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APRESENTAÇÃO 

 

A Comissão Organizadora do III Congresso de Serviço Social do IMIP e da VII 

Jornada de Serviço Social do IMIP saúda todos e todas. O evento ocorreu no período de 19 a 

22 de setembro de 2017, no Espaço Ciência e Cultura do IMIP, tendo como tema: No centro 

da própria engrenagem inventa a contra-mola que resiste – A DEFESA COLETIVA 

DOS DIREITOS SOCIAIS NA CONTEMPORANEIDADE. 

O Congresso/ Jornada propôs a estimular o debate acerca da relevância dos 

movimentos sociais na defesa e implementação de políticas públicas no contexto atual e os 

desafios postos. A discussão se deu entre os profissionais, estudantes de Serviço Social e 

grupos coletivos, como forma de compartilhar saberes e experiências, e provocar a 

aproximação entre o debate que está sendo construído na academia, no exercício profissional 

e nos movimentos sociais. 

As políticas públicas têm sido alvo constante de desmonte, acarretando perdas 

significativas para a reprodução da classe trabalhadora, agudizando ainda mais as expressões 

da questão social. Apesar das tentativas individuais de superação deste contexto, a história 

tem mostrado que a possibilidade de modificação somente é possível a partir da construção 

coletiva que se materializa também nos movimentos sociais. 

Considerando a dimensão ético-política do Serviço Social como profissão e conforme 

disposto no Código de Ética Profissional a orientação de “apoiar e/ou participar dos 

movimentos sociais e organizações populares vinculados à luta pela consolidação e ampliação 

da democracia e dos direitos de cidadania” (CFESS, 1993), o referido evento pretendeu 

proporcionar conhecimento teórico e prático sobre o tema proposto. 

Os trabalhos aprovados no evento são avaliados por uma comissão externa e interna de 

forma independente e preservando a identidade dos autores para garantir a lisura do processo. 

Ressaltamos que os conteúdos dos resumos, aqui apresentados, são de inteira 

responsabilidade dos autores.  

A Comissão Organizadora deseja a todos e toda uma proveitosa leitura! 
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Benefícios eventuais e (des) proteção social: desigualdades de gênero no acesso à política 

de Assistência Social 

 
                                                           Aline da Conceição Nunes Silva1 

Brunna Rayane Carvalho de Amorim2 
 

 

Introdução 

 

Considerando que as relações de gênero questão construídas culturalmente, as quais se 

tornam dinâmicas com a sociedade e com o tempo, a incorporação do conceito como 

categoria de análise tornou-se essencial para promover a consciência social sobre os sistemas 

de dominações inerentes à sociedade patriarcal. De acordo com Scott (1995) o gênero é uma 

das referências recorrentes pelas quais o poder político tem sido questionado e legitimado 

(SCOTT, 1995). Nesse sentido, as políticas públicas devem estar pautadas no enfrentamento 

das desigualdades de gênero existentes, mas por vezes acabam por reforçá-las ou legitimá-las. 

O presente relato de experiência visa refletir sobre as relações de gênero que 

perpassam o acesso de mulheres aos benéficos eventuais no município do Carpina, observadas 

mediante o período de Estágio Supervisionado I, realizado na Secretaria de Desenvolvimento 

Social do referido município. Por meio de análise das fichas cadastrais e observações diretas 

foi possível notar quanto à política de assistência ainda não é desenvolvida para funcionar 

como um sistema protetivo de fato, principalmente para as mulheres. É sobre elas que recai a 

responsabilidade de ser a pessoa de referência da família, responsável pelo sustento, pelo 

cuidado familiar, tendo nas provisões de caráter emergencial o meio de exercer essa função 

em seu ciclo familiar. 

A PNAS tem na “matricialidade sociofamiliar” o elemento central para a ação 

socioassistencial e proteção social. No entanto, considerando que a mulher, no modelo de 

família patriarcal, é associada à domesticidade e ao cuidado, esta é majoritariamente a titular 

dos benefícios e principal executora das condicionalidades, representando maior sobrecarga 

das suas atividades. Na LOAS, na busca de romper com a lógica do assistencialismo e 

                                                           
1 Estudante de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco – Recife/PE 
2 Assistente Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do município do Carpina /PE 
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clientelismo, instituindo a proteção social como um direito dos cidadãos e dever do Estado, 

em seu Artigo 22, encontramos os parâmetros orientadores para os benefícios eventuais. Estes 

consistem em provisões suplementares e provisórias prestadas em virtude de nascimento, 

morte, situações de vulnerabilidade e risco social, de calamidade pública, devendo ter sua 

concessão regulamentada pelos municípios. 

No município do Carpina, Zona da Mata Norte pernambucana, os benefícios eventuais 

são ofertados nas modalidades: Auxílios Funeral, Natalidade, Alimentação, Documentação 

Civil, Aluguel e Financeiro. São critérios de concessão: renda per capita familiar de até ¼ do 

salário mínimo vigente, situação de vulnerabilidade e risco social, residência no município e 

inscrição no CadÚnico, que são avaliados por assistente social, através de entrevista social, 

e/ou visita domiciliar.A demanda maior para o Serviço Social é a solicitação do auxílio 

aluguel, sendo a mais de 80% dos benefícios concedidos a mulheres. Este dado além de 

refletir a ausência de projeto habitacional no município e a intensificação do desemprego 

estrutural, no indica também, o grau de vulnerabilidade que as mulheres estão submetidas, 

cabendo a elas promover meios de garantia para a sobrevivência, pessoal e familiar. 

 

 

Objetivo 

 

Investigar as relações de gênero que permeiam o acesso de mulheres aos benefícios 

eventuais no município do Carpina; 

 

 

Discussão/resultados 

 

Este relato de experiência teve como fonte de dados às observações diretas e análises 

das fichas cadastrais das (os) usuárias (os) atendidos no mês de março de 2017, pelo Serviço 

Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina, referência para os bairros 

descobertos de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e, consequentemente, do 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Também foram utilizados para 

obtenção dos dados os relatos provenientes das entrevistas sociais realizadas pela assistente 
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social a qual atua na Coordenadoria dos Benefícios Eventuais do município, bem como, os 

estudos e os pareceres sociais produzidos pela profissional, tendo como foco a busca pelas 

mediações as quais envolvem as relações de gênero no acesso de mulheres aos benefícios 

eventuais. 

Com o intuito de pesquisar as relações de gênero no que tange o acesso de mulheres 

aos benefícios eventuais em Carpina podemos verificar que no referido período foram 

contabilizados 145 atendimentos, sendo 121 mulheres (83,4%) e 24 homens (16,5%), com 

faixa etária de aproximadamente 27 anos para as mulheres e 30 anos para os homens, sendo 

mais de 75% das pessoas pardas e negras. 

Dentre os usuários atendidos do sexo masculino, percentual consideravelmente 

inferior, a maioria foi referente à emissão da carteira idoso, uma vez que além dos idosos, os 

homens que procuraram o Serviço no período citado possuíam os vínculos familiares 

rompidos ou fragilizados. No que se refere às mulheres, o grau de escolaridade predominante 

é o ensino fundamental incompleto. Cerca de 90% estão desempregadas, sendo a referência de 

uma família monoparental, vivem de atividades informais, sem renda fixa, são beneficiárias 

do Programa Bolsa Família, tem mais de um filho e exercem a função de mãe solo.  

Nota-se que a responsabilidade de sustentar estas famílias recai principalmente sobre 

as mulheres. Elas assumem o papel de cuidadoras; como nos casos de doença, envolvimento 

de algum filho com uso abusivo ou tráfico de drogas e na responsabilização de harmonizar os 

conflitos sociais causados pela miséria. É delas a responsabilidade pelo cumprimento das 

condicionalidades, ou a culpa quando há a perca dos benefícios (CARLOTO; MARIANO, 

2008). Isto porque a elas cabe a permanência das crianças na escola, a participação nas 

palestras e/ou cursos promovidos pela assistência social, o que as sobrecarrega. Ou ainda, 

correm o risco de serem consideradas negligentes pela própria política, a qual acaba deixando 

de lado o fim maior da assistência social que é a promoção da proteção social.  

 

 

Conclusão 

 

Percebe-se que tanto os Programas de Transferência de Renda, quanto as demais 

provisões da política pública de assistência social não atendem às reais necessidades das 



 
 

 

 15 

mulheres que estão envoltas por processos de desigualdades de gênero, de raça e classe. As 

suas demandas vão muito além da solicitação de benefícios eventuais, requerendo ações que 

visem, além do acesso aos direitos sociais básicos, o incentivo à sua liberdade e a sua 

autonomia. 

Fica claro que a política de assistência social ainda não consegue trabalhar o quesito 

autonomia real com as mulheres as quais atende, já que, ainda não se percebe práticas 

voltadas para o reconhecimento de uma mulher para além de uma responsável por um grupo 

familiar. Ainda encontra-se a política muito aquém de instituir-se como instrumento no 

processo de crítica de concepções arraigadas sobre o ser feminino, para se constituir, como 

determina as legislações, enquanto aparelho político em prol da construção de autonomia 

feminista, reconhecendo-a enquanto cidadã, enquanto sujeito de direitos. 
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Maternidade na adolescência e o direito à educação 

 
Amanda Lacerda Figueiredo Sales 

Camila Eufrásia da Costa 
 

 
Introdução 

 

Este é um resumo do Trabalho de Conclusão do Curso de Serviço Social que teve por 

finalidade refletir sobre como o Estado vem respondendo à questão da evasão escolar das 

adolescentes grávidas ou puérperas. Mesmo tendo amparo em legislações que garantam o 

direito a licença maternidade da estudante grávida ou puérpera a realidade tem mostrado o 

oposto. Os índices revelam que as adolescentes em situação de gravidez evadem do ambiente 

escolar.  

