rede socioassistencial. Desenvolvemos as seguintes
atividades: abordar o conceito e os cuidados relacionados ao álcool e outras drogas; trabalhar
a importância da higiene para o processo saúde-doença; proporcionar troca de saberes entre os
serviços da rede socioassistencial entre outros.

3. CONCLUSÃO
Por se tratar de ser um novo jeito de pensar e fazer a saúde, encontramos algumas
dificuldades na nossa atuação, pois a população e alguns profissionais da equipe da Saúde da
Família tem dificuldade em entender que o nasf não trabalha como porta de entrada do
sistema de saúde e que todos os casos devem ser referenciados.
O Núcleo de Apoio traz uma novidade que é a execução do trabalho na lógica do
matriciamento, onde pessoas cuidam de pessoas e os casos são discutidos pela equipe.
Um fator importante para o desenvolvimento da atividade do nasf e da equipe da SF é
a inerdisciplinaridade, algo que os profissionais estão aprendendo a praticar, pois isso é algo
novo, já que cada um compartilha o seu saber com o outro, respeitando o conhecimento e a
profissão do colega.

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família traz desafios que precisam ser vencido no
cotidiano profissional e na dinâmica de cada território, já que as peculiaridades de cada região
devem ser levadas em conta.
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RESUMO
Este escrito objetiva explicitar as experiências decorrentes da disciplina Educação e
Ética Ambiental vivenciadas na condição de estagiária docente no curso de Pedagogia
da Universidade Federal de Sergipe. O período de formação mútua ocorreu entre os dias
vinte e cinco de abril de dois mil e quatorze à vinte e dois de agosto do referido ano.
Neste período foi possível acompanhar o desenvolvimento da disciplina, a realização de
oficinas e minicursos, a construção de projetos e a discussão teórica de assuntos
pertinentes à formação inicial dos docentes. Portanto, foi possível avaliar, enquanto
graduada em Serviço Social, a importância do estágio docente para a minha formação
profissional e para a formação inicial dos futuros pedagogos.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio docência; Formação profissional; Educação.

INTRODUÇÃO
A experiência educativa carrega incumbências instituídas no papel do educador
e nos desafios frente à formação dos educandos. Diante de tal experiência desafiadora,
diversos professores, educadores, pesquisadores e teóricos contribuem para a melhoria
na formação docente e no enfrentamento de desafios educacionais. No entanto, somente
o educador que vive determinada experiência é quem discerne os desafios à sua volta,
instituídos na realidade de cada aluno e no contexto social a qual a instituição escolar
está inserida.
Nesse sentido, Saviani (1980) afirma que não é possível compreender os
problemas educacionais sem localizá-los no contexto em que se situam. Contudo, além
de compreender os problemas educacionais com particularidade, é necessário apreender
a educação como “processo que se caracteriza por uma atividade mediadora no seio da
prática social global.” (SAVIANI 1980, p.120).
Portanto, a educação como processo é caracterizada por uma atividade
mediadora, onde o professor assume o importante papel de ensinar. Logo, ao explanar
sobre no processo educacional, Freire (2011, p. 28) afirma que “os educandos vão
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao
lado do educador, igualmente sujeito do processo”. Neste sentido, para Freire (2011), no
processo de ensinar, o educador aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.
Desta forma, o presente escrito objetiva relatar a experiência singular no período
entre os meses de abril a agosto de dois mil e quatorze, vivida na condição de estagiária
docente na turma do 3º período diurno do curso de Pedagogia da Universidade Federal
de Sergipe, na disciplina Educação e Ética Ambiental, ministrada e supervisionada pela
professora e orientadora Dr.ª Maria Inêz Oliveira Araújo.

A disciplina Educação e Ética Ambiental contempla a carga horária de sessenta
horas configurando-se uma disciplina de quatro créditos, dispondo de quatro horas
semanais. Nesta experiência, as aulas ocorreram nas tardes das quartas-feiras, havendo
algumas aulas em dias divergentes devido à programações de aulas práticas extra classe.
O objetivo principal da disciplina é “refletir sobre a urgência da implementação de uma
nova abordagem de educação, a qual esteja fundamentada no conhecimento cientifico
articulado com o contexto socioambiental e vise a formação geral do indivíduo
incluindo os princípios éticos e sociais inerente a função social de cada Profissional.”
(ARAÚJO 2014, Programa da disciplina, p.01).
É interessante ressaltar que o estágio docente compõe uma atividade curricular
optativa aos estudantes do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade
Federal de Sergipe e obrigatória aos bolsistas CAPES de Demanda Social,
proporcionado ao pós-graduando a experiência docente, a qualificação e o preparo para
o ensino de graduação.
Neste sentido, a experiência proporcionada na condição de estagiária docente foi
de crucial importância para a formação acadêmica e profissional, acarretando em
aprendizados únicos acumulados entre os quatro meses de vivências e formação mútua.
ESTÁGIO DOCENTE
O planejamento foi o primeiro passo precedente à inicialização da disciplina. A
prof.ª Dr.ª Maria Inêz Oliveira Araújo esclareceu-me a importância do planejamento e
da organização de cada aula ministrada. Foi através de uma reunião de planejamento,
que me foi passada instruções, discutido algumas leituras, definido as bibliografias,
metodologias e as formas de avaliação. Foi através do planejamento que pude
vislumbrar o rigor e a responsabilidade no preparo das aulas. Esse, não se resumiu em
apenas uma reunião, o preparo das aulas ocorria diariamente, tanto nas leituras das
bibliografias que seriam trabalhadas nas aulas, quanto no planejamento e preparo das
oficinas desenvolvidas.
Segundo Almeida (2007) é no planejamento das aulas que se traduzem os pontos
fortes e as prioridades a serem cumpridas, analisando os riscos e as boas condições para
desenvolvê-las na formação.
O período de realização da disciplina ocorreu entre os dias vinte e cinco de abril
de dois mil e quatorze à vinte e dois de agosto do referido ano. No primeiro dia de aula
foi apresentado o programa da disciplina e a introdução dos conteúdos propostos, dentre
eles: Educação e Educação Ambiental; Aspectos históricos e normativos da educação
ambiental no mundo e no Brasil; Dimensão Ambiental; Inserção da dimensão ambiental
no ensino formal e não formal.
Após a apresentação da disciplina iniciou-se um debate sobre conceitos
relacionados à Educação e Ética. As discussões foram substanciais para a introdução
dos conteúdos de Educação Ambiental, pois neste primeiro dia de aula foi perguntado
aos alunos a concepção de educação ambiental de cada um, juntamente com a mediação
da professora Maria Inêz, as respostas dos alunos eram interligadas à exemplos do
cotidiano com a intenção de mostra-los a importância da Educação Ambiental na
formação docente.

Aos dois dias do mês de maio os alunos discutiram a obra de Guimarães (1995)
“A dimensão ambiental na educação”, aproveitando o ensejo das discussões anteriores.
Aos nove dias do mês de maio foi desenvolvida dinâmica com o objetivo de fomentar a
leitura e gerar discussões sobre o tema proposto. A dinâmica consistiu na montagem de
cinco rodas de leitura com o intuito de promover leitura coletiva, identificar, discutir e
refletir a ideia central dos textos.
Referente à aula do dia dezesseis do mês de maio, o Promotor Sandro Luiz Costa
do Ministério Público de Sergipe, fez-se presente contribuindo com uma palestra sobre
os aspectos jurídicos e ambientais da gestão de resíduos sólidos de Aracaju. Durante os
trinta minutos de exposição, o palestrante instigou a turma suscitando questionamentos
e propondo reflexões sobre os temas abordados. Posteriormente, a turma iniciou a
discussão do livro de Reigota (1999) “Verde cotidiano: o meio ambiente em discussão”.
Na aula do dia vinte e três do mês de maio, os alunos foram conhecer o projeto
de educação ambiental “Cheirinho de Mato” desenvolvido pelo biólogo José Bezerra
Neto no Colégio Arquideocesano. Através da exposição das atividades desenvolvidas na
escola, os alunos refletiram como a educação ambiental pode ser desenvolvida na
escola. Assim como um dos métodos avaliativos, foi solicitado a construção de um
relatório sobre a aula vivenciada no projeto.
Na manhã do sábado, dia vinte e nove de maio, a aula de Ética e Educação
Ambiental ocorreu no Parque Nacional Serra de Itabaiana. Em um dia de aprendizado,
descobertas e confraternização, a turma do curso de pedagogia foi recepcionada pelos
guias do parque, do qual é coordenado e administrado pelo Instituto Chico Mendes ICBIO. De acordo com os relatórios solicitados como forma de compreender a visão
dos alunos durante a aula, o que chamou-lhes a atenção no local foi a degradação
ambiental promovida por alguns visitantes e moradores. Entre os depoimentos, foi
unânime os relatos sobre a importância da aula que contemple um contato direto com a
realidade da área protegida. Além do conhecimento trocado entre os guias, os alunos a
professora e a estagiária, a visitação no parque proporcionaram momentos ímpares.
Momentos estes condensados em confraternizações, curiosidades, gentilezas, respeito e
muita contação de histórias.
Aos trinta dias do mês de maio, os alunos participaram da oficina do Stop
Motion. Na tradução do termo em inglês para a língua portuguesa, stop motion significa
movimento parado. Segundo Bossler (2010), a técnica conhecida como stop motion
“consiste na tiragem de diversas fotografias e depois reproduzi-las em sequência
criando a ilusão de movimento [...]” (BOSSLER, 2010, p.4).
O objetivo da oficina foi desenvolver curtas-metragens referentes ao conteúdo
apreendido até o dia das visitações. As etapas da oficina perpassaram pela apresentação
inicial e conceitual sobre a utilização da técnica, criação do roteiro, história e
personagens, montagem dos cenários, fotografias, edição, finalização e apresentação
dos vídeos.
Na aula referente ao dia onze de julho, os alunos participaram do “Jogo do
Mercado”. O “Jogo do Mercado” é uma metodologia adaptada pela Organização Não
Governamental Christian Aid (1990), a atividade objetiva discutir o controle econômico
entre os países. O jogo do mercado é uma dinâmica grupal que estimula os participantes
a representar o papel do país no mercado internacional. A metodologia foi adaptada ao
contexto ambiental por Michele Sato. A regra principal do jogo é fazer “fortuna” e

fornecer o menor número de informações possíveis, pois possibilita a construção de
novas regras e fomenta a criatividade, além expor as reflexões discutidas na trilha da
formação inicial com a temática educação ambiental. (SATO, 2002). Dentre os
materiais utilizados estavam pastas representando o Brasil, Iraque, Japão, China,
Estados Unidos, África do Sul e Rússia. Dentro das pastas havia materiais que
representavam recursos naturais, tecnológicos e formas geométricas dimensionadas,
cada forma possuía valores estipulado pelo Banco Mundial.
Aos dezoito dias do mês de julho, a aula foi sobre produção de projetos
acadêmicos. Sob a forma de apresentação de slides, os alunos interagiram e
participaram levantando questionamentos e experiências sobre projetos em educação
ambiental. Neste dia, também foi possível que os grupos se organizassem e planejassem
os projetos. Nesse sentido, foi solicitado aos alunos que produzissem projetos de
educação ambiental e desenvolvessem em sala de aula, com a turma de pedagogia.
No dia vinte e cinco de julho, discutimos a obra de Reigota (2007) “Tendências
da Educação Ambiental Brasileira”. Neste dia, além das reflexões e diálogos sobre o
texto, a turma vivenciou a oficina do futuro. Esta oficina contribuiu na construção dos
projetos, tendo em visa o planejamento e debate sobre os desafios e possibilidades de
cada ideia pensada pelos alunos.
Do dia primeiro ao vigésimo segundo do mês de agosto foi direcionado às
apresentações dos projetos, configurando quatro dias, sendo uma quarta por semana.
Todos os grupos fizeram uma abordagem inicial teórica conceituando e referenciando o
projeto que iriam apresentar. Após apresentação conceitual, os grupos desenvolveram
seus projetos com a turma. No primeiro dia de apresentação, um dos grupos trabalharam
sobre o reaproveitamento de resíduos escolares, em especial as caixas de suco das
merendas. O segundo grupo explanou sobre a reciclagem de óleo usado produzido na
escola no preparo da merenda escolar, bem como na utilização do mesmo na fabricação
de detergente líquido para o uso da própria escola.
Três grupos apresentaram sobre jogos educativos, dentre os materiais, muitos
deles reaproveitados, tampinhas de refrigerantes, garrafas PET e caixas de papelão. Os
três grupos objetivaram sensibilizar os participantes diante da necessidade de respeitar o
meio ambiente e despertar diante da crise ambiental global.
O último grupo trouxe a proposta de promoção de uma trilha ecológica pela
Universidade Federal de Sergipe. A trilha conduzida pelos próprios alunos, levavam a
turma à placas com dizeres em respeito ao ambiente e aos animais que ali vivem. O
ponto final da trilha foi em baixo de uma arvore, onde o grupo conduziu uma aula ao ar
livre recheada de dinâmicas, jogos, brincadeiras e apresentações, todos as atividades
trabalhadas com intuito de promover a educação ambiental.
Segundo Freire (2011) a curiosidade gera indagações e as indagações levam ao
desvelamento de algo. As duas aulas visitação suscitaram na turma um olhar mais
crítico reflexivo. Combinado com oficinas, relatórios e apresentações de projetos em
conjunto com o suporte teórico dos livros trabalhados em aula, junto às abordagens
problematizadoras conduzido pela professora Maria Inêz, foi possível avaliar como
positiva o desenvolvimento da turma durante a disciplina.

Ao final da disciplina, todos os grupos entregaram a versão impressa dos
projetos apresentados, em seguida a turma foi convidada a participar de uma avaliação
crítica. Tantos os alunos, como a docente e a estagiária docente contribuíram com
colocações construtivas para melhorias futuras da disciplina e da turma. Nesse sentido,
aos vinte e dois dias do mês de agosto a disciplina Educação e Ética Ambiental é
finalizada com todas as expectativas alcançadas, principalmente no que se refere ao
planejamento e proposta pensada para o curso.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A vivência no espaço docente me suscitou diversas reflexões. Dentre elas, o
papel do educador. Na condição de estagiária, pude perceber a complexidade por trás da
docência. Por não ter a formação em uma licenciatura essa percepção foi ainda mais
gritante. O esforço diário do docente incube constante pesquisa, rigor metodológico,
pensamento crítico, postura democrática em sala de aula, frequentes leituras,
criatividade, auto avaliação, comprometimento dentre outras funções que exigem
empenho contínuo do docente. Nesse contexto que se situa a responsabilidade e o
compromisso na docência que a disciplina Educação e Ética Ambiental me fez
vislumbrar.
De modo geral, pude avaliar a disciplina por dois ângulos, tanto na condição de
educando, bem como na condição de educador. Na primeira condição, pude
compreender o espaço docente, as atribuições e toda a incumbência por trás da
docência. A postura da professora, os desdobramentos no decorrer da aula, a condução
da turma e o processo formativo. Com clareza, acredito que vivenciar as duas
experiências em uma só me proporcionou aprendizado de grande importância para a
minha formação profissional e pessoal. Sendo assim, turma me possibilitou aprendizado
que só em sala de aula, enquanto estagiária docente, pude apreender. Na segunda
condição, como educador, pôde reforçar-me o compromisso e a responsabilidade no
trabalho docente. Esta última, me possibilitou a confirmação de que é no espaço docente
que pretendo atuar.
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RESUMO: O presente artigo trata de parte da dissertação de mestrado que objetivou
pesquisar as demandas e respostas do assistente social na educação. Com a aplicação de
formulários com 14 assistentes sociais que atuam na educação em Aracaju/SE, identificou-se
que as maiores demandas para o assistente social nesta área dizem respeito à: ampliação/
garantia de acesso e permanência, execução de programas e projetos institucionais, dentre
outras. Quanto às respostas profissionais as mais incidentes foram: atendimento direto aos
usuários e ações assistenciais e socioeducativas. Conclui-se apontando as fragilidades e
possibilidades da atuação profissional na referida política social.
Palavras-chave: Serviço Social, Educação, Demandas, Respostas.
1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos foi nítida a intensificação de debates sobre a atuação do assistente
social na educação, considerando os debates promovidos pelo conjunto do Conselho Federal
de Serviço Social (CFESS) e Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), bem como a
elaboração e publicação de um documento com discussões e orientações, intitulado
“Subsídios para atuação de assistentes sociais na Política de Educação” pelo mesmo conjunto.
Junto a isso, ressalta-se a tramitação de alguns Projetos de Lei que dizem respeito ao Serviço
Social na Educação, como o PLC 060/20071.
A educação não tem relação somente com a esfera da reprodução social, dando-se por
meio de repasse de concepções, valores, comportamentos. Ela deve ser entendida também na
sua vinculação com a esfera da produção, quando qualifica a mão de obra e produz
conhecimentos que subsidiam o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, configurados
como fatores de produção. Por conta das diversas possibilidades e vinculações, a educação se
insere no campo de disputas entre as classes, e, sob a ótica dos trabalhadores, a luta se dá para
efetivá-la com qualidade enquanto direito universal. Entendida como direito social, a
educação pode se configurar enquanto espaço para atuação do assistente social, visto que este
contribui na formulação, gestão e execução de políticas públicas. Como profissional que
viabiliza direitos, o assistente social também pode contribuir na efetivação de alguns
princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 – LDB, como o que
versa sobre “Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. Assim, a
legislação e a organização da educação em nosso país sinalizam legitimidade ao profissional
de Serviço Social na educação.
Não obstante, outros fatores da própria dinâmica cotidiana demonstram a necessidade
de tal categoria profissional nessa política. A complexificação das relações produtivas e
sociais e o aumento da exploração do capital sobre o trabalho tornam mais agudas as
expressões da questão social, objeto de intervenção do Serviço Social, que também se
encontram no espaço escolar, onde se tornou recorrente tratar de assuntos como violência,
1
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trabalho infantil, discriminação, gravidez na adolescência, dentre outros. Estas questões, sem
dúvida, interferem no processo de ensino-aprendizagem, e a figura do assistente social se
concretiza como o profissional qualificado na formulação de respostas a tais demandas. Além
disso, as precárias condições sociais, econômicas, políticas e culturais dos estudantes e suas
famílias são fatores que contribuem para os altos índices de evasão e repetência, reafirmando
a necessidade de uma atuação ampla, que compreenda o trabalho de diferentes profissionais
para viabilização do direito à educação. Assim, este breve panorama sinaliza que a educação
configura-se como um campo de várias demandas, muitas delas compreendidas como objeto
de atuação para o Serviço Social.
Frente ao exposto, sinaliza-se que o presente artigo é parte de uma dissertação2 de
mestrado que analisou o exercício profissional do assistente social na área de educação, na
cidade de Aracaju/SE, com o intuito de apreender as diversas requisições e consequentes
respostas profissionais. A pesquisa realizada na dissertação baseou-se no método dialético,
que se propõe ir além da realidade aparente e busca desvendar as contradições existentes por
trás das aparências fenomênicas, entendendo que a verdade encontra-se no próprio
movimento da realidade. Quanto à caracterização, esta foi exploratória e descritiva, situandose no âmbito quali-quantitativo. Como instrumentos de coleta de dados, formulários foram
aplicados com 14 assistentes sociais que atuam na área de educação em Aracaju/SE.
2. DEMANDAS E RESPOSTAS DO ASSISTENTE SOCIAL NA EDUCAÇÃO
Entende-se demanda profissional como tudo aquilo que o espaço/instituição de
trabalho requisita a determinado profissional. Contudo, nem tudo o que é demandado faz parte
das competências e habilidades estabelecidas para uma dada profissão. Na pesquisa em tela,
verificou-se que as maiores demandas postas ao assistente social na educação dizem respeito
a: “ampliação/garantia do acesso à educação”, “ampliação/garantia da permanência” e
“execução de programas e projetos institucionais” (todas com 11 respostas); “ajustamento de
condutas e comportamentos dos usuários”; “gestão institucional” e “supervisão de estágio”
(10 respostas cada). Com menor incidência, aparecem demandas a educação popular (3
respostas) e a ações de cunho assistencialista (4 respostas). Além dessas, outras demandas
foram sinalizadas e agrupadas na categoria “outras”: renegociação de mensalidades, com
combate à inadimplência; intervenção em conflitos e desentendimentos familiares em relação
à condução da educação do filho, à separação de pais, à agressividade e ao “bullying”;
acompanhamento do rendimento escolar e orientação a familiares e estudantes bolsistas; ações
de voluntariado e solidariedade; ações de bem-estar com funcionários; orientação a
funcionários, estudantes e familiares; acompanhamento de vítimas de abuso; demandas de
outras políticas operacionalizadas pela instituição (saúde, assistência social), algumas na
perspectiva da intersetorialidade; situações que professores não conseguem lidar em sala de
aula; promoção de eventos (gincana); participações em atividades inerentes ao servidor
público (fiscalização de contratos, sindicância); realização de matrículas; contato com
familiares sobre frequência dos discentes; ouvidoria; humanização; articulação com a rede de
serviços e políticas.
Diante do exposto, infere-se que a maioria das demandas possui relação com as
competências estabelecidas ao assistente social, apesar da sua diversidade e da quantidade
elevada. Algumas não dizem respeito às atribuições do profissional ou dão margem a isso,
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como: realização de matrículas, questões que os professores não conseguem lidar em sala de
aula, promoção de eventos e ajustamento de condutas e comportamentos. Outras, apesar de
não serem tão comuns, circunscrevem-se na relação contraditória entre as classes, na qual o
profissional está inserido e desenvolve suas ações, como a questão de renegociação de dívidas
e combate à inadimplência. Juntamente ao “acesso à educação” e à “execução de programas e
projetos institucionais”, a “permanência”, que diz respeito à assistência estudantil, foi a
demanda mais requerida ao assistente social na educação. No caso do ajustamento de
condutas e comportamentos dos usuários, apesar de não ser a demanda com o maior
quantitativo, ela se presenta entre as maiores incidências encontradas.
Todas as pesquisadas avaliaram as demandas postas na educação para o assistente
social em Aracaju como efetivas expressões da questão social, o que pode, inicialmente, ser
considerado um aspecto positivo, visto que as expressões da questão social são o objeto de
intervenção para o profissional e estão em consonância com suas competências. Todavia, há
que se ponderar que algumas demandas elencadas pelas profissionais pesquisadas não
condizem com as competências do assistente social, a exemplo de “ajustamentos de condutas
e comportamentos” (com 10 respostas) e “ações assistencialistas” (com 4 respostas). E mais,
quando avaliam se as demandas elencadas para o Serviço Social na instituição não condizem
às competências profissionais, apenas três profissionais afirmam tal avaliação. Ou seja, alguns
profissionais podem estar avaliando equivocadamente que estas demandas são passíveis de
resposta do Serviço Social. As demais avaliações que se apresentam com expressividade
sobre as demandas são: “complexidade e desgaste elevado” (10 respostas), “grande volume”
(6 respostas) e “variam frequentemente” (6 respostas). Diante do caráter complexo da própria
questão social em suas expressões e das tensões inerentes aos processos e relações de
trabalho, estas outras avaliações são pertinentes, reafirmando as implicações que a ação
profissional pode trazer à saúde do trabalhador. Tecendo uma avaliação das demandas
profissionais de uma forma geral, Montaño (2009, p.106-107, grifos originais) diz:

[...] o tipo de demanda encaminhada ao assistente social, por parte do contratante [...]
usualmente não exige conhecimento teórico-crítico das teorias sociais e atualização
acadêmica, numa perspectiva de totalidade [...]. Pede-se [...] respostas imediatas e demandas
emergenciais.
Porém o profissional qualificado, comprometido e crítico não se conforma com tais demandas
imediatistas e rotineiras. Ele procura ir além delas e desenvolver outro tipo de prática – que
incorpore demandas (do empregador), mas que as transcenda (atingindo a compreensão das
verdadeiras causas das necessidades/demandas da população e intervindo nesta perspectiva de
totalidade).

Quanto às respostas profissionais do serviço social na educação as maiores incidências
estão em: “atendimento direto aos usuários” (13 respostas), “ações socioassistenciais” e
“ações socioeducativas” (ambas com 12 respostas). Também foram expressivas as
alternativas: “ações junto a famílias” (11 respostas), “investigação, planejamento e gestão” e
“estudo socioeconômico para fins de benefícios e serviços sociais” (com 10 respostas cada).
As respostas que são menos executadas são: “assessoria, capacitação e formação profissional”
(2 respostas), “ações com a comunidade” (4 respostas), “mobilização, participação e controle
social” e “vistorias, perícias, laudos e pareceres” (ambas com 5 respostas).
As ações junto às famílias apresentam quantitativo significativo, confirmando uma
ação historicamente executada pelo assistente social em diversas políticas, inclusive na
educação. Mantendo relação com as ações voltadas à família e extrapolando-a, tem-se as
ações de cunho socioeducativo, que também tiveram incidência expressiva como respostas

implementadas pelos profissionais. Essas podem ser efetivadas para os diferentes públicos da
realidade escolar e considerando os dados sobre o público-alvo (não expostos no presente
artigo por limitações de espaço), pode-se inferir que ações socioeducativas são executadas
tanto com os familiares de estudante, com os funcionários da escola e com os próprios
estudantes. Além disso, o assistente social pode, através de ações socioeducativas, trabalhar
alguns temas transversais que integram os currículos escolares, a exemplo de ética, trabalho,
meio ambiente, cidadania, saúde e orientação sexual. Assim, além das diversas possibilidades,
as ações socioeducativas também podem fortalecer a organização de uma nova cultura no
âmbito educacional, referenciadas em princípios e valores expressos tanto no projeto éticopolítico profissional quanto nos educadores que concebem a educação numa perspectiva
crítica (MARTINS, 2007).
De acordo com os dados expostos e com base no documento “Subsídios para atuação
do assistente social na educação” elaborado pelo CFESS, é mister um olhar crítico sobre a
baixa incidência de respostas no que diz respeito à mobilização, participação e controle social.
Diante das relações conflituosas entre as classes sociais e da consequente hegemonia da classe
burguesa na sociedade, como um todo, e na política de educação em particular, ações de
mobilização, participação e controle social pensadas e executadas por assistentes sociais são
mais que necessárias, pois colaboram com a democratização da condução política no âmbito
de tal política social, fortalecendo assim os usuários da classe trabalhadora da educação.
Relacionando este dado com outros sobre público alvo que foram coletados na pesquisa,
pode-se inferir que as ações de mobilização, participação e controle social, na realidade da
educação aracajuana, encontram-se fragilizadas e devem ser potencializadas.
As respostas/ações profissionais precisam assentar-se no conhecimento teóricometodológico, na vivência cultural e política que enseja elementos éticos e na experiência
cotidiana, apoiada nos conhecimentos adquiridos (SOUZA, 2008). Diante disso, avaliar e
repensar a prática, a partir de como percebe suas respostas, perpassa pela reflexão crítica e
pela pesquisa para (re)construção de novos saberes e respostas, adensando os elementos
necessários à autonomia. Contudo, poucas profissionais avaliaram que a dimensão
investigativa consegue ser efetivada em suas respostas. A pesquisa, juntamente ao
conhecimento teórico, são essenciais para implementação de estratégias de adensamento da
legitimidade social e da autonomia. De acordo com Montaño (2009, p.107, grifos originais):

[...] Um profissional crítico, teoricamente sólido e atualizado é um ator que questiona, que
propõe, que tem autonomia relativa (política e intelectual), mas é, fundamentalmente, um
profissional que não responde “imediatamente” às demandas finalistas e emergenciais da
organização. Desde a demanda até a resposta, este profissional interpõe reflexão crítica,
análise de realidade, organização e/ou participação dos usuários. Quer dizer, este profissional
desenvolve uma resposta crítica e mediata [...].

Outro fator relevante quanto as avaliações das pesquisadas sobre as respostas
profissionais dão conta que estas últimas atendem tanto às necessidades dos usuários quanto
às da instituição. Assim, entende-se que os profissionais conseguem compreender as
necessidades da instituição e dos usuários como diferentes e que as respostas por eles
acionadas ampliam a cidadania dos usuários (12 respostas) e consideram a sua autonomia
profissional (11 respostas), mantendo assim relação com o Projeto Ético-Político Profissional
(11 respostas). Contudo, sinalizam que tais respostas profissionais exigem maior qualificação
(11 respostas). Pode-se inferir que tais respostas fundamentam-se no caráter contraditório da
natureza da profissão, visto que segundo Iamamoto; Carvalho (2006) a demanda do assistente
social não deriva dos que são alvo da ação, mas de quem o contrata para atuar, estabelecendo

as metas que deverão ser alcançadas, criando uma disjunção entre que demanda e quem
recebe os serviços profissionais e entre intervenção e remuneração.
Constata-se também que as respostas elencadas possuem relação com as competências
e atribuições estabelecidas para o profissional de Serviço Social, conforme legislações e
documentos que regulamentam a profissão. Apesar da diversidade de demandas institucionais,
sendo algumas fora da alçada do assistente social, este profissional consegue efetivar respostas
que afirmam os conhecimentos estabelecidos pela sua formação profissional, assegurando sua
posição na divisão sociotécnica do trabalho.
3. CONCLUSÕES
Ressalta-se que os dados encontrados apontam limites e possibilidades para a
categoria de assistentes sociais quanto a efetivação do direito à educação enquanto política
pública, sendo que tais questões são colocadas não apenas no âmbito da organização do
estado e sociedade na elaboração da política educacional de uma maneira geral, mas também
no âmbito dos sujeitos profissionais que nela se insere. Algumas fragilidades ficaram
evidentes em algumas análises feitas pelos profissionais e na pouca efetivação de algumas
ações profissionais, como um trabalho incipiente no que diz respeito à mobilização,
participação e controle sociais e nos seus desdobramentos com movimentos sociais, instâncias
de controle social e educação popular. Obviamente que as limitações aqui apresentadas não
têm o objetivo de culpabilizar as profissionais pesquisadas, mas sim apontar questões que
podem ser revistas e aperfeiçoadas. Nesse sentido, destacam-se ainda as limitações da
presente pesquisa que não pode buscar outras mediações para melhor entendimento dos fatos
expostos, como também as limitações presentes na realidade de trabalho.
Frente às fragilidades, pondera-se a efetivação do compromisso de luta da educação
enquanto um direito social de qualidade, que deve ser implementado pelo Estado,
compromisso este que lança bases para consolidação e reconhecimento deste campo de
atuação profissional. Sem isto, a luta neste âmbito pode ficar reduzida à inserção e ampliação
de mais um espaço de trabalho para o assistente social, descaracterizando a luta pela educação
enquanto política pública, minimizando o processo histórico de construção do Serviço Social
nesta esfera. Ainda que as respostas profissionais identificadas pela presente pesquisa
consigam atender às necessidades dos usuários e efetivem a cidadania, numa conjuntura de
ameaça a direitos conquistados, faz-se necessário o posicionamento ético-político e o rigor
teórico para mantê-las e ampliá-las.
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Resumo:
A Política em saúde mental brasileira prevê uma transição do modelo centrado nos hospitais
psiquiátricos para um modelo de atenção comunitária e para que esse processo aconteça faz-se
necessária a participação de vários atores sociais. Diante disto, o Ministério da Saúde vem
estimulando o matriciamento de saúde mental em Equipes de Saúde da Família, sendo este
também um tema de interesse do Serviço Social do CAPS I do município de Esplanada/BA
que promoveu projeto de implantação do mesmo. O objetivo desta produção consiste em
verificar as contribuições destes na regulação da porta de entrada da rede de assistência em
saúde mental do município e quais suportes foram dados as equipes implantadas. A
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, documental e observação participante, e
como instrumento de coleta de dados utilizou-se questionário e entrevista semi-estruturada.
Palavras-Chave: Saúde mental. Matriciamento. Atenção Básica.