A escolha do tema surgiu a partir da experiência de Estágio realizado no Hospital das 

Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco, no setor Alojamento Conjunto, onde 

puérperas e recém-nascidos/as ficam sob cuidados durante o pós-parto. No exercício desse 

Estágio, se fez necessário construir o perfil das usuárias do hospital para o diagnóstico 

institucional, trabalho realizado na Disciplina de Seminário Temático I, assim ocorreu à 

aproximação à temática. Além disso, no cotidiano do Estágio foi notória a incidência de 

adolescentes e de mulheres com um grau de escolaridade baixa, ou, que não concluíram os 

níveis educacionais. 

No processo de Supervisão de Estágio, passamos a nos questionar sobre os motivos 

pelos quais as adolescentes deixavam os estudos escolares. Por meio do depoimento das 

adolescentes, deixaram de frequentar a escola desde a descoberta até o final da gestação 

devido às situações inerentes a gravidez (enjôo, mudanças hormonais, psicológicas, físicas, 

etc.), por se sentirem constrangidas pelos próprios colegas, por pressão dos professores e/ou 

da família, por casarem precocemente e no período pós-parto diante da necessidade de 

amamentação e de todos os cuidados com o bebê.  

Como resultado dos nossos estudos e vivências de Estágio Supervisionado, estamos 

propondo este trabalho, com o objetivo de analisar as políticas protetivas voltadas para o 

segmento das adolescentes grávidas e puérperas, compreendendo que a gravidez na 
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adolescência e a evasão escolar constituem-se em expressões da questão social e desta forma 

devem ser enfrentadas pelo Estado. Nessa perspectiva analisaremos quais são as políticas 

públicas, programas, planos e projetos formulados como programática interventiva diante da 

problemática. Nosso foco será a Política de Educação Estadual, compreendendo que este é 

também um campo de atuação do profissional de Serviço Social, que busca viabilizar o acesso 

às políticas sociais e, assim, garantir direitos especialmente da população em condição social 

pauperizada. 

Como está explicitado no Código de Ética do/a Assistente Social (CFESS, 1993) nos 

seus Princípios Fundamentais, o/a profissional de Serviço Social deve trabalhar na 

viabilização do acesso às políticas sociais com “posicionamento em favor da equidade e 

justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos 

programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática” (CFESS, 1993, p. 23). 

Neste sentido, a garantia à educação das adolescentes assume relevância social e torna-se 

demanda por intervenção profissional.  

O/a assistente social, no âmbito de sua função pedagógica, se utiliza de diferentes 

estratégias de intervenção, para que o/a usuário/a tenha acesso às políticas ou programas 

sociais, compreendendo-se que esses serviços são direitos adquiridos historicamente e 

efetivados a partir da Constituição Federal de 1988. A atuação dos/as assistentes sociais na 

Política de Educação se configura na administração, na execução e construção da política, 

com possibilidade de trabalhar nas diversas expressões da questão social que aparecem no 

âmbito escolar e refletem a problemática macrossocietária. 

 

Objetivos  

 

Geral 

Analisar as medidas da Política de Educação voltadas para o segmento das 

adolescentes grávidas e puérperas. 

 

Específicos 

1. Aprofundar estudos sobre os direitos voltados às adolescentes grávidas e puérperas; 
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2. Analisar o Plano Estadual de Educação de Pernambuco e o Plano Municipal de 

Educação do Recife evidenciando os direitos voltados para as adolescentes em 

situação de gravidez; 

3. Analisar Programas que garantem o direito à educação das adolescentes grávidas e 

puérperas. 

 

 
Resultados e discussões 
 

De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) [200-] cerca de 

20 dos bebês nascidos em 2010 no Brasil são filhos de mães de 19 anos ou menos; 26,8% da 

população sexualmente ativa, de 15 a 64 anos, iniciaram sua vida sexual antes dos 15 anos; 

em 2009, 2,8% das adolescentes de 12 a 17 anos possuíam um filho ou mais; em 2010, 12% 

das adolescentes de 12 a 17 anos possuíam pelo menos um filho.  

Segundo o Ministério da Saúde (2013) ocorreu no Brasil uma redução de 26% no 

número de adolescentes grávidas nos últimos 13 anos, no entanto, o país ocupa o 49º lugar no 

ranking mundial, acima se encontram países africanos que culturalmente já permitem o 

casamento infantil, ou seja, antes dos 18 anos (AZEVEDO; FAVARA, 2012). Em 

Pernambuco, segundo dados do DATASUS (2014), as instituições de saúde atenderam cerca 

de 120 gestantes com idades abaixo de 20 anos, já em 2015 esse número demonstra uma 

pequena redução para 101.291 gestantes jovens. No entanto, na cidade do Recife constata-se 

um aumento, onde em 2014 foram 12.173 gestantes e em 2015 foram 12.566 gestantes com 

idade menor de 20 anos, ficando atrás apenas da cidade de São Paulo com 67.776 jovens 

grávidas. Essa comparação dá ideia da proporção dos índices recifenses, diante da diferença 

populacional entre as cidades. 

Na contemporaneidade, a gravidez precoce pode ter como causas a falta de informação 

em relação a métodos contraceptivos em consequência da falta de educação sexual na família 

e nas escolas.  Também parece agravar-se, com a situação de vulnerabilidade social da 

adolescente, por baixa escolaridade, por abuso ou violência sexual. Outros elementos 

apontados são a “impulsividade, a baixa autoestima, a aspiração à maternidade e o fato de a 

gravidez fazer parte do projeto de vida da adolescente na tentativa de alcançar autonomia 
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econômica e emocional em relação à sua família de origem” (SANTOS; NOGUEIRA, 2009, 

p. 4).  

Segundo o UNFPA [200-] a gravidez precoce pode trazer “impactos imediatos ou 

duradouros” na vida das adolescentes. No âmbito da saúde, pode ocasionar riscos de vida para 

as mães e para os/as recém-nascidos/as, entretanto, com o acompanhamento adequado no pré-

natal durante todo o período gestacional são minimizados os riscos. Além disso, de acordo 

com a Rede Nacional da Primeira Infância-RNPI-, no Brasil 15% das mortes maternas foram 

das adolescentes com idade abaixo de 19 anos e das mortes relacionadas ao aborto 17% foram 

de adolescentes entre 10 e 19 anos.  

No âmbito social, em muitos casos, as meninas precisam deixar de frequentar a escola 

para realizar atividades ligadas ao cuidado do/a recém-nascido/a. Pode ocorrer afastamento 

dos amigos e até mesmo do pai da criança. Relações familiares também são afetadas; pode 

haver ocorrência de fuga ou expulsão de casa por rejeição da família. Além disso, podem ser 

estigmatizadas, devido ao valor “depositado pela sociedade na virgindade feminina, 

dificultando a aceitação de uma gravidez precoce que ocorra sem uma união formalizada ou 

estável” (CALDEIRA et. al. 2004, p. 223). 

A gravidez na adolescência aparece como um dos fatores para a perpetuação de 

“ciclos intergeracionais” de pobreza e exclusão, jovens mais pobres são mães- adolescentes e 

a maternidade encolhe sua escolaridade e suas oportunidades futuras, mantendo mães e filhos 

em situação de pobreza” (CARNEIRO, 2014, p. 20). Para Silva (2016) o aumento dos 

indicadores da “feminização da pobreza”, na qual as mulheres vêm se tornando ao longo dos 

anos mais pobres que os homens, por assumirem cargos no trabalho mais subalternizados e 

por assumirem postos de chefes de família, em famílias monoparentais, também permite 

problematizar a organização social desfavorável às mulheres.  

Enquanto à evasão escolar os motivos variam, pois dependem das condições de vida 

de cada estudante como: a situação econômica da família, inserção precoce no mercado de 

trabalho, a falta de vagas nas escolas, a distância da escola, a gravidez na adolescência, 

problemas estruturais e físicos das escolas (KAEFER; LEAL, [201-], p. 2). 

O movimento Todos Pela Educação – TPE (2017) divulgou que no Brasil, em 2015, 

17,4% dos jovens estão fora da escola.  Segundo o movimento, em 2005 o número de 

adolescentes matriculados com idades entre 15 e 17 anos, era de 78,8% e em 2015 esse 
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número teve um aumento de 3,8%, correspondendo a 82,6% de jovens matriculados. Há ainda 

1.543.713 jovens fora das escolas. Por outro lado, em Pernambuco, segundo dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apenas 3,5% 

dos alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino Médio não concluiu o ensino médio em 

2014. Esse dado coloca o estado em 1º lugar no ranking entre os estados brasileiros.  

Destaca-se, também, como fator, “a discriminação racial como uma das barreiras 

socioculturais” que os adolescentes precisam enfrentar para garantir o direito à educação 

(UNICEF, 2014, p. 34). Dados levantados pelo movimento TPE demonstram que as 

populações declaradas pretas e pardas são as mais atingidas pela desigualdade na educação 

correspondendo 45% e 8,6% da população total, respectivamente, em comparação à 

população declarada branca (45,5%), no país. Os dados são mais alarmantes quando se faz um 

recorte para jovens na faixa de 16 anos de idade, enquanto 82,6% dos adolescentes declarados 

brancos continuam seus estudos a partir dessa idade, apenas 66,4% de adolescentes 

declarados pretos e 67,8% pardos permanecem nas escolas, totalizando uma desigualdade 

referente a 16,2 pontos percentuais. 