1- INTRODUÇÃO
No período da Constituinte de 1988 já ocorria no país a organização de movimentos
que lutavam pela Reforma Psiquiatra, mas apenas em 2001 é sancionada a Lei Federal
10.216 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas de transtornos mentais e o
redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental. Porém desde a década de 1990 já
estavam sendo implantados os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e estes atualmente
fazem parte da nova política em saúde mental no Brasil, sendo os responsáveis pela transição
do modelo centrado nos hospitais psiquiátricos para um modelo de atenção comunitária.
Para que esse processo aconteça faz-se necessária a participação de vários atores
sociais e pensando nesta perspectiva, uma das estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde é
o estímulo ao matriciamento de saúde mental em Equipes de Saúde da Família (ESF’s).
Através deste é possível alcançar um grau maior de resolução nos problemas relacionados à
saúde mental, pois as ESF distinguirão situações comuns à vida cotidiana as quais a própria
Unidade Básica de Saúde (UBS) poderá suprir o atendimento das situações que demandam
um acompanhamento de atenção especializada que poderá ser atendida na mesma UBS ou
referenciada para o atendimento do CAPS. Assim o Serviço Social do CAPS I Ivone Adorno
Bastos do município de Esplanda/BA elaborou e executou um projeto de implantação de
matriciamento de saúde mental com duas equipes de saúde da família do referido município.
Os objetivos desta produção consistem, portanto em verificar a nível municipal quais
as contribuições do mesmo na regulação da porta de entrada da rede de assistência em saúde
mental, e quais suportes foram suportes foram dados as equipes implantadas. A metodologia
utilizada foi a pesquisa bibliográfica, documental e observação participante, e como
instrumentos de coleta de dados foram utilizados tanto o questionário quanto a entrevista
semi-estruturada, aplicada com os profissionais do CAPS I e com os profissionais das UBS
matriciadas.

2-DESENVOLVIMENTO
O Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto sistema hierarquizado e regionalizado
prevê que os serviços de atendimento a população devem ocorrer em níveis crescentes de
complexidade que vai dos mais simples aos mais complexos aí incluindo a atenção básica,
média a alta complexidade.

As ações e os serviços de saúde voltados à atenção básica, de modo geral, são
disponibilizados à população em unidades de saúde mais próximas de seu domicílio.
As ações e os serviços mais complexos (média e alta complexidade) são
disponibilizados em unidades de “referência”, ou seja, em uma instância do SUS
mais especializada (considerando, também, a organização dos serviços nas esferas
estadual e federal). (TCU, 2010, p.60)

Na década de 80 do século passado tentou-se inserir equipes de Saúde Mental nas
UBS para atuação na prevenção e tratamento de prováveis problemas mentais, entretanto esta
iniciativa não foi acompanhada de investimentos que acompanhassem a demanda que lhes foi
repassada, e não rompeu totalmente com as práticas psiquiátricas tradicionais. Foi também na
década de 80 que teve início os movimentos que buscavam por fim ao modelo manicomial,
que passou a receber críticas pelo grande número de internos vivendo em situações
deploráveis, marginalizados da sociedade e excluídos do convívio comunitário. Estes foram
os primeiros passos da Reforma Psiquiatra do país.

Iniciou-se então um debate sobre “loucura”, a falta de direitos humanos e o estado
da psiquiatria brasileira, surgindo então propostas de desinstitucionalização e novos
tipos de assistência aos usuários da rede de Saúde Mental, para então minimizar o
conceito de exclusão e isolamento social. (SGC, 2014, p.02)

Tais discussões fazem emergir nos anos 90 a criação de novos serviços voltados para a
saúde mental, surgindo os primeiros CAPS e os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS). A
intenção da criação destes serviços extra-hospitalares eram a redução do número de leitos
hospitalares destinados aos usuários da saúde mental.

[...] É na década de 90, marcada pelo compromisso firmado pelo Brasil na assinatura
da Declaração de Caracas e pela realização da II Conferência Nacional de Saúde
Mental, que passam a entrar em vigor no país as primeiras normas federais
regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, fundadas nas
experiências dos primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, e as primeiras normas
para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. (BRASIL, 2005, p.08)

Somente em 2001 é que a Lei Paulo Delgado será sancionada no país, entretanto esta
sofrerá significativas modificações no texto normativo. Assim é aprovada a Lei 10.216 que
redirecionará a assistência a saúde mental e privilegiará a oferta de tratamento em serviços de
bases comunitárias. Esta lei impulsionará um novo ritmo no processo de Reforma

Psiquiátrica. O Ministério da Saúde criará a partir daí linhas específicas de financiamento e
novos mecanismos para a fiscalização, gestão e redução de leitos psiquiátricos no país.
Para a consolidação da Reforma Psiquiátrica ainda faz-se necessário a construção de
uma rede de cuidados, no entanto esta não tem que ser formada apenas pelo conjunto de
serviços de saúde mental do município e sim pela presença de outras políticas na busca pela
emancipação das pessoas com transtornos mentais.
Em se tratando de outros equipamentos de saúde que tem acolhido pessoas com
transtornos mentais estão as UBS’s, estas pela proximidade que possuem com as famílias e
com a comunidade tornam-se estratégicas na rede de cuidados. Entretanto as mesmas nem
sempre estão preparadas para receber estas pessoas e por este motivo uma das medidas
adotadas pelo Ministério da Saúde é o estímulo ao matriciamento das ESF’s. “Matriciamento
ou apoio matricial é um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num
processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógicoterapêutica”. (Chiaverni, 2011, p.15)
Já tendo lançado o conceito de matriciamento em saúde mental teceremos algumas
considerações a cerca do que vem a ser interconsultae encaminhamento.

A interconsulta caracteriza-se por uma ação colaborativa entre profissionais de
diferentes áreas. Existem diversas modalidades de interconsulta, que vão desde uma
discussão de caso por parte da equipe ou por toda ela até as intervenções, como
consultas conjuntas e visitas domiciliares conjuntas. (CHIAVERNI, 2011, p.25)

A menção a interconsulta faz-se necessário em virtude dessa ser o principal
instrumento do apoio matricial na atenção primária sendo, por definição, uma prática
interdisciplinar para a construção do modelo integral do cuidado. Através da interconsulta
que acontecerá a integração entre a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) e os
profissionais de saúde mental do serviço de referência, que neste caso é o CAPS. Somente os
casos em que a UBS não possa resolver serão motivos de encaminhamentos e das guias de
referência e contra-referência.

É o momento de encaminhamento ao especialista que o Apoio Matricial, ou
Matriciamento, pretende mudar, na rede básica de saúde, através de modificações na
estrutura organizacional que repercutam em reformulação do processo de trabalho
tradicional, evitando encaminhamentos excessivos e desnecessários aos
especialistas, deixando a esses os casos que realmente requerem acompanhamento
específico/especializados. (SGC, 2014, p.03)

Assim sendo através do matriciamento é possível alcançar um grau maior de resolução
nos problemas relacionados à saúde mental, pois as ESF distinguirão situações comuns à vida
cotidiana as quais a própria UBS atenderá das situações que demandas um acompanhamento
de uma atenção especializada que poderá ser atendida na mesma UBS ou referenciada para o
atendimento do CAPS. No apoio matricial atenção primária e atenção especializada andam
horizontalizadas, pois a equipe especializada passa a oferecer apoio à equipe primária, através

das discussões dos casos e contribuindo na realização de projetos terapêuticos, diminuindo
desta forma os encaminhamentos desnecessários.

Uma das importâncias de um diagnóstico amplo que não fica somente centrado no
componente biológico ou nosológico é justamente potencializar o que pode ser feito
dentro da atenção primária, sem esquecer, é claro, dos cuidados que podem ser
ofertados por outras esferas de atenção, caso sejam necessárias. Então, com base no
conjunto de dados obtidos, o matriciador deve estimular a equipe da APS a refletir
sobre como deverá ser o plano terapêutico singular do caso em discussão.
(CHIAVERNI, 2011, p.24).

Foi pensando nesta perspectiva que se iniciou com os profissionais do CAPS I Ivone
Adorno Bastos do município de Esplanada/BA a implantação do matricamento em saúde
mental. Sendo este motivado pela Assistente Social e pelos estagiários da referida instituição.
O assistente social é um profissional que lida com as diversas expressões da questão social e
no seu processo de trabalho realiza pesquisas e análises da realidade social, para que
possibilitem a execução de ações que promovam a preservação, defesa e ampliação dos
direitos humanos e a justiça social dos usuários. Assim sendo os CAPS’s tornam-se locais que
demandam a presença de tais profissionais haja vista que os usuários que freqüentam seus
serviços em função da própria doença que apresentam já sofrem preconceito em virtude do
estigma histórico da loucura.
Os assistentes sociais fundamentados no projeto-ético político profissional nas suas
dimensões teórico-metodológica, ético-político e técnico-operativo devem através de suas
intervenções buscar a materialização do acesso ao direito a estes usuários e contribuir para a
consolidação dos pressupostos da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Diante disto, o Serviço
Social do CAPS I de esplanada promoveu momentos de mobilização institucional a fim de
discutir e incorporar práticas que melhorassem a qualidade dos serviços e do atendimento a
população usuária.
Durante as reuniões de mobilização com a equipe multiprofissional percebeu-se a
necessidade de integração do nível especializado com a atenção primária no tratamento de
usuários com transtorno mental, visto que as Unidades de Saúde da Família (USF) podem
apoiar na adesão ao projeto terapêutico de pacientes com transtornos mentais graves e
persistentes que já se encontram em atendimento especializado no CAPS. Logo, o principal
motivo que levou a implantação do matriciamento foi o interesse da equipe de saúde mental
do município em trabalhar as funcionalidades do CAPS com outros profissionais da área de
saúde a fim de encontrar parceiros na busca da promoção e tratamento das pessoas com
transtornos mentais bem como desfazer os equívocos relacionados ao tipo de
acompanhamento realizado na instituição.
O projeto contou com o envolvimento da assistente social e dos estagiários de Serviço
Social, os quais foram os responsáveis pela elaboração e aplicação do projeto, entretanto
recebeu apoio de todos os funcionários do CAPS. A proposta inicial consistiu em implantar o
matriciamento em saúde mental em duas UBS, sendo estas intituladas de UBS’s pilotos do
projeto, esperando-se que após os resultados apresentados pelas mesmas o projeto fosse
direcionado para as demais UBS.
O projeto foi aplicado com êxito nas duas UBS’s e para efeito de avaliação foram
realizadas entrevistas e aplicação de questionários a fim de identificar os níveis de satisfação e

insatisfação dos profissionais quanto a proposta obtendo-se como resultados os percentuais de
63% como bom e 37% ótimo aos temas abordados nas capacitações. Quanto a proposta
trazida para efetivação do matriciamento municipal 57% dos entrevistados apontaram como
bom e 43% ótimo. Durante as capacitações os profissionais apontaram em maioria
desconhecimento a cerca de muitas questões expostas a partir das quais a equipe de trabalho
buscou trazer contribuições e orientações para melhorar o processo de trabalho e,
consequentemente, melhorar o atendimento aos usuários, a partir de tais colocações foram
ainda contruídos instrumentais que subsidiaram favoreceram a implantação do matriciamento.
No que se refere ao fortalecimento dos vínculos e edificação de parceiras para o
trabalho desenvolvido no CAPS verificou uma redução de 15%na busca de serviços pelos
usuários que vinham ao CAPS sem referência da UBS.

3- CONCLUSÃO
O matriciamento em saúde mental proposto pelo Ministério da Saúde conforme
apontado nesta produção visa uma articulação entre o nível básico e especializado, a fim de
melhorar a lógica de atendimento ao usuário com transtorno mental. E para efetivação da
mesma é preciso que as equipes multiprofissionais consigam dialogar entre si, com vistas não
apenas a oferecer atendimento de saúde, mas na tentativa de viabilizar a inserção social de tais
usuários.
O assistente social enquanto profissional que se insere nas mais diversas políticas e
tem como seu objeto de trabalho as expressões da questão social, encontra na saúde mental
um campo fértil para intervenção. No CAPS I do município de Esplanada, pode ser observado
nos resultados da pesquisa que o projeto aplicado apresentou índices satisfatórios ao que se
propunha para início da intervenção, entretanto, fatores como a rotatividade dos profissionais
das ESF’s e do CAPS I, sobretudo os de nível superior, feziram com que a proposta do
matriciamento não fosse sequenciada e atingisse a todos os objetivos almejados, encontrandose sem execução no momento e persistindo problemas de integração do nível especializado
com a atenção primária no tratamento de pacientes com transtorno mental.
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RESUMO
O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é um benefício do Sistema Único de Saúde que está
enquadrado dentro da lógica de regionalização e descentralização prevista na Constituição
Federal de 1988. Este tem requisitado a presença do assistente social na sua operacionalização
e no atendimento aos usuários que dele necessita. Assim o objetivo desta produção consiste
em analisar a normatização que regulamenta o TFD no estado da Bahia e como se dá a
participação do Serviço Social no mesmo. A metodologia utilizada foi a pesquisa
bibliográfica e documental.
Palavras – chave: TFD. Normatização. Serviço Social.
1-INTRODUÇÃO
A Política de Saúde após a Constituição Federal (CF) de 1988 assume novos
contornos e atribui aos municípios a maior responsabilidade pelo atendimento de sua
população, entretanto nem todos os municípios dispõem de uma rede de atendimento de alta
complexidade e encaminham seus usuários para outras cidades que os atende por meio do
TFD. O assistente social é um dos profissionais que tem sido convocado a trabalhar na
operacionalização de tal benefício e no atendimento a população que o utiliza.
O objetivo desta produção consiste em analisar a normatização que regulamenta o
TFD no estado da Bahia e como se dá a participação do Serviço Social no mesmo. A
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental. E como resultado chegou-se
a conclusão que tal benefício ora se apresenta como uma garantia do direito a saúde ora como
sendo uma forma focalizada de atendimento à aquelas pessoas que não podem pagar pelos
serviços privados de saúde.
2- DESENVOLVIMENTO
O TFD é um benefício da área de saúde anterior ao SUS, entretanto este só ganhou
visibilidade a partir da publicação da Portaria SAS/MS 055/99. Sua implementação ocorreu
em 1988 quando os serviços de saúde ainda estavam sob a ordem do Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), através da portaria INAMPS nº
167/1988, a qual instituiu seus procedimentos. O TFD era definido como:

[...] atendimento médico a ser prestado ao beneficiário, da Previdência
Social, quando esgotados todos os meios do tratamento na localidade de
residência do mesmo e desde que haja possibilidade de cura total ou parcial,

limitado ao período estritamente necessário a esse tratamento. (BRASIL,
1988)

Como visto já na definição do que vem a ser TFD, a referida portaria já sinaliza que o
benefício era restrito aos contribuintes da previdência. Com a promulgação da CF de 1988 e
sob a ótica do acesso universal, igualitário e integral, o TFD deixará de ter a conotação de
benefício restrito aos contribuintes da Previdência Social, se estendendo todos os cidadãos.

O beneficio de Tratamento Fora de Domicilio consiste em fornecimento de
passagens para deslocamento exclusivamente dos usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS) e seus acompanhantes – se necessário – para a realização de
atendimento médico especializado em média e alta complexidade em
Unidades de Saúde cadastradas / conveniadas ao SUS em outras Unidades da
Federação de acordo com a CNRAC e CERAC. (SESAB, 2012, p.05).

Logo, este consiste no provimento de ajuda de custo ao usuário e seu acompanhante,
que fora referenciado por ordem médica às unidades de saúde de outro município ou de outro
estado para atendimento de alta complexidade desde que haja possibilidade total ou parcial de
cura e quando esgotados todos os meios de acompanhamento no local de origem.
Em 2001 através da portaria 2309/2001 instituiu-se no âmbito da Secretaria de
Assistência à Saúde/SAS, a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade/CNRAC,
com o objetivo de coordenar a referência interestadual de pacientes que necessitem de
assistência hospitalar de alta complexidade. (BRASIL, 2001)
A presente portaria diz respeito ao fluxo de atendimento que necessitam ser
referenciados para outros estados. Neste aspecto, ela trás providências ao TFD, exatamente
por este prevê que, por falta de condições técnicas dos municípios e dos estados, seus usuários
necessitarão deslocar-se, sendo incumbência do Estado realizar a transferência.

O TFD se enquadra na ótica dos direitos sociais garantidos
constitucionalmente, pois atende às demandas sociais, principalmente, no
que se refere à precariedade dos serviços de saúde em alguns municípios e à
baixa condição econômica da maioria da população. O que impossibilita a
grande maioria das famílias a arcar com despesas de um tratamento de saúde
oneroso. (FERNANDES, 2010, p.42)

Com esta reflexão acerca da necessidade de se manter o TFD a fim de amparar os
usuários que não dispõe de recursos financeiros para custear seus tratamentos, remete-se a
refletir se tal benefício visa à garantia dos direitos sociais ou é uma forma focalizada de
oferecer serviços de saúde dentro da lógica de oferta dos mínimos sociais impostas pelo
modelo neoliberal.
A portaria SAS 55/99 determina a criação por parte dos estados, de um manual, cuja
função é orientar os procedimentos necessários para que se possam incluir os usuários no

TFD. Atendendo ao referido artigo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB)
lançou manual atualizado contendo o detalhamento sobre como deve ser operacionalizado tal
benefício.
O Estado da Bahia por possuir 417 municípios necessitou aderir à estratégia da
regionalização administrativa prevista na CF de 1988, sendo seu território dividido em regiões
de saúde, das quais atualmente o estado já possui 31 destas regiões que são denominadas
Diretorias Regionais de Saúde (DIRES), em que os municípios são separados em blocos e as
responsabilidades distribuídas entre essas DIRES e a SESAB. Dentro da lógica do TFD tanto
as DIRES quanto a SESAB possuem responsabilidades no processo.
No Estado da Bahia, a Comissão Intergestora Bipartiti (CIB) aprovou no ano de 2005
quatro resoluções, nas quais ficaram estabelecidas as formas como os recursos do TFD serão
alocados nos municípios. Estas prevêem a necessidade por parte dos municípios, de se
credenciarem para o recebimento dos recursos, bem como assumirem a responsabilidade pelo
envio dos relatórios de prestação de contas. Em que “Mensalmente, os relatórios de TFD
Intermunicipal deverão ser entregues ao TFD Interestadual pelas respectivas DIRES.”
(SESAB, 2012, p. 15).
As participações das DIRES e da SESAB dizem respeito ao acompanhamento e
fiscalização da operacionalização do TFD, em que são cobradas pelas DIRES que as
secretarias municipais de saúde que a elas se vinculem, realize a prestação de contas mensal
dos gastos empreendidos com TFD e estas repassam tais informações a SESAB.
De acordo com o que já fora exposto e com a finalidade de discutir sobre a atuação do
assistente social no TFD, remete-se a necessidade de enfatizar as perspectivas deste
profissional na área da saúde, visto que há em disputa desde a criação do SUS dois projetos
dentro da área da saúde, sendo estes o modelo privatista e o de reforma sanitária.
O projeto privatista requisita que o assistente social atue nas relações socioeconômicas
dos usuários, assistencialismo por meio da ideologia, do favor, do clientelismo, entre outros.
Entretanto, o projeto de reforma sanitária requisita que o Serviço Social atue em questões
relativas à democratização e ampliação do acesso as unidades e aos serviços de saúde,
trabalho interdisciplinar, etc. (CFESS, 2013).
O assistente social enquanto profissional, cujo código de ética se posiciona a favor da
defesa intransigente de direitos ora atende aos anseios e a busca da reforma sanitária, ora
enquanto trabalhador assalariado se vê subordinado aos ditames dos sistemas impostos. No
que diz respeito ao atendimento aos direitos dos usuários, este busca a materialização da
Política de Saúde nos seus três níveis de complexidade. No TFD, o mesmo tem atuado
ativamente nos processos de inclusão e acompanhamento de usuários. Sendo percebida
alguma visibilidade da sua atuação quando identificado que na construção dos manuais que o
normatizam, o Serviço Social aparece como um dos integrantes do processo.
A este respeito no manual da SESAB, mais especificamente na parte que trata de
autorização do TFD, coloca como sendo incumbência do Serviço Social da Central Estadual
de TFD (CETFD) receber a documentação dos usuários e anexar ao processo de aquisição de
passagem e posteriormente encaminhar para a análise do médico da comissão organizadora do
TFD. Caberá ainda ao Serviço Social, após liberação do processo, entrar em contato com o
usuário e dar as orientações pertinentes. (SESAB, 2012, p.16)

Quando trata das despesas relativas a óbito de usuários em TFD interestadual, é posto
como incumbência do Serviço Social do município de origem do usuário fazer comunicação
do óbito a CETFD para que a mesma tome as devidas providências para o transporte do
corpo.

Em caso de óbito, será de responsabilidade do TFD-BA providenciar o
translado do corpo para o Estado de origem do paciente. Para isso, o Serviço
Social da Unidade executante em outro Estado, o acompanhante ou familiar
deverá comunicar o óbito ao TFD e encaminhar por fax o atestado ou
declaração de óbito. (SESAB, 2012, p.14)

Destaca-se aqui, que a questão do óbito posto não se refere à comunicação do óbito ao
familiar, mas a comunicação deste a central de regulação do município de origem do usuário
para que haja viabilização dos meios de garantir a assistência ao usuário e seu respectivo
acompanhante. O mesmo manual volta a mencionar a participação do Serviço Social quando
atribui como sendo de responsabilidade do médico ou do assistente social emitir Relatório de
Acompanhamento ou Permanência, sendo este “O instrumento que deverá fornecer dados do
atendimento realizado nos serviços referenciados da rede SUS.” (SESAB, 2012, p.18).
Logo, o assistente social quer seja como membro da equipe do TFD ou como
trabalhador da unidade de saúde, a qual o usuário está em acompanhamento, tem participado
ativamente das ações direcionadas a concessão e efetivação de tal benefício. Contudo, embora
não conste na legislação do TFD nenhuma referência quanto às condições sócio econômicos
dos usuários beneficiados, foi publicado pelo Ministério da Saúde (MS) no livro intitulado
SUS de A a Z, o seguinte texto em relação ao TFD:

Consiste também em ajuda de custo para alimentação e pernoite a pacientes
e acompanhante (se este se fizer necessário), após a devida comprovação da
necessidade, mediante análise socioeconômica efetuada por assistente social
vinculado à rede pública de saúde ou ao setor de assistência social do
município de origem do paciente. (BRASIL 2009, p.376).

Neste aspecto, o MS coloca o assistente social dentro da dualidade de buscar a
efetivação de direitos, bem como de utilizar critérios de seleção para que os usuários possam
ter acesso à Política de Saúde. No que se refere ao processo de organização do TFD o CFESS
diz que não é atribuição do assistente social a “montagem de processo e preenchimento de
formulários para viabilização TFD” (CFESS, 2013, p.45). Assim, entende-se que o trabalho
burocrático do preenchimento de formulários não é atribuição inerente ao assistente social,
mas cabe ao mesmo prestar as devidas orientações e facilitar o seu acesso.

3- CONCLUSÃO
Como argumentado nesta produção o TFD ora se apresenta como mecanismo de
efetivação da Política de Saúde, com vistas à garantia do atendimento do direito à saúde, ora
se apresenta como forma focalizada de ofertar os mínimos sociais a aqueles que não podem

dispor dos serviços privados de saúde, sendo ainda seu processo de inclusão e pagamento de
acesso dificultoso e burocrático, entretanto também se caracteriza como uma forma de
controle de gastos dos recursos públicos.
O assistente social é um dos profissionais que tem sido requisitado a atuar em tal
benefício e seu papel principal está nas orientações feitas aos usuários e no acompanhamento
do processo. O reconhecimento dado à intervenção social junto ao TFD pode ser notada nos
manuais de normatização elaborados nos estados brasileiros e, sobretudo, discutido,
especificamente o manual do estado da Bahia. Entretanto não há como negar que com as
mudanças ocorridas no SUS visando sua implementação tem estabelecido novos contextos no
processo de trabalho dos assistentes sociais que são requisitados a atender aos modelos do
mercado realizando suas atividades profissionais entre o saber e o fazer, numa luta constante
em que seu fazer profissional se deparada com condicionalidades para a efetivação de
direitos.
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RESUMO:
Esta pesquisa tem por objetivo analisar a percepção dos redutores sobre as ações do Projeto de
Redução de Danos desenvolvidos no município de Aracaju/SE. A pesquisa de caráter
exploratório-descritiva apresenta abordagem qualitativa. A pesquisa de campo ocorreu no mês
de setembro de 2014 por meio de entrevistas realizadas com oito agentes redutores de danos,
mediante roteiro semiestruturado. Os dados foram codificados e analisados mediante a
perspectiva teórico-metodológica do materialismo histórico dialético. Os resultados
evidenciaram que os redutores compreendem que as estratégias de redução de danos têm se
pautado no diálogo como mediação para o contato e o estabelecimento de vínculo com o
público-alvo usuário de drogas, historicamente estigmatizado pela sociedade.

PALAVRAS- CHAVES: Reforma psiquiátrica, Drogas, Redução de danos.

ABSTRACT:
This research aims to analyze the perception of the gear on the actions of the Harm Reduction
Project developed in the city of Aracaju / SE. The exploratory descriptive research study
presents a qualitative approach. The fieldwork took place in September 2014 through
interviews with eight lowering agents damage through semi-structured. Data were coded and
analyzed by theoretical and methodological perspective of dialectical historical materialism.
The results showed that reducing understand that harm reduction strategies have been based
on dialogue as a means to contact and bond with the user audience drugs, historically
stigmatized by society.
Keywords: Psychiatric reform, Drugs, Harm Reduction.

I.

INTRODUÇÃO

Atualmente, políticas e intervenções que têm como público-alvo usuários de drogas,
principalmente os que estão em situação de rua, têm recebido destaque na mídia e opinião
pública, dentre outros motivos, devido aos grandes eventos mundiais como a Copa do Mundo
de 2014 e as Olimpíadas de 2016 que ocorreram no Brasil. De forma geral, foram adotadas
ações de limpeza social1, a fim de esconder / mascarar a problemática, com a forte defesa do
discurso antidrogas, preocupação já levantada pela Organização das Nações Unidas (ONU),
publicada no jornal Clarín em 2009. Neste contexto, as internações compulsórias tornaram-se
um assunto bastante discutido e polêmico.
Durante décadas, a saúde pública brasileira se desresponsabilizou em sua agenda
política, pelos problemas relacionados ao tratamento e prevenção de transtornos associados ao
consumo de álcool e outras drogas. Historicamente, existiu uma distância em relação às
drogas como uma questão de saúde, relegando essa problemática aos cuidados de outros
organismos da sociedade, principalmente os vinculados à justiça, religião e segurança pública.
A abordagem de Redução de Danos (RD) proposta, incorpora um novo conjunto de
estratégias de intervenção voltadas para o atendimento e cuidado em saúde direcionadas ao
público em foco. As ações incluem não só os usuários de substâncias psicoativas, mas abrange
o sistema social em que este usuário convive diariamente, ou seja, sua rede comunitária e
familiar, e aciona os demais serviços de saúde. Dessa forma, o objetivo da RD é acessar esse
usuário em sua condição e promover a diminuição dos riscos e vulnerabilidades associadas ao
consumo de drogas, principalmente aqueles relacionados a doenças transmissíveis como as
DST/HIV/Aids, Hepatites. A RD está fundamentada sobre princípios e diretrizes que buscam
garantir os direitos humanos, a cidadania e a reinserção social desses sujeitos, sobretudo
baseado em suas escolhas.
No contexto do município de Aracaju/SE, essa estratégia enquanto ação da saúde,
nasceu no ano de 2002, e desde então tem passado por diversas mudanças em sua estrutura e
composição. A pesquisa, apresentada, teve por objetivo analisar a percepção dos redutores de
danos sobre as ações desenvolvidas nos territórios do município de Aracaju/SE. Para tanto,
constituíram os objetivos específicos do estudo empreendido: analisar/estudar os resultados
apresentados pelo consolidado do PRD; conhecer as estratégias de redução de danos
utilizadas na abordagem com o público-alvo e identificar a percepção dos redutores de danos
acerca da população atendida.
O estudo foi caracterizado por uma pesquisa de caráter exploratório-descritiva, e
realizou-se mediante abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada em dois momentos:
inicialmente realizou-se a análise dos consolidados, que continham a identificação de aspectos
referentes ao uso de álcool e outras drogas, e, em um segundo momento, procedeu-se à
realização de entrevista com redutores de danos da 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª e 8ª regiões de saúde,
mediante roteiro semiestruturado, perfazendo uma amostra de cinco mulheres e três homens, os
quais estão vinculados ao projeto num período de onze meses a três anos de experiência no
Projeto de Redução de Danos da Secretaria Municipal de Saúde.
A amostra escolhida foi do tipo não probabilística intencional. Quanto aos critérios
de inclusão dos sujeitos, foi levado em consideração o tempo de atuação no PRD, constando a
1

Ver matéria relacionada disponível em: http://praza.com/movementos-sociais/2646/a-outra-cara-docrescimento-brasileiro-a-copa-e-as-olimpiadas-estao-sendo-aproveitadas-para-executar-uma-limpeza-social-dascidades/. A outra cara do crescimento brasileiro: “A Copa e as Olimpíadas estão sendo aproveitadas para
executar uma limpeza social das cidades”.

participação efetiva de, no mínimo, um ano e a disponibilidade de tempo para participar da
pesquisa. Para compor os critérios de exclusão da amostra, não seriam considerados aqueles
integrantes recém-chegados.
A pesquisa foi desenvolvida dentro da perspectiva do materialismo histórico
dialético. E os aspectos éticos em pesquisa com seres humanos foram devidamente
respeitados, inclusive utilizou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

II.

DESENVOLVIMENTO

Falar sobre álcool e outras drogas na atualidade já não é uma temática nova, mas o
seu trato na sociedade ainda é carregado de preconceitos, principalmente em se tratando dos
usuários de drogas, socialmente caracterizadas como “danosas”, isso porque o álcool é uma
droga considerada legal. A discussão que permeia o nosso cotidiano está em torno da
liberdade sobre o uso e os tratamentos de pessoas que fazem uso abusivo de drogas.
É a partir da III Conferência Nacional de Saúde Mental em 2001, que a questão do
álcool e outras drogas ganhou espaço na agenda pública. Sendo assim, a rede de atenção em
saúde mental está vinculada ao SUS, e como parte integrante dessa política pública de saúde
orienta as ações e serviços em todo território nacional e em cada uma das esferas de governo:
federal, municipal e estadual. A composição dessa rede se dá por meio dos Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Centros de
Convivência, Ambulatórios de Saúde Mental e Hospitais Gerais.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 10% da população
dos centros urbanos, consome abusivamente substâncias psicoativas, independentemente da
idade, sexo, nível de instrução e poder aquisitivo. Conforme aponta a Política do Ministério
da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas (2003), historicamente
a ausência de cuidados em saúde atinge de forma contínua e desigual àqueles que sofrem
exclusão no acesso aos serviços de saúde, o que evidencia a imprescindibilidade de reversão
de modelos assistenciais que não atingem de fato as reais necessidades de uma população. O
que implica também uma lógica que contemple o planejamento de ações direcionadas para a
atenção integral às pessoas que consomem álcool e outras drogas.
Entretanto, de acordo com o documento apresentado à Conferência Regional de
Reforma dos Serviços de Saúde Mental, que trata da Reforma Psiquiátrica e política de saúde
mental no Brasil, do Ministério da Saúde (2005), ainda é ínfimo o alcance efetivo a essa
população de forma integral, este é um público marcado pela exclusão, e desigual forma de
acesso aos serviços de saúde. O que se pode destacar na contemporaneidade é o recorrente
discurso da criminalização do consumo de substâncias psicoativas, o que só reforça a
vulnerabilidade vivenciada pelos usuários, ao mesmo tempo em que aponta para a
necessidade de articulação das políticas públicas para efetivação de uma intervenção que
garanta o cuidado em saúde, alinhado a outras políticas intersetoriais. Daí, ressalta-se a
importância de constantemente reafirmar as ações de redução de danos como eixo da política
de saúde. Nesse aspecto, redução de danos é considerada uma política de saúde, cujas ações
se constituem enquanto:
Um conjunto de medidas de saúde pública voltadas a minimizar as
consequências adversas do uso de drogas. O princípio fundamental que as
orienta é o respeito à liberdade de escolha, à medida que os estudos e a
experiência dos serviços demonstram que muitos usuários, por vezes, não

conseguem ou não querem deixar de usar drogas [...] (BRASIL, 2001, p. 11).

As primeiras iniciativas de RD originaram-se na década de 1920, mais precisamente
no ano de 1926 na Inglaterra, sob a perspectiva da substituição dos efeitos da abstinência de
drogas, por outras substâncias. Essa medida adotada remete ao Relatório de Rolleston, no
“[...] qual os médicos poderiam prescrever legalmente opiáceos como forma de tratamento
para dependentes de drogas [...] (BRASIL, 2001, p. 11-12).
Contudo, é na década de 1980, com a disseminação do vírus da AIDS, que as ações
de RD começam a ser repensadas. A infecção e transmissão principalmente entre os usuários
de drogas injetáveis “passaram a ser uma ameaça para toda a sociedade, surgindo a
necessidade de ações preventivas efetivas, cujos resultados não dependessem da aderência
desses pacientes aos tratamentos que objetivavam a abstinência” (NIEL; SILVEIRA, 2008, p.
12).
Essas iniciativas tiveram como ponto de partida países da Europa, entre eles
Holanda, Amsterdã, Inglaterra, etc. No contexto brasileiro, a primeira tentativa de RD se deu
na cidade de Santos-SP, no ano de 1989, com a realização de troca de seringas entre Usuários
de Drogas Injetáveis (UDI), mas tal prática foi inviabilizada por uma decisão judicial e
interpretada como incentivo ao uso de drogas. E durante toda a década de 1990 se iniciaram
trabalhos de órgãos não governamentais e acadêmicos voltados a essa problemática. Em 1994,
no Brasil, o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de DST/AIDS, retoma as
estratégias de RD.
Na cidade de Aracaju/SE, as ações de Redução de Danos iniciam-se no final de 2002,
mesmo ano em que se dá a inauguração do primeiro Centro de Atenção Psicossocial para
Álcool e Drogas (CAPS AD) Primavera no município. Os primeiros passos são dados “através
de um projeto temporário de dois anos ligado ao Programa DST/AIDS, com financiamento do
Ministério da Saúde. Eram ações pontuais justificadas pelo crescente número de novos casos
de infectados por HIV/AIDS” (PROTAZIO, 2013, p.15). Encerrada a parceria com o
Ministério da Saúde, o PRD é incluído como uma das ações do Programa DST/AIDS com
intervenções de prevenção e promoção à saúde concomitantes com o Programa de Apoio às
Profissionais do Sexo (PAPS), nesse período a equipe era composta por seis redutores.
Contudo, é dentro do exposto que a estratégia de RD se apresenta, se desenvolve e se
articula cotidianamente através dos serviços prestados aos usuários de álcool e outras drogas,
através de ações no território que viabilizam o cuidado para além da distribuição de insumos,
no entanto, é por meio desse contato imediato que se geram vínculos que garantem ações de
cuidado, prevenção e promoção da saúde. E nesse ponto o redutor acaba se tornando um
mediador entre o usuário e a rede de serviço de saúde.

III.

CONCLUSÃO

Em síntese, pode-se observar uma consonância entre a proposta da redução de danos
e o discurso levantado pelos agentes redutores de danos entrevistados, que, inclusive, se
mostrou fundamentado com os princípios norteadores do PRD e expressou um alinhamento
da equipe, que se posicionou de forma preocupada com o fazer (as ações). Outro importante
fator observado foi a qualificação da equipe: todos os agentes entrevistados possuíam cursos
ou graduação (completa e incompleta) e relataram contribuição dessa formação para o
desenvolvimento das ações. Todos os entrevistados passaram por capacitação/rodas de
conversa movidas pela coordenação do PRD.

Foram elencadas categorias de análise para entender de que formas as estratégias
vinham sendo desenvolvidas entre elas: os critérios para a seleção do PRD, a contribuição da
sua formação profissional para o desenvolvimento das ações no PRD, as mudanças ocorridas
no PRD, durante a participação dos entrevistados, a visão dos redutores sobre o PRD, as ações
de redução de danos desenvolvidas nos territórios de Aracaju, como os redutores percebiam a
população atendida pelo PRD e a descrição do seu território de atuação, as estratégias
utilizadas pelo PRD durante a abordagem em seus territórios, a visão dos redutores sobre a
implicação do seu trabalho para a sociedade e a estrutura da rede de atendimento.
A estratégia de redução de danos baseia-se na educação em saúde, através da
prevenção dos danos e riscos ocasionados pelas condições adversas a esse uso indevido.
Nesse sentido, a RD não trabalha apenas focada em um único tipo de tratamento, é
direcionado de acordo com a escolha que esse usuário faz sobre sua vida. E a proposta da RD
intervém melhorando essas condições, para que esses indivíduos vivam da melhor forma, com
qualidade de vida, recupere sua cidadania e autonomia para traçar projetos de vida que não se
baseiem somente no uso da droga, corresponsabilizando esse sujeito sobre suas decisões.
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RESUMO
O referido trabalho faz um breve resgate histórico acerca da temática dos Direitos
Humanos, entrelaçando este assunto com a educação e com o Serviço Social. Pretende
apontar elementos que demonstrem a importância do Serviço Social na difusão da cultura dos
direitos humanos tendo como base a educação.
Palavras-Chave: Direitos Humanos, Educação em Direitos Humanos e Serviço Social.

1 INTRODUÇÃO
A temática direitos humanos é muito importante para a vida em sociedade uma vez
que as pessoas estão em constante relação, vivenciando processos sócio-históricos e políticoculturais diferenciados a cada geração. Os direitos humanos são vistos sobre o prisma da
igualdade e dignidade que devem ser garantidas a todos os povos e nações, sem exclusão de
qualquer natureza.
O processo de construção dos direitos humanos veio acompanhado de inúmeras lutas
para a obtenção de garantias que pudessem ser reivindicadas legalmente. Daí a afirmação de
Rabenhorst (2008, p.2) quando escreve que “viver num mundo onde as pessoas são vistas
como detentoras de direitos é uma grande conquista”. Afinal, é devido às lutas sociais que
hoje o sujeito portador de direitos pode dirigir-se ao Estado e exigir a efetivação de um direito
quando este não é praticado.
Nesse sentido, o cotidiano da prática profissional do serviço social, exige um
profissional comprometido com a defesa de uma sociedade mais justa, onde inclui a busca
pela defesa dos direitos humanos e o combate a todas as formas de desigualdade existentes. O
assistente social também é chamado para trabalhar junto a grupos sociais mais vulneráveis no
sentido do fortalecimento de seus direitos e empoderamento dos seus usuários.
É dessa forma que o presente trabalho objetiva elaborar uma discussão a cerca da
historicidade dos direitos humanos e a relação que tem o serviço social junto aos processos
educacionais para o fortalecimento da cultura dos direitos humanos.
2 O CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO DO SURGIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS
Ao dar início a uma reflexão a respeito do papel dos direitos humanos na sociedade,
é de fundamental importância levar em consideração sua historicidade, ou seja, o modo
como se desenvolveram e os contextos onde estavam inseridos. A temática direitos humanos
vem assumido novas dimensões desde a formulação da declaração universal dos direitos
humanos em 1948, em que foi possível articular os direitos civis e políticos juntamente aos
direitos econômicos, sociais e culturais, tornando-os universalizados (Governo Federal do
Brasil, 2008).
Fizeram parte da declaração universal dos direitos humanos (DUDH) as chamadas
gerações de direitos que remetem ao processo evolutivo de construção dos direitos humanos.
A primeira geração trata da liberdade como parte central, a Declaração do Homem e do
Cidadão de 1789 é o seu marco. Ela trata das liberdades públicas e liberdades políticas, a
inicial trata das liberdades sociais, também denominadas de direitos civis, essa liberdade
protege o sujeito física, psíquica e moralmente. Essas liberdades se concentram no individuo.
Já a liberdade política se encarrega de garantir a participação popular na administração do

Estado, ou seja, ela está ligada ao direito do exercício da cidadania, os direitos de participar
do gerenciamento da coisa pública, da organização do processo eleitoral. Inicialmente esta
liberdade se incumbia de proteger o homem da ação arbitraria do Estado. Atualmente está
função se ampliou e cabe a proteção contra terceiros.
A segunda geração de direitos trata dos direitos econômicos, sociais e culturais
(DESC). Esses direitos derivam do Estado de Bem-Estar Social, nascido do pós I Guerra
Mundial e se caracterizam principalmente por exigir do Estado prestações positivas
necessárias para uma vida humana mais digna. Seu marco data do ano de 1919, com a
Constituição Alemã, conhecida como Constituição de Weimar, pois foi a partir dela que
houve uma sistematização desses direitos. Sarmento pontua que esta geração,
impõem ao Estado verdadeiras obrigações de fazer, como criação de vagas
nas escolas públicas de ensino fundamental, a construção de creches para
abrigar os filhos de mulheres trabalhadoras, o aumento do número de leitos
nos hospitais públicos, distribuição de medicamentos especiais (2012,
p.114).

A terceira geração de direitos inclui direitos difusos e coletivos, também conhecidos
como direitos solidários. Eles tratam da proteção de grupo sociais mais vulneráveis e também
dispõem da preservação do meio ambiente. Essa categoria revela o compromisso de cada um
no destino da sociedade. Assim, podemos dizer que estes direitos traduzem a solidariedade, e
que sua responsabilidade não cabe apenas ao Estado, mas também a sociedade em geral, a não
efetivação desses direitos atinge a totalidade e não apenas ao indivíduo. Por exemplo, no
Brasil esses direitos estão expressos nos direitos relativos ao consumidor, à criança, ao
adolescente, aos idosos, aos portadores de deficiência, e etc.
A quarta geração inclui direitos que incidem sobre questões que envolvem a bioética e
a informática. Na bioética inclui questões que tratam de assuntos como o aborto, a eutanásia,
e etc. Sarmento fala que “a apropriação dos princípios bioéticos pelos direitos fundamentais é
uma forma legítima de impor aos governos, aos pesquisadores, às instituições científicas e as
indústrias o respeito à vida e à dignidade da pessoa humana” (SARMENTO, 2012,
p.119/120). No que se refere aos direitos da informática há de se considerar que ela trás
consigo novas formas de comunicação, e com isso surgem novas problemáticas, que
envolvem a invasão de privacidade, o comercio virtual, dentre outras.
Levando em consideração estes aspectos, é necessário ressaltar que foram vários os
processos sócio-históricos que antes e depois da segunda guerra mundial de 1945
cumularam para a emergência de direitos sociais, políticos, econômicos e culturais, dando
emergência também aos direitos humanos, de caráter universal. Silveira (et al, 2007),
denomina isto de acumulação histórica da cultura de direitos, que vinha ocorrendo desde os
séculos XVII e XVIII, expandindo-se por todo o mundo.
Dentre os fatos sócio-históricos contemporâneos que contribuíram para a
construção dos direitos humanos destacam-se: as lutas anticoloniais na Ásia e na África que
originaram o deslocamento de contingentes demográficos para a Europa dando origem a
diferenças culturais e étnicas; transformações no mercado de trabalho; o movimento negro
nos Estados Unidos em 1960 lutando contra a discriminação; a luta dos povos indígenas pela
manutenção de sua cultura; as manifestações estudantis dos finais dos anos de 1960; a
reestruturação capitalista de 1970 provocando mudanças nos processos de trabalho e
precarizando ou omitindo direitos conquistados e estabelecidos; a reação contra a

globalização; o terrorismo e o confronto entre civilizações e o surgimento de movimentos
que defendem a preservação do meio ambiente (Silveira et al, 2007).
Foi através destas repercussões de caráter mundial que a luta do povo fez emergir a
Declaração Universal dos Direitos dos homens, estabelecida no ano de 1948, baseada em
direitos universais, indivisíveis e interdependentes, objetivando diminuir os conflitos da
sociedade no que diz respeito às diversas naturezas, garantindo a dignidade da pessoa
humana. Além destes objetivos a declaração menciona que será através do ensino e da
educação que deve ser garantida as condições para que seja assegurada e disseminada a
cultura dos direitos humanos. Sendo assim, a Declaração ressalta:
A ASSEMBLÉIA GERAL proclama a presente DECLARAÇÃO
UNIVERSAL DOS DIRETOS HUMANOS como o ideal comum a ser
atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada
indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta
Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o
respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu
reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os
povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios
sob sua jurisdição (ONU, 1998, p.01).

Através da declaração universal dos direitos humanos o Estado, junto aos órgãos
públicos, as leis e as medidas nacionais e internacionais deverá se empenhar, por meio do
ensino e da educação, não somente nas escolas, para que haja o respeito aos direitos
humanos e assegurar sua observância universal e efetiva. Assim, a educação baseada nos
direitos humanos assume um caráter fundamental de garantir não apenas o direito a
educação de qualidade, mas se torna o caminho para lutar e garantir a efetivação de outros
direitos (Governo Federal do Brasil, 2008).
Dessarte, a educação em direitos humanos envolve a participação de vários sujeitos,
dentre eles o assistente social. Este campo de atuação profissional é permeado por
contradições que são inerentes a lógica da sociedade capitalista. À vista disso, este espaço de
intervenção onde o profissional de serviço social pode estar inserido é rico para a ampliação
da cidadania dos sujeitos e para o fortalecimento da democracia.
3 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: UMA VISÃO DO SERVIÇO SOCIAL
O serviço social está vinculado com a educação desde a sua emergência enquanto
profissão. Esta relação foi pautada segundo as demandas impostas pelas classes dominantes
visando “... um padrão de escolarização necessário às condições de reprodução do capital em
diferentes ciclos de expansão e de crise” (CFESS/CRESS, p.16, 2012), ou seja, apesar deste
debate não ser atual, é preciso sempre considerar a relação do serviço social com a educação
dentro das relações sociais capitalistas.
A atuação do assistente social está vinculada a diversas esferas educacionais tanto no
âmbito formal quanto nos não formal, por exemplo, nas escolas, nas empresas, nos
movimentos sociais, nas associações, nos campos de educação popular, nos conselhos, nos
sindicatos, entre outros. Nesse sentido, esses profissionais lidam com diferentes questões que
envolvem as demandas das classes sociais como um todo.
Assim, é na sociedade do capital que a educação assume uma determinada dimensão,
visto que sua função social esta atrelada a reprodução do ser social. Como a educação é uma

dimensão da vida social ela possui uma relação de dependência ontológica com o trabalho.
Portanto, é necessário compreender esta relação na perspectiva da totalidade, levando em
consideração as múltiplas determinações sociais. Desta maneira,
[...] se a educação, sob o prisma do capital, se converte em um conjunto de
práticas sociais que contribuem para a internalização dos consensos
necessários à reprodução ampliada deste sistema metabólico, também e a
partir dessa dinâmica é que se instauram as possibilidades de construção de
uma educação emancipatória, cujas condições dependem de um amplo
processo de universalização do trabalho e da educação como atividade
humana autorrealizadora (CFESS/CRESS, p.19, 2012).

Apesar da educação dentro da ordem capitalista ser uma ferramenta usada em favor do
capital, entendemos que ela também é uma atividade meio de grande importância para que os
sujeitos se compreendam como tal e capazes de construir uma nova ordem social. Levando
em consideração esses aspectos, entra o papel fundamental da educação em direitos humanos,
visto que ela promove o respeito, a tolerância e a cultura da diversidade, bem como, deve
proporcionar a emancipação dos sujeitos numa perspectiva de direitos e fazer com que os
mesmos sejam agentes transformadores da realidade social que está permeada de violações.
É desta maneira que o profissional de serviço social tem condições teóricas e políticas
para forjar estratégias baseadas na educação em direitos humanos que sejam norteadoras para
a construção de alternativas capazes de incentivar a formação de uma consciência crítica nos
sujeitos, com o intuito de contribuir para a construção de um mundo melhor, onde os direitos
sejam efetivados e não omissos e que a sociedade viva em democracia tendo a sua dignidade
plena.
3 CONCLUSÃO
Compreende-se que para que tenhamos uma vida harmônica precisamos nos tornar
mais humanos e para isto é preciso que nos tornemos também conscientes, críticos, podendo
transformar para melhor a vida e o mundo no qual estamos inseridos. Daí a importância de
vermos o processo educacional baseado na socialização da cultura em direitos humanos
como prática fundamental para os seres humanos, uma vez que dissemina uma cultura de
luta e respeito aos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais, visando principalmente
uma vida digna.
Sabemos que ainda há muito a ser construído para que a Educação em Direitos
Humanos seja efetivada e garantida. Porém, para que isto ocorra, a cultura dos direitos
humanos deve ser elemento de discussão na pauta diária do serviço social visando o
fortalecimento da luta pela cidadania e democracia.
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RESUMO
Pretendemos aqui levantar o debate em torno do tema dos direitos humanos
relacionando a luta em sua defesa com os princípios do código de ética do serviço social.
Nesse trabalho fazemos um breve apanhado histórico sobre o projeto ético-político do Serviço
Social e seu caráter ideológico. Em seguida relacionamos este com a defesa intransigente dos
direitos humanos e a importância do código de ética profissional como norteador para a sua
efetivação.
Palavras-Chave: Direitos Humanos; Projeto ético-político e Serviço Social.
1 INTRODUÇÃO
Ao longo do processo de evolução do serviço social no Brasil evidencia-se num dado
momento, a partir da aprovação do código de ética de 1993, o compromisso com um projeto
profissional articulado à construção de uma nova ordem societária, sem dominação e
exploração de classe, etnia e gênero.
O profissional, nesse sentido, é dotado de competência ética-política e teóricometodológica para atuar junto ao projeto societário que esteja a par de tal preceito. A defesa
dos direitos humanos se constitui em um princípio fundamental da profissão, visto que esta
defesa representa dentro do contexto da sociedade capitalista, é uma forma de assegurar
direitos e as duras conquistas da classe trabalhadora.
Desta maneira, aqui entendemos que o tema de direitos humanos abrange diferentes
dimensões da vida humana, e que a defesa destes não está apenas relacionada à vida privada,
mas que numa perspectiva crítica essa defesa é ampla e abarca diferentes sujeitos envolvidos
pela violação de seus direitos.
2 O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL
O debate em torno do projeto ético-político é recente, data da segunda metade dos
anos 90 do século passado. No entanto, a discussão em torno desse objeto não é recente,
iniciou-se no final de 1970 e início de 1980, momento marcado pela renuncia do Serviço
Social à sua herança conservadora. Este momento é que irá lançar as bases para a renovação
do projeto profissional, mais especificamente no que se refere ao projeto ético-político.
Nesse sentido, cabe abrir um pequeno parêntese sobre o que vem a ser denominado de
projeto, segundo Netto (2006) “é uma antecipação ideal da finalidade que se pretenda
alcançar, com a inovação dos valores que a legitimam e a escolha dos meios para lográ-lá” (p.
02). Portanto aqui nos prenderemos aos projetos profissionais 1 , em especial o do serviço
social.
Os projetos profissionais são constituídos por um sujeito coletivo, que incluem
profissionais e as entidades que legitimam a profissão, que compõem um universo
heterogênio. Para que esse projeto ganhe efetividade frente à sociedade é preciso que o seu
1

Os projetos profissionais fazem parte dos projetos coletivos, que se constituem em marcos para a construção de
propostas para o conjunto da sociedade. No capitalismo estes são macroscópicos, ou seja, são projetos
societários de classe, que envolvem uma dimensão política (relações de poder). Visto de tal forma a concorrência
entre diferentes projetos societários é inerente a própria democracia política. No entanto, a sociedade do capital
os projetos relativos às demandas da classe trabalhadora sofrem desvantagem para enfrentar os projetos das
classes proprietárias e politicamente dominantes.

corpo profissional esteja fortemente articulado e organizado. Estes projetos são estruturas
dinâmicas, ou seja, sofrem alterações conforme o movimento e o sistema de necessidades
sociais que estão ligados àquela profissão. Assim, Netto (2006), assinala que,
[...] os projetos profissionais também têm inelimináveis dimensões políticas,
seja no sentido amplo (referido às suas relações com os projetos societários),
seja em sentido estrito (referido às perspectivas particulares da profissão).
Porém, nem sempre tais dimensões são explicitadas, especialmente quando
apontam para direções conservadoras ou reacionárias (p. 05).

Portanto, todo projeto e prática profissional possui um caráter político e ideológico e
se desenvolve dentro da dinâmica da sociedade de classes que é permeada por tensões, no
âmbito da dinâmica da sociedade capitalista burguesa (Teixeira e Braz, 2009).
Na prática profissional do serviço social há uma direção social que se efetiva através
das ações profissionais que estão pautadas no projeto profissional do assistente social. Estas
ações vem para sustentar determinações ideológicas pautadas por um projeto societário de
caráter transformador. O projeto profissional do serviço social tem sua dimensão social
sustentada por valores éticos que norteiam a profissão e que objetivam responder as diferentes
demandas que fazem parte dos diversos interesses sociais.
Portanto, o projeto ético-político do assistente social se desenvolve e se materializa
demonstrando uma representação da profissão. De acordo com Teixeira e Braz (2009), os
elementos que contribuem para a construção do projeto ético-político profissional relacionamse com a explicação de princípios e valores ético-políticos; a matriz teórico-metodológica em
que se ancora; a critica da ordem social vigente, que esta baseada na sociedade capitalista e
por fim, as lutas e posicionamentos políticos da categoria.
Assim, esses elementos se sustentam em pontos específicos como a produção de
conhecimentos no serviço social que repudiam teorias conservadoras; instâncias políticoorganizativas da profissão como os fóruns de deliberação e as entidades da profissão e, por
fim a dimensão de caráter jurídico político da profissão que envolvem leis e resoluções que
são as bases legais da profissão.
Logo os princípios fundamentais que norteiam o projeto ético-político do serviço
social são a liberdade, os direitos humanos, a cidadania, a democracia, a equidade e a justiça
social, o respeito à diversidade, o pluralismo, o processo de construção de uma nova ordem
societária, a articulação com movimentos de outras categorias profissionais ligadas aos
princípios do código, com a qualidade dos serviços destinados aos usuários e por fim, com o
exercício do serviço social sem descriminar e sem ser descriminado (CFESS, 1993).
3 A RELAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL COM
A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Como visto, o código de ética do serviço social versa entre seus onze princípios
fundamentais sobre a defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do
autoritarismo. É verdade que estes princípios estão interligados, e que a defesa de um está
relacionada com a garantia do outro. Também é verdade que dentro da sociedade capitalista
ocorrem certos limites, que são inerentes a própria estrutura dessa sociabilidade. No entanto,
entendemos que “[...] o reconhecimento dos seus limites não deve levar à sua negação
absoluta: entendidos como conquistas dos trabalhadores e grupo sociais discriminados, os DH
podem ser tratados como estratégia de resistência” (BARROCO; TERRA, 2012, p.66).

Compreender o significado dos direitos humanos no código de ética profissional do
assistente social implica entender a relação que existe entre a concepção ética e a direção que
segue o código de ética. Sendo assim supõe-se compreender historicamente o significado
social dos direitos humanos e sua lógica na sociabilidade capitalista burguesa (BARROCO;
TERRA, 2012).
Ao viver em interação social com outros indivíduos o sujeito, ou seja, a pessoa
humana é obrigada a respeitar os direitos dos outros e também a cumprir os deveres que lhe
cabem para se viver em harmonia na sociedade. Para se viver de forma justa, livre, solidária e
ética, os homens têm a necessidade de seguir valores e regras morais e é assim que a ideia de
sujeito vai se traduzindo, ao longo dos tempos, em conquistas humanas no campo tanto da
moral, como da cidadania e dos direitos humanos. O surgimento do sujeito possuidor de
direitos se dá como uma das mais fundamentais e importantes conquistas da modernidade. Foi
a partir desta noção que surgiram alguns dos princípios fundamentais da vida social: o direito
e a concepção de dignidade da pessoa humana (PEQUENO, 2008).
Assim, o sujeito de direito será aquela pessoa dotada de responsabilidade para viver na
e para o desenvolvimento da sociedade e que é capaz de viver em harmonia dependendo dos
seus princípios e da moral. De acordo com Pequeno (2008), é dessa forma que a pessoa
humana se constituirá como sujeito central dos direitos humanos e de promoção da dignidade
da pessoa humana.
Porém quando estes direitos se encontram ameaçados em vista da exploração que é
engendrada pela sociedade capitalista atual, que explora constantemente a força de trabalho e
degrada a vida humana em suas diversas esferas, surgem grupos e sujeitos políticos em torno
das lutas dos trabalhadores que são capazes de se articular para se opor a realidade de omissão
de direitos, lutando especificamente em favor dos direitos humanos. Logo,
isso aponta para o fundamento ontológico dos DH na sociedade capitalista:
eles são inseparáveis da propriedade privada dos meios de produção, da
exploração do trabalho, da dominação de classe e das formas jurídicas e
políticas que sustentam a sociedade burguesa: o direito e o Estado

(BARROCO; TERRA, 2012, p. 63-64).
A violação dos direitos humanos vem se intensificando com a aceleração do
desenvolvimento capitalista internacional. E é em vista disso que se intensifica também o
debate articulado entre a ética, a democracia, a cidadania, a liberdade individual e de
expressão em torno do fortalecimento dos direitos humanos nos mais variados espaços e
projetos profissionais fundamentados pelos códigos de ética, como é o caso do serviço social.
As demandas emanadas pelas populações subalternizadas rebatem no serviço social exigindo
respostas imediatas já que a profissão lida diretamente com sujeitos afetados por diversas
violações que ferem a dignidade da pessoa humana. Em vista disso o código de ética
profissional do assistente social,
é um documento destacado face ao exercício profissional do Assistente
Social. Pode-se dizer que significa um “instrumento” que lhe possibilita
fundamento, referência e norte. Nele encontram-se valores e diretrizes que
representam os compromissos assumidos pelo Serviço Social nas últimas
décadas e que lhe prestam referência para o exercício profissional cotidiano
(FORTI, 2012, p.266).