Os dados vão de encontro com o que é previsto na Constituição Federal (CF) de 1988, 

no Capitulo III, na Seção I, a Educação como “direito de todos e dever do Estado”, organizada 

em artigos que regulamenta desde as condições de manutenção da escola pública até o 

orçamento público que deve ser realizado pelos três entes federativos, o acesso e o ensino 

como obrigatoriedade, em caso de negligência por parte do administrador público, pode 

acarretar punições. Por isso, é direito subjetivo, qualificando ao estudante a acionarem o 

Ministério Público para exigir a efetividade do seu direito (BRASIL, 1988, art. 205).  

Para o segmento de crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA – Lei nº 8.069/90 assegura ao adolescente proteção integral, fortalecendo deveres e 

direitos específicos. O direito a educação é previsto no capítulo IV do Estatuto, como 

primeiro passo para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, preparando-os/as para 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando: “o acesso a uma escola 

pública gratuita e próxima a sua residência” (BRASIL, 1990), a permanência nas escolas, 

respeito pelos professores, direito a organização e a “contestação dos critérios de avaliação” 

(art. 53). 
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Assim como a CF/88 e o Estatuto, a Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB - considerada um marco na política educacional, foi historicamente 

demarcada pela luta dos movimentos sociais e por exigências do capital globalizado, ou seja, 

assim como nas outras políticas o projeto de contrarreforma do Estado está pautado. Trazendo 

inovações e conquistas; contribuiu também para uma organização, como o princípio de 

descentralização e orçamento público (CFESS, 2011, p.17). Na divisão de responsabilidades 

entre os entes governamentais, segundo a LBD (1996), cabe à União assegurar efetivação da 

política nos estados e municípios e assegurar o ensino superior (art. 9); ao Estado assegurar 

com prioridade o ensino médio (art. 10); e aos Municípios oferecerem a educação infantil em 

creches e pré-escolas, dando prioridade para o ensino fundamental. A LBD (1996) prevê 

também a responsabilidade da educação pela família e pelo Estado. Prevê obrigatoriedade e o 

acesso à educação escolar pública e gratuita como dever estatal, desde a pré-escola ao ensino 

médio. Também aponta como responsabilidade do poder público “zelar, junto aos pais e 

responsáveis, pela frequência à escola” (BRASIL, 1996).  

Compreende-se o acesso como o direito de qualquer pessoa ingressar na escola, sem 

discriminação seja: negro, pobre, portador de deficiência, pessoas com distorção idade-série, 

“os adolescentes que trabalham” limitados do horário diurno (PORTO, 1999, p. 59). A 

garantia de permanência subentende-se que é determinada pelas condições de vida dos alunos, 

da família. Entretanto, alguns dispositivos foram criados com o intuito de fortalecer a 

permanência dos alunos nas escolas, previstos no Estatuto (Art. 54, VIII): programas 

suplementares de material didático-escolar; o transporte necessário quando não lhe é 

assegurado vagas nas escolas próximas à sua casa; alimentação, essencial para maioria dos 

alunos dos serviços públicos compreendendo a sua condição de maior vulnerabilidade social e 

assistência à saúde, impedindo uma evasão escolar por problemas de saúde (PORTO, 1999, p. 

60).  

Destacamos que não é apenas necessário declarar o direito, mas também assegurá-lo. 

No que se refere a estudantes no ciclo gravídico-puerperal, manter-se na escola insere-se no 

direito fundamental de todas as crianças e adolescentes, protegidos pelo Estatuto de qualquer 

forma de “discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” (Art. 5) (BRASIL, 

1990).  
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Outros dispositivos legais protegem a adolescente gestante ou puérpera. Destaca-se a 

Lei n° 6.202, de 17 de abril de 1975, que prevê o direito a uma licença-maternidade, 

possibilitando à estudante, em estado de gravidez ou puerpério, fazer as atividades escolares 

em casa a partir do oitavo mês de gestação e nos três meses subsequentes ao parto. Encontra-

se também na Lei nº 12.280, de 11 de novembro de 2002, disposições sobre o direito das 

crianças e adolescentes do acesso à educação com iguais condições para todos os alunos. 

Reitera-se que às estudantes-mães, no gozo da licença-maternidade, é assegurado o 

acompanhamento pedagógico no ambiente domiciliar. Este direito constituído deveria 

contribuir para a não evasão escolar, os dados, porém, demonstram que no Brasil, são altos os 

números de evasão escolar por parte de estudantes grávidas, e isso alerta sobre aparatos legais 

e políticas sociais existentes que podem modificar essa realidade. 

Para isto, as políticas sociais precisam de um planejamento por isso, a elaboração de 

um Plano Nacional de Educação - PNE - previsto na Constituição de 1988. O Plano deveria 

estabelecer metas e estratégias para a Educação abrangendo um período de dez anos; os 

planos estadual, distrital e municipal deveriam manter consonância com o PNE.  

O PNE atual, 2014 e estará vigente até 2024. São previstas vinte metas das quais 

destacamos a terceira, visto ser direcionada a adolescentes e ao Ensino Médio: “universalizar, 

até 2016, o atendimento escolar para toda a população de quinze a dezessete anos e elevar, até 

o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

oitenta e cinco por cento” (2014, p. 53). 

Segundo dados disponíveis no Observatório do PNE, em 2015 62,7% jovens de 15 a 

17 anos estavam matriculados no Ensino Médio cumprindo 85% da meta prevista para o 

tempo de vigência do PNE.  

Em consonância com o PNE, cada Estado deve elaborar o seu plano de educação. Em 

Pernambuco, o Plano Estadual de Educação - PEE - foi aprovado pela Lei nº 15. 533 de junho 

de 2015 e terá vigência de 10 anos. Também prevê vinte metas cada uma com estratégias 

específicas de ação. Para objeto de estudo destacamos a terceira meta do PEE:  

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de quinze a 
dezessete anos e elevar, até o final do período de vigência deste Plano Estadual de 
Educação - PEE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 82,2% (oitenta e 
dois vírgula dois por cento) (PERNAMBUCO, 2015, p. 27).  
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As estratégias trazem ações de operacionalização ao longo da vigência do Plano para 

que a meta seja alcançada, como, por exemplo, a parceria com as áreas de Assistência Social e 

da Saúde. 

De acordo com o observatório do PNE, no Estado de Pernambuco em 2015 a taxa 

líquida de matrícula do ensino médio de jovens entre 15 e 17 anos foi 55,9%, ou seja, o 

Estado de Pernambuco ainda precisará atingir 26,3% de taxa líquida de matrícula no ensino 

médio, para que a meta seja alcançada.    

No texto constitucional, os municípios têm igual responsabilidade de construir um 

planejamento em conformidade com o PNE e o PEE. O Plano Municipal de Educação do 

Recife, aprovado pela Lei nº 18.147/2015, segue a estruturação em vinte metas, cada uma 

com sua estratégia de ação. A terceira meta é voltada para o ensino médio e nela se prevê a 

colaboração do município com a União e o Estado para a universalização do atendimento 

escolar para toda a população de 15 e 17 anos, elevando a taxa líquida de matrícula para 85%.   

Segundo as legislações brasileiras, para que as metas propostas nos planos sejam 

alcançadas, é necessário que o Estado planeje ações interventivas para cada uma delas, que 

podem ser concretizadas a partir da construção de programas e projetos. Neste âmbito, 

destacamos o Programa Bolsa Família – PBF-, um programa da Política de Assistência Social, 

foi instituído pela Lei nº 10.836, de janeiro de 2004, “visando garantir o acesso de todas as 

famílias pobres não apenas a uma renda complementar, mas a direitos sociais” (CAMPELLO, 

2013, p. 15). A expectativa era de melhorar o atendimento das famílias nos serviços de saúde; 

melhorar os indicadores de evasão escolar, de repetência e defasagem idade-série de crianças 

mais pobres. Contribuindo para a erradicação de um ciclo intergeracional de reprodução da 

pobreza (Idem, 2013, p.15).  

O PBF prevê condicionalidades para as famílias beneficiadas. São exigências nas áreas 

da Saúde e da Educação. As principais são o acompanhamento em Saúde: pré-natal, consultas 

regulares, vacinação, frequência escolar de 85% em instituição pública de ensino. Essas 

condicionalidades são referentes a famílias formadas por gestantes, nutrizes, crianças entre 0 e 

12 anos ou adolescentes até 15 anos. Para famílias que tenham em sua composição 

adolescentes com idades entre 16 e 17 anos, a exigência principal é o cumprimento de 75% da 

frequência escolar.   
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Percebe-se condicionalidades menores para os/as adolescentes bem como uma queda 

no valor do benefício, pois é suposto que já podem ser inseridos/as no mercado de trabalho 

como menor aprendiz, desde os 14 até os 18 anos, contanto que concilie o trabalho com a 

escola (Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000).  Assim, prevê-se que, os/as adolescentes 

contribuem na complementação da renda familiar. Salienta-se que não há garantia de inserção 

no Programa Menor Aprendiz, mas a redução do benefício se concretiza.  

As condicionalidades visam expressar a eficiência do Programa que objetiva a 

superação do ciclo intergeracional da pobreza, baseado na premissa de que a educação, o 

acesso e a permanência de crianças e adolescentes nas escolas são determinados pela condição 

social e econômica e pode modificá-la. De acordo com Craveiro e Ximenes (2013) as famílias 

que se encontram em situação de pobreza ou de extrema pobreza possuem mais dificuldades 

para inserir as crianças e adolescentes nas escolas, devido, na maioria das vezes, à inserção 

precoce no mercado de trabalho. Neste aspecto, “o insucesso na trajetória escolar pode 

acarretar também menor acesso a direitos básicos, acabando por reproduzir o ciclo de pobreza 

da geração anterior” (Idem, 2013, p. 110). 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA – (BRASIL, 

2017), 13,7 milhões de estudantes beneficiários, tiveram a frequência escolar acompanhada 

nos meses de fevereiro e março de 2017. Desses, 96,3%, tiveram a frequência escolar acima 

do mínimo exigido pelo programa. Em Pernambuco, 1.140.130 estudantes estão inscritos no 

Programa, desse total, 87,9% estão sendo acompanhados e 97,3% cumpriram a 

condicionalidade. Os dados expressam o alcance e a efetividade que o acompanhamento da 

frequência escolar como condicionalidade vem demonstrando para a permanência de crianças 

e adolescentes nas escolas.  