A intencionalidade de inserir no código de ética profissional do assistente social, como
aconteceu na sua implementação em 19932, a concepção de direitos humanos vem para criar
possibilidades concretas de responder as necessidades de seus usuários e fomentar sua
participação ativa na sociedade como sujeito de direitos. Assim os direitos humanos se
colocam como valor ético-político para o exercício da profissão.
Em vista dos aspectos mais recentes do confronto entre capital e trabalho que envolve
as classes sociais inseridas na sociabilidade capitalista e que se traduzem em um retrocesso
para as conquistas das classes trabalhadoras e em um favorecimento econômico para o capital,
temos como problemáticas mais marcantes a discriminação racial, étnica e de gênero, a
intensificação do preconceito e a xenofobia, a repressão policial e a tortura, a poluição e
degradação ambiental, os conflitos envolvendo trabalhadores sem-terra, flexibilização do
trabalho, terceirização, polivalência do trabalho e cortes nas políticas sociais, saúde e
educação pública precarizadas, entre outros. Fatores estes que são decisivos para o futuro das
sociedades e que não podem ser ignorados, tendo em vista as gerações futuras.
Levando-se em consideração esses aspectos, vale aqui enfatizar, que a ligação entre o
projeto profissional e o código de ética da profissão de serviço social com os direitos
humanos tem um papel central que não pode ser ignorado pelas autoridades e pelo Estado,
tendo como importância fundamental superar a lógica de exploração da sociedade capitalista
em defesa dos direitos dos trabalhadores e de sua autonomia, em favor de uma sociedade mais
justa e igualitária e sem dominação e opressão de classes, tendo como parâmetro principal a
efetivação plena da dignidade da pessoa humana, através do suprimento de suas necessidades
e interesses.
3 CONCLUSÃO
O projeto ético-político profissional do assistente social tem um caráter social, político
e também econômico e cultural, fazendo uma interfase com outros projetos profissionais
ligado aos ideais de construção de uma nova ordem societária. Visa responder tanto as
demandas que são particulares da profissão quanto às demandas inerentes dos usuários, numa
perspectiva de garantir que os direitos conquistados pela classe trabalhadora e estabelecidos
por leis sejam devidamente efetivados.
Embasado em seu código de ética profissional, o projeto ético-político do serviço
social mantém uma aproximação com os direitos humanos, sob esta lógica o assistente social,
como profissional ético, tem a responsabilidade e o compromisso de atuar na contracorrente
dos objetivos do sistema capitalista, ou seja, a profissão é direcionada a intervir na defesa
intransigente dos direitos humanos para a garantia da dignidade da pessoa humana, superando
as adversidades que lhes é imposta pela dinâmica da acumulação do capital.
Nesse sentido, é necessário repensar constantemente a prática profissional do
assistente social levando em consideração as particularidades da sociedade capitalista atual,
desmistificando, sempre que houver, práticas conservadoras dentro do campo de atuação
profissional, principalmente no que concerne aos direitos humanos. E, a partir disto, unir-se
aos projetos societários de diversos segmentos da classe trabalhadora para o fortalecimento de
uma luta constante em torno das questões que envolvem não apenas os direitos humanos, mas
os direitos como um todo articulado.
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De acordo com Forti (2012), o Código de Ética Profissional atual é uma revisão do Código do ano de 1986 e
este código objetivou o uma reformulação para o exercício profissional.
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RESUMO:
Este artigo trata-se de uma reflexão teórica oriunda de uma pesquisa realizada na disciplina
Movimentos Sociais e Serviço Social no ano de 2013, acerca dos movimentos sociais
sergipanos. Com vistas a aprofundar a análise em nível estadual, discutiremos sobre o
Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos (MOTU). Procedemos com um estudo
bibliográfico e empírico, sendo realizadas entrevistas e visita coordenada a uma das
ocupações organizada pelo referido movimento social. O trabalho possibilitou a aproximação
com a problemática da falta de moradia, permitindo identificar os determinantes históricos
mais gerais da luta pela moradia no Brasil e em Sergipe, bem como vivenciar a realidade
desses lutadores, conforme ressaltou uma militante – “sentir a consistência” – de como é a
luta de um movimento social urbano.
PALAVRAS-CHAVE: Movimentos Sociais. Luta. Moradia.
1. INTRODUÇÃO
No Brasil com o processo de industrialização no século XX, observa-se a consolidação
da divisão social do trabalho, na medida em que se instaura o capitalismo monopolista. Aliado
a isso, o desenvolvimento do processo de acumulação capitalista e a necessidade de força de
trabalho para a indústria, atrai a população do campo para a cidade. Assim, o êxodo rural é
um efeito da priorização do urbano em detrimento do rural e da falta de políticas públicas
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voltadas para o campo, que propiciam a migração de pessoas do campo para os centros
urbanos em busca de emprego e de acesso aos direitos.
Porém, a grande maioria não conseguiu emprego, e mesmo as que conseguiram
tiveram que se alojar nas proximidades das fábricas, gerando a ocupação desordenada do solo
urbano, sem que houvesse qualquer preocupação com a organização da infraestrutura das
cidades a para atender as necessidades da população crescente. Em virtude dessa ausência de
planejamento, presencia-se hoje problemas muito graves, a exemplo das precárias condições
de moradia e da escassez de serviços públicos (não acesso a acesso precária ao saneamento
básico, a água, energia, saúde, educação).
Os movimentos sociais urbanos de forma reivindicatória lutam por direitos sociais.
Nessa perspectiva de resistência e de luta, o Movimento Organizado dos Trabalhadores
Urbanos (MOTU) no estado de Sergipe, contrapõe-se a falta de ação do Estado em relação à
questão urbana, voltando sua luta na discussão pela moradia. As ocupações são formas de
“pressão” que o movimento se utiliza, frente à ausência de resposta do Estado, mesmo que de
forma imediata, as famílias permanecem em barracos, em precárias condições de habitação,
saneamento, entre outras privações.
2. OS MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS E O MOVIMENTO PELA MORADIA
A questão de inchaço nas cidades ficou por um bom tempo sem ser visto pelo Estado,
até que se pensou na construção de vilas operárias, bancadas pelas indústrias ou pelos
Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) ou as Caixas de Auxilio e Pensão (CAP) e demais
institutos ligados à previdência social. Diante dessa situação, os trabalhadores também
fizeram reivindicações por moradias, sendo criada, como resposta a isso, a Fundação da Casa
Popular, em 1964, e ainda nesse mesmo ano. o Banco Nacional de Habitação (BNH), que
junto com o sistema federal de habitação, estimularam a construção de moradias populares.
No entanto, para ter acesso ao financiamento bancário, os trabalhadores deveriam se encaixar
em inúmeros pré-requisitos, como por exemplo, receber até três salários mínimos.
Essa iniciativa gera ganhos para o Estado e para o capital, no que trata de atenuar a
crise econômica, estimular o crescimento da produção civil, e manter a dominação da ordem
vigente. Compreendendo para isso o papel do Estado enquanto mediador das relações sociais,
e depois como produtor de mais-valia, sabendo que
[...] a intervenção do Estado no urbano tem a ver com a criação de condições gerais
para a acumulação do capital e para a reprodução da força de trabalho. O Estado
procura atenuar a contradição entre as necessidades de reprodução da força de
trabalho e os interesses da acumulação do capital via distribuição, via salários
indiretos. Ele promove uma ajuda econômica ao capital através da política social de
benefícios urbanos, procurando reduzir os custos de reprodução da força de trabalho.
(GOHN, 1991, p.35).

O BNH é extinto em 1986 e passa suas atribuições para a Caixa Econômica Federal,
não obstante ainda há um déficit de habitação e uma carência de recursos para produzir novas
unidades, o que contribui para o surgimento das favelas nos bairros periféricos, como
tentativa de amortecer o inchaço nas cidades.
De acordo com Gohn (1991), é na década de 70 – momento histórico marcado pelo
agravamento da falta de infra-estrutura urbana e rebaixamento salarial – que a temática dos
movimentos sociais urbanos ganha centralidade nas investigações de alguns cientistas sociais.
Nesse ínterim os movimentos sociais urbanos surgem através de reivindicações da sociedade
civil frente ao poder público, constituindo-se uma organização coletiva por melhores
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condições de vida. No que se trata da conjuntura política de surgimento desses movimentos,
presencia-se a ditadura militar nos anos de 1970, marcado pelo o abuso do poder e a quebra
de direitos.
Nesse período observou-se avanços no que se refere à organização dos movimentos
sociais, que deixaram de agir isoladamente e se engajaram lutas mais amplas, e mesmo que
apresentassem algumas divergências
[...] havia alguns denominadores comuns: a construção da identidade através das
semelhanças pelas carências; o desejo de ter acesso aos direitos mínimos e básicos
dos indivíduos e grupos enquanto cidadãos; e fundamentalmente, a luta contra o
status quo predominante: o regime militar. (GOHN, 1991, p.13)

Nesse sentido, o conflito ocorre por conta das contradições existentes no
desenvolvimento urbano e como uma forma de expressão e de luta da sociedade civil
organizada, com ampla participação da Igreja Católica. Como relata Gohn “as contradições
que aparecem na estrutura urbana não são mais que a expressão da contradição mais global do
sistema capitalista, entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais
capitalista.” (1982, p.14).
Com a conjuntura política do início dos anos 80 e a abertura democrática, a certa
homogeneidade que existia entre os movimentos foi sendo minada, muitos foram extintos.
Outros se fortaleceram como foi o caso do movimento pela moradia, condicionado por fatores
como
O desemprego, o aumento dos aluguéis, a mudança da legislação na área do solo
urbano dificultando a constituição de novos loteamentos populares, o aumento
desproporcional do preço das tarifas de transportes, o esgotamento dos espaços
disponíveis nas favelas etc. (GOHN, 1991, p.13).

A partir de 1986 houve a abertura para o apelo a participação popular no
gerenciamento da “coisa pública” e das políticas sociais. Esse fato possibilitou uma certa
institucionalização dos movimentos sociais, destacando-se na construção dos direitos e
deveres do cidadão, expressos na Constituição de 1988. Outro aspecto que pode ser citado é a
mudança de papel dos atores sociais envolvidos
Enquanto nos anos 70 e início de 80 era a sociedade civil o principal sustentáculo de
apoio dos movimentos, destacando-se setores da Igreja Católica, no final dos anos
80 passa a ocorrer uma transferência de apoios para a sociedade política, que deixa
de ser na figura do Estado, o “inimigo aparente” dos movimentos populares. Vários
fatores explicam essas mudanças, destacando-se a ascensão do PT ao poder público
municipal e a crise interna no interior da Igreja Católica progressista. (GOHN, 1991,
p.15).

Sobretudo é primordial observar os projetos e transformações das classes populares
para não acabar reforçando a ideia de dominação de classe existente. Eles também devem se
constituir enquanto espaços políticos de atuação, para fortalecimento da consciência social.
Segundo Gohn, os movimentos sociais urbanos
têm caráter político, de resistência popular às condições de vida no meio urbano e
são gerados por contradições imanentes ao próprio processo de acumulação do
capital. Eles assumem múltiplas formas organizatórias, abraçando diversos tipos de
respostas do aparelho estatal. (1982, p. 17).

No que se refere à luta pela moradia, constitui-se na busca por condições mínimas de
sobrevivência no eixo da reprodução capitalista: as cidades.
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3. O MOVIMENTO ORGANIZADO DOS TRABALHADORES URBANOS (MOTU)
DO ESTADO DE SERGIPE
O Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos (MOTU) tem uma origem
recente, em meados de 2007, quando ocorreu a primeira ocupação urbana, denominada "Ana
Patrícia", (homenagem a uma companheira de luta do MST). O movimento surge em um
cenário de forte especulação imobiliária e déficit habitacional contexto esse de violação
constante de direitos fundamentais, e abrange na atualidade todo o Estado de Sergipe.
Dados do IBGE (2010) afirmam que em Sergipe dos 2.068.017 habitantes, 82.208
pessoas vivem em aglomerados subnormais1 em condições subumanas de sobrevivência. Esse
contingente distribui-se nos municípios que abrangem a “Grande Aracaju” – Aracaju, Barra
dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. Dentre elas 61.847 pessoas vivem
na capital e o segundo maior contingente é de 17.535 em Nossa Senhora do Socorro. A
grande maioria vive na capital, Aracaju, com um contingente de 17.538 unidades, casas ou
barracos. No estado, os locais de ocupação comportam um total de 23.225 unidades.
Antes do surgimento do movimento, alguns movimentos sociais, como a Central de
Movimentos Populares e a União de Luta pela Moradia, e populares que hoje são
coordenadores do MOTU, ocuparam um prédio em 5 de agosto de 1999, com o lema:
“Ocupar, Resistir e Negociar”. A partir dessa ocupação o sentimento de luta pelo direito à
moradia, se fez mais forte.
Segundo a Sr.ª Leila Prado Ferreira, integrante do movimento, o MOTU tem por um
dos objetivos a inserção da classe popular nas discussões de moradia, tem o papel de
organizar os trabalhadores na luta, para que se percebam como cidadãos de direitos. As
bandeiras de luta que mobilizam, sensibilizam e envolvem seus integrantes, englobam além
da luta pelo direito à moradia, o direito a terra, a educação, a alimentação, ao lazer, bem como
o apoio as ações afirmativas.
O movimento articula-se com outros movimentos, a exemplo do Movimento Sem
Terra (MST), “o MOTU é ‘filho’ do MST”, de forma que “Quando o campo e a cidade se
unir, a burguesia não irá resistir”, disse a entrevistada. Além desse, o MOTU estabelece
parcerias com o Movimento Negro Unificado, o Movimento Estudantil, Central Única dos
Trabalhadores, dentre outros.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o processo de industrialização e urbanização, sucedeu o inchaço nas grandes
cidades, fomentando a pauperização, a violência, desemprego em massa, entre tantas outras
expressões da questão social. A conjuntura neoliberal só vem fortalecer esses problemas, pois,
o Estado busca se desresponsabilizar das respostas as necessidades sociais, se caracterizando
como Estado Mínimo. Apesar, que se sabe, que é mínimo para o social e máximo para o
capital.
Em relação às ações do Estado Capitalista, o que podemos avaliar é que “a presença
do Estado no cotidiano das classes populares, seu controle e repressão, no sentido de garantir
as condições de acumulação ampliada [...] se materializa pelo uso do solo urbano enquanto
mercadoria” (AMMANN, 1991), utilizando a força policial para retirar a população dos locais
1
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ocupados. Além disso, quando alocam essa população em conjuntos habitacionais, não
avaliam suas condições de adaptação e permanência ao definirem taxas urbanas incompatíveis
com as condições das famílias.
Além das perdas materiais, os militantes veem diante de si a perda de direitos
essenciais à vida que lhes são negados por meio da dificuldade de acesso ao posto de saúde e
acompanhamentos médicos pela falta de endereço e de uma moradia digna, dentro outros.
Ressalta-se que esses direitos são garantidos constitucionalmente e que a não garantia dos
mesmos pelo Estado cristaliza a concepção de que os trabalhadores não se constituem sujeitos
de direitos.
Discutir sobre os movimentos sociais trouxe importantes reflexões sobre a contradição
capital/trabalho, inerente a sociedade capitalista, pautada na propriedade privada. Assim
como, compreender o enfrentamento dos trabalhadores, que de forma articulada buscam
reivindicar por seus direitos. Portanto, a organização dos trabalhadores é uma das maneiras de
enfrentar essa sociedade tão excludente e desigual, que nega a efetivação de direitos
conquistados.
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QUESTÃO AMBIENTAL E LUTAS SOCIAIS: caracterizando o movimento
ambientalista e suas mudanças recentes.
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de trabalhar o conceito e fundamentos da
Questão Ambiental e as lutas sociais geradas, a partir do que caracteriza o movimento
ambientalista e suas mudanças recentes. Analisa como as lutas sociais foram, também, a força
motriz para dar visibilidade a Questão Ambiental. Faz um recorte para histórico e concepção
dentro do movimento ambientalista brasileiro, onde percebe que devido à injusta formação
sócio-histórica brasileira, é mais notória a presença do pensamento da “Justiça ambiental”,
sendo difícil não percebê-lo e incorporá-lo.

PALAVRA-CHAVE: Lutas sociais; Questão Ambiental; Movimento ambientalista;

INTRODUÇÃO
No sistema capitalista de produção o desenvolvimento das forças produtivas é
intensificado e a relação com o meio ambiente é modificada. Enquanto resultado da
exploração desenfreada e o uso indiscriminado dos recursos naturais para produção de
matéria-prima, e de objetos para consumo emerge a chamada Questão Ambiental.
O movimento ambientalista de contestação e denúncia da degradação ambiental,
historicamente, reuniu principalmente setores da classe média, juntamente com ativistas,
hippies, e outros que não incorporavam, em seus debates, o recorte de classe associado aos
efeitos da questão ambiental. Havia (e ainda há) em muitos deles, a visão que considera a
natureza acima do ser humano; uma visão romântica da mesma que compreende o meio
ambiente sem contemplar o homem como parte dele. Por conta disso o movimento
ambientalista se distanciava muitos das classes populares e ainda há uma resistência de ser
reconhecido enquanto um movimento social.
Contrariando o discurso do "conservadorismo ambiental", surge uma nova perspectiva
de se discutir a Questão Ambiental compreendendo o homem como parte da natureza, esta é a
Justiça Ambiental. Essa corrente busca, assim, discutir e construir a luta da questão ambiental,
considerando a interdisciplinaridade com outras temáticas sociopolíticas, questionando a
justiça no sentindo mais amplo. Questiona-se e denuncia-se que as consequências ambientais
atingem os sujeitos de classes sociais diferentes de formas e intensidades diferentes.

DESENVOLVIMENTO

A partir dos anos 1970, um dos períodos de crise cíclica do capital, evidencia-se a
chamada Questão Ambiental1. Os problemas ecológicos tomaram conta da agenda mundial,
tornando-se uma de suas principais pautas. As Conferências mundiais sobre o tema, por
exemplo, passam a ser sistematicamente realizadas e são consequências da preocupação com
o meio ambiente que vinha inquietando toda a sociedade. Destaco a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, 1972: “Este evento, que marcou o
ambientalismo mundial, foi convocado em razão da necessidade de discutir temas ambientais
que poderiam gerar conflitos internacionais, a exemplo da poluição da água, do ar e do solo”.
(SILVA, 2010, p. 167).
A Questão Ambiental se constitui um entrave para a reprodução do capital, o mesmo
necessita da intervenção estatal nesse processo, de modo a atender as demandas sociais
quanto à exploração ambiental e assegurar a continuidade da produção. Apesar dos debates
em torno do meio ambiente ganharem mais força a partir da década de 1970, desde o século
anterior já existem movimentos de denúncias ambientais que pautam o meio ambiente em
torno de diversas vertentes, sendo hegemonicamente a exploração da natureza associada a
progresso e desenvolvimento. Martínez Alier (2011) considera que existem 03 principais
correntes do movimento ambientalista: o “culto ao silvestre”, o “evangelho da coeficiência” e
“a justiça ambiental e/ou ecologismo dos pobres”.
Quanto ao culto ao silvestre a sua “principal proposta política [...] consiste em manter
reservas naturais, denominadas parque nacionais ou naturais, ou algo semelhante, livres da
interferência humana.” (MARTÍNEZ ALIER, 2011, p. 24). Essa corrente busca “a beleza do
meio ambiente”, é baseada na biologia da conservação e ganhou destaque a partir de 1960.
Também podemos classificá-la como adepta da perspectiva do “Mito da natureza intocável”
(DIEGUES, 2001) que não compreende o homem como parte da natureza.
A segunda corrente é o “evangelho da coeficiencia”. O autor analisa que esta

[...] procede da primeira corrente, preocupada com a preservação da natureza, [...]
uma cronologia que se tornou plausível devido à rápida industrialização dos Estados
Unidos aos finais do século XIX. [...] Preocupada com os efeitos do crescimento
econômico, não só nas áreas de natureza original como também na economia
industrial, agrícola e urbana. Trata-se de uma corrente aqui batizada como “credo –
ou evangelho - da coeficiência.” Sua atenção está direcionada para os impactos
ambientais ou riscos à saúde decorrentes das atividades industriais, da urbanização e
também da agricultura moderna. Essa segunda corrente do movimento ecologista se
preocupa com a economia na sua totalidade. [...] Acredita no “desenvolvimento
sustentável”, na “modernização ecológica” e na “boa utilização dos recursos.”
(MARTÍNEZ ALIER, 2011, p. 31 e 26).

Ele afirma que essas duas correntes, sendo as principais, se “casam” em alguns
movimentos e “dormem juntas”. Uma das conquistas dessa corrente foi colocar a expressão
desenvolvimento sustentável em debate e como alternativa para a sociedade naquele
momento. Bernades e Ferreira (2009, p. 4) reforçam que,

1

Compreende-se Questão Ambiental como "[...] conjunto de deficiências na reprodução do sistema, o
qual se origina na indisponibilidade ou escassez de elementos do processo produtivo advindos da natureza,
tais como matérias-primas e energia e seus desdobramentos ideopolíticos. Em outras palavras, trata-se da
incapacidade do planeta de prover, indefinidamente, os recursos necessários à reprodução da vida, em
condições históricas e sociais balizadas pelo alto nível de produção e consumo." (SILVA, 2010, p. 67).

Graças à influência dos movimentos ecológicos, a expressão desenvolvimento
sustentável ganhou extrema força nos discursos políticos do mundo atual e
interpretações variadas. Para alguns significa uma racionalização da sociedade com
a implantação de um desenvolvimento mais limpo. Para outros, pode representar
uma utopia romântica.

A terceira corrente identificada é “a justiça ambiental e/ou ecologismo dos pobres” que
vem crescendo em nível mundial e desafia as outras duas correntes mediante o seu discurso de
que os mais pobres não “paguem” e sofram mais pelos danos ambientais causados pelo
capitalismo. Esta vertente é caracterizada como

O movimento pela justiça ambiental, o ecologismo popular, o ecologismo dos
pobres, nascidos de conflitos ambientais em nível local, regional, nacional e global
causados pelo crescimento econômico e pela desigualdade social. Os exemplos são
os conflitos pelo uso da água, pelo acesso às florestas, a respeito das cargas de
contaminação e o comércio ecológico desigual, questões estudadas pela ecologia
política. Em muitos contextos, os atores de tais conflitos não utilizam um discurso
ambientalista. Essa é uma das razões pelas quais a terceira corrente do ecologismo
não foi, até os anos 1980, plenamente identificada. (MARTÍNEZ ALIER, 2011,
p. 39).

Partindo da compreensão de que essas três correntes perpassam os movimentos
ambientalistas mundialmente, buscaremos caracterizá-las. Dentre movimentos e ações que
perpassam a perspectiva do culto ao silvestre, Martínez Alier (2011) menciona a Convenção
da Biodiversidade no Rio de Janeiro em 1992 e a Lei de Espécies em perigo nos Estados
Unidos, enquanto vitórias para essa corrente de priorização da preservação sobre a
mercantilização.
Atuando conforme a vertente do evangelho da coeficiência, o autor destaca os
movimentos: International Union for the Conservation of Nature (IUCN), o Worldwde Fundo
of Nature (WWF) e Nature Conservancy. A Rede WWF (antes conhecido como Fundo
Mundial para a Natureza) foi criada em 1961, “quando um pequeno grupo de indivíduos
apaixonados e comprometidos assinaram uma declaração que veio a ser conhecida como o
Manifesto de Morges”. (WWF, s/d). Os principais fundadores do movimento foram o biólogo
Julian Huxley e o ornitólogo e pintor Peter Scott. Com base nas principais vitórias destacadas
no site, analisam-se as ações deste movimento voltadas para a conservação da natureza e
preservação do habitat. Porém na década de 1970, por conta da crise mundial, as suas
preocupações começaram a se estender para além desse discurso, adotando também a
perspectiva do desenvolvimento sustentável. Este fato reafirma o que escreveu Martínez Alier
(2011) sobre o “casamento” das duas primeiras vertentes supramencionadas, sendo que a
segunda complementa a primeira.
Ferreira (2008), que caracteriza essa segunda corrente – ou seja, a do “evangelho da
coeficiência” – como preservacionista, sinaliza que “dentro do movimento preservacionista,
foi criado na América do Norte, em 1872, o primeiro parque nacional do mundo, o Parque
Nacional de Yellowstone, uma área de 800 mil hectares, [...] tornando-se modelo para outros
países.” (FERREIRA, 2008, p. 18). A alguns movimentos podem perpassar várias correntes,
sendo porém, majoritariamente, de um campo. Um destes é o Greenpeace, um dos maiores
movimentos ambientalistas do mundo que, por essência, apresenta-se na perspectiva do

evangelho da coeficiência, mas pauta lutas em consonância com outras correntes também.
Este movimento, conhecido como ecopacifista (uma das suas características é não-violência),
nasceu em 1972, em Vancouver, caracterizando-se como um dos maiores responsáveis pela
popularização da Questão Ambiental no mundo. (BERNADES; FERREIRA, 2009). Esse
movimento foi fundado por “ecologistas, jornalistas e hippies”. (GREENPEACE, 2010).
Segundo Martínez Alier (2011, p. 39)

Trata-se de uma organização fundada há trinta anos com base na preocupação com
testes nucleares com finalidade bélica e preservação das baleias em perigo de
extinção. Do mesmo modo, também tem participado dos conflitos de justiça
ambiental [corrente esta muito forte nos Estados Unidos]. [...] teve papel importante
na Convenção da Basiléia, que proíbe a exportação de resíduos tóxicos para a África
e outros lugares. Tem respaldado e capacitado dioxinas provenientes dos
incineradores. Tem apoiado comunidades dos mangues na resistência contra a
carcinicultura.

O site do movimento cita algumas das principais vitórias ao longo da sua história.
Fazendo um recorte entre as décadas de 1970 a 1990, destacam-se o fim de testes nucleares,
pela França, no pacífico Sul, em 1974. A ação do grupo ao navegar rumo ao Pacífico Sul, deu
visibilidade ao fato e, juntamente com a pressão pública, levou à suspensão dos testes
(GREENPEACE, 2011). Outra ação ocorreu em 1982, mas iniciou-se na

[...] década de 1970, [quando] a população de baleia azul diminuiu drasticamente
para menos de seis mil em todo o mundo, conseqüência direta da pesca baleeira
agressiva. O fato chamou a atenção do Greenpeace, que logo após sua fundação
decidiu aderir à defesa das baleias. Em 1973 as embarcações do
Greenpeace iniciaram investidas contra barcos baleeiros. Cenas de baleias mortas
sendo içadas chocaram o mundo. Após 10 anos de campanha, O Greenpeace
conquistou sua maior vitória: em 1982 finalmente a Comissão Baleeira Internacional
anuncia a Moratória de Caça às Baleias. (GREENPEACE, 2011).

A terceira vitoria mencionada foi em 1995, quando uma empresa de petróleo solicitou
permissão ao governo britânico para despejar uma instalação inteira, que não tinha mais
serventia, no Oceano Atlântico. O Greenpeace interviu com uma “invasão” à plataforma, e
denunciando o fato mundialmente, mobilizou a opinião pública, que obrigou a empresa a
recuar. Finalizando a década, em 1999, a instalação de várias madeireiras malaias no Brasil,
explorando ilegalmente os recursos do país, levou o movimento a produzir um relatório
denominado “À Margem da Lei”, onde fazia denúncias sobre as práticas de tais empresas.
Devido à repercussão internacional dessas denúncias, as atividades destas empresas
diminuíram e, anos após, suas operações foram suspensas no Brasil.

CONCLUSÃO
Refletindo sobre os dois maiores e principais movimentos ambientalistas do mundo –
por conta da maior visibilidade - o WWF e o Greenpeace, indaga-se sobre à falta de
concepção destes enquanto movimentos sociais. O WWF se autodenomina como uma rede.
Uma de suas principais características é o trabalho com vários projetos financiados por
entidades internacionais. O Greenpeace concebe a si enquanto uma “uma organização global

e independente que atua para defender o ambiente e promover a paz, inspirando as pessoas a
mudarem atitudes e comportamentos.” (GREENPEACE, 2010 – Grifos nossos). O mesmo
não aceita doações de governos, empresas ou partidos políticos e os valores em que baseiam
suas ações são: independência, não violência, confronto pacífico e engajamento. Uma
característica deste movimento são suas ações de denúncia, frequentemente pacíficas (não há
enfrentamento) somadas à publicização do fato em nível mundial, sensibilizando e chocando a
sociedade, que ao repudiar tal fato, leva a uma vitória na reivindicação.
A segunda indagação refere-se à insuficiência de elementos teóricos sistematizados
sobre as contribuições do movimento ambientalista para dar visibilidade à Questão
Ambiental. Pondera-se a dificuldade em encontrar fatos que auxiliam na caracterização dos
mesmos, levantando questionamentos se realmente esses tiveram um papel de grande
destaque nesse processo de visibilidade da Questão Ambiental. Isso porque entre os autores
consultados até aqui, nota-se que o debate do movimento ambientalista é visivelmente
secundarizado ante a divulgação de grandes pesquisas e relatórios científicos. Dito de outro
modo: o Relatório do Clube de Roma ou Relatório Meadows, e o Livro “Primavera
Silenciosa”, da bióloga marinha Rachel Carson, 1962 são tratados como os grandes feitos que
deram visibilidade à questão ambiental e, inclusive, como fatores que impulsionaram os
movimentos ambientalistas mundialmente quando o processo deveria ser inverso.
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RESUMO
O presente escrito objetiva clarificar o sentido da educação ambiental através da
compreensão do pensamento crítico. Fundamentado em Giroux (1983), Araújo (2003),
Loureiro (2006a e 2004b) e Paulo Freire (2011), são apresentadas três dimensões
ambientais cujo objeto deste escrito norteia sobre a Educação Crítica. Nesse sentido,
considera-se a importância da compreensão do pensamento crítico para entender a
educação ambiental crítica evitando o discurso ingênuo, que muitas vezes é aludido
pelos meios de comunicação e pelo senso comum.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental; Pensamento crítico; Questão Ambiental.

INTRODUÇÃO
Um dos enfrentamentos da questão ambiental se dá através da educação,
sobretudo através da educação ambiental - EA. Contudo, o pensamento crítico vem
dando suporte nas últimas décadas para a promoção de uma educação ambiental
libertadora e emancipatória. Logo, o pensamento crítico “refere-se à natureza de crítica
autoconsciente e à necessidade de se desenvolver um discurso de transformação social e
de emancipação que não se aferre dogmaticamente a seus próprios princípios
doutrinários.” (GIROUX 1983, p.22)
Uma das teorias críticas aqui discutida, advém de um legado teórico, sob
influencias marxistas, desenvolvida por membros da Escola de Frankfurt. Dentre seus
membros estavam Adorno e Marcuse. O Instituto de Pesquisas Sociais, denominada de
Escola de Frankfurt, apresentava como essência “adentrar o mundo das aparências
objetivas para expor as relações sociais subjacentes que frequentemente iludem.”
(GIROUX 1983, p.22). Nesse sentido, através do pensamento crítico, os seus membros
explicitavam as noções de consumo e produção e as subordinações da sociedade a eles.
De caráter transformador e emancipatório, a teoria crítica carrega em si própria a précondição para a liberdade humana a favor da luta em busca por um mundo melhor.
(GIROUX 1983).
Pode-se dizer então que a teoria crítica e a dialética andam juntas, pois, um dos
princípios da teoria crítica consta a autocrítica na construção transcendente de um
pensamento libertador cujo aprisionamento entremeia o mundo de aparências que
acoberta as relações sociais. Nesse sentido a consciência histórica é de fundamental
importância para o pensamento crítico ao ponto em que se torna “objeto de análise do
presente que tinha o objetivo de iluminar as possibilidades revolucionárias que existiam
em uma dada sociedade.” (GIROUX 1983, p.56). Ou como Benjamim (1974) in Giroux
(1083, p. 56) compreendia: “esfregar a história contra os grãos”.

A teoria crítica dirige a educação para um modo de análise que
enfatiza as rupturas, descontinuidades e tensões na história, todas as
quais se tornam valiosas na medida em que enfatizam o papel central
da ação humana, ao mesmo tempo que revelariam o hiato existente
entre a sociedade atual e a sociedade como poderia ser. (GIROUX
1983, p.57).

Nesse sentido, para o autor supracitado, a teoria crítica fornece à educação bases
que, diferentemente das teorias tradicionais das quais enfatizam a continuidade histórica
e seu desenvolvimento, contradizem e focaliza nas tensões históricas as quais se tornam
valiosas ao ponto em que propõe, com centralidade na ação humana, pensar na
sociedade atual e como esta sociedade poderia ser.
Assim, são utilizados autores sob influência do pensamento crítico defendido
pela Escola de Frankfurt, bem como, são utilizados autores de outras correntes críticas
que juntas são reunidos esforços para a compreensão da educação ambiental crítica.

TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM OLHAR SOB A EDUCAÇÃO
CRÍTICA
Contrapondo o pensamento tradicional ou conservador, a educação
emancipatória ou libertadora, algumas influenciadas pelo pensamento marxista, se
distinguem de outras tendências existentes na própria educação ambiental, que, segundo
Araújo (2003), baseada em análise de autores como: Carneiro (1999), Medina (1994),
Mello (2000), Corcoran e Sievers (1996), Simões (1995), Sorrentino (1995), que
analisam as tendências da educação ambiental, segundo a autora, as vertentes parecem
percorrer um caminho evolutivo da qual compreende-se que vai da preservacionista à
crítica. (ARAÚJO 2003, p.44).

Quadro 1: Tendências da Educação Ambiental

Preservacionista

Em que o ambiente é visto sob a visão naturalista, traz intrinsecamente
a finalidade de deixar para as gerações futuras um ambiente
preservado. A prática educativa busca sensibilizar afetivamente os
indivíduos para uma relação de proteção e preservação dos recursos
naturais, reduzindo os problemas ambientais à conduta do ser humano
no seu meio.

Conservacionista

O ambiente é visto sob a visão antropocêntrica, apresenta leves
indícios de transformação social, diferencia-se da preservacionista pelo
desejo de superação da ênfase ecológico-naturalista e inserir a
discussão dos vários problemas sociais (desigualdade social, de gênero,
racial etc). A prática educativa busca inserir os indivíduos na produção
do conhecimento e na compreensão das implicações e necessidades do
desenvolvimento sustentável. Dessa forma, reconhece o papel social e
econômico como fatores importantes para a sustentabilidade da vida.

Educação crítica

Sinaliza a transformação social e econômica e a construção de uma
mentalidade ambiental. O ambiente é visto em toda a sua dimensão,
política, econômica, social, ecológica em rede de relações complexas.
A prática educativa busca a construção de novas mentalidades por

meio da construção do conhecimento e de saberes ambientais que
possibilitem a participação ativa dos membros da sociedade, na direção
de novos paradigmas de justiça social e qualidade ambiental.
Fonte: ARAÚJO 2003, p.59,60

A partir do que Araújo (2003) expõe no quadro, é possível perceber a distinção
das tendências dispostas na educação ambiental. De acordo com a autora, a visão
preservacionista norteia a preservação do ambiente desconsiderando aspectos sociais
que permeiam a vida humana, condicionando a culpa pela degradação ambiental única e
exclusivamente ao homem. Na tendência conservacionista já é possível considerar
timidamente as relações sociais e a questão ambiental em sua essência, porém, apesar de
ser em uma pequena dosagem, essa vertente advém do pensamento antropocêntrico,
cuja tendência apresenta indícios ecológico-naturalista. Já na vertente da educação
crítica, as relações sociais, ambientais e a “questão social” são consideradas em sua
totalidade, cujo a superação da questão ambiental advém da prática educativa sob um
viés emancipatório e libertário. Nesta vertente, ao visualizar a questão ambiental, os
sujeitos são convidados a mergulhar na essência da questão da qual suscitaria reflexões
críticas baseada na história e em uma conjuntura política, social, econômica e cultural
evitando assim subjugações ingênuas e, consequentemente, aguçando o olhar crítico
sobre a realidade.
Nesse sentido,
A ação emancipatória é o meio reflexivo, crítico e autocrítico contínuo
pelo qual podemos romper com a barbárie do padrão vigente de
sociedade e de civilização, em um processo que parte do contexto
societário em que nos movimentamos, do “lugar” ocupado por cada
sujeito, estabelecendo experiências formativas, escolares ou não, em
que a reflexão problematizadora da totalidade, apoiada numa ação
política, propicia a construção de sua dinâmica. Emancipar não é
estabelecer o caminho único para a salvação, mas sim a possibilidade
de construirmos os caminhos que julgamos mais adequados à vida
social e planetária, diante da compreensão que temos destes em cada
cultura e momento histórico, produzindo patamares diferenciados de
existência. (LOUREIRO 2006, p.13)

Corroborando com Loureiro (2006a), sob uma perspectiva da educação
ambiental crítica/emancipatória, esta, configura-se como não única ou exclusiva forma
para superação da questão ambiental eminente na sociedade moderna, mas a junção de
caminhos para superação desta. Através da imersão ao orbe acobertado por um sistema
produtivo alienador, o pensamento crítico configura-se uma das formas para superar e
adentrar na essência da questão nos permitindo enxergar a sua história em sua
totalidade, compreendendo novas formas para se pensar uma sociedade com equidade
social e justiça ambiental coerente.
O pensamento crítico na educação ambiental apresenta fortes influências da
educação popular. Para Loureiro (2004b) a educação popular, principalmente a
inaugurada pela pedagogia libertária de Paulo Freire, se destaca pela “concepção
dialética de educação, que é vista como atividade social de aprimoramento pela
aprendizagem e pelo agir, vinculadas aos processos de transformação societária, ruptura
com a sociedade capitalista e formas alienadas e opressoras de vida.” (LOUREIRO
2004, p.68). Nessa premissa, a educação ambiental crítica enquanto processo, fortalece

e configura-se como forte aliada na construção de um novo paradigma que supera a
sociedade opressora e alienada através da transformação social.
Sobre a pedagogia crítica paulofreiriana, o pensar crítico incide diretamente
sobre a prática. De acordo com Paulo Freire (2011) “A prática docente crítica,
implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o
pensar sobre o fazer.” (FREIRE 2011, p. 39) A construção mútua do conhecimento,
torna o pensar certo em prática distante do pensamento ingênuo superficial e pronto
consequente de uma compreensão superficial da realidade.
Nesse sentido, Guimarães (2007) compreende a educação ambiental como um
“processo educativo voltada para a participação de seus atores [...] na construção de um
novo paradigma que contemple as aspirações populares de melhor qualidade de vida
socioeconômica e um mundo ambientalmente sadio.” (GUIMARÃES 2007, p.14). Na
concepção do autor é possível vislumbrar que a EA anda de mãos dadas com a educação
popular. Uma das influencias das correntes críticas sobre a educação ambiental constitui
a
aspiração
da
educação
popular
pela
sua
essência
democrática
emancipatória/libertadora.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Portanto, a educação ambiental não pode ser entendida nem resumida à um
instrumento técnico ou uma ferramenta. Estes não abarcam um aprofundamento
necessário para uma compreensão crítica-reflexiva da realidade. A EA não é um tema a
ser abordado em uma disciplina específica. A disciplina isolada não contempla uma
totalidade de compreensões existentes na questão ambiental, muito menos não cabe a
EA ser resumida à um tema, portanto, não é um objeto apropriado de determinada área.
Educação Ambiental não se resume em datas comemorativas ou semanas
ambientais, não se resume em reciclagem ou coleta seletiva de lixo descoladas da
realidade de forma pontual. As datas pontuais não comportam discutir a questão
ambiental a fundo envolvendo a comunidade, os sujeitos, a cultura nem a conjuntura
política e econômica. A educação ambiental deve ser entendida e fundamentalmente
compreendida como um processo. Processo este que em sua essência deve carregar o
pensamento crítico a fim de questionar a todo momento as relações socioambientais, a
questão ambiental, a “questão social”.
A EA enquanto processo formador crítico, deve fomentar a reflexão e
compreensão da totalidade considerando aspectos históricos, políticos, culturais,
educacionais, sociais, ambientais incumbindo em sua essência o questionamento
profundo da realidade e das relações socioambientais historicamente determinadas.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar a constituição estrutural que caracteriza o uso
da mídia na contemporaneidade, baseada na sua grande concentração por empresas privadas
de comunicação e por grupos familiares, umbilicalmente ligados à vida política do país.
PALAVRAS-CHAVE: Meios de comunicação; Concentração; Consenso Social.

1. INTRODUÇÃO
O debate a respeito do papel social que os meios de comunicação têm desempenhado
no Brasil nos remete à contextualização conjuntural que ensejou as transformações
econômicas, políticas e sociais nos fins do século XX e que se prolongam no decorrer deste
século. Referimo-nos aqui às transformações ocorridas em consequência da crise da década de
1970, que acabam por reconfigurar o sistema capitalista através da nova configuração
produtiva acompanhada da política neoliberal. Esse novo modelo de gestão baseado na “[...]
execução mais plena do capitalismo globalizado, através de privatizações e
desregulamentações” (BRITTOS, 2005, p. 68), marca o conjunto de mudanças ocorridas no
setor das comunicações, que passa também a se inserir no novo modelo de mercado, porém
mantendo firmes as bases essenciais nas quais se constituíram os meios de comunicação no
país.
Apesar desse contexto de transformações político-econômicas que aponta para
modificações substanciais no paradigma de exploração e regulação dos meios de comunicação
em quase todo o mundo – consolidando, dessa forma, um modelo criado e sustentando pela
maior economia mundial, os Estados Unidos –, Lima (2004) aponta para duas particularidades
nas transformações/manutenções da estrutura desse setor no Brasil: o primeiro está
relacionado à desarticulação das políticas de comunicação e, consequentemente, à falta de
regulamentação dos dispositivos relacionados à radiodifusão; o segundo, diretamente
articulado com este, tem a ver com manutenção do modelo centralizador dos meios de
comunicação, baseado no oligopólio de alguns grupos que se inseriram no setor ao longo do
desenvolvimento do país, não sendo, então, uma forma inédita de exploração da concessão
como vem ocorrendo mundialmente.
Com base nesses argumentos, o presente trabalho se debruça sobre a análise da atual
estruturação dos meios de comunicação no país. O objetivo é expor a atual configuração do
setor das comunicações e sua permanente concentração, motivo pelo qual permanece o
reforço a um consenso social dentro da perspectiva conservadora do discurso ideológico

capitalista, observando os aspectos político-econômicos e os atores envolvidos nessa relação
na atualidade1.

2. A CONCENTRAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO BRASIL: SUA ATUAL
CONFIGURAÇÃO
Os meios de comunicação de massa no Brasil são dominados por poucos grupos
empresariais que, em sua maioria, são geridos por grupos familiares constituídos,
principalmente, no período da Ditadura Militar. Dentro dos grandes grupos midiáticos que
constituem o setor das comunicações no país, além das empresas familiares que formam os
principais oligopólios, temos também a igreja, surgindo como novo ator na composição das
grandes empresas midiáticas, e a relação entre meios de comunicação e os grupos políticos,
que fazem parte do cenário regional e local na composição das redes de comunicação. Juntos,
caracterizam o cenário atual com a velha/nova composição da mídia brasileira, conforme
analisa Lima (2004).
Partindo para a análise da nova composição da velha estrutura familiar, característica
principal na composição dos meios de comunicação no Brasil e que dá base de sustentação à
concentração dos meios de comunicação no país, vemos que sua origem está diretamente
relacionada às estratégias políticas e às brechas legislativas que regulavam o setor.
Atualmente existem no Brasil três grupos familiares que compõem a rede nacional de
televisão: as Famílias Marinho (Rede Globo), que concentra 340 veículos de comunicação
dentre TV, rádio e impressos; Abravanel (SBT), com 195; e Saad (Band), que concentra 166
veículos. Além destes, inclui-se também a rede de TV Record, comandada pela Igreja
Universal do Reino de Deus (IURD), com 142 veículos de comunicação (DONOS DA
MÍDIA, 2013).
Como podemos observar, há por parte dessas grandes empresas basicamente dois tipos
de concentração do setor, denominadas por Lima (2004) de concentração horizontal e
propriedade cruzada. A primeira diz respeito ao tipo de monopólio ou oligopólio que ocorre
na mesma área do setor. A líder no ranking de concentração dos meios de comunicação no
país, a Rede Globo, somente no setor de televisão concentra 105 veículos, seguida do SBT
(com 58 veículos de TV), a Record (46) e a Band (39). A expansão da concentração
horizontal dominada pela Globo pode ser observada em relação ao número de municípios que
abrange, conforme analisa a Mídia Dados (2008 apud Görgen, 2009). Esta abrange quase a
totalidade de municípios do Brasil, sendo transmitida em 5.477 cidades do país (98,4%); em
seguida vem o SBT, que está em 4.819 municípios (86,6%); a Record, que abrange 4.212
cidades (75,7%); e a Band, presente em 3.259 municípios (58,6%).
Já a propriedade cruzada, na denominação do autor, está relacionada à concentração de
vários tipos de mídia (TV aberta, TV por assinatura, rádio, jornal, revista) por um mesmo
grupo. Mais uma vez a Rede Globo lidera o ranking, possuindo maior número de mídias sob
seu controle, no total de 340 veículos de comunicação. Isso explica o porquê do grande
domínio desse grupo no país inteiro, mantendo-se enquanto grupo hegemônico do sistema
brasileiro de comunicações há cinco décadas.
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Essas duas formas de concentração estão diretamente relacionadas à maneira como se
constitui o sistema brasileiro de radiodifusão. A lei de Regulação da Radiodifusão prevê, em
seu Título IX, Art.87, a formação de redes de radiodifusão a partir da seguinte prerrogativa:
“na preservação da ordem pública e da segurança nacional ou no interesse da Administração,
as emissoras de radiodifusão poderão ser convocadas para, gratuitamente, formarem ou
integrarem redes, visando à divulgação de assuntos de relevante importância.” (BRASIL,
1979). Dessa forma, o regime militar promoveu grandes investimento no setor das
comunicações visando objetivos políticos e econômicos. Um deles foi a nacionalização das
redes de comunicação com fins de integração nacional, garantindo maior expansão do
mercado e também da propagação de suas mensagens político-ideológicas, através da
radiodifusão. Essa composição em redes propiciou a formação dos grandes oligopólios de
mídia que temos hoje pela possibilidade de afiliação entre as redes de caráter nacional e as
emissoras de caráter regional e local, estas subordinadas àquela.
Além da velha tendência que caracteriza a concentração dos meios de comunicação no
Brasil, com a permanência de um único grupo hegemônico no poder, Lima (2004) aponta para
uma nova tendência entre as empresas privadas de televisão, da qual já vimos tratando: a
inserção das igrejas no setor. Esse novo grupo, que compõe a grande rede midiática do país,
tem se expandido ao longo das duas últimas décadas e se insere no setor da radiodifusão com
o objetivo de expandir o número de fieis, porém não é só esse o motivo. A inserção das
igrejas na radiodifusão teve início na década de 1990, a partir da “[...] compra da TV Record,
do grupo Silvio Santos, pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) [...] e pela entrada em
funcionamento da Rede Vida de Televisão, ligada à Igreja Católica, em 1995.” (LIMA, 2005,
p. 114). Dentro do grupo oligopolista, esse novo agente das comunicações é representado pela
TV Record, controlada pelo grupo IURD, conforme observamos nos dados
supramencionados.
Essa nova tendência, que caracteriza mais uma forma de concentração dos meios de
comunicação no país, além das motivações religiosas e econômicas, também tem em vista o
uso da radiodifusão como meio de inserção política. Segundo dados do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), em 2010 houve aumento na composição da
bancada Evangélica em relação a 2006, passando de 36 parlamentares para os atuais 73, com
70 deputados e 3 senadores. Desse total, 5 são da IURD: Bispo Antônio Bulhões, Senador
Marcelo Crivella, George Hilton (estes reeleitos), Jonathan de Jesus e Vitor Paulo (primeiro
mandato), todos filiados ao Partido Republicano Brasileiro – PRB. Essa relação entre grandes
empresas midiáticas e grupos políticos é mais uma característica que compõe o uso dos meios
de comunicação e sua concentração no Brasil.
Para debater a concentração da mídia por políticos, devemos tomar o conceito de
“coronelismo eletrônico” definido por Santos e Caparelli (2005). O “coronelismo eletrônico”
se configura pela relação de troca de favores dentro do setor das comunicações,
principalmente na radiodifusão, que dependia do poder exclusivo do Estado para aprovar esse
tipo de concessão até a CF/88. Dado esse fato, “[...] na tradição brasileira, essa prerrogativa
legal foi sempre usada como ‘moeda política’ em troca de apoio para o grupo transitoriamente
ocupante do poder executivo.” (LIMA, 2004, p.110). Com a abertura democrática, há uma
mudança na relação clientelista entre Estado e concessionárias. Se antes a relação era
estabelecida de maneira autoritária – baseada na coerção e nas variadas formas de punições –
com o processo de redemocratização ela passa a ser estabelecida a partir de um “[...]
semiclientelismo, que se baseia na sedução e na promessa de vantagens.” (GAY, 2001 apud
SANTOS; CAPARELLI, 2005, p. 83).

Privilegiadas com a constituição das redes de comunicação que se consolidam em
1970, as grandes redes nacionais tomam também lugar de destaque na relação clientelista. Se
antes estas se colocavam em situação de submissão a fim de garantir sua permanência no
setor, com o fim do controle autoritário do Estado aos meios de comunicação a partir da
instituição da CF/88 há uma inversão, na media em que os poderes Executivo e Legislativo
passam a depender dos meios de comunicação para construir uma imagem positiva que
garanta sua permanência no poder. Outra forma encontrada pelas grandes redes nacionais para
exercer seu poder está nas afiliações com as redes locais que são, em grande parte,
controladas por poderes políticos. Essa relação é estabelecida através da garantia que as redes
nacionais dão às redes locais de sua grande abrangência e audiência, além da associação
dessas em relação aos produtos por aquela produzidos. Para os grupos nacionais, essa é uma
garantia de expandir-se no mercado nacional, garantindo maiores investimentos para as suas
empresas. Para as redes locais, majoritariamente constituídas por grupos políticos, essa é uma
garantia de manter um grande número de telespectadores (leia-se eleitorado) para fins
políticos e econômicos.
Tamanha importância é traduzida nos dados que mostram o acesso dos grupos
políticos aos meios de comunicação no país. Segundo o Projeto Donos da Mídia (2013, s/p),
“no Brasil, 271 políticos são sócios ou diretores de 324 veículos de comunicação.”. A
composição de políticos inseridos nos meios de comunicação não mudou dos anos 1990 para
cá. Comparando os dados de Lima (2004), que faz um panorama dessa relação na década de
1990, e de Görgen (2009), com dados mais recentes, permanecem praticamente os mesmos
grupos políticos nos dois períodos, são eles: Sarney (MA), Magalhães (BA), Inocêncio
Oliveira (PE), Alves (RN), Albano Franco (SE), João Alves (SE), Collor de Melo (AL), Jader
Barbalho (PA), Furtado (RO) Quércia (SP). Görgen (2009) cita também outros grupos:
Maiorana (PA), Lindenberg (ES), Agripino (RN), Jereissati (CE), Massa (PR), Wellington
Salgado (MG), Nilo Coelho (BA), Paulo Otávio (DF), Siqueira Campos (TO), Bulhões (SP),
Maia (RN), Buaiz (ES) e Petrelli (SC e PR). Desses grupos, 26 estão afiliadas à Rede Globo,
8 à Record, 6 ao SBT e Band. É importante ressaltar aqui que, além do caráter político, os
meios de comunicação locais também seguem a tendência nacional, qual seja, a concentração
familiar desses meios.
As legislações a respeito da política de comunicação são bem contundentes com
relação a essas práticas. O CBT, em seu Art. 38, parágrafo 1º, diz que “não poderá exercer a
função de diretor ou gerente de concessionárias, permissionária ou autorizada de serviço de
radiodifusão quem esteja no gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial.” (BRASIL,
1962). No mesmo sentido a CF/88 traz em seu Art. 54, alínea a do item I, que deputados e
senadores não poderão “firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes” (BRASIL, 1988).
Os dados acima revelam o total descumprimento às legislações que regulam o uso dos meios
de comunicação no país.
O descumprimento desses dispositivos legais se dá justamente pelo fato de não ter sido
garantido na CF/88 a instituição de um órgão que realmente servisse como meio de controle à
política de comunicação social, sendo o CCS apenas órgão consultivo. Por outro lado, na
CF/88 garantiu-se maior poder ao Congresso Nacional, que a partir daquele ano passou a ser
responsável pela apreciação das concessões feitas pelo Poder Executivo, além de ficar sob seu
critério a renovação dessas concessões. Além disso, levando em consideração o grande
número de políticos envolvidos diretamente com o setor das comunicações e o grande poder

de influência das empresas privadas de radiodifusão, qualquer tentativa de regulamentação
que vá de encontro aos interesses desses grupos é ignorada.

3. CONCLUSÃO
Observando essas três grandes características que constituem os meios de
comunicação no Brasil – as grandes empresas familiares, a inserção das igrejas e a
concentração dos grupos políticos – e a relação estabelecida entre elas – através das
afiliações das redes nacional, regional e local –, pode-se perceber o nível de concentração ao
qual estão submetidos os meios de comunicação no Brasil e o regime de informação a que
estão submetidos os brasileiros, sendo esse modelo responsável pelo caráter antidemocrático e
conservador desse uso.
As mudanças ocorridas na estrutura política do país na década de 1980 não garantiram
o uso democrático dos meios de comunicação, reconfigurando os agentes que estão por trás da
estrutura conservadora desse setor. Como analisam Santos e Caparelli (2005), se de alguma
forma o fim do regime militar garantiu o estabelecimento de nova legislação que põe termo à
censura prévia dos conteúdos transmitidos, este não foi capaz de garantir o fim do
“coronelismo eletrônico”, que permanece com toda força e com grande poder dos oligopólios
da comunicação, principalmente da Rede Globo. Como visto, a democratização política do
nosso país não garantiu a tão esperada democratização dos meios de comunicação,
reatualizando o papel de aparelho privado de hegemonia que essas sempre desempenharam no
país.
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RESUMO
O trabalho resulta de pesquisa de Iniciação Científica que deu seguimento a outras já
realizadas entre 2010 e 2013, com um levantamento sobre artigos que versam sobre a relação
Arte e Serviço Social, enfocando a produção teórica da área em periódicos. Teve o objetivo de
refletir sobre a Arte como uma atividade emancipadora, assim como uma mediação a ser
refletida na instrumentalidade da profissão. Foi feito um levantamento nos periódicos na área
classificados na CAPES e disponíveis online, publicados no período de 2000 a 2013.
Observou-se que dos 13 periódicos localizados, apenas dois não estão vinculados a programas
de pós-graduação da área. Foram localizados poucos artigos com as palavras-chave Arte e
Serviço Social, o que suscita a necessidade de refletir sobre a arte como uma possibilidade de
mediação na profissão e de reafirmação do projeto profissional da categoria.
PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social; Arte; Periódicos da Área.
ABSTRACT
The work results of scientific initiation research has responded to those already carried out
between 2010 and 2013, with a survey of articles that deal with the relationship Art and Social
Work, focusing on the theoretical production area in periodicals. We aimed to reflect on the
art as a liberating activity, as well as a mediation to be reflected in the instrumentality of the
profession. A survey was done in periodicals in the area classified as CAPES and available
online, published from 2000 to 2013. It was observed that of the 13 located periodicals, only
two are not linked to graduate programs in the area. They were located a few articles with
keywords Art and Social Services, which raises the need to reflect on art as a possibility of
mediation in the profession and reaffirmation of professional grade design.
KEYWORDS: Social Work; Arts; Periodicals Area.
1. INTRODUÇÃO
A pesquisa de iniciação científica, vinculado ao Programa Interinstitucional de Bolsas
de Iniciação Científica da Universidade Federal de Sergipe (PIBIC/UFS), “Serviço Social,
Arte e Projeto Profissional. Levantamento de dados em periódicos da área (2000-2013)” visou
dar continuidade a um levantamento sobre um universo de estudos que versam sobre a relação
da Arte com o Serviço Social. Em 2010, fez-se um levantamento sobre o tema em eventos
nacionais da área, quais sejam Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais (CBAS) e
Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), ocorridos no período de
2000 a 2010 (JESUS; SANTOS; NASCIMENTO, 2011). Em 2012, a proposta de estudo foi
sobre o levantamento no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, no período de 1987 a

2012 (MENDONÇA, 2013).
Este ciclo de pesquisa tem em vista a ideia da apropriação da temática no âmbito do
Serviço Social, com o objetivo geral de refletir sobre a Arte como um meio para o sujeito
alcançar a emancipação e ainda, o de estudar a Arte como mediação na profissão. O presente
estudo visou especificamente: Identificar os principais periódicos da área de Serviço Social
existentes no Brasil, com base na tabela de classificação QUALIS, da Capes; Fazer um
levantamento dos artigos publicados em periódicos disponíveis no sistema online no tocante
aos seguintes aspectos: tipo de artigo; tema; problematização; autores de referência e
conclusões; Elaborar um mapeamento dos artigos por região, estado e instituição onde se
vinculam o autor; Identificar as principais categorias de análise presentes nos artigos. O que
se pretendeu, neste trabalho foi apropriar-se, dentro da perspectiva da instrumentalidade do
Serviço Social, de como (e se) a arte vem se constituindo como um importante meio de
enfrentamento da questão social no cenário da contemporaneidade no âmbito do Serviço
Social.
2. REVISÃO DA LITERATURA
A Arte é uma atividade humana que se constitui como um intermédio entre o homem e
o meio circundante. O homem atua sobre a natureza para atender a sua necessidade, ao
modificar a natureza, modifica a si mesmo. Desta forma, o homem constitui-se como o único
animal capaz de realizar trabalho e também de tornar-se um ser social. Fischer (1987) revela
também, que a “arte é quase tão antiga quanto o homem”, pois é uma forma de trabalho, e o
trabalho é uma propriedade do homem. É através do trabalho que se desenvolve as demais
capacidades do homem e dentre elas encontrar-se a Arte.
Em sua origem, Fischer (1987) sinaliza que a Arte era definida como instrumento de
culto, rituais e magias, era um meio pelo qual o homem, desde os primórdios, expressava suas
emoções, sua realidade e sua história. Assim, cada cultura pode assumir um conceito diferente
de Arte. O homem é capaz de utilizar a Arte como um meio de transformar a realidade,
expressar o que pensa, divulgar suas crenças, ideias e emoções, como forma de retratar o
contexto no qual se insere. Nesse sentido, a arte transmite características e conceitos inerentes
ao homem e sua cultura. É uma forma de expressão humana. E, é necessária para que o
homem se torne capaz de conhecer o mundo que vive e deste forma, lutar por melhorias na
sua história.
Portanto, com base nestes aspectos, é possível perceber que só o homem é capaz de
desenvolver a Arte. Ela é responsável por expressar ideias, significados, sensações e
sentimentos próprios dos sujeitos sociais e sua cultura. A arte é necessária no sentido de que
ela comunica algo, transmite uma mensagem da história e das expressões da questão social
inerente a realidade de quem a produz. A arte se constitui como instrumento que favorece o
Serviço Social, por ser um importante instrumento de expressar a questão social. E ainda por
constituir-se como um método criativo que atua enquanto um elemento essencial na
construção do projeto profissional que rege o Serviço Social, pois é com a busca da apreensão
ontológica das expressões realidade que o Serviço Social atua de acordo com o seu projeto
profissional.