Se compararmos o percentual de adolescentes com idades entre 15 e 17 anos 

matriculados/as na escola antes e depois da implementação do programa, observa-se o 

impacto no aumento dos índices de aprovação e na redução da evasão escolar. Em 2001, por 

exemplo, a taxa líquida de matrícula desses alunos foi de 41,2% enquanto em 2015 esse 

percentual passou para 62,7. Naquele mesmo ano, o percentual de adolescentes com 16 anos 

de idade com ensino fundamental completo era de 44%, para os 20% mais pobres, ficava em 

torno de 17,4%.   
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Em 2007 a condicionalidade da educação contribuiu para reduzir em 36% a 

porcentagem de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade que não frequentavam a 

escola (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2011, p. 7).  No entanto, os dados não demonstram 

a qualidade na educação, melhoria nas estruturas físicas das escolas, construção projeto 

pedagógico atrativo e democrático. Pode ocorrer de a escola ser encarada como obrigação e 

não como espaço de formação social, cultural e político.  

Apesar de possíveis críticas e desafios a serem superados, os dados revelam uma 

nova realidade na Educação e sinalizam um esforço de inclusão e permanência na escola 

dos estudantes do PBF. Atribui-se ao PBF a redução da necessidade de abandono dos 

estudos para trabalhar, subentende-se que estar na escola é garantia de complemento na 

renda familiar. 

Para o atual Presidente Michel Temer, os gastos com programas sociais resultaram em 

déficit grande para a economia e a única forma de combater essa defasagem é com o corte de 

orçamento para as políticas sociais. O PBF foi afetado sensivelmente pelo corte de recursos 

do Governo Federal. Os verdadeiros interesses expressam-se quando o Estado opta por cortar 

programas sociais que, mas não faz taxações tributárias das grandes empresas brasileiras com 

rigor. Só em 2016 cerca de 600 mil famílias tiveram seus benefícios cortados, as novas 

mudanças instituídas pelo governo afunilaram e dificultaram o acesso ao Programa.  

Atualmente o Programa atende cerca de 13,3 milhões de famílias, de acordo com o 

MDSA. Em termos de valores, em 2017, cerca de R$ 2,4 bilhões no mês de maio foram 

destinados ao PBF, sendo o valor médio do benefício R$ 180,49. Enquanto isso, segundo o 

Ministério da Fazenda (BRASIL, 2016), em 2016, aproximadamente R$ 3,3 trilhões, 

aproximadamente R$ 250 bilhões por mês, do orçamento público foram destinados para 

os juros e serviços da dívida externa pública, além do “perdão” de dívidas a bancos e grandes 

empresas privadas pelo Governo. Podemos notar o caráter de classe assumido pelo Estado em 

consonância com as implicações da política neoliberal sobre as políticas sociais.  

Para as adolescentes grávidas, o PBF pode ser um incentivo à sua permanência nas 

escolas, pois dentro do programa há dois benefícios variáveis voltados para gestantes e 

nutrizes que estudam. No Programa podem ser adicionadas como gestante ou nutriz para ter 

acesso ao benefício complementar, passando a ser acompanhada também nos serviços básicos 

de saúde. Entretanto, o Programa não assegura ação específica para o segmento; apenas 
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direciona o auxílio financeiro para todas as gestantes. Uma das possibilidades seria a de 

implementação de projetos de ação intersetorias entres escolas, CRAS e Postos de Saúde da 

Família - PSF – para um acompanhamento mais integralizado às adolescentes gestantes.  

 

 

Conclusões 

 

A partir da realização deste estudo sobre os aparatos legais existentes no Brasil para 

enfrentamento da evasão escolar de adolescentes gestantes e puérperas, dando foco nos Planos 

Nacional, Estadual e Municipal de Educação, observamos que, apesar de tratar-se de um 

segmento prioritário na elaboração de Programas, Planos e Projetos, a execução não 

acompanha a garantia legal. O corte de recursos de programas sociais voltados ao segmento, 

como o Programa Bolsa Família, destinado à transferência de renda para famílias que se 

encontram em pobreza e extrema pobreza. Mesmo reconhecendo a insuficiência de tais 

programas na superação do pauperismo a que é relegada grande parte da população brasileira, 

sua avaliação aponta melhora dos níveis de pobreza extrema. 

Durante nossa pesquisa, constatamos altos índices de adolescentes grávidas tanto no 

Brasil quanto no município do Recife. Alguns textos e documentos utilizados sinalizam que a 

gravidez pode ser decorrente de relações familiares fragilizadas, como forma de suprir uma 

necessidade emocional. Devemos destacar que durante a realização da pesquisa documental e 

bibliográfica observou-se a existência de um “perfil social” delineado. A gravidez na 

adolescência ocorre com maior incidência entre adolescentes pobres e negras da sociedade, 

ressaltando que os indicadores raça e classe perpassam o fenômeno.  

 A literatura estudada também apontou os efeitos que podem ser causados pela 

gravidez durante a adolescência, na vida econômica e social das adolescentes, além dos 

agravos ao corpo que podem ocasionar risco de vida para elas e para os/as recém-nascidos/as.  

A evasão escolar aparece como uma das consequências da gravidez na adolescência, 

que pode ser desencadeada pelo estigma social, pela necessidade de inserção precoce no 

mercado e pela ausência de creches públicas. Entretanto, esses fatores tornam-se irrelevantes 

para adolescentes das classes mais abastadas, já que o apoio familiar e financeiro possibilita a 

continuidade dos estudos.  
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Os/as autores/as estudados/as descrevem que os/as profissionais da área de educação, 

podem não possuir uma formação adequada e não conseguem lidar com situações sociais 

vividas no cotidiano de seus/as alunos/as. Isso, em nossa compreensão, ressalta demandas 

para o/a profissional de Serviço Social no campo da educação. Apesar disto, foi observado 

durante a pesquisa ausência de assistentes sociais nas escolas, onde poderiam desempenhar 

função social relevante. 

O Serviço Social com atuação nesse âmbito profissional poderia favorecer a 

construção de uma escola mais democrática e de movimentos de reflexão, proposição e ação 

de respeito às diferenças e à diversidade social; isso poderia resultar num ambiente mais 

inclusivo para adolescentes grávidas.  Outra contribuição do Serviço Social poderia ser a 

criação de espaços de participação de todos/as, com o propósito de discutir questões próprias 

ao convívio escolar e outras questões que envolvem a adolescência, possibilitando a formação 

cidadã dos/as estudantes.  Porém, a escola contemporânea vem assumindo papel 

eminentemente voltado ao atendimento da demanda do mercado de trabalho, sustentado em 

valores individuais que se sobrepõem aos interesses coletivos.  

No caso das adolescentes grávidas, os mecanismos institucionais existentes não dão 

conta de prevenir a evasão escolar das mesmas, pela falta de efetivação das políticas, 

programas e projetos sociais. O Programa Bolsa Família determina algumas 

condicionalidades nas áreas da saúde e educação. Além disso, o programa possui benefício 

destinado às mulheres gestantes e lactantes em relação às adolescentes grávidas ou puérperas 

subentende-se que elas, igualmente, cumpram as condicionalidades definidas. Apesar dos 

índices demonstrarem positivamente que essas condicionalidades trazem mudanças na 

educação, não garante educação de qualidade. Além disso, apesar de existir o benefício 

voltado para as mulheres gestantes e lactantes não se vê uma atenção voltada para as 

adolescentes grávidas neste programa.  

O atual corte de recursos realizados pelo Governo Federal demonstra a direção política 

assumida pelo Estado em que as necessidades humanas se submetem aos interesses 

econômicos. Dessa forma podemos ver que as ações desempenhadas pelo Estado no 

enfrentamento à evasão escolar assumem caráter de apêndice.  

Compreendemos que o direito à educação instituída constitucionalmente, pode estar 

sendo garantido parcialmente, por não cumprir em sua integralidade com a LDB e os 
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mecanismos para que o acesso à educação seja efetivado de forma igualitária, independente 

das condições sociais e econômicas. 

 Tudo isso nos leva a refletir sobre o direito à Educação no Brasil e como se voltou a 

responder as necessidades do mercado; o país reconfigurou sua agenda na programática da 

educação. Outra reflexão é como o Estado coloca em ‘primazia’ o segmento de crianças e 

adolescentes – tanto na elaboração, quanto execução e repasse de recursos – e há tanta 

distância entre a lei e a prática. A quebra do princípio da primazia estabelecida pelo ECA, 

além da integralidade nos faz pensar o quanto frágeis são as políticas existes para o segmento 

das adolescentes, as legislações existes, no entanto, não são executadas como deveriam ser. O 

Estado formado pelos princípios do neoliberalismo segue os ditames de que a intervenção 

estatal e a criação de políticas sociais são nefastas para a economia. 

A articulação de diversas políticas sociais de garantia de não evasão das gestantes e 

puérperas do ambiente escolar é ainda um grande desafio. As redes sanitárias e 

socioassistencial municipais são frágeis e não dão conta da complexidade do problema. 

Parecem prioritárias ações intersetoriais entre as políticas de Educação, Assistência Social e 

Saúde, no entanto, devido ao baixo investimento de recursos no orçamento para essas 

políticas sociais, os princípios de integralidade e intersetorialidade se esvanecem. Nesse 

campo a intervenção do Serviço Social em sua dimensão pedagógica contribui para 

construção de uma realidade diferenciada. 
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Introdução 

 

A presente pesquisa traz uma análise acerca das condições de vida das mulheres 

grávidas no sistema carcerário. Abordando problemas estruturais, dentre os aspectos sócio-

afetivos, de saúde física e psíquica, amparo jurídico, a relação com os bebês durante a 

gestação e após o nascimento, e a sobrevivência nesses espaços insalubres e inadequados para 

a manutenção da vida nas prisões brasileiras como um todo. Esta análise é feita a partir da 

visão de totalidade do Serviço Social, considerando a historicidade e contexto 

socioeconômico os quais essas mulheres estão inseridas e a contribuição da prática do 

assistente social para uma releitura dessas condições. A busca pela garantia dos direitos 

previstos em lei e de um percurso menos doloroso e mais saudável durante a gestação. 

A escolha do tema foi dada a partir de uma identificação de gênero e classe em relação 

a essas mulheres inseridas no sistema prisional brasileiro. Foi despertado um sentimento de 

curiosidade em relação aos cuidados e garantias de direitos às gestantes reclusas, sabido que 

neste momento a mulher necessita de uma atenção maior, não só abordando o aspecto da 

saúde, mas, principalmente dos valores humanos. 

 

Objetivos 

 

Geral 

Analisar as condições humanas, de amparo legal e vivência das mulheres no período 

gestacional, em privação de liberdade no sistema carcerário brasileiro. 
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Específicos 

1. Descrever os motivos e causas que levam essas mulheres à vida em cárcere, levando 

em conta os aspectos socioeconômicos, culturais e afetivos. 

2. Identificar dificuldades que as mulheres privadas de liberdade encontram no ambiente 

prisional, durante o período gestacional. 

3. Analisar a contribuição que o Serviço Social pode desempenhar nessa realidade. 

 

 
Resultados e discussão 

 

Devido construção sócia histórica da sociedade, por muito tempo as mulheres foram 

impostas a ocupar o espaço privado do lar. Porém, com a ascensão do capital, na Revolução 

Industrial, ocorreu uma primeira abertura para as mulheres no “mercado de trabalho”, já que a 

mão-de-obra feminina era mais barata. Da mesma forma abriu oportunidades para as mulheres 

começassem a se organizar para reivindicar seus direitos como cidadãs iguais aos homens. 

Neste aspecto, as conquistas dos movimentos feministas permitiram que as mulheres 

ocupassem os espaços públicos, “proporcionaram uma maior participação destas nas esferas 

socioeconômicas, resultando em novas possibilidades, concomitantemente acabou por ensejar 

o cometimento de crimes” (DUTRA, [201-], p. 4). 

O perfil das mulheres em reclusão, segundo Galvão (2012), são negras, pobres, com 

baixa escolaridade, residentes de regiões periféricas, em sua maioria mães solteiras e muitas 

vezes sem emprego formal. Esses fatores levam essas mulheres buscarem o crime como a 

solução imediata frente a um cenário desesperador, já que necessitam aumentar ou obter uma 

renda para sustentar a casa, são poucas as oportunidades de trabalho formal e quando surgem 

exigem uma qualificação adequada. 

As penitenciárias brasileiras tanto masculinas quanto femininas apresentam condições 

de superlotação, celas insalubres, com estrutura física precarizada e pequena para suportar o 

aumento da população carcerária. Para as mulheres especificamente, as penitenciárias 

femininas não atendem as particularidades femininas, como por exemplo, cuidados referentes 

à saúde da mulher. Neste cenário, destacam-se as condições desumanas das mulheres que 
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estão em situação de privação de liberdade, em contraposição aos direitos humanos universais 

e ao direito à saúde.  

Em relação às mulheres grávidas necessitam de cuidados especiais, como 

acompanhamentos durante e depois da gravidez, previstos pela Lei 8069/90 em seu artigo 8º 

“é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal”. 

Da mesma maneira que, segundo a Lei de Execução Penal (LEP) na seção que trata da 

assistência a saúde diz que “será assegurado acompanhamento médico à mulher, 

principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido” (LEP, seção 3º). Mas 

essa realidade não é observada nas penitenciárias brasileiras, o descaso e a violação de 

direitos são constantes. 

 

Conclusão 

 

O trabalho trouxe as contradições e negações que na prática e rotina não coincidem 

com o que está estabelecido em lei. Para isso foi analisada a Lei de Execução Penal, e 

substancialmente a política de Assistência e de Saúde nas prisões, onde fica evidente a 

violação dessas garantias, bem como a contribuição e o papel que o Serviço Social pode e 

deve desempenhar nesses espaços, em busca da garantia dos direitos humanos, sociais e civis 

dessas mulheres em exercício da maternidade nas prisões.  
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Adoção e questões de saúde de crianças e adolescentes habilitados 

 

Anderson Felix dos Santos 3 
Bárbara Rupp Medeiros4 

Danielle Menezes de Lima 5 
Thiago Alberes da Silva Souza 6 

 

 

Introdução 

 

A discussão sobre a referida problemática parte de um duplo viés: o não acesso a 

direitos e políticas sociais básicas, como a de saúde, por exemplo, como expressão da questão 

social que atinge diretamente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social – 

neste caso em específico, aquelas que são destituídas do poder familiar e inseridas no 

Cadastro Nacional de Adoção –, resultando no desenvolvimento de problemas de saúde 

nestas; e o reflexo destas questões de saúde das crianças e adolescentes habilitados à adoção 

na idealização das famílias que desejam adotar, tendo em vista o expressivo desejo em adotar 

crianças ou adolescentes que não possuam problemas de saúde. 

 

 

Objetivo 

 

Discutir acerca das questões de saúde observadas em crianças e adolescentes 

habilitados à adoção e como este fato reflete no reforço dos mitos e preconceitos que 

perpassam esta temática. 
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4 Graduada em Serviço Social – UFPE; Assistente social da Prefeitura de Olinda/PE 
5 Graduada em Serviço Social – UFPE; Integrante do Núcleo Arcus – Ações em Redes Coordenadas no Universo 
Social – UFPE 
6 Graduado em Serviço Social – UFPE 
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Resultados e discussões 

 

Um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça no ano de 2014 

mostrou que 5.403 crianças e adolescentes se encontravam disponíveis para adoção naquele 

período e dentre estas, 1.221 sofriam algum problema de saúde, o que equivale a 20,60% das 

crianças e dos adolescentes à espera de uma nova família. Dessa forma, do total de crianças e 

adolescentes com problemas de saúde, o relatório indicou que 414 sofriam de doenças 

tratáveis, enquanto outras 135, de doenças não tratáveis. Outras 202 eram portadoras de 

deficiência física; e 431, de deficiência mental. O levantamento apontou ainda a existência de 

132 crianças e adolescentes portadores do vírus HIV (CNJ, 2014). 

A pesquisa “Encontros e Desencontros da Adoção no Brasil: uma análise do Cadastro 

Nacional de Adoção”, também nos traz dados importantes sobre o tema. De acordo com a 

mesma, do total de interessados, 8% não faziam restrição alguma quanto à condição de 

deficiência do adotado. Na ocasião, o CNA registrava que, entre os cadastrados, 4% portavam 

alguma deficiência física e outros 8%, deficiência mental. Também segundo o estudo, 85% 

dos pretendentes se negavam a adotar uma criança ou adolescente soropositivo. Na época, 141 

cadastrados se encontravam nessa condição (CNJ, 2014). 

Em primeiro lugar, devemos considerar que a direção profissional do Serviço Social 

orienta para uma intervenção que não se restrinja a abordagens que tratam as necessidades 

sociais como problemas e responsabilidades individuais e grupais. Sendo assim, pode-se 

afirmar que todas as situações sociais vividas pelos sujeitos têm a mesma estrutural e histórica 

raiz na desigualdade de classe e suas determinações, que se expressa pela ausência e 

precariedade de um conjunto de direitos como emprego, saúde, educação, moradia, transporte, 

distribuição de renda, entre outras formas de expressão da questão social (CFESS, 2011, p. 7). 

Desta forma, fica clara a relação entre as condições de vida das crianças e adolescentes 

habilitados à adoção e a própria motivação para que estes se encontrem nesta situação. Longe 

de estabelecer uma perspectiva criminalizante de pobreza, estamos apenas afirmando que 

adoção em si representa indiretamente um resultado das expressões da questão social e, 

simultaneamente, uma medida para sanar a violação de direitos de crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social, que é resultado das condições socioeconômicas desiguais 

produzidas e reproduzidas na sociabilidade capitalista. Logo, contata-se que tais condições 
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precárias de saúde, assim como de outros direitos sociais básicos, atingem as crianças e 

adolescentes pobres e suas famílias, tendo em vista que este representa um segmento social 

totalmente desprotegido, principalmente no cenário atual, com a retração e o desmonte das 

políticas sociais. 

Por outro lado, podemos observar que as famílias que buscam o Judiciário com o 

pleito de adotar, muitas vezes carregam uma noção idealizada da criança a ser adotada como o 

“filho perfeito”. Esta idealização traz muito de elementos enraizados na formação social 

brasileira, no entanto, nesta discussão vamos nos ater às questões de saúde dos futuros 

adotandos. Em parcela expressiva dos estudos com famílias habilitandas ao CNA 

acompanhadas na experiência de estágio em Serviço Social no Núcleo de Apoio ao Cadastro 

Nacional de Adoção (NACNA), da Segunda Vara da Infância e Juventude do Recife, nos anos 

de 2015 e 2016, constatou-se o desejo inicial destas por uma criança totalmente saudável, o 

que reitera a afirmação inicialmente realizada sobre a idealização de filho que as famílias 

possuem assim como os dados estatísticos inicialmente apresentados. 

Contudo, há de se considerar que nenhum ser humano está livre de nascer com algum 

problema de saúde ou desenvolvê-lo no decorrer de sua vida, sendo ele filho biológico ou 

adotivo. Ainda mais, considerando as condições de violação de direitos em que crianças e 

adolescentes habilitados à adoção viveram, as quais são o fator pelo qual estas se encontram 

sob a proteção do Estado. Neste sentido, o trabalho realizado noNACNA é de conscientização 

e desconstrução de ideias pré-concebidas que giram em torno da adoção e da concepção deste 

filho que irá chegar por meio da adoção, no sentido de que as famílias possam compreender a 

essência da adoção está na proteção da criança e do adolescente. Tal medida se constitui como 

viabilizadora da garantia do direito à convivência familiar a estes indivíduos. Não 

desconsiderando que para que haja o sucesso neste processo, o desejo por este filho precisa 

ser presente, mas também o esforço dos adotantes em compreender as questões mais 

complexas que envolvem o tema e um grande investimento afetivo na construção da relação 

parental com a criança ou adolescente. 

Para isso, fundamentando-se no § 4° do artigo 50 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e nos § 1° e § 2° do artigo 197-C (incluído pela Lei 12.010/2009) da mesma 

legislação, que estabelece como competência da equipe interprofissional responsável pela 

organização do Encontro de Preparação Psicossocial e Jurídica de Pretendentes à Adoção, o 
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“estímulo a adoção inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades 

específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos” (BRASIL, 2009) e reitera a 

necessidade do contato dos participantes desta etapa de preparação com as crianças e 

adolescentes em condições de serem adotados, a equipe do NACNA possui um projeto 

denominado de “Projeto Retrato Falado”, que consiste em um vídeo gravado com crianças e 

adolescentes cadastrados no CNA, por meio do qual estes expressam seus desejos e projetos 

para o futuro. 

Assim, evitando a exposição direta destes indivíduos em situação de acolhimento 

institucional, os participantes do Encontro possuem a oportunidade de enxergar quem são 

estas crianças e adolescentes disponíveis para adoção, no sentido de desconstruir a idealização 

do “filho perfeito” que muitos possuem e reconhecer nestas crianças e adolescentes reais seus 

futuros filhos. 

Levando em consideração o trabalho da equipe, não se pode deixar de expor o notório 

amadurecimento que a maioria das famílias apresenta durante o período de estudo para 

habilitação ao CNA, principalmente após a participação no Encontro de Preparação 

Psicossocial e Jurídica para Pretendentes à Adoção e, sobretudo, após a integração ao Grupo 

de Estudos e Apoio à Adoção. É perceptível que a participação nestes espaços e as reflexões 

ali suscitadas resultam em mudanças significativas no projeto de filiação das famílias, na 

apropriação sobre a temática e questões mais complexas que estão envolvidas. 

Dessa maneira, as equipes da Segunda Vara a Infância e Juventude do Recife, 

especialmente o NACNA, vêm trabalhado para contribuir para a desmistificação e superação 

de ideias pré-concebidas relacionadas à adoção, trabalho este que vem apresentando 

resultados observados na ampliação do perfil da criança ou adolescente desejado pelas 

famílias adotantes. Atualmente, crianças e adolescentes com doenças leves ou que necessitam 

de um suporte maior, como o HIV, por exemplo, assim como aquelas com algum tipo de 

deficiência – como nos casos de microcefalia –, vem sendo adotadas e adquirindo uma nova 

perspectiva de vida através de sua inserção nas famílias adotivas, respeitando sempre as 

limitações, objetivas e subjetivas, de cada família adotante. 
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Conclusão 

 

Ressalvamos que ainda há muito que se construir para que a realidade de crianças e 

adolescentes em condições de serem adotados se transforme no cenário nacional, por isso, o 

propósito é que as reflexões aqui trazidas impulsionem mais debates sobre adoção e as 

questões mais complexas que perpassam os sujeitos envolvidos – adotantes e adotados – 

principalmente no âmbito do Serviço Social, de modo que assim seja possível a construção de 

uma nova cultura da adoção no país, que venha a contribuir para a desmistificação e 

positividade das filiações adotivas, o que necessariamente implicará a superação dos 

preconceitos e falsas idealizações que até então têm atravessado o seu universo (Santos, 1998, 

p. 107). 

 

 

 

Referências 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA– CNJ. Crianças e adolescentes disponíveis para 
adoção têm problemas de saúde. Brasília-DF, 2014. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61302-criancas-e-adolescentes-disponiveis-para-adocao-
tem-problema-de-saude>Acesso em: 16 mai. 17. 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. Encontros e desencontros da adoção no 
Brasil: uma análise do Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça. 
Brasília-DF, 2014. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
judiciarias/Publicacoes/pesq_adocao_brasil.pdf> Acesso em: 17 mai. 17. 
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL – CFESS. Parâmetros para atuação de 
assistentes sociais na política de assistência social. Brasília-DF, 2011. Disponível em: 
<http://www.cfess.org.br/arquivos/Cartilha_CFESS_Final_Grafica.pdf> Acesso em: 16 mai. 
17. 
MEDEIROS, B. R.; LIMA, D. M. L.; SOUZA, T. A. da S. As várias faces da adoção: um 
estudo sobre o perfil das famílias adotantes e sua relação com as motivações que as levam a 
buscar as distintas modalidades de adoção. (Monografia) Curso de Graduação em Serviço 
Social, UFPE, Recife-PE, 2017. 
SANTOS, L. Adoção: da maternidade à maternagem: uma crítica ao mito do amor materno. 
In: Serviço Social & Sociedade, São Paulo, ano XIX, n. 57, p. 83-109, jul., 1998.  
 
 
 
 



 
 

 

 41 

Relato da experiência de estágio supervisionado em Serviço Social da Universidade 
Federal de Alagoas/Unidade Palmeira Dos Índios: importância da operacionalização da 

rede socioassistencial no Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS) 

 
Larissa Paz de Souza 

Lays Batista Silva dos Santos7 
Mayra de Queiroz Barbosa8 

 
 
Resumo - O presente relato tem como finalidade abordar as experiências vivenciadas e a intervenção 
realizada no estágio obrigatório ofertado pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus 
Arapiraca/Unidade Educacional Palmeira dos Índios, o qual foi realizado no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS), localizado na cidade de Arapiraca-AL. Este trabalho relata as 
experiências realizadas no estágio supervisionado, as quais resultaram na elaboração do projeto de 
intervenção com intuito de contribuir na formulação de respostas às demandas apresentadas ao Serviço 
Social na instituição, tendo em vista colaborar com o campo de estágio. 
 
Palavras Chave: Formação. Estágio Supervisionado. Intervenção. 
 

 

Introdução 

 

O referente trabalho disserta sobre as experiências vivenciadas no campo de estágio, o 

qual se deu no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizado 

durante o período de fevereiro de 2016 a novembro de 2016, orientado pela supervisora 

acadêmica, docente de Serviço Social, como requisito da grade curricular do referido curso da 

Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, Unidade Educacional de Palmeira dos 

Índios. 

Desse modo, a partir da experiência no estágio, a qual serviu como base para nossa 

formação profissional funcionando como espaço de troca de conhecimentos entre supervisor 

de campo, acadêmico e estagiários (as), foi perceptível sua importância na formação 

acadêmica, visto que proporcionou as discentes a aproximação com as demandas decorrentes 
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das expressões da questão social, e dessa forma compreender a relação existente entre teoria e 

prática. Por meio dessa compreensão foi possível identificar e utilizar as dimensões teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa, que fazem parte do saber e fazer profissional, 

de forma simultânea na formulação de respostas críticas às demandas sociais/institucionais. 

Um dos fatores observado durante o período de estágio que se apresentou como ponto 

de partida para a construção do projeto de intervenção refere-se à fragilidade na rede 

socioassistencial, a qual é uma problemática vivenciada pelos profissionais do CREAS e as 

demais instituições que compõem a rede, que acarreta no atraso dos encaminhamentos das 

demandas postas pelos usuários no acesso aos serviços sociais, o que verificamos ter 

implicação sobre a atuação profissional dos (as) assistentes sociais e de demais profissionais 

nos serviços.   

O trabalho em rede consiste numa articulação entre profissionais, bem como 

organizações, diante de interesses comuns, dessa forma para existir a articulação em rede, é 

necessário que haja conexões entre os serviços e os órgãos, de modo a haver o 

compartilhamento de ideias, e ações realizadas de forma conjunta. 

 A articulação em rede tem uma enorme relevância, para que os serviços e órgãos 

conectados busquem formas de assegurar os direitos dos usuários, bem como uma qualidade 

na realização dos serviços prestados e uma maior possibilidade de efetivação das ações 

desempenhadas, então, consoante Neves (2009): 

Faz-se necessário e imprescindível o conhecimento da rede existente no bairro e na 
cidade onde a organização está inserida assim como ter uma visão ampla, 'além 
muros', ou seja, conhecer os programas/organizações nos demais níveis federativos e 
ainda, precisa-se conhecer o usuário e suas necessidades. (NEVES, 2009, p.162) 
 

No decorrer do estágio supervisionado, notou-se que algumas demandas 

ultrapassavam as competências do órgão, CREAS, e de seus profissionais, desse modo é 

preciso recorrer à rede para que se faça o encaminhamento correto do usuário, para que o 

mesmo tenha acesso aos programas e serviços das demais políticas públicas. Dessa forma, é 

necessário que os profissionais do órgão conheçam os serviços prestados nas demais políticas 

públicas, os quais estão envolvidos, o público alvo, atividades desenvolvidas nas instituições, 

para que desse modo sejam feitos os encaminhamentos corretos. 

Ao realizarmos tais observações no campo de estágio, tomamos como objetivo a 

construção de um projeto de intervenção baseado no mapeamento das redes de articulação dos 
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serviços socioassistenciais, no Município de Arapiraca, com intuito de contribuir na 

formulação de respostas às demandas apresentadas ao Serviço Social na instituição, bem 

como fortalecer os serviços prestados pela rede em articulação com as políticas de assistência 

social, educação, habitação, saúde, dentre outras.  

 

Metodologia 

 

A metodologia de pesquisa que foi utilizada para o referente projeto de intervenção 

baseou-se na pesquisa bibliográfica a partir da leitura, de fichamentos e resumos de textos 

referentes à política de assistência social, a atuação profissional, demandas e respostas, dentre 

outros; e a documental baseada em documentos referentes ao SUAS, o guia de orientação do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social, assim como a coleta de dados nas 

referentes secretarias: assistência, saúde, educação e desenvolvimento urbano. 

No tocante ao projeto de intervenção, deu-se por meio de três etapas, na qual a 

primeira foi através da coleta de dados nas secretarias de saúde, assistência, educação, entre 

outras, a segunda foi a elaboração de um mapeamento das redes socioassistenciais e um 

manual tendo por base os dados adquiridos, e por fim a execução do projeto que se deu a 

partir da apresentação oral acerca do tema com os profissionais do CREAS, bem como a 

exposição do mapeamento e do manual.  

Diante do que foi supracitado, o projeto busca fazer uma reflexão com a equipe 

multiprofissional do CREAS, acerca da existência da rede de articulação e a fragilidade em 

que esta se encontra, uma vez que muitos usuários chegam ao Centro de Referência 

Especializado de Assistências Social – Proteção Social Especial (CREAS-PSE), sem que ao 

menos tenha passado pelos Centros de Referência De Assistência Social- Proteção Social 

Básica (CRAS-PSB), desse modo o projeto será de extrema relevância, por facilitar a 

mediação da garantia dos direitos dos usuários por meio da articulação entre as demais redes e 

o encaminhamento dos mesmos às demais políticas públicas. 

 

 

 

 



 
 

 

 44 

Resultados e discussão 

 

Os resultados de todo o processo de pesquisa e intervenção culminaram na catalogação 

de todos os dados em formato de mapeamento e do manual da rede do município, a interação 

dos profissionais envolvidos com o tema abordado, possibilitando um diálogo entre 

profissionais de diferentes áreas e instituições que acarretou numa reflexão sobre a 

importância da operacionalização da rede e o que compete a cada área e cada profissional na 

operacionalização dos serviços, e dessa forma houve uma discussão acerca das experiências 

vivenciadas pelos técnicos que estavam presentes, contribuindo para pensar o fazer 

profissional no âmbito da rede.  

 

 

Conclusão 

 

Portanto é de sumaimportância a operacionalização da rede socioassistencial no 

Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), visto que a mesma 

facilitar a mediação da garantia dos direitos dos usuários por meio da articulação entre as 

demais redes e o encaminhamento dos mesmos às demais políticas públicas, agilizando assim 

os encaminhamentos das demandas da instituição. Desse modo a partir da referida 

experiência, destaca-se a relevância do estágio supervisionado, para o processo de formação 

profissional dos discentes em Serviço Social. Tendo em vista que permite uma aproximação 

com a prática profissional, a articulação entre teoria e prática, contribuindo com uma 

formação condizente com as Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social.  
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O presente trabalho faz uma análise da construção da Política de Assistência Social no 

Brasil, enfocando o processo histórico, os marcos legais, os desafios e perspectivas na 

conjuntura contemporânea. O objetivo desse estudo concentra-se em estudar o processo de 

construção da política de assistência social no Brasil e analisar suas principais tendências 

atuais. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, a qual é efetivada por meios de 

referenciais teóricos publicados, avaliando e debatendo as múltiplas contribuições científicas. 

Ademais, acrescenta-se o método qualitativo de pesquisa, que é a que de melhor maneira 

contempla os níveis do real e a intensidade das relações sociais que não cabem quantificação, 

ou seja, os significados sociais, crenças, valores, relações afetivas e políticas. Como principais 

resultados, apontamos que para uma ampla compreensão desse tema, faz-se necessário uma 

abordagem histórica de elementos da seguridade social no Brasil. Devido ao seu longo 

período de escravidão e por sermos uma colônia de exploração, o país entra tardiamente na 

fase da industrialização, iniciada apenas em 1930. Aqui, como nos países europeus, a classe 

trabalhadora luta para garantia dos seus direitos. Em contrapartida, o Estado, que busca se 

legitimar diante da sociedade, resolve responder as demandas, garantindo assim, alguns 

direitos para aqueles que trabalhassem. Porém, a assistência social era pautada na 

solidariedade, filantropia e caridade da igreja católica, isso se dá devido à compreensão de 

que a pobreza não era uma expressão da questão social, e sim com um caráter individual. A 

partir de 1964, o Brasil entra no período de ditadura militar e durante esse momento, os 

direitos sociais foram ampliados, em detrimento dos direitos políticos. Porém, devido à crise 

econômica mundial, essas políticas deixam de ser mantidas e consequentemente temos a 

insatisfação da população. Nesse contexto, diante das lutas dos movimentos sociais e 

segmentos da sociedade civil, em 1985, a ditadura militar chega ao fim. Esse marco é 

representativo no que se refere a sentimento de afirmação da democracia e dos direitos 
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sociais. Assim, a Constituição Federal de 1988 é um marco na garantia de direitos, legitimada 

pela participação social, institucionaliza as bases para a seguridade social que deveria ser 

estabelecida no Brasil. A década de 90 no cenário brasileiro, se expressa de forma complexa 

no que tange à economia, à política e à área social. O país vivia tempos de esperança, com a 

retomada da democracia e com a Constituição de 1988 que representa um marco, na história 

do Brasil, também denominada de constituição cidadã. Em contrapartida, após a década de 80, 

foram aprofundados “novos” mecanismos para conter os avanços das/os trabalhadoras/es. O 

neoliberalismo e a globalização surgem para isso, isto é, a fim de manter o domínio e a plena 

existência do sistema, atendendo os interesses do grande capital. Os ajustes neoliberais 

impactaram, sobretudo, a seguridade social e consequentemente a assistência social, tornando-

a fragmentada e focalizada. A superação da pobreza foi considerada como a única demanda 

da assistência, entretanto, pouco esforço se fez para entendê-la como expressão da questão 

social e considerar que esta é resultante de aspectos estruturais que datam desde a formação 

sócio histórica do país. Se prioriza a transferência de renda mínima, como patamar básico de 

uma modalidade de proteção social que despreza padrões universais e públicos. Se por um 

lado, investe-se na privatização da saúde e previdência para capitação de lucros, por outro 

lado, para manter o equilíbrio, investe-se em programas sociais para alívio da pobreza. Nessa 

perspectiva os limites estruturais impostos ao Serviço Social na assistência social impactam o 

trabalho da profissão. Com os ajustes na assistência social, há uma focalização ainda maior do 

que a já existente nessa política, conferindo ao Serviço Social a obrigação de identificar entre 

a população que busca a assistência social porque dela necessita, aqueles/as “pobres dos mais 

pobres” e diante desse cenário, tal política passa a ter um caráter ainda mais seletivo, sendo 

destinada para pessoas consideradas mais carentes. Por fim, conclui-se que no Brasil, a 

assistência social começa a ser implantada de forma mínima e pontual pelo Estado na década 

de 1930. A partir das ações das massas e mobilizações sociais, as políticas sociais adquirem 

centralidade no processo de transição democrática, o que culminou com a Constituição 

Federal de 1988. A década de 1990 se engendra sobre os pilares dos severos ajustes 

neoliberais, trazendo drásticas consequências para a esfera social e para a classe trabalhadora 

do país. E sob esse manto, vivenciamos desde o governo de Fernando Henrique Cardoso até 

os dias atuais, uma conjuntura de e não efetivação e retrocesso de direitos arduamente 

conquistados pelos trabalhadores. Logo, percebe-se que as condições objetivas e subjetivas de 
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trabalho se apresentam para esses/as profissionais como limites e possibilidades a sua atuação 

implicando diretamente no tipo de serviço que será ofertado aos/às usuários/as e isso 

constitui-se um desafio para os/as assistentes sociais que lutam cotidianamente por políticas 

universais, pela equidade social e acesso aos direitos. 
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Atuação dos/as Assistentes Sociais dos Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social: uma análise a partir da proteção às mulheres vítimas de violência 

 
SILVA, Roberta Teodorico Ferreira da9 

SANTOS, Ana Cristina de Lima10 
SANTOS, Vaneide Alves dos11 

CONSERVA, Marinalva de Sousa12 
BEZERRA, Kassandra Queiroga13 

 
 
Resumo - O presente estudoconfigura-se uma sistematização do trabalho profissional na Secretaria de 
Desenvolvimento Humano (SEDH) da Paraíba. Tem como objeto de estudo a análise da atuação dos/as 26 
Assistentes Sociais dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Regionais, no ano 
de 2015, na efetivação dos direitos e proteção às mulheres vítimas de violência. A pesquisa aponta fragilidade na 
atuação dos profissionais devido aos desmontes das políticas de proteção social no contexto neoliberal.  
 
Palavras-chave: Proteção Social. Violência. Intervenção Profissional.  
 
 
Introdução 
 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) e a Lei Orgânica da Assistência Social- 

LOAS (1993) trouxeram as expressões da “questão social” para um novo campo de atuação. 

A Política Nacional da Assistência Social- PNAS (2004)organiza a oferta de serviços, 

programas e projetos conforme os níveis de proteção, quais sejam: a proteção social básica e a 

proteção social especial de média (CREAS) e alta complexidade. Os serviços ofertados pelo 

CREAS funcionam em estreita articulação com demais serviços socioassistenciais, políticas, 
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10 Mestranda da Pós Graduação emServiço Social da UFPB. Especialista em Gestão Pública Municipal – UEPB. 
Mestranda da Pós Graduação emServiço Social da UFPB. Brasil; Email: aninhajr@bol.com.br 
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serviços públicos e outros órgãos de Direitos, com o intuito de estruturar uma rede efetiva de 

proteção social às famílias, adolescentes, idosos emulheres vítimas de violação de direitos. 

Segundo pesquisa, o Estado da Paraíba apresentara 104 unidades de CREAS, sendo 26 

regionais compostos por uma equipe multiprofissional de Psicólogos, Assistentes Sociais, 

Advogados, Educadores Sociais e Coordenadores, além da equipe de apoio, sob a gestão da 

SEDHe 78 unidades geridas pelos municípios. Tais profissionais são contratados a partir de 

processo de seleção simplificada, realizada a cada 2 (dois) anos pela SEDH-JP, desde 2009. 

Portanto, os vínculos empregatícios são frágeis. Atualmente, não existe uma estrutura física 

de acordo com o que prevê a Tipificação dos Serviços de Orientação dos CREAS. Porém, 02 

municípios de Pólos Regionais (Alagoinha e de São José dos Cordeiros) foram contemplados 

com o cofinanciamento federal para a construção de unidades físicas conforme orientação do 

Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), ou seja, 24 ainda estão irregulares. 

Os CREAS Regionais foram escolhidos, por ter um “papel protagonista” nos termos 

de Couto et al (2010), por ter como um dos públicos as mulheres vítimas de violência, 

usuárias que atendidas pelos Assistentes Sociais, profissional que atua na viabilização de 

direitos e proteção as mulheres vítimas de violência, como discutiremos a seguir. 

 

 

Atuação do assistente social junto às mulheres vítimas de violência nos CREAS/PB 

 

Analisado as configurações do atendimento e as relações existentes com o público 

nos26 CREAS Regionais14, foi feito um levantamento das demandas apresentadas, a partir de 

documentos contidos na SEDH, os quais apontaram que as mulheres que procuram os 

serviços CREAS em sua maioria vivenciam situações de violência física, psicológica, moral, 

patrimonial, entre outros e necessitam de acompanhamento e orientação profissional. 

Logo, com objetivo de aprofundar essa discussão e compreender os elementos que 

permeiam essa realidade, foi elaborado e aplicado 26 questionários com 5 perguntas (cada) 

com respostas abertas junto as 26 profissionais Assistentes Sociais dos 26 CREAS Regionais. 

                                                           
14Cujos polos são localizados em: Alagoinha, Araçagi, Aparecida, Assunção, Baia da Traição, Barra de S. 
Miguel, Barra de Santa Rosa, Cacimba de Dentro, Camalaú, Ibiara, Lucena, Malta, Manaíra, Olho d’Agua, 
Riacho dos Cavalos, Remígio, Salgado de São Félix, Santa Cruz, São José dos Cordeiros, São José de Piranhas, 
Santa Cecília, São Sebastião de Lagoa de Roça, Tavares, São Vicente do Seridó, Trinfo e Várzea. 
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Além da análise de documentos como: relatórios mensais e anual dos CREAS Regionais e 

sistematização de dados quantitativos e qualitativos da SEDH. 

Certamente, é indispensável compreender o processo histórico das políticas sociais 

onde envolve de maneira ineliminável o trabalho da Assistência Social, todavia, as Políticas 

Sociais por vezes fragmentam e dificultam o alcance da totalidade do atendimento à mulher 

vítima de violência. A violência é uma das formas mais frequentes de violação dos Direitos 

Humanos das mulheres, constituindo-se uma das principais expressões da “questão social”. 

As mulheres que necessitam do atendimento se deparam com o serviço fragilizado, seja pelo 

não fortalecimento da rede de proteção social, a não totalidade no atendimento dos casos ou 

mesmo pelo sucateamento do serviço.  

Os resultados empíricos da pesquisa revelaram o alto índice de violência, onde 59% 

são psicológicas e 22% física, sabendo que existe outros casos de violência que não chegam 

aos CREAS. Por outro lado, aponta a falta de motivação desses/as profissionais, caindo no 

fatalismo do fazer profissional, isso devido às condições precárias de trabalho, da dificuldade 

de trabalho em rede, da pouca compreensão da realidade numa visão de totalidade, além da 

instabilidade do vínculo que dificulta a efetivação dos direitos e proteção as 1.326 mulheres 

vítimas de violência, como também seus próprios direitos enquanto profissional que tem 

como princípio fundamental o compromisso com o usuário, sem ser discriminado, nem 

discriminar, conforme garante o Código de ética profissional (1993).  Para além de normativa 

própria, os assistentes sociais ainda devem atender outras normativas legais como a CF/88 e a 

lei Maria da Penha n° 11.340/2006 e assim fazem, mesmo diante de todas as limitações. 

Enquanto não avançarmos na quebra da cultura machista e patriarcal, teremos serviços 

para a assistência, mas o trabalho de prevenção só será possível quando a rede 

socioassistencialestiver fortalecida e os profissionais envolvidos enquanto classe trabalhadora 

tiverem também seus direitos garantidos.  

 
 
Referências 
 
 
BRASIL. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação da 
profissão. -9. Ed. Ver. E atual. –[Brasília]: Conselho federal de Serviço Social, [2011].  
 



 
 

 

 52 

______. Presidência da República. Lei Orgânica da Assistência Social. Lei nº 8.747, de 07 
de dezembro de 1993. Brasília/DF: Senado Federal, 1993. 
______. Presidência da República. Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009. 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Brasília, PR, 2009. 
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de 
Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social/PNAS 2004. Norma Operacional 
Básica NOB/SUAS. Brasília: MDS/CNAS, 2005.  
COUTO. Berenice Rojas. YAZBEK. Maria carmelita. RAICHELIS. Raquel. O Sistema 
Único de Assistência Social no Brasil: Uma realidade em movimento. São Paulo: Cortez, 
2010. 
ESTADO DA PARAÍBA. SEDH. Relatório anual dos CREAS Regionais/PB. 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE, SAÚDE MENTAL E ENVELHECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 54 

Política Integral à Saúde LGBT: construção histórica do direito à saúde da população 

LGBT e impasses para sua efetivação 

 
Alexandre José dos Santos 

David Yuri Souto Ayres 
 Edgar Gonçalves dos Santos 

 

Introdução 

 

O presente projeto tem o objetivo de situar historicamente a construção dos marcos 

legais da saúde para pessoas LGBT’s até a materialização da Política Nacional de Saúde 

Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (instituída pelo Ministério da 

Saúde em 1º de dezembro de 2011 pela portaria nº 2.836, expedida em 2013 “com o objetivo 

de promover a saúde integral da população LGBT, eliminando a discriminação e o 

preconceito institucional e contribuindo para a redução das desigualdades e para consolidação 

do SUS como sistema universal, integral e equitativo” (BRASIL, 2011, p.4), refletindo sobre 

a construção de políticas públicas para a população LGBT e a influência dos movimentos de 

LGBT’s. Além disso, busca caracterizar as demandas da população LGBT nos serviços de 

saúde e fazer um mapeamento da rede de serviços de saúde já ofertados a essa população, 

elencando ainda as principais dificuldades no acesso desse público aos serviços de saúde 

através de uma pesquisa bibliográfica e documental com enfoque quali-quantitativo.  

O direito à saúde está garantido no artigo nº 196 da Constituição Federal de 1988 e a 

sua consolidação no Sistema Único de Saúde (SUS) é fruto do movimento da Reforma 

Sanitária que em seu surgimento nos anos 1980 contou com a participação política de 

categorias dos profissionais da saúde, do movimento sanitário e outros movimentos sociais, 

de partidos políticos de oposição - que introduziram em suas pautas a questão da saúde e 

levaram a discussão para o Congresso Nacional (BRAVO, 2006, p.95). O movimento de 

Reforma Sanitária propôs diretrizes e princípios como balizas às ações dos profissionais de 

saúde, da comunidade e do Estado nas deliberações no âmbito da saúde.  

Apesar dos avanços significativos no campo da saúde, ainda que ameaçados pelo 

avanço do neoliberalismo, as desigualdades e iniquidades no acesso e na vivência nos 

serviços de saúde ainda são experimentados por parte da população. A população LGBT 
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experimenta essa problemática a partir do momento em que as discriminações, os 

preconceitos e as invisibilidades ainda são recorrentes em suas vidas cotidianas. De acordo 

com Albuquerque; Garcia; Alves; Queiroz e Adami (2013) “no Brasil, ainda é escasso o 

conhecimento das necessidades em saúde da população homossexual, conhecimento esse que 

se evidencia como primordial para fomentar o desenvolvimento das políticas de saúde 

direcionadas à categoria”. O Ministério da Saúde no 5º Painel de Indicadores do SUS 

argumenta que: 

E a orientação sexual e a identidade de gênero são situações complexas e constituem 
importantes fatores de vulnerabilidade para a saúde. Elas implicam práticas sexuais 
e sociais específicas que expõem a população LGBT a agravos decorrentes do 
estigma, dos processos discriminatórios e de exclusão social que violam os direitos 
humanos, entre eles o direito à saúde, à dignidade, à não-discriminação, à autonomia 
e ao livre desenvolvimento (BRASIL, 2008b, p.22).  

 
Compreender que os processos sociais que a população LGBT passa: discriminação, 