Assim, é possível enxergar a possível relação da Arte com o Serviço Social, uma vez
que a Arte expressa à cultura de cada povo que a produz. E constitui-se dentro da sociedade
capitalista vigente como um meio que possibilita o entendimento das expressões da questão
social, que é a matéria prima do Serviço Social, e representa também um meio de lidar,
minimizar e até de solucionar às expressões das questões opressoras, inerentes ao modo de
produção capitalista. Santos (2004) afirma que é nessa relação Arte/sociedade que podemos
vislumbrar as possibilidades presentes ao Serviço Social. No entanto se faz necessário buscar
compreender os princípios que norteiam o projeto ético-político do Serviço Social, para
adquirir uma qualidade na intervenção profissional. Neste sentido a arte tem esse papel de
potencializar as ações profissionais do Serviço Social.
Com relação a estes aspectos, conclui-se que a Arte como mediação no Serviço Social
é maneira eficaz de apreensão da realidade, pois possibilita o indivíduo entender-se como um
ser social capaz de transformar a sua história e de se integrar ao compromisso social de levar
os demais sujeitos a compreender o contexto no qual estão inseridos.
3. METODOLOGIA
A pesquisa é documental e de abordagem quanti-qualitativa. Consiste em identificar,
nos periódicos da área de Serviço Social, disponíveis online, os artigos que versem sobre o
tema: “Serviço Social, Arte e Projeto Profissional”, tendo por foco os periódicos da área e as
publicações do período de 2000 a 2013. A indicação de periódicos dá-se em razão de
levantamentos anteriores feitos em eventos nacionais da área (MENDONÇA; SANTOS;
NASCIMENTO, 2011) e no Banco de Teses e Dissertações da CAPES (MENDONÇA, 2013).
O método proposto para desenvolver o presente trabalho visa localizar, por meio de
palavras-chave, os artigos publicados nos periódicos que tenham vínculo com o tema deste
estudo e a partir deste ponto, classificar e analisar todas as informações, apreendendo e
problematizando sobre o modo como a relação Serviço Social, Arte, contribui para fortalecer
o Projeto Profissional. Assim, ao ter como fonte específica os periódicos da área, circunscrito
aos disponíveis online, tem-se como perspectiva apreender como essa relação abrange um
público amplo, uma vez que o acesso aos periódicos online é permitido a todas as pessoas que
podem acessar via internet, o que, possivelmente é maior do que o acesso à publicação
impressa.
No objeto de estudo específico desta área, “os periódicos online” observou-se as
produções ligadas aos temas que relacionam: Arte, Serviço Social e Projeto Profissional. E por
conseguinte, elaborou-se o instrumental para coleta de dados da pesquisa, ou seja, uma ficha
para catalogar os dados dos artigos que matem relação com o presente tema de análise e que
foram publicados nos periódicos online da área. Nesta ficha,foram cadastrados as variáveis:
Título, autor, resumo, palavras – chave, referências e observações dos dados coletados. Por fim,
os resultados obtidos foram apresentados em evento específico de Iniciação Científica da UFS.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca dos periódicos de Serviço Social foi realizada, utilizando o critério “Qualis por área”,
inserindo a palavra-chave “Serviço Social” e, selecionando apenas os estratos classificados
entre A e B, pois considerou-se que estes são os periódicos mais bem avaliados no sistema.
Então, eliminou-se desta busca os periódicos de Serviço Social cujo estrato fosse classificado
como C. Também, somente foram levados em consideração os periódicos de Serviço Social
que possuem formato online e as publicação que variavam entre os anos 2000 a 2013 cujo a
temática abordada fosse sobre Arte e Serviço Social.
Isto posto, os seguintes resultados foram obtidos: De um total de 73 periódicos
localizados, somente 13 são revistas online produzidas especificamente pela área de Serviço
Social, que possuem vínculo específico com os programas de pós-graduação do Serviço
Social ou não, como é o caso das Revistas Serviço Social & Sociedade e Temporalis
(MENDONÇA, 2014). O resultado dos 13 periódicos nacionais, que são da área de Serviço
Social, e estão dispostos online foram listados por ordem de ISSN, título e pagina de acesso.
Os periódicos encontrados durante a pesquisa, bem como o ISSN, a instituição a qual
estão vinculados, a localidade e o número de artigos, estão dispostos no quadro a seguir, de
acordo com a classificação A e B da área na CAPES:
QUADRO 1 – PERIÓDICOS DE SERVIÇO SOCIAL/ QUALIS A E B
PERIÓDICO

ISSN (on line)

INSTITUIÇÃO

LOCAL

Revista Katálysis

ISSN: 1414-4980

UFSC

Florianópolis

Serviço Social & Sociedade

ISSN 2317-6318

___

São Paulo

Argumentum

ISSN: 2176-9575

UFES

Vitória

Revista de Políticas Públicas

ISSN: 0104-8740

UFMA

São Luís

Textos & Contextos

ISSN: 1677-9509

PUC/RS

Porto Alegre

Ser Social

ISSN: 2178-8987

UnB

Brasília

Temporalis

ISSN: 2238-1856

ABEPSS

Brasília

Emancipação

ISSN: 1982-7814

UEPG

Ponta Grossa

Serviço Social em Revista

ISSN: 1679-4842

UEL

Londrina

Praia Vermelha

ISSN: 1414-9184

UFRJ

Rio de Janeiro

Libertas

ISSN: 1518-9325

UFJF

Juiz de Fora

Revista Em Pauta

ISSN: 1414-8609

UERJ

Rio de Janeiro

Serviço Social e Realidade

ISSN: 1413-4233

UNESP

Franca

ARTIGOS
01
01

01
11
02
01
01
01
01
01
00
00
00

Fonte: Levantamento direto no Portal da CAPES.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A perspectiva do estudo foi de compreensão da Arte como forma de emancipação, por
esta razão esta pesquisa visou atingir o significado desses trabalhos para o fortalecimento do

projeto da profissão. A arte é vital na história da humanidade, uma vez que ela comunica
independente de tempo histórico, de raça e crença religiosa. A arte é um mecanismo de
comunicação universal, ela transcende desavenças e perpassa pelo tempo, transmitindo
sempre a realidade, a história e os sentimentos de um povo. Através da Arte é possível ao
sujeito romper com alienação, pois enquanto atividade emancipadora, a arte possibilita o
enfrentamento das expressões da questão social por se constituir uma possibilidade concreta
de efetivação do ser social. Ao trabalhar os temas que permeiam a realidade, com a Arte, é
possível levar os indivíduos a conhecerem a sua história e desta maneira, poderem atuar
criticamente para conquistar a emancipação social.
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I – INTRODUÇÃO.
O presente trabalho tem como objetivo iniciar uma discussão sobre uma
aproximação do Serviço Social em Sergipe das ações de combate ao racismo,
protagonizadas pelos movimentos negros sergipanos. Essa discussão foi motivada pela
atuação na docência, ao ministrar a disciplina Movimentos Sociais e Serviço Social por
três semestres seguidos, e na vivência do exercício profissional como assistente social
de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) por cinco anos localizado no
bairro Cidade Nova na zona norte de Aracaju.
Em sala de aula era perceptível à indiferença dos estudantes nas discussões
acadêmicas entre os Movimentos Sociais e o Serviço Social e as razões que trouxeram o
tema para a formação profissional como componente curricular transformado numa
disciplina obrigatória. No exercício profissional na politica de assistência social em
Aracaju o distanciamento das (os) assistentes sociais dos movimentos sociais urbanos
organizados nas áreas de abrangência dos CRAS.
Essas duas constatações acrescidas ao incipiente debate de combate ao racismo
no cotidiano profissional da (o) assistente social provocaram a necessidade de
aprofundar as leituras e analises sobre o exercício profissional no combate ao racismo a
partir de aproximações com os movimentos sociais negros organizados. E esse trabalho
é o primeiro passo para esse aprofundamento.

II – DESENVOLVIMENTO:
Com o aumento significativo da população negra no Brasil e em
consequência um quadro de aprofundamento das expressões da questão social, que
acomete em sua imensa maioria negros e negras que formam o publico prioritário da
política de assistência social, resultando no crescente índice de desemprego,
analfabetismo, mortalidade da juventude negra, se fez pertinente discutir as ações de
combate ao racismo realizadas no cotidiano profissional do assistente social a partir
das aproximações e articulação com os movimentos sociais negros organizados.

Atualmente é cada vez mais comum nos depararmos com notícias de denúncias
de ações discriminatórias e de seus resultados favoráveis a população brasileira que se
reconhece enquanto grupo étnico-racial de pretos e/ou pardos. Com a virada do século
XXI, a história trouxe importantes vitórias para a população negra, na primeira década
dos anos 2000 temos a aprovação de importantes legislações que combatem as
desigualdades raciais.
Ao estudar as práticas de mobilização dos movimentos sociais em um período
considerado de ampla democratização deve-se levar em conta que muitas das pautas de
reinvindicação desses movimentos são incorporadas pelo Estado e materializadas no
âmbito político institucional a partir da inclusão dessas demandas pelos partidos
políticos e suas representações na sociedade civil organizada.

Essa postura do governo brasileiro é histórica ao considerar que a incorporação
das demandas do Estado serve para acalmar os conflitos sociais e desmobilizar os
movimentos organizados, como exemplo podemos citar o que ocorreu no período da
ditadura militar com os movimentos sociais rurais que obtiveram como resposta a
criação do Estatuto da Terra e a extensão da cobertura previdenciária aos trabalhadores
rurais na década de 1970.
Em relação às pautas de reinvindicação dos movimentos negros temos o
reconhecimento da existência do racismo por parte do Estado brasileiro, ainda no
governo de Fernando Henrique Cardoso, que se torna signatário da Conferência de
Durban realizada em 2001 e inaugura o debate das ações afirmativas promovida pela
Secretária Nacional dos Direitos Humanos, recém-criada naquele ano. (Paiva, 2011).
Já nos mandatos do presidente Luís Inácio Lula da Silva, temos uma série de
legislações e programas governamentais que constroem políticas publicas para o
enfrentamento das desigualdades raciais e de gênero e raça; a criação da Secretaria de
Políticas de Promoção de Igualdade Racial ligada diretamente à presidência da
República. No atual governo da presidenta Dilma Roussef houve a recente aprovação da
Lei 12.711 de agosto de 2012 que regulamenta o ingresso nas universidades públicas
federais e nas instituições federais de ensino técnico médio.
No entanto os índices socioeconômicos apresentados por órgãos oficiais do
governo, como o IBGE, IPEA e PNAD, confirmam que a população negra está
acometida por altos níveis de desemprego e violência e pertencem a este grupo
populacional os mais altos índices de acesso aos programas sociais de transferência
renda. De acordo com o Boletim de Políticas Sociais do IPEA (2012) o alarmante índice
de violência que acomete a juventude negra brasileira tem reforçado os protestos
realizados movimentos negros e de direitos humanos que chamam a atenção da
sociedade e dos órgãos públicos responsáveis pela segurança pública do país.
Segundo o IPEA (2012) o número geral de homicídios entre 2004 e 2005
sofreu um declínio devido a fatores relevantes como a política de desarmamento
iniciada em 2004; o engajamento dos municípios para o enfrentamento dos problemas
na área da segurança pública e o crescimento da população carcerária.
Em paralelo a essas ações constatou-se “o avanço da violência em
determinados estados brasileiros e aumento da participação dos homicídios na
mortalidade juvenil” (IPEA, 2012, pág. 315). Entre os estados que se destacam na
elevada taxa de homicídios temos o Maranhão, Bahia, Pará, Rio Grande do Norte,
Alagoas e Sergipe, este último com um percentual de 226,1%. (IPEA, 2012). Ao
realizar um recorte racial na análise das elevadas taxas de homicídio da população
jovem, os números alardeiam mais a diferenciação entre o quantitativo de jovens negros
que são mortos em detrimento dos brancos.
Com relação às taxas de emprego é possível identificar que a ocupação da
população negra nos ramos de atividades está relacionada às funções de menor prestígio

social como os serviços domésticos, a construção civil, na indústria têxtil e nos serviços
de limpeza. Martins (2012) destaca que,

“embora os trabalhadores sejam afetados de um modo geral pela
realidade de precarização e informalidade nas relações de trabalho são
os grupos que historicamente se encontravam em desvantagem social
que se inserem em maior proporção nas ocupações/trabalhos precários
e informais. Dai porque (entre 1995 a 2006) na condição assalariada
com carteira assinada havia uma presença maior de trabalhadores
brancos (36,8%) do que entre pretos e pardos (28,5%); entre os
homens brancos (39,8%) do que pretos e pardos (33%); e entre as
brancas (33%) do que as pretas e pardas (22%). (Martins, 2012, pág.
463)

As diferenças étnico-raciais perpassam as diversas esferas que compõem a
sociedade inclusive na dimensão do trabalho, se os dados acima citados demonstram
uma desigualdade na inserção dos negros em ocupações formais, ao analisarmos os
dados estatísticos com relação ao desemprego o traço do preconceito racial se torna
mais emblemático. Martins (2012) destaca que em 1995 o número de pretos e pardos
correspondia a 48,6% do total dos desocupados, sendo que desse universo 25,3% eram
homens e 23,3% eram mulheres; em 2006 esse quantitativo aumenta para 54,1%, sendo
23,9% de homens e 30,8% de mulheres pretas e pardas.
Diante dos dados estatísticos que retratam o viés racial de vitimização da
população negra em detrimento da branca houve o crescimento significativo no número
de denúncias dos crimes raciais e a impunidade e morosidade em que são tratados pelo
judiciário serve de pertinentes argumentos para desmistificar o mito da democracia
racial que institui no imaginário social a ideia de relações harmônicas entre os grupos
étnicos que formam a sociedade brasileira.
Ao longo dos cinco anos de exercício profissional na politica publica da
assistência social em Aracaju, é perceptível que o publico alvo majoritário dos cidadãos
que requisitam os serviços dessa politica são negros e pardos, em famílias chefiadas por
mulheres. Infelizmente os dados fornecidos pelo Cadastro Único não utiliza como
obrigatório a marcação do item raça na entrevista de cadastramento ou recadastramento,
o que prejudica sensivelmente a compilação de dados e construção de políticas publicas
com enfoque em raça.
As discussões sobre ações de combate ao racismo no âmbito do exercício
profissional do assistente social são quase incipientes, no trato das demandas sociais
apresentadas pelos cidadãos que buscam os serviços na política social de assistência
social as posturas profissionais não passam despercebidas, pois nos atendimentos e

encaminhamentos realizados é perceptível o grupo étnico em que as famílias
atendidas pertencem.
No entanto ao tratarmos das ações profissionais vinculadas a dimensão pedagógica
do exercício profissional (como palestras, atividades em grupos, diretrizes no
referenciamento dos educadores sociais que trabalham nos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos) não temos referência de ações que discutam o racismo
provocado pelo preconceito racial no planejamento das atividades mensais, com
exceção do mês de novembro em que se discute a consciência negra no Brasil.
De acordo com o Código de Ética profissional a articulação com os
movimentos sociais e o combate e eliminação a todas as formas de preconceitos são
valores incorporados ao projeto profissional que devem servir como diretrizes no
cotidiano profissional. Porém, para que o assistente social programe ações que
combatam a discriminação racial no seu cotidiano profissional ele precisa de uma
articulação ou aproximação com as discussões e ações que combatam a estratégia
de fortalecimento da identidade brasileira em decorrência da política de
branqueamento instaurada pelo Estado brasileiro no pós- abolição da escravidão em
1888. (Guimarães, 2008).
Essa estratégia acaba reforçando a tese do Gilberto Freire ao postular que as
relações raciais no Brasil foram forjadas no âmbito da democracia racial e na
igualdade política e formal entre todos os brasileiros legitimando. No interior das
universidades a tese da igualdade racial é amplamente contestada o que leva a
UNESCO realizar uma pesquisa sobre as relações raciais no país. Essa pesquisa deu
a possibilidade de autores marxistas, como Florestan Fernandes e Otavio Ianni,
desconstruir a tese da democracia racial aliando a mesma a uma atitude perversa da
burguesia nacional em construir uma ideologia de relações harmônicas entre as
classes e no seu interior entre os grupos raciais, e afastar a questão racial do
processo de consolidação do capitalismo brasileiro.
As discussões sobre o reconhecimento foi proposta pelas entidades negras
no seu processo de reorganização ainda na década de 1960 ao utilizar o debate da
identidade e do reconhecimento como recursos para mobilização. (Neves, 2005). As
teorias do reconhecimento estão ligadas ao processo histórico da modernidade em
que seus pilares são constituídos pela liberdade e igualdade. Nos sistemas liberais
democratas essas duas vertentes foram transmutadas em igualitarismo liberal e a
grande bandeira de reivindicação pela liberdade passou a mover os movimentos
sociais negros no século XIX e XX pelo reconhecimento da cidadania e da justiça
social das classes populares.

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS.
No interior da profissão do Serviço Social é ciente que as expressões da
“questão social” são compreendidas como o objeto de intervenção do trabalho
profissional. A questão social pode ser compreendida como a relação contraditória do
movimento de exploração do capital sobre a força de trabalho da classe trabalhadora, os

reflexos da questão social na população negra brasileira deve ser alvo de discussão e
amadurecimento teórico do Serviço Social e o seu atual projeto ético-político.
Essas discussões e as aproximações dos assistentes sociais e dos movimentos
sociais negros podem ser direcionadas a partir das estratégias de mobilização no
processo de reconhecimento por parte da sociedade das especificidades étnico raciais
em torno da religião e dos aspectos culturais que ressaltam o movimento de negritude, a
partir da exaltação do quanto é belo ser negro e afirmar a sua consciência negra.
É a partir dos fatos acima retratados, e particularmente por está inserida no
grupo dos que sofrem preconceitos raciais impostos pelo mito de vivenciarmos no
Brasil uma democracia racial que se faz pertinente adensar os estudos voltados para a
organização dos movimentos negros brasileiros e realizar um paralelo entre o Serviço
Social e a questão étnica racial a partir das ações profissionais que permeiam o combate
ao racismo e o fim da discriminação racial.
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Resumo: Este trabalho tem como objeto de estudo o mapa da
vida como instrumento de intervenção do Programa Mulheres
Mil (PROMIL) e por objetivo identificar as características e o
processo de operacionalização desta ferramenta como parte
integrante das ações desenvolvidas com as mulheres atendidas
pelo referido programa no estado de Sergipe. Para tanto, este
trabalho
fundamentou
sua
análise
em
observação
participante.Como resultado da reflexão o relato constatou que o
mapa da vida constitui-se em um importante instrumento de
intervenção.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objeto de estudo a metodologia do Mapa da Vida utilizada no
Programa Mulheres Mil (PROMIL) e por objetivo identificar as características e a
operacionalização desta ferramenta como parte integrante das ações desenvolvidas com as
mulheres atendidas pelo referido programa de inclusão e gênero no estado de Sergipe.
O presente documento, além da introdução e considerações finais, tem o seu
desenvolvimento estruturado em dois itens. O primeiro item aborda “O Programa Mulheres
Mil” no qual é feito um breve histórico do Programa, apontando sua origem, concepções,
diretrizes político-pedagógicas e sua estrutura de funcionamento em Sergipe, por intermédio
do Instituto Federal de Sergipe. No segundo item aborda “O mapa da vida como instrumento
de intervenção social” quando se destaca os princípios norteadores do instrumento e seus
objetivos dentro das ações previstas pelo Guia Metodológico do Programa (2011).

2. O PROGRAMA MULHERES MIL

O Programa Mulheres Mil (PROMIL),constitui-se enquanto base de uma política
social de inclusão e de gênero à medida em que profissionaliza mulheres entre 18 e 60 anos
em situação de vulnerabilidade social para o trabalho através dos cursos de Formação Inicial
Continuada (FIC), conforme a necessidade e vocação econômica do local. Esta estruturado
em três eixos: educação, cidadania e desenvolvimento sustentável, com a finalidade de
proporcionar educação profissional, emprego e renda a essas mulheres.
O PROMIL integra as ações do Programa Brasil Sem Miséria, sendo implementado
pela Secretaria Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC) e
realizado pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e parcerias em todo o
território nacional.
No ano de 2005 foi firmada uma cooperação internacional entre os governos
Brasileiros e Canadense, que realizaram a primeira experiência do Mulheres Mil no Estado do
Rio Grande do Norte, por meio de um convênio chamado Promoção de Intercâmbio de
Conhecimento para a Promoção da Equidade (PIPE) .
Data do ano de 2007 o inicio das atividades do PROMIL, implementada em caráter
experimental em treze estados do Norte e Nordeste Brasileiro, através de financiamentos da
Agencia Brasileira de Cooperação (ABC), MEC por meio da SETEC, Canadian International
Development Ageny (CIDA) 1e o College Canadense2, sob a responsabilidade do Conselho
das Instituições Federais de Educação Tecnológica (CONIF) e os Institutos Federais de
Ciência e Tecnologia. A metodologia de Avaliação e Reconhecimento de Aprendizagem
Prévia (ARAP)3 utilizada no Canadá pelos Colleges Canadenses foi adaptada a realidade
brasileira tornando-se o Sistema de Acesso, Permanência e êxito do PROMIL, acrescentando
em sua proposta o incentivo a elevação da escolaridade.
Em 2011, como previsto, foi encerrada a parceria firmada entre os países, no entanto a
proposta foi que as ações continuassem acontecendo e se tornassem políticas públicas. Assim
com a portaria 1.015 de 21 de Julho de 2011 o PROMIL tornou-se política pública inserido
nas metas educativas para 2021 da Organização dos Estados Ibero-Americanos, integrando o
Plano Brasil Sem Miséria.
De acordo com Oliveira (2013), inicialmente no Estado de Sergipe, o IFS capacitou 30
mulheres do Bairro Santa Maria, zona sul da capital, no curso denominado “Do lixo a
Cidadania” em uma parceria firmada com a Cooperativa de Agentes Autônomos de
Reciclagem de Aracaju (CARE) e o Ministério Público Estadual (MPE). A segunda turma do
IFS também capacitou 30 mulheres do Povoado Taiçoca de Fora, comunidade ribeirinha do
município de Nossa Senhora do Socorro, através do curso chamado “Pescando
Conhecimento”. A qualificação estimulou o desenvolvimento da atividade artesanal e a
culinária, respectivamente.
De acordo com Oliveira (2013), após a experiência piloto ocorrida no Estado de Sergipe
(no ano de 2007), entre os anos de 2008 e 2013 se inicia o programa de fato, mais quatro
turmas foram capacitadas no município de Aracaju, nos bairros Soledade, Lamarão, Coqueiral
e Santa Maria, com os cursos de Camareira e Recicladora. Nos anos de 2011 e 2012, outros
municípios sergipanos como Estância, Lagarto, São Cristóvão e Glória também foram locais
de atividades do PROMIL com os cursos de Pintora Residencial, Camareira, Processamento
de Alimentos Tradicionais, Processamento de Frutas e Laticínios, e Corte e Costura. No ano
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de 2013 o PROMIL foi também implantado nos municípios Sergipanos de Itabaiana e
Cristinápolis, com os cursos de Doces e conservas e Beneficiamento da Castanha de Caju.
Atualmente, o IFS implementa o PROMIL em 16 municípios Sergipanos (Aracaju,
Socorro, Carmópolis, Glória, Estância, Indiaroba, Riachão do Dantas, Boquim, Tobias
Barreto, Itabaiana, Macambira, Carira, Cristinápolis, Canindé e Propriá), tendo de uma a seis
turmas por município, com cursos de camareira, operadora de frutas e hortaliças, agente de
informações turísticas, cozinheira, recicladora, manicure e pedicura, auxiliar de arquivo,
ajudante de obras, salgadeira, confecção de lingerie e moda praia, cabeleireira, doces e
conservas.
3. O MAPA DA VIDA COMO INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL
O Mapa da Vida é um recurso metodológico que faz parte do Programa Mulheres Mil e
tem suas diretrizes norteadas pela metodologia denominada de Avaliação e Reconhecimento
de Aprendizagem Prévia (ARAP), tal atividade é desenvolvida nos primeiros momentos da
formação dos cursos do Programa e, de acordo com o Guia Metodológico (2011), se constitui
em uma ferramenta utilizada no processo de construção do Programa Mulheres Mil que
objetiva criar oportunidade e ambiente para a troca de experiências de vida das mulheres, para
que estas possam ser compartilhadas e devidamente registradas, validadas e valorizadas.
Ainda segundo o documento, o instrumento “potencializa o sujeito como autor da história da
sua vida, de seu grupo, instituição ou comunidade (...)” (p.13-4). Objetiva ainda a
identificação de conhecimentos educacionais e habilidades profissionais.
A construção do Mapa da Vida possibilita que o indivíduo apresente aquilo que ele quer
registrar da sua trajetória de vida, seja isto um fato de valoração positiva ou negativa
socialmente e/ou psicologicamente.
Elaborado a partir de um conjunto de questionamentos categorizados e elencados pela
equipe técnica multidisciplinar4 responsável pela sua aplicação, as mulheres de maneira livre
contam as suas histórias o que pode acontecer através de música, poesia, teatro, relato,
colagem de imagem de revistas, desenhos, escrita e etc. Ao final da construção dos mapas, os
mesmos são socializados por aquelas mulheres que se sentirem a vontade para tal, nesse
momento as sujeitas participantes do processo de identificam a cada história contada e trocam
experiências de vida. Posteriormente os mapas são analisados pela equipe técnica que
conduziu o processo. De maneira geral as categorias elencadas para serem discutidas no Mapa
dizem respeito à Infância, Família, Trabalho, a autonomia, auto-estima, maternidade, morte,
traumas na infância, problemas no convívio familiar, abuso sexual, violência doméstica,
dificuldades nos relacionamentos íntimos e social, depressão e questões de gênero, Educação,
dentre outras.
A análise dos documentos elaborados possibilita a identificação de demandas e a
construção de um plano de trabalho que proporcione um processo formativo e informativo,
elucidando minimamente as limitações de ordem histórico-culturais, possibilitando a
retomada da autoestima dessas mulheres, enquanto sujeito que interfere e participa dos
diferentes espaços da sociedade.
O mapa da vida compõe o rol de atividades fim do PROMIL, no entanto esta ferramenta
passa a ocupar um status de atividade meio e a atender demandas socioprofissionais na
medida em que possibilita a construção de planos de trabalho além do que é proposto pelo
Programa.
Os profissionais do Programa buscam atender às exigências que vão afora das
“demandas institucionais” e com clareza de seu projeto profissional, atribuições e
4
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competências identificam possibilidades de executar as “demandas socioprofissionais” com o
fito emancipatório, sem que se perca da memória que existem limites históricos, políticos e
socialmente determinados que condicionam o exercício profissional.
De posse do conhecimento da realidade trabalhada se faz possível e necessário que
esses profissionais investiguem e interpretem o seu objeto de trabalho através da
sistematização dos dados que se configura como um processo importante e decisivo na
elaboração dos projetos de intervenção.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante ao exposto, cabe ressaltar a importância atribuída a atividade do Mapa da Vida,
uma vez que ela proporciona às estudantes o melhor conhecimento de si mesma, do
Programa, da vida pessoal e das perspectivas que os cursos do Programa podem proporcionar
aos seus partícipes, constituindo-se em um importante instrumento de intervenção na medida
em que proporciona a elaboração de planos de trabalho,iniciação ao mercado de
trabalho,identificação de demandas e encaminhamento para rede de atendimento sócio
assistencial, corroborando com a idéia principal de garantir a permanecia das estudantes.
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RESUMO

O presente projeto se propõe a apresentar um estudo sobre as formas de enfrentamento a
violência contra a mulher analisando a rede de proteção social às mulheres em situação
de violência doméstica no Município de Nossa Senhora da Glória/SE, a pesquisa é
exploratória, qualitativa do tipo documental e bibliográfica.
Palavras Chave: Mulher. Proteção Social. Violência

I.

INTRODUÇÃO

Vivemos em uma sociedade marcada pela cultura sexista e machista, em que as
nossas diferenças biológicas justificaram a divisão sexual do trabalho. Essa divisão
sexual do trabalho fundamenta a construção do papel social do que ser homem e ser
mulher na sociedade, ou seja, a construção do gênero. Além disso, serve como
sustentáculo para o machismo e o patriarcado, em que coloca o homem no papel de
superioridade em relação às mulheres na relação familiar e que se estende a todas outras
esferas da vida social. Portanto, esses são os pilares de sustentação da violência contra
mulher.
A partir desta compreensão sobre a construção da relação social de desigualdade
entre homens e mulheres na sociedade é que o presente artigo visa apresentar as formas
de enfrentamento à violência contra a mulher vitima de violência doméstica, a partir de
uma pesquisa realizada em lócus no município de Nossa Senhora da Glória, buscando
tipificar os casos de violência, identificar quais sãos os órgãos públicos e as entidades
da sociedade civil que compõe a rede de proteção, verificar quais são os serviços,
programas e projetos destinados às mulheres.
Realizamos uma pesquisa exploratória, qualitativa do tipo documental e
bibliográfica, os procedimentos metodológicos utilizados foram à catalogação dos

documentos oficiais dos Governos Federal, Estadual e Municipal, leis, pesquisa
bibliográfica de artigos, livros, materiais informativos sobre a temática, para a
interpretação dos dados coletados usamos a técnica de análise de conteúdo que nos
permitiu uma melhor apreensão da essência dos documentos analisados e codificar os
conceitos do que é violência, o que é violência doméstica, o que se entende por rede de
proteção social.
O artigo está estruturado em Introdução, apresentação do trabalho, na definição
da Violência doméstica, os dados sobre a violência doméstica em Sergipe e em Nossa
Senhora da Glória e as suas formas de enfrentamento, e por fim as considerações
conclusivas.
II. A Violência Contra Mulher e as suas formas de enfrentamentos no Estado
de Sergipe.
No estado de Sergipe a situação da violência contra a mulher e suas formas de
enfrentamento não difere muito do cenário nacional, segundo dados do Mapa da
Violência Contra Mulher (2012), Sergipe ocupa a 18º posição em termos de casos de
violência no Brasil.
Em 2007 foi criado a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres,
vinculada a Secretaria de Estado Assistência Social, Inclusão e Desenvolvimento Social
que visa promover e articular políticas, programas de igualdade de gênero. Já em 2009 a
Coordenadoria foi elevada ao status de Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
- SEPM passando a ser vinculado ao Gabinete da Casa Civil.
A criação da SEPM permitiu ampliar não só a estrutura física, mas
principalmente as ações, programas e serviços ofertados às mulheres, atuando nas
seguintes linhas de intervenção: a) autonomia econômica e igualdade no mundo de
trabalho; b) enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher.
No ano de 2009 a SEPM fez a adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento a
Violência contra a Mulher o que possibilitou ampliar as ações de combater e prevenção
a violência, devido a articulação com os diversos Organismo para promover a Política
para Mulheres, como a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Justiça, Secretaria
de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública,
Ministério Público, Entidades Não Governamentais, Governos Municipais,
Universidades, Casa Civil, Secretaria de Cultura, Secretaria do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, Secretaria do Planejamento, Secretaria da Agricultura e do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria do Trabalho e Promoção da Igualdade Social.
A adesão ao pacto possibilitou o Estado receber o Valor repassado, pela SPM
para o enfrentamento a violência, entre 2007 e 2011: R$ 2.122.633,55, esse montante
tem permitido ampliação e fortalecimento da incipiente rede de proteção as mulheres.
Nos últimos sete anos no estado de Sergipe foram criados 04 (quatros) CREAM
(Centro Regionalizado Especializado em Atendimento a Mulher), a implantação de 05
(cinco) DEAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) Regionalizada, a criação de uma
vara judicial especializada no atendimento a mulher, o recebimento de uma unidade
móvel para prestar atendimento as mulheres do campo e da floresta vítimas de
violência.

Além dessas ações na área de enfrentamento a violência contra mulher existe
outras ações relacionadas à qualificação profissional, inserção ao mercado de trabalho, o
fortalecimento dos organismos gestores municipais da política pública para as mulheres.
É importante salientar que Sergipe assim como o Brasil tem uma Política para as
mulheres muito incipiente enfrentando algumas dificuldades, tais como a inclusão da
pauta das mulheres na agenda pública do Governo Estadual e dos Governos municipais,
maior articulação da SEPM com a demais políticas sociais, ausência de orçamento, o
número reduzido de organismos gestores da política das mulheres nos municípios,
assim como de organismo de controle social, e a precária rede de participação e controle
social no âmbito estadual.
III. A Violência Contra Mulher e as suas formas de enfrentamentos no
município de Nossa Senhora da Glória/SE
O município de Nossa Senhora da Glória, localizado na região do semiárido
sergipano, possui aproximadamente 32,497 habitantes (IBGE 2010), sendo 16.076
homens e 16.421 mulheres. A rede de proteção social para as mulheres teve início no
município no ano de 2009, com a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas para
as Mulheres, no ano seguinte a Coordenadoria ficou inativa retomando de suas
atividades em 2014. Em 2013 o Prefeito sancionou a lei de criação do Conselho
Municipal do Direito da Mulher, o conselho só começou a funcionar em agosto de
2014, já como uma ação da Coordenadoria.
O município conta ainda com CRAS, CREAS, ambos prestam atendimento
psicossocial às mulheres em situação de violência e suas famílias, Delegacia comum,
Promotoria Municipal, Hospital Regional e o CREAM regionalizado, situado no
município de Poço Redondo (distante 61 km do município de Nossa Senhora da Glória).
Hoje, uma das principais ações desta rede é a política de enfrentamento a violência
contra mulher no âmbito doméstico.
Com relação à violência contra a mulher no município encontramos os seguintes
dados fornecidos pela Secretaria do Estado de Segurança Pública e pela Secretaria de
Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, na região do alto sertão sergipano o
município ocupa o 1º lugar em violência doméstica contra mulheres e o 7º lugar no
estado.
No período de janeiro a outubro de 2014, foram registrados na Delegacia
Municipal 23 casos de violência doméstica, sendo 07 com lesões corporais e um desses
casos resultaram em morte. Os demais casos a Segurança Pública enquadram como
violência doméstica sem informar que tipo de violência, o que demonstra o despreparo
por parte da política de segurança pública do Estado para tratar a questão da violência
contra mulher no ambiente doméstico.
Um dado que chamou atenção durante o processo da pesquisa é que as Unidades
Básicas de Saúde não fazem o preenchimento do formulário do SINAN (Sistema de
Informação de Agravos) para poder fazer a notificação da Violência Doméstica, Sexual
e/ou outras Violências. O SINAN que foi implantado pelo o Ministério da Saúde em
2009, devendo ser realizado de forma universal, contínua e compulsória nas situações
de suspeita de violências envolvendo crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Além
disso, o Hospital Regional sediado em Nossa Senhora da Glória começou a implantar

no segundo semestre deste ano o preenchimento do SINAN no que diz respeito aos
casos de violência doméstica.
O que revela mais uma vez o despreparo da rede de atendimento as mulheres em
situação de violência e que dificulta inclusive a dar notoriedade essa situação de
violência em que uma grande parcela das mulheres estão submetidas.
A rede de proteção social envolve também o sindicato dos servidores públicos
municipais (SINDERSEVE/Glória), que tem sido o principal protagonista na luta em
defesa da implantação/implementação da rede no município, que desde 2010 organiza a
Jornada de lutas em defesa dos direitos das mulheres.
A jornada de luta em defesa dos direitos das Mulheres promovido no dia 8 de
março, dia Internacional da Mulher, foi idealizada pelo SINDSERVE-Glória, que em
2010 promoveu a I edição realizando uma palestra para as/os servidoras/es públicos
municipal.
Em 2011, o evento foi realizado em parcerias com diversos movimentos sociais,
(CUT, Marcha Mundial das Mulheres, FETASE, SINTESE e a UNIT) compondo o
calendário das atividades do Seminário Estadual dos Direitos das Mulheres, este foi
organizado nas cinco cidades polos do estado de Sergipe. Em 2012, a III edição foi
realizada pelo SINDSERVE em parceria com MST e a Secretaria Municipal de
Assistência Social, um dos resultados deste evento foi à fundação do Fórum de
Mulheres Glorienses.
O Fórum é um espaço que congrega organizações da sociedade civil e do poder
público e visa defender, promover ações e estratégias políticas em defesa dos direitos
das mulheres e de lutar pela construção de uma sociedade livre e igualitária entre
mulheres e homens.
As principais bandeiras de luta da jornada são: o fim da exploração, das diversas
formas de opressões, do machismo, da violência contra mulher; Redução da jornada de
trabalho de 44 horas para 40 horas semanais; igualdade salarial entre homens e
mulheres; criação de mais creches, construção de lavandeiras e cozinhas comunitárias;
fortalecimento das ações do programa saúde da mulher; ampliação dos programas
sociais, de crédito e fundiário para as mulheres do campo; implantação imediata da
Delegacia de Atendimento as Mulheres no alto sertão, implantação das varas
especializadas no juizado para o atendimento das mulheres; Fortalecimento da
Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e Conselho municipal
e a criação do Fundo Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.
No ano de 2014 o tema da Jornada foi “Mulheres e Homens na Luta pelo fim da
violência contra a mulher”, o evento contou com a realização de diversas palestras na
zona urbana e rural, uma marcha pelo Fim da Violência, pela reativação da
coordenadoria de Mulheres no município. Além dessas ações contou com a entrega de
uma carta ao Governador reivindicando a criação de uma DEAM regional.
Podemos observar que a rede de proteção a mulher no município de Nossa
Senhora da Glória é impulsionada pela organização e lutas das mulheres, através de
diversas organizações da sociedade civil, especialmente pelo SINDISERVE-GLÓRIA,
o que permite a construção de uma rede pautada pelo diálogo permanente entre
sociedade e Estado.

IV. Considerações Conclusivas
Podemos observar que os pilares da violência contra mulher estão
fundamentados na divisão sexual do trabalho e na construção social do gênero que
atribuiu papel social ao homem e a mulher, colocando a mulher na condição subalterna
e de inferioridade. A sociedade capitalista se utiliza dessa construção social de
desigualdade entre o gênero para reforçar a desigualdade social, a exclusão e
explorar/oprimir as mulheres.
Romper com esse processo de violência é necessário à organização, mobilização
e luta das mulheres para denunciar os padrões da sociedade capitalista que as oprimem e
exploram, tornando-as presas fáceis de um sistema perverso que as qualificam como um
objeto que primeiro pertencem aos pais, depois aos namorados/cônjuges e por fim na
velhice aos filhos.
Essa condição de objeto em que sociedade tentar impor as mulheres vem
submetendo a uma realidade cruel de violência cotidiana, e uma dessas facetas da
violência, é sem dúvida a violência doméstica, em que as mulheres são agredidas por
pessoas que deveriam respeitá-las e no espaço em que deveriam ser de segurança e
aconchego, o seu lar.
Precisamos entender que além da luta das mulheres para denunciar essa
realidade, existe um instrumento importante para esse processo de rompimento com
essa situação que é a promoção de políticas públicas para as mulheres. Políticas públicas
integradas que compreenda a mulher em sua totalidade, como um ser social que
necessita de ações, programas e serviços nas mais diversas áreas sociais, como
educação, saúde, segurança, assistência social e etc.
Observa-se que a promoção de uma Política Nacional de Políticas Públicas para
as Mulheres está em construção no nosso país, uma política que precisa ser priorizada
pelos gestores estaduais e municipais, que necessita de recursos financeiros e da criação
de parceria com a sociedade civil. Essa política necessita urgentemente que a Lei Maria
da Penha seja efetivada em todas suas nuances desde da punição ao agressor até a
prevenção e proteção das mulheres.
Portanto, só dessa forma poderemos combater, prevenir e erradicar a violência
doméstica e assegurar as mulheres o direito de viver uma vida sem violência, garantido
a sua cidadania feminina.
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TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL E A CATEGORIA
TRABALHO
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RESUMO
O tráfico de seres humanos vem assumindo proporções gigantescas nas últimas décadas,
impulsionado pelas desigualdades socioeconômicas, aliadas as de gênero raça/etnia, questões
estruturantes do fenômeno tráfico de pessoas. O presente trabalho objetiva analisar o tráfico
de pessoas para fins de exploração sexual com base na categoria trabalho. Norteia-se pelo
método histórico-dialético. Foram utilizadas diferentes fontes de informação: bibliografias,
documentos. Os resultados evidenciam, entre outras questões, que as desigualdades entre os
sexos, construídas historicamente, permeia o tráfico de pessoas para fins de exploração
sexual.
Palavras chave: Tráfico de Seres Humanos. Exploração Sexual. Trabalho.
I- INTRODUÇÃO

O tráfico de seres humanos vem assumindo proporções gigantescas nas últimas
décadas, e esse quadro tem sido impulsionado pelas desigualdades socioeconômicas, que tem
entre alguns reflexos os intensos fluxos migratórios, o qual vem sendo combatido pelos países
desenvolvidos através do fechamento de fronteiras e engrossamento da legislação migratória
por parte dos países receptores.
Trabalhar o Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração Sexual requer que
compreendam as relações que perpassam as características do mundo do trabalho e a inserção
feminina neste. Como mostra Faleiros (2004), o mercado sexual aparece como uma relação
entre coisas: corpo/objeto, numa relação na qual os explorados são os que recebem menor
parte da parcela, ou quase nada. Quem leva vantagem em cima dessa situação são os
detentores dos meios de produção dos serviços sexuais.
Existem vários conceitos de trabalho na literatura, este item busca trabalhar os
conceitos a luz da teoria marxista e o desenvolvimento da divisão social e sexual do trabalho a
partir da perspectiva de gênero. De acordo com Marx (2003) é através do trabalho que o
homem chega a categoria de ser social é por meio desta categoria que se distingue dos outros
animais. Por meio do trabalho o homem atua na natureza, modificando a e a si mesmo com a
finalidade de satisfazer suas necessidades ao tempo que cria novas necessidades.
Sendo que o tráfico de pessoas no Brasil tem suas raízes no desenvolvimento desigual
e combinado do capitalismo3, sendo que o estado neoliberal vem enfraquecendo os sujeitos
violados, por meio da precarização do trabalho, insuficiente inclusão das políticas públicas,
além do viés moralista e repressor que permeia as ações de enfrentamento ao Tráfico de
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Pessoas para fins de exploração sexual que contribui para a impunidade e a continuação da
violação de direitos (LEAL& LEAL, 2007).

II- DESENVOLVIMENTO

Trabalhar o Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração Sexual requer que se
compreendam as relações que perpassam as características do mundo do trabalho e a inserção
feminina neste. Para entender o Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual a partir da
categoria trabalho necessita apreender as mediações que atêm as características do mercado
de trabalho e a inserção feminina neste, considerando que na história a mulher esteve atrelada
à uma sociedade patriarcal e machista, sempre vinculada ao ambiente privado, tarefas de casa,
cuidado com os filhos, tarefas estas naturalizadas como naturalmente feminina, ao homem
fica reservado o ambiente público, o mantedor da família, o patriarca. Essas configurações
presentes na sociedade e no mundo do trabalho favoreceu ao aprofundamento das
desigualdades de gênero na sociedade e em especial no trabalho.
As relações de gênero entre os sexos favorecem a visão do homem como o dominante
sexualmente e economicamente, o que torna mais agravante no contexto de violência de
gênero, a exemplo do Tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, o qual é uma
forma contemporânea da escravidão, cujas vítimas em sua grande maioria são compostas por
mulheres que são forçadas a prostituição.
A divisão sexual do trabalho é definida por Cruz (2005) como uma categoria que
procura explicar as relações sociais de gênero e a divisão sexual do trabalho, demostrando que
a divisão sexual do trabalho não é um dado natural, mas uma construção da sociedade que
coloca a mulher em um patamar desigual frente aos homens, à medida que a mulher é
segregada do mercado de trabalho. Essa estrutura da divisão sexual de hoje surge paralelo ao
capitalismo, já que o trabalho na esfera da produção não teria como tomar este formato sem o
suporte do trabalho doméstico (KERGOAT, 2002).
A divisão social do trabalho é fruto do desenvolvimento do modo de produção
capitalista com interfaces do patriarcalismo, sendo que as teorias sobre o trabalho até os anos
70 do século passado ignorava a existência da divisão sexual do trabalho, tratando as
determinações de produção e reprodução de materiais e serviços como inerente à determinada
pessoa de acordo com o sexo. Assim como, nas teorias sobre a categoria trabalho, o trabalho
na esfera da reprodução/ trabalho doméstico não tinha espaço, sendo desconsiderado
completamente. Sendo a teoria produzida pelas feministas neste período que ressalta essa
divisão sexual e social desigual no mundo do trabalho e a exclusão do debate sobre o trabalho
reprodutivo.
Cruz explica a natureza social da divisão do trabalho, ao mencionar que:

As relações sociais de gênero fundamentam-se na compreensão de que as
distinções entre trabalhadores mulheres e homens resultam de construções
culturais, são produtos da cultura e não decorrem de dados biológicos. Por
conseguinte, a dominação de base patriarcal centrada na valorização da
figura masculina, encontra suas origens e sua função na cultura, nos valores,
na institucionalização de normas sancionadas pela coletividade, nas regras

de comportamentos, nos estilos de comunicação, no sistema informal de
relacionamentos identificados e fundados nas experiências dos homens,
vinculadas por relações hierárquicas de poder desfavoráveis ao gênero
feminino (CRUZ, 2005, p. 30-31).

Hirata (2002), complementa, considerando que a divisão sexual do trabalho tem como
referência à esfera produtiva como ambiente dos homens e para as mulheres o espaço privado,
separando assim o trabalho típico de homens e os de mulheres, além de criar a concepção que
o trabalho masculino é mais valorativo. Hirata & Zafirian(2003), afirmam que:

É a partir da problemática da divisão sexual do trabalho que Daniéle Kergoat
procede a uma desconstrução/reconstrução do conceito de trabalho e seus
conceitos conexos, como o de qualificação, introduzindo o trabalho
doméstico e a esfera da reprodução (HIRATA; ZAFIRIAN, 2003, p. 67).

A ideia de divisão sexual do trabalho vem sendo utilizada a pouco tempo,
principalmente, nos estudos de gênero, com a finalidade de desmistificar os lugares atribuídos
a homens e mulheres na sociedade capitalista e no processo de produção e reprodução do
trabalho, retirando a concepção biológica e mostrando as construções sociais desses papeis,
nos quais as mulheres são relegadas o ambiente privado, e ao sexo masculino a esfera pública
e as atividades de maior valoração social.
Beauvoir (2009, p. 167), “as mulheres pertencem às famílias é não a sociedade
política, a natureza as fez para as tarefas domésticas é não para as funções públicas [...]”
A diferença entre os sexos não é decorrente de características biológicas, mas de
construções sociais e históricas que são aprofundadas à medida que as desigualdades sociais
são acentuadas. As mulheres foram omitidas da história, mas é necessário reescrever essa
história e mostrar que elas não estão destinadas exclusivamente a reprodução, que são agentes
ativos na história (PERROT, 1994).
As pessoas atingidas pelo tráfico de seres humanos, antes de tudo, foram vítimas da
precarização da força do trabalho, no mercado formal, informal ou crime organizado, o que as
colocam na situação de exploração e alienação da força de trabalho o que impedem a
autonomia das mesmas para refletir sobre a sua situação de vítima, já que suas energias estão
direcionadas para produção e reprodução da sua existência e estão condenados a
pauperização. O que não retirar a possibilidade de os trabalhadores tomarem consciência desta
situação e lutar contra este modelo.

III- CONCLUSÃO

Neste sentido, Leal e Pinheiro (2007) afirmam que as mulheres sofrem discriminações
no mercado de trabalho, sendo que são as mais atingidas pela contra reforma neoliberal,

somando-se a isso o baixo acesso destas políticas públicas e são submetidas a condições de
trabalho precarizadas, informais ou busca de outros meios de sobrevivência, em muitos casos
se inserindo no mundo do sexo, tornando-se lucrativo para o capital, como mão de obra
explorada e vítimas fáceis para a rede de crimes organizado. Outro aspecto observado por
Leal e Pinheiro (2007, p. 22) é:

No caso de pessoas traficadas para fins de exploração sexual, a manutenção
da força de trabalho tem relação direta com o custo para a sua reprodução,
mesmo que para isso o tempo de vida dessas pessoas estejam diretamente
ligado com o custo de sua manutenção por quem as mercantilizam. Como é
grande a oferta de trabalhadores vulneráveis para o mercado do sexo e há
muita demanda para os serviços sexuais pagos, é mais lucrativo dispor da
reserva de mão de obra negra, asiática, indígena, latino-americana, etc., do
que ficar mantendo uma mesma pessoa por muito tempo. Por isso, muitas
delas morrem devido aos maus-tratos, doenças, drogas ou são assassinadas.
(LEAL E PINHEIRO , 2007, p.22)

As relações de desigualdades entre os sexos, historicamente construídos, pautados na
relação de poder exercidas pelos homens e de subordinação sofrido pelas mulheres influência
de maneira decisiva na posição inferior ocupada pelas mesmas, nas diversas esferas, inclusive
no trabalho. Sendo assim, o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual é um crime
permeado por relações desiguais de gênero.
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CONTEXTO SOCIAL PARA A EXPLORAÇÃO SEXUAL E O SEU ENFRENTAMENTO
Lucivânia Oliveira Lisboa1
Maria Helena Santana Cruz2

RESUMO: O artigo em questão busca analisar o desenvolvimento da conceituação e formas
de enfrentamento da exploração sexual. Para tanto, traz discussões sobre a conceituação da
ESCA, os marcos teóricos e legislação sobre o tema. Utilizou para este intento fontes de
informação: bibliografias, documentos. Logo, foi verificando um avanço na conceituação do
tema, assim como na legislação, sendo necessário preencher lacunas nas ações e legislações
que tratam da prevenção e repressão ao crime em questão.
Palavras-chave: Exploração sexual. Legislação. Criança e adolescente.

I-INTRODUÇÃO
Diversos estudos apontam a pobreza e a exclusão social como principais aspectos que
influenciam fortemente a Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes,
elencados neste perfil as acentuadas desigualdades – social e econômica – entre pobres e
ricos; homens e mulheres; brancos, negros e indígenas; bem como diferenças regionais, que
contribui para a existência desse fenômeno. A precariedade sócio-econômica “O
empobrecimento das famílias brasileiras empurra nossos meninos e nossas meninas para a
exploração sexual comercial e o fenômeno se alastra” (ALBERTON, p. 55, 2005).
Esses aspectos, no entanto, não explicam todos os fatores de causalidade da
Exploração Sexual. Um dado novo que chama a atenção é a prática da ESCA como uma
forma de se ter acesso a bens de consumo e drogas, utilizando a ESCA como uma forma de
inclusão na sociedade de consumo. Dados de pesquisa3 demonstram que “De fato, o dinheiro
aparece como elemento central na situação de exploração. O acesso a bens de consumo e
drogas é o principal destino dado aos ganhos oriundos do envolvimento com a situação de
exploração sexual”. (CERQUEIRA, p. 17, 2009). Como confirma de maneira objetiva,
NEUMMAN (2004), “O aliciador sabe que, usando o discurso dos sonhos e dos desejos, terá
mais um indivíduo preso a suas teias. A promessa de felicidade é a mesma que a sociedade
faz quando um indivíduo compra um produto” (NEUMMAN, 2004, p.150).
II- DESENVOLVIMENTO
No Brasil, temos como marco na defesa dos direitos da infância e adolescência o ECA,
que revoga o Código de Menores e Política Nacional de Bem-Estar da Criança, o primeiro é o
desdobramento do Art. 227 da Constituição Federal, que define:
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É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Art. 227, 1988, p. 144).

A partir do ECA, a criança e adolescente passam a ser considerados Cidadãos de
Direitos, com prioridade absoluta, no entanto, as mudanças na cultura não é algo instantâneo,
pelo contrário, exige um processo contínuo de debates e divulgação.
Nosso país é pioneiro no ordenamento jurídico de proteção à classe infanto-juvenil,
temos uma das leis mais avançadas de defesa da criança e adolescente, o ECA, que busca
garantir as normativas de proteção e prioridade absoluta definida na Carta Magna. No entanto,
temos diariamente notícias sobre violação de direitos destes grupos sociais. Parecem existir
duas sociedades bem distintas no mesmo Brasil, uma que luta pelas crianças e adolescentes e
o reconhecimento destes como cidadãos de direitos. A outra que não reconhece esses direitos
e consideram eles como inimigos do bem público. (RIZZINI e PILOTTI, 2009).
Em Sergipe temos relato da primeira pesquisa com crianças e adolescentes em
situação de ESCA em Aracaju através do governo do Estado com apoio do UNICEF. As
meninas estavam em prostíbulos, sendo possível contar 289 em uma quinta-feira e 308 no
sábado em atividades de prostituição em Aracaju. No entanto, a mesma adverte que não é a
quantidade apenas que deve nos assustar, pois “... bastaria uma só menina na prática da
prostituição na rua, para que todos nos uníssemos para socializar.” (VAIZ, 1995, p.41) O
perfil era de meninas de 8 a 17 anos, em sua maioria pardas, negras e pobres, e que havia um
cafetão no intermédio da ação, mas quem tinha mais lucro eram os donos do prostíbulo.
A ESCA é um fenômeno que desafia as sociedades em todos os tempos. No Brasil o
tema passa a ser discutido a partir da década de 90 do século passado, como marco, temos o
livro “Meninas da noite: a prostituição de meninas escravas no Brasil” de Gilberto Dimenstein
no ano de 1992, um documento de denúncia sobre o tráfico de meninas e adolescentes na
região do norte do país, com o objetivo de servirem como escravas sexuais dos garimpeiros.
Neste momento também ocorrem diversas discussões acerca do turismo sexual em
cidades litorâneas do Nordeste, combinadas com a maior atenção dada à mídia para as
crianças brasileiras em situação de vulnerabilidade, o que iniciou uma mobilização de vários
segmentos que culminou na Comissão Parlamentar de Inquérito de 1993 - CPI da prostituição
infantil no ano de 1993.
A denominação Exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes passa a ser
empregada após a CPI de 1993, considerando que a criança e o adolescente são explorados
pelo adulto ou sofre a omissão deste. Antes o fenômeno era identificado como prostituição
infanto-juvenil, considerando que havia uma opção dos explorados por esse modo de
sobrevivência, omitindo as faltas e oportunidades e as violações sofridas pelas crianças e
adolescentes. Apesar destas mudanças, a população em sua maioria cultua a ideia e o conceito
de prostituição infanto-juvenil, sendo o termo ESCA mais amplo e que vem ganhando espaço,
principalmente no ponto de vista acadêmico e legislativo. (PORTAL PRO-MENINO, 2010).
Outra mudança de termos ocorre com o uso de Exploração Sexual de crianças e Adolescentes
- ESCA, ou invés de Exploração Sexual Comercial de crianças e Adolescentes - ESCA,
considerando que há quatro modalidades de ESCA e que nem todas envolvem diretamente a
troca comercial.
No enfrentamento à ESCA, o Brasil se inicia no ano de 2000, com a aprovação do
Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes
(PNEVSCA), o qual busca garantir os direitos infanto-juvenis, elaborado no ano de 2003,

hoje este compõe a estrutura da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da
República. O PNEVSCA coordena o Disque 100, executa o Programa de Ações Integradas e
Referenciais de enfrentamento à violência Sexual Infanto-Juvenil no Território Brasileiro
(PAIR)4. O PNEVSCA investe em projetos já existentes que inovam no atendimento
humanizado às vítimas de violência sexual, por meio do Projeto Inovadores, além do apoio
financeiro ao projeto e ao mesmo tempo em que é considerado inovador tem sua ideia
divulgada.
O Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes
recebe do PNEVSCA apoio junto com os seus pontos regionais em suas ações. O programa
em foco, também promove com auxílio de parceiros campanhas de sensibilização. (SDH-PR,
2010).
Outro fato importante para o enfrentamento da ESCA e sua visibilidade no Brasil foi
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), no ano de 2003, instalada para apuração
de situação de violência, abuso, exploração e tráfico de crianças e adolescentes. Deu
prioridade a descobertas de redes de exploração sexual e combate à impunidade dos
exploradores. Esta CPMI possibilitou mais de 200 indiciamentos, de inúmeras prisões de
autoridades, empresários, parlamentares e lideres religiosos.
Em 2003, o Governo Federal adotou como estratégia de enfrentamento à ESCA
Comissão Intersetorial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes,
composta pelo Governo Federal, sociedade civil, organismos e organizações internacionais e
outras entidades voltadas para o enfrentamento deste fenômeno. O combate ao abuso e ESCA
torna-se prioridade para o governo.
Como uma ferramenta, temos a “Matriz Intersetorial de Enfrentamento da Exploração
Sexual de Crianças e Adolescente” a qual é resultado da vocalização da Comissão
Intersetorial de Enfrentamento da Violência Sexual, coordenada pela Secretaria de Direitos
Humanos - SDH, que articulada como The United Nations Children's Fund – UNICEF e o
Grupo de Pesquisa sobre Tráfico de pessoas, Violência e Exploração Sexual de Mulheres,
Crianças e Adolescentes, do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília Violes/SER/UnB construíram as bases políticas e técnicas para a elaboração da referida
Matriz realizada no período de agosto a dezembro de 2004. Esta que tem a finalidade de
atender as demandas do governo, gerando dados para a implementação de políticas de
proteção, promoção e defesa no atendimento aos direitos das crianças e adolescentes.
(MATRIZ, 2003).
Sendo a “Atualização da Matriz Intersetorial de Enfrentamento da Exploração Sexual
de Crianças e Adolescente (2005 a 2010)”, a continuação e aprimoramento desta ação.
III- CONSIDERAÇÕES
Conforme FALEIROS E CAMPOS (2000), os avanços no tratamento da questão dos
direitos das crianças e adolescentes, têm refletidos em ações empenhadas para o
conhecimento do fenômeno e as forma de combatê-lo, com o intuito de trazer ao público este
cenário de violência, buscando conscientizar por meio da mobilização da sociedade civil e do
poder público, gerando pesquisas, estudos, encontros para o debate deste problema de caráter
mundial.
Ao teorizar a questão do enfrentamento da ESCA, o estudo constatou que este
fenômeno se apresenta em quatro modalidades: Turismo Sexual, Tráfico de Pessoas,
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Pornografia e em Situação de Prostituição. Trata-se de uma violência sexual, um crime
previsto no Código Penal Brasileiro, também considerada com uma das piores formas de
trabalho infantil. Sendo que para o seu enfrentamento, tornam-se necessárias articulações
governamentais e não governamentais através de ações construídas por meio de uma rede
intersetorial.
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Abram alas que elas querem passar: o cotidiano das mulheres que trabalham como portas
bandeira durante as campanhas eleitorais.
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo conhecer as mulheres portas bandeira que
trabalham durante as campanhas eleitorais. A pesquisa foi realizada na cidade de Aracaju/SE
durante o período de agosto a setembro de 2014 em virtude das eleições estaduais e contou
com a participação de 15 mulheres com faixa etária entre 19 a 49 anos. Os resultados
alcançados permitiram perceber que se trata de um trabalho temporário, que as mulheres
aceitam pelas condições precárias em que vivem e pela ausência de um trabalho assalariado.
Sugere-se que repensem as políticas públicas para que, de fato, possibilitem ascensão social
Palavras-chave: mulher, trabalho, eleições.

1. INTRODUÇÃO
Seria uma tarde como outra qualquer não fossem as portas bandeira e seus corpos
caindo sobre os bastões e árvores daquela praia ao segurarem bandeiras de candidatos a
cargos públicos em troca de alguns trocados. O cenário parecia apresentar dor (resultante do
cansaço de horas de pé), sofrimento (pelo sol que ardia sobre a pele em plena mudança de
estação primavera-verão), tristeza (de repente ao saber que o resultado daquele esforço não
atenderia de fato suas necessidades) e vergonha ( que ao ser vista por todos que por ali
passavam em seus carros luxuosos e paravam por conta do sinal de trânsito, ou pelos colegas
de bairro que passavam dentro dos ônibus e as reconheciam). O desfecho dessa trama, no
entanto, era de estender o trabalho para mais um mês diante do 2º turno, caso houvesse e o
candidato tivesse condições de ainda investir em sua campanha.

O fato que ora citei como sendo emblemático, no início deste estudo, é mais um
exemplo dentre tantos outros, no qual podemos revelar o descaso com as condições de
trabalho em que as mulheres estão submetidas. Este estudo acompanha o processo de
mudanças variadas e abrangentes, ora a passos lentos, ora galopantes, na tentativa de trazer
uma reflexão acerca da condição da mulher no mercado de trabalho. A problemática aqui
apresentada é o caso das portas bandeira da praia 13 de julho na cidade de Aracaju/SE local
em que por dois meses seguidos inúmeras mulheres se expõem durante seis a oito horas
diárias de trabalho, em condições insalubres, àquele tipo de serviço.

Sabe-se que o número de mulheres fora do mercado de trabalho ainda é grande, e
que a própria condição de vida destas favorece a aceitação da situação. Sabe-se também, que é
a própria necessidade de atender muitas vezes à sua família, ou como única alternativa de
sobrevivência ou de poder. Assim, Bourdieu (2007) afirma que para ter uma posição social de
poder é preciso considerar três dimensões: a econômica, a cultural e a social. As práticas

culturais estão ligadas ao nível de instrução, submetidas ao volume global do capital
acumulado, aferidas aos diplomas escolares e a herança familiar, as quais distingue uma
classe social da outra. A econômica, em que o indivíduo é identificado por uma classe por
ascender economicamente e a terceira é a social resultante das duas primeiras. Por conta
disso, naquela tarde inquietou-me saber por que a maioria destas pessoas são mulheres? Por
que apenas elas se submetem àquele tipo de situação e por que se submetem? Qual a relação
das suas escolhas com as dimensões aqui expostas?
Para tanto, utilizou-se da metodologia de abordagem qualitativa e realizou-se no
período de agosto a setembro de 2015 na praia 13 de julho na cidade de Aracaju/SE na qual se
entrevistou 20 mulheres com idades entre 19 a 48 anos. As entrevistas foram realizadas
durante o horário de trabalho, utilizando-se de um roteiro prévio com questões abertas e
fechadas. A análise dos dados priorizou o conteúdo de suas falas e suas significações
(BECKER, 1994).
Espera-se com este estudo contribuir para um repensar das políticas públicas
direcionadas as mulheres, especificamente aquelas que desprovidas dos diplomas escolares e
da herança familiar não tenham vergonham de levantar suas cabeças ao trabalharem. Diante
do exposto, o referido estudo visa conhecer as mulheres portas bandeiras da praia; identificar
as motivações para a escolha do trabalho e verificar em que condições trabalham.

2. DESENVOLVIMENTO
Durante as três últimas décadas houve um crescimento do número de mulheres no
mercado de trabalho, todavia esse crescimento ocorreu precisamente nas mulheres de classe
média devido ao processo de formação a que tiveram acesso, enquanto que as demais
continuaram submetidas às inúmeras situações submetidas a todo e qualquer tipo de serviço.
Alguns fatores contribuíram para esta situação a exemplo da falta de estruturação
do mercado ou sua extrema flexibilidade para o ajustamento entre oferta e demanda tanto do
trabalho quanto dos trabalhadores, desde aquele assalariado quanto àquele que trabalha por
conta própria, ou autônomo, ajudantes não remunerados que sofreram a fim de alimentar a
acumulação capitalista e promover o capitalismo selvagem, diminuindo os investimentos no
mercado de inclusão produtiva.
O caráter tardio da inserção do Brasil na globalização e as circunstâncias
internacionais em que esta inserção ocorreu, num momento em que o mercado financeiro
internacional dirigia suas aplicações para os países que emergiam para o processo de
globalização, provocaram um impacto muito forte no mercado de trabalho brasileiro.
A segregação de muitas mulheres à esfera privada, com dedicação majoritária ou
exclusiva à atividade doméstica, foi uma forma de exclusão social (HOFFMANN, 2004). A
pesquisa aqui apresentada identificou que das 15 mulheres entrevistadas apenas 3 das que
trabalhavam estavam satisfeitas com aquele serviço que, segundo elas “ apesar de ser

temporário, era divertido...” (orquídea) o que confirma que a inserção neste tipo de trabalho
se dar pela real situação econômica das mulheres, as quais se tivessem uma formação
adequada ao mercado não se submeteriam aquela situação. A saber: “ Tenho vergonha de
estar aqui, as vezes abaixo a cabeça para não ser conhecida...” (cravo); “ é triste... muito
calor” (margarida).
O comportamento motivacional, segundo Maslow, é explicado pelas necessidades
humanas. Como motivação, entende-se o resultado dos estímulos que impulsionam os
indivíduos, levando-os a agir com algum propósito. Sempre se faz necessário que algum
estímulo seja implantado para haver uma ação, podendo ser decorrente de estimulo externo ou
proveniente do próprio organismo. Por um bom motivo, qualquer pessoa saudável se sente
estimulada a agir com determinação cheia de entusiasmo (SERRANO, 2009). Não é o caso
dessas mulheres que ao serem entrevistadas quanto às motivações de estarem ali relataram:
“filhos” (rosa) ; “mãe doente precisando de remédios” (orquídea). Mas, é uma justificativa
para tamanha escolha.
Destaca-se que as condições a que estão submetidas muitas vezes são desumanas
já ficam por 6 a 8 horas de pé, expostas ao sol e sem segurança. Ao entrevistar uma das
mulheres a mesma relatou que: “ me sinto muito cansada, tenho sede e água demora muito a
chegar...tem o que comer mais é muito tarde que chega e o pior as vezes trabalhamos e não
sabemos se vamos receber ao final do mês, é tudo muito incerto...” (Vitória Régia).
Observam-se nesta fala as reclamações das mulheres e suas insatisfações quanto as condições
de trabalho. Mesmo que a mulher tenha tido êxito no aumento de sua participação na
atividade econômica, embora muitas vezes isto signifique uma dupla jornada de trabalho, na
medida em que continuam responsáveis pelos afazeres domésticos, ainda assim as condições a
que são submetidas são muito piores que a dos homens.

3. CONCLUSÕES
Ainda que se criem políticas públicas reparadoras que busquem atender a esta grupo
social, observa-se ainda que a mulher se encontra em situação vulnerável no mercado de
trabalho se comparado ao homem. O presente estudo comprova isso.
Ao se propor a conhecer as mulheres portas bandeiras da praia; identificar as
motivações para a escolha do trabalho e verificar em que condições trabalham, observou-se
que há um caminho muito longo a se percorrer. Enquanto priorizar a acumulação capitalista
em detrimento do investimento social justo e menos desigual, não haverá espaço para que as
alas sejam abertas e estas portas bandeiras possam passar. Sugere-se, portanto um repensar
das políticas públicas que, de fato, alcancem este grupo e que possibilite uma luta pela
sobrevivência mais justa e igualitária.
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Serviço Social e Homofobia em Sergipe: Novas possibilidades de
intervenção
Moisés Santos de Menezes1

RESUMO

O objetivo deste trabalho consiste em realizar uma breve explanação dos casos de homofobia
no Estado de Sergipe e sinalizar alguns amparos legais que visam combater este tipo de
violência, instrumentos estes de extrema importância para a atuação do Serviço Social neste
contexto. Para a realização desta pesquisa de análise teórica, foram realizadas diversas leituras
em livros, relatório, e legislações. Desta maneira, observou-se que o estado de Sergipe se
destaca nos índices de crimes de homofobia no Brasil, e o Serviço Social como profissão
possui um papel bastante relevante no combate à homofobia, mantendo uma postura voltada
pela eliminação de todas as formas de preconceitos e/ou discriminações sociais, uma vez que
a homofobia também se configura como uma expressão da questão social, necessitando ser
combatida por todos (as).
Palavras-chave: Homofobia; Homossexualidade; Serviço Social.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil é comum nos depararmos com diversos crimes relacionados à população de
Lésbicas Gays Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), atos de violência e crueldade já
se tornaram manchetes de jornais e notícias populares. Jesus (2003, p. 231) define um crime
homofóbico como “toda espécie de agressão física, verbal ou psicológica contra a pessoa
natural, em função da orientação homoerótica da vítima”. De acordo com Trevisan (2000) na
década de 1980 e início dos anos 90, estes crimes contra LGBT em forma de assassinatos
cresceram assustadoramente no país com índices bem significativos nas maiores das cidades
brasileiras.
Para Waiselfisz (2011) nos últimos 30 anos, o número de casos de assassinatos de
homossexuais no Brasil ultrapassou a cifra de um milhão de vítimas. Em se tratando de
crimes relacionados à orientação sexual e/ou identidade de gênero2, não diferentemente que
outros estados da federação brasileira, em Sergipe é possível encontrar um número
considerável destes acontecimentos.
Conforme Oliveira (2013) entre os anos de 1980 e 2010 a taxa de assassinatos de
LGBT no Estado de Sergipe comparados aos demais estados brasileiros, aumentou
1
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significativamente saindo de 23,3% do ano 2000 para 33,3% em 2010. Outro problema que o
autor aponta é que dentre todos estes assassinatos apenas 39% dos mesmos os réus foram
condenados, ou seja, a maioria ficou impune. “Assim, apenas 46% dos assassinos receberam
penas entre 20 e 25 anos, enquanto 27% tiveram que cumprir penas entre 12 e 18 anos”,
(OLIVEIRA, 2013, p.139 -140). De acordo com o autor, ao comparar o índice de crimes
contra a população LGBT no Estado de Sergipe nestes últimos anos com o quantitativo
populacional do Estado em detrimento a estes crimes e quantitativo populacional do São
Paulo, Sergipe se apresenta como um número muito maior de assassinatos de LGBT,
tornando-se um dos estados mais inseguros para toda esta população. (OLIVEIRA, 2013).
Não sendo os assassinatos os únicos índices assustadores do Estado. De acordo com o
Relatório Sobre Violência Homofóbica no Brasil (2012)3 o índice de violências contra LGBT
aumentou 342 % no Estado de Sergipe entre 2011 e 2012 com destaque para as violências
físicas e psicológicas.
Todo este cenário demanda inúmeras ações de caráter público e privado que visem
combater a homofobia contra toda categoria LGBT, tendo em vista que este tipo de
preconceito e/ou discriminação não pode mais ser tratado como um problema de caráter
particular que dizem respeito aos homossexuais e seus familiares e amigos, mas uma questão
que necessita de intervenções públicas, profissionais e éticas.
O Serviço Social é uma categoria profissional que tem se destacado na luta pelo
combate a homofobia e quaisquer outras formas de preconceito e discriminações LGBT,
desde campanhas e machas realizadas pelo conjunto CFESS-CRESS, aprovação de resoluções
que normatizem a atuação profissional vedado qualquer tipo de preconceito e/ou
discriminações a LGBT, e, reconhecendo a utilização do nome social de transgêneros,
assistentes sociais em sua prática profissional, como o posicionamento de alguns princípios
fundamentais do seu Código de Ética Profissional de 1993. Ressaltando ainda as suas
competências técnicas e interventivas capaz de trabalhar com essas demandas de forma eficaz
e transformadora.
2.

LEGISLAÇÕES, NECESSIDADES E POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES.

Mesmo com todos os índices alarmantes de crimes de homofobia no Brasil, esta ainda
não foi criminalizada no país. Para conter algumas ações deste tipo, alguns estados e
municípios brasileiros sancionaram determinadas leis e decretos que visam punir ambientes
comerciais e órgãos públicos que utilizarem de ações preconceituosas e/ou discriminatórias
com quaisquer indivíduos devido a sua orientação sexual e/ou identidade de gênero em
diversos Estados brasileiros a exemplo de Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe,
dentre outros4.
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No Estado de Sergipe é possível observarmos algumas iniciativas plausíveis no que
diz respeito ao combate as diversas formas de preconceito e discriminação contra as LGBT,
com a aprovação de legislações próprias de âmbito estatal e municipal que condenam todo e
qualquer ato preconceituoso e discriminatório relacionados à orientação sexual e/ou
identidade de gênero. Se tratando de legislações em âmbito estatal temos em Sergipe a
Constituição do Estado defende a proteção contra a discriminação relacionada à orientação
sexual dos sujeitos, e a Lei que institui no Estado o dia de combate à homofobia (LEI Nº
6.431/2008).
Em nível municipal, a cidade de Aracaju, também se destaca na luta contra todo
preconceito e discriminação para com os LGBT, com a lei contra a homofobia de n° 45 de 18
de maio de 2009, que: “Proíbe no âmbito do município de Aracaju, todo ato ou manifestação
atentatória ou discriminatória praticada contra cidadão homossexual, bissexual, travesti ou
transexual” (Lei, 45/2009), aplicando como penalidades, em seu artigo 6°, advertência, multa,
suspenção da licença estadual para funcionamentos de estabelecimentos comerciais e
cassação da licença estadual para funcionamento.
Além desta houve a aprovação da lei n° 3.963 de 16 de novembro de 2010, que dispõe
sobre a inclusão e uso do nome social de pessoas travestis e transexuais em seu território, nos
registros municipais relativos a serviços públicos prestados no âmbito da administração direta
e indireta do município de Aracaju e das outras províncias” (Lei n° 3.963 de 16 de novembro
de 2010), a aprovação do projeto de lei de n° 50/2011 que assegura as travestis e transexuais
serem chamadas pelo nome social no Estado e a Lei Orgânica do Município de Aracaju, de 5
de abril de 1990, que em seu artigo 2° traz como objetivo fundamental a construção do bemestar do cidadão em consolidação a uma sociedade livre, justa e solidaria, “sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade, classe social, orientação sexual, deficiência física, mental ou
sensorial, convicção político-ideológica, crença em manifestação religiosa e quaisquer outra
forma de discriminação [...]” (ARACAJU, 1990, p. 1).
Dentro deste contexto introduzimos o debate a cerca das necessidades e possibilidades
de intervenções do Serviço Social, em um cenário de negação dos direitos LGBT e conquista
de alguns amparos legais que visa à defesa destes direitos. Percebemos que o Serviço Social
em sua atuação cotidiana se faz presente em diversos ambientes de atuação profissional, onde
em todos (sem exceções) podem ou se fazem presentes as diversas expressões da diversidade
sexual. Como um profissional responsável em viabilizar a garantia de direitos, cabe-nos
utilizarmos deste e de quaisquer outros instrumentos para lutarmos no combate a homofobia
diante a nossa atuação profissional.
3. CONCLUSSÃO
Embora a homofobia ainda não tenha sido criminalizada no Brasil, os assistentes sociais
que são convidados para intervir em casos de homofobia, podem utilizar-se das legislações
pertinentes que visam combater as formas de preconceito e/ou discriminações contra LGBT,
aqui destacadas, uma vez que estes profissionais são chamados a atuar em diversos campos a
exemplo da educação, judiciário, saúde, assistência social, segurança pública, entre outros, em
todos estes ambientes pode haver homossexuais que sofram de práticas homofóbicas
necessitando de uma intervenção profissional capaz de trabalhar estas demandas com um
olhar voltado para a igualdade social dos sujeitos.
A luta pela defesa dos direitos LGBT vem sendo realizada pelo movimento LGBT,
Organizações Não Governamentais - ONG, algumas categorias profissionais e diversos
sujeitos da sociedade civil e entidades. Criminalizar a homofobia é um dos objetivos de luta

de todas essas categorias. Tendo em vista que isto ainda não foi alcançado e reconhecendo a
grande necessidade em combater as inúmeras práticas de homofobia no Brasil, o país adotou
em âmbito nacional, estadual e municipal algumas iniciativas que visam trabalhar esta
questão, embora não de forma implícita, com estas iniciativas a homofobia mesmo que
indiretamente ou diretamente, já passou a ser vista como um problema de âmbito público,
precisando ser combatida com o auxílio do Estado e diversos outros órgãos que extrapolam a
particularidade destas ações, ou seja, a homofobia não se configura mais como um problema
de ordem pessoal, individual, ou dos sujeitos que estão ligados a determinado homossexual,
necessitando ser combatida com políticas públicas que demandam uma intervenção
profissional capaz de respeitar as particularidades deste fenômeno e viabilizar direitos
negados e negligenciados dos LGBT.
A necessidade de atuação se mostra bastante real, quando facilmente observamos os
números de crimes de homofobia em Sergipe, (sem ressaltar o grande índice de
subnotificações destes casos), e as constantes negações de direitos desta categoria nos espaços
de atuação profissional, a exemplo da escola, saúde, assistência social e etc. As possibilidades
não se resumem apenas aos amparos legais já demarcamos, mas através destes podemos
juntar forças na luta pela conquista de mais direitos e respeito a toda categoria LGBT. As
legislações de ordem estadual e municipal do estado de Sergipe podem ser utilizadas no
cotidiano profissional dos assistentes sociais para respaldar e autenticar cada vez mais a
defesa dos direitos e conquista de espaço dos LGBT.
Não pretendemos resumir aqui as possibilidades de intervenções do Serviço Social para
com a categoria LGBT através da utilização destes marcos legais, pois, entendemos que a
atuação profissional do Serviço Social ultrapassa todas e quaisquer demandas de caráter
apenas legislativo. Buscamos apenas pontuar algumas conquistas da categoria LGBT, com
estas legislações primeiramente para informar o leitor sobre a existência das mesmas,
podendo ser utilizadas no combate a violência homofóbica no Estado de Sergipe quanto para
sinalizarmos a grande significância da luta da profissão pela conquista dos direitos LGBT e
para demostrar que a categoria profissional é convidada constantemente a atuar em seus
diversos espaços de atuação em demandas que correspondem à população LGBT, desde o
combate a homofobia, como atuações que visam à adoção de crianças por casais
homoafetivos, realização de estudos sociais para legalização do nome social ou mudança de
ressignificação de sexo de transgêneros, utilização do nome social dos transgêneros, defesa
pelas várias expressões da diversidade sexual nos ambientes de trabalho, viabilização de
benefícios sociais, assistências e previdenciários de LGBT entre outros. Desta maneira se faz
mais que necessário obtermos ciências do que já foi conquistado legislativamente para que
esta conquista torne-se prática e para utilizarmos destes instrumentos na luta por novas
conquistas para a categoria LGBT.
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HOMOFOBIA E SERVIÇO SOCIAL: UMA HISTÓRIA DE LUTAS E
MOBILIZAÇÕES
Moisés Santos de Menezes1

RESUMO
O objetivo deste trabalho consiste em realizar um debate sobre o compromisso ético- político
do Serviço Social no combate a homofobia no Brasil. Para a realização desta pesquisa
bibliográfica, foram realizadas diversas leituras em livros, revistas e legislações profissionais
do Serviço Social. Desta maneira observou-se que o Serviço Social como profissão possui um
papel bastante relevante no combate a homofobia no país mantendo uma postura voltada pela
eliminação de todas as formas de preconceitos e/ou discriminações sociais, uma vez que a
homofobia também se configura como uma expressão da questão social, necessitando ser
combatida por todos (as).
Palavras-chave: Homofobia; Homossexualidade; Serviço Social.

1. INTRODUÇÃO
A homofobia é conhecida como uma forma de preconceito e discriminação aos
homossexuais, construída historicamente pela sociedade, que pode ser constituída por
aspectos exteriores ao indivíduo ou apresentar a trajetória oposta, iniciando no sujeito em
direção ao grupo social (BORRILO, 2010 p 13).
Na contemporaneidade a homofobia tem se revelado um grave problema social, basta
sabermos que no Brasil o número de assassinatos de homossexuais, nos últimos 30 anos,
ultrapassa o quantitativo de um milhão de vítimas. Além desse tipo de crime somam-se outras
violências como as agressões verbais, físicas, patrimoniais, dentre outras (OLIVEIRA, 2013,
p.112).
Os casos de homofobia acontecem em todos os lugares e ambientes sociais,
independentemente de raça, etnia, situação socioeconômica, religiosidade e etc, este tipo de
preconceito e/ou discriminação contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e transexuais LGBT são constantes e diversos, podendo aparecer desde um mero termo pejorativo que
incite a negação do direito de livre expressão dos LGBT, quanto aos assassinatos destes
sujeitos decorridos da não aceitação pessoal ou social de sua orientação sexual e/ou identidade
de gênero.
Esta pesquisa bibliográfica tem como objetivo debater as diversas iniciativas do
conjunto CFESS/CRESS e do Serviço Social no combate a homofobia no Brasil. Este
trabalho possui uma relevância acadêmica e profissional bastante significativa por
percebermos a enorme escassez de trabalhos acadêmicos que visem as discussões desta
problemática social e pela necessidade de conhecimento referentes ao assunto aqui em pauta,
uma vez que os/as profissionais de Serviço Social são convidados a atuar em diversos
1
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ambientes profissionais se defrontando constantemente com as mais variadas expressões da
diversidade sexual, onde entendermos que o Serviço Social enquanto profissão possui
inúmeras formas de contribuir com o combate a violência homofóbica lutando por uma
sociedade mais justa e igualitária.
Para a realização desta pesquisa foram consultas várias fontes de livros, revistas, sites
e legislações específicas do Serviço Social sobre as lutas e mobilizações de toda categoria
profissional representadas pelo conjunto CFESS/CRESS em defesa dos direitos LGBT no
Brasil e autores como Borrilo (2010) e Oliveira (2013).

2. SERVIÇO SOCIAL E HOMOFOBIA
O Serviço Social é uma profissão que trabalha diretamente com as expressões da
questão social, inserido em diversos contextos institucionais possuindo o objetivo de
viabilizar a garantia de direitos a todos os seus usuários. Esta profissão é regulamentada pelo
Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, aprovado em 15 de março de 1993, com
as alterações introduzidas através das resoluções de n° 290/94 e 293/94, e pela lei de
regulamentação profissional dos assistentes sociais de 1993 de n° 8.662, de 7 de junho de
1993.
Entre os princípios fundamentais do seu Código de Ética se destacam o
“reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ele
inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais” (CFESS, 1993),
em que, no âmbito profissional, defende-se diretamente o respeito a todas as especificidades
de cada usuário. Em relação às várias formas de preconceito e discriminação, o Serviço Social
busca em seus princípios o “empenho na eliminação de todas as formas de preconceito,
incentivando o respeito á diversidade, á participação de grupos socialmente discriminados e a
discursão das diferenças” (CFESS, 1993), em um olhar profissional voltado na luta pelo
“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, 1993), carregando consigo uma postura a favor
dos direitos de todos os sujeitos sem discriminar nenhuma de suas especificidades analisando
os sujeitos em sua totalidade.
No ano de 2006, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), junto aos Conselhos
Regionais de Serviço Social (CRESS), em parceria com as entidades políticas LGBT, através
do XXXIV Encontro Nacional CFESS/CRESS, lançaram a campanha pela liberdade de
orientação e expressão sexual intitulada de: "O amor fala todas as línguas: assistente social na
luta contra o preconceito", que tinha como principal objetivo: “sensibilizar a categoria dos
assistentes sociais para o debate em torno da livre orientação e expressão sexual como direito
humano” (CFESS, 2006, p. 14), além de favorecer a construção de espaços de diálogos e
parcerias interdisciplinares na defesa da livre orientação e expressão sexual como de todos,
contribuindo para disseminação de práticas não discriminatórias entre os assistentes sociais na
perspectiva da consolidação do projeto ético-político da profissão, no enfrentamento das
várias formas de homofobia, incentivando o conjunto CFESS – CRESS a garantir o respeito à
diversidade humana nos espaços institucionais, nos trabalhos dos assistentes sociais e na
formação profissional em Serviço Social (CFESS, 2006).
Um dos resultados desta campanha foi a aprovação da Resolução de n°. 489 de 3 de
junho de 2006, publicada no Diário Oficial da União em 7 de junho do mesmo ano, que

estabelece normas, vedando condutas discriminatórias ou preconceituosas, por orientação e
expressão sexual para com sujeitos LGBT no exercício profissional dos assistentes sociais.
Esta resolução fundamenta-se nos princípio da Constituição Federal Brasileira de 1988 e do
Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais de 1993, bem como pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948, e a “Declaração de Durban” adotada em setembro
de 2001 que reafirma o princípio da igualdade e da não discriminação. Em seu art. 1° a
resolução assegura que:
Art. 1º - O assistente social no exercício de sua atividade profissional deverá abster-se de práticas e
condutas que caracterizem o policiamento de comportamentos, que sejam discriminatórias ou
preconceituosas por questões, dentre outras, de orientação sexual; (RESOLUÇÃO, 489/06, CFESS,
2006).

Nos artigos seguintes da resolução, a mesma responsabiliza aos profissionais de
Serviço Social pela busca do respeito em relação aos seus usuários independentemente de sua
situação afetiva e sexual, como a luta na eliminação de práticas discriminatórias e
preconceituosas em seus espaços de trabalho decorrentes da orientação sexual entre pessoas
do mesmo sexo. No art. 4° e seguintes, é vedado a estes profissionais a utilização de
instrumentos e técnicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas ou estereótipos
de discriminação em relação à livre orientação sexual de seus usuários, bem como os
Conselhos Regionais de Serviço Social – CRESS se colocam como os órgãos responsáveis
em receber denúncias condizentes a atitudes discriminatórias ou preconceituosas relacionados
à orientação sexual ou identidade de gênero de quaisquer profissional ou usuário, devendo
estes Conselhos tomarem os encaminhamentos cabíveis a tais denúncias, oferecendo
representação, quando necessário, ao Ministério Público (CFESS, 2011).
Entre as penalidades para os profissionais de Serviço Social que desrespeitarem estes
princípios conforme o artigo 7° da resolução se faz necessária a aplicação dos artigos 23 e 24
do Código de Ética Profissional de 1993, que pune os profissionais com multas, advertências
reservadas, e públicas, suspensão e cassação do registro profissional (CFESS, 1993).
Ao se retratar das diversas formas de discriminação que, muitas vezes, transitam em
inúmeras violências relacionadas aos LGBT, o CFESS como órgão de maior instância
profissional do Serviço Social mantém uma postura ética central na luta pela viabilização da
garantia de direitos ao afirmar que: “no tempo presente, temos a responsabilidade de lutar por
uma sociabilidade humana, onde a livre orientação e expressão sexual é um direito humano”
(CFESS, 2008, p. 1). Dentre esta postura, o CFESS assumiu um compromisso em articulação
com outros sujeitos coletivos na defesa da livre orientação ou expressão sexual em que, dentre
outros, se comprometeu: pelo “[...] empenho em eliminação de todas as formas de
preconceitos e violência expressas na reprodução da homofobia/lesbofobia/trasnfobia,
racismo, do machismo e do sexismo” (CFESS, 2008, p. 2), visando a defesa e o respeito por
todos os LGBT na busca por uma sociedade mais justa e igualitária.
O Conjunto CFESS/CRESS, no dia 9 de setembro de 2011, publicou no Diário Oficial
da União (DOU), a Resolução do CFESS nº. 615/2011, de 8 de setembro de 2011, que
permite à assistente social travesti e ao/à transexual a utilização do nome social na carteira e
na cédula de identidade profissional. A partir desta normativa, será permitida também a
utilização do nome social nas assinaturas decorrentes do trabalho desenvolvido pelo assistente
social, juntamente com o número do registro profissional dentre os artigos desta resolução.
O Conjunto CFESS/CRESS ainda se faz presentes em várias mobilizações e marchas
junto aos LGBT, a exemplo do dia mundial de combate à homofobia em todo o país, em que,

na segunda marcha que aconteceu em Brasília – Distrito Federal, o Conselho posicionou-se a
favor da luta contra toda e qualquer forma de discriminação relacionada à orientação sexual e
identidade de gênero alegando que:
No âmbito do Serviço Social brasileiro, por assumirmos a liberdade e a igualdade substantivas como
princípios éticos fundamentais do Código de Ética Profissional, o CFESS tem manifestado posição de
respeito a livre orientação sexual e a livre identidade de gênero, somando-se a resistência coletiva do
movimento LGBT, feminista e de todos aqueles que se propõe a descontruir o patriarcado
heterossexista (CFESS, 2011, p.2).

Mediante este posicionamento, o conjunto CFESS/CRESS também apoia a aprovação
da PLC 122/2006 e a união civil entre pessoas do mesmo sexo, esta postura da categoria
profissional se faz mais presente na 4° marcha nacional contra a homofobia que aconteceu no
dia 15 de maio de 2013 (dia do assistente social), na cidade de Brasília - Distrito Federal,
quando a coordenadora da Comissão de Ética e Direitos Humanos do CFESS, Marylucia
Mesquita, reafirmou o apoio do Serviço Social na defesa dos direitos da população LGBT
dizendo:
Os/as assistentes sociais de todo o Brasil, que lutam cotidianamente para viabilizar o acesso de todos e
todas, a direitos sociais, também se somam a este movimento, em defesa dos direitos humanos dessa
população, e em defesa do Estado Laico e da criminalização da homofobia, com a aprovação do
Projeto de Lei 122/06! (CFESS, 2013).

O Conjunto CFESS/CRESS, afirma a importância em se trabalhar a homofobia de
forma que o Estado junto a toda a sociedade civil possam unir forças para impedir o avanço
do conservadorismo social e da imposição da heterossexualidade como modelo central de
sexualidade a ser seguida, prezando pelo respeito à diversidade sexual, uma vez que as
múltiplas formas de violências aos LGBT são constantes e costumeiras. Desta maneira, o
conjunto CFESS-CRESS (2008) alerta sobre a importância de se trabalhar esta temática de
forma interligada entre Estado e sociedade civil, reconhecendo o grande aumento da violência
para com os LGBT no país.

3. CONCLUSÃO
As iniciativas do conjunto CFESS/CRESS pode ser considerada de extrema relevância
para posicionarmos as concepções e defesas profissionais relacionados aos casos de
homofobia. O Serviço Social como categoria profissional possui um papel muito importante
na luta pela eliminação de todas as formas de preconceito e discriminação aos LGBT, sua
atuação tende não apenas a trabalhar as vítimas de situações homofóbicas, na busca pela
viabilização da garantia de direitos como também atuar naqueles tidos como os “autores das
situações de violência”, buscando remodelar posturas e comportamentos sociais
estereotipados, fundamentados em conceitos machistas/patriarcais heterronormativos, com
padrões definidos de sexualidades.
É impossível não reconhecermos que a diversidade sexual se encontra em toda parte,
contemplando todos os ambientes profissionais possíveis de atuação do Serviço Social, desta
maneira o combate a homofobia se torna cada vez mais necessário e importante. Todas as
iniciativas do conjunto CFESS/CRESS na luta pelo combate a homofobia e a todas as formas
de preconceitos e/ou discriminações são plausíveis desde que toda categoria profissional tenha
evoluído junto a essas resoluções e posturas defendidas pelo Serviço Social, e que não seja
apenas uma evolução de ordem teórica sem comungar diretamente com as práticas

profissionais no cotiando de sua atuação. Reconhecemos que é de extrema significância todos
os passos dados pelos órgãos representantes da categoria profissional, porém, é necessário
intensificar as lutas diárias contra diversas outras situações que visem efetivar a permanência
do preconceito e da discriminação muita das vezes (in)visibilizadas na formação profissional
dos assistentes sociais e em sua atuação cotidiana.
A ampliação de debates sobre tais temáticas que favoreçam o reconhecimento da
diversidade sexual e suas formas de expressões, introdução de disciplinas básicas na formação
profissional que vise estas abordagens, cursos, conferências, seminários temáticos, e eventos
diversos para estudantes e profissionais que intensifique estas pautas, são algumas das formas
que podem ser adotadas em busca cada vez mais do reconhecimento dos direitos dos LGBT
por toda categoria profissional na luta por uma sociedade mais justa e igualitária para todos
(as).
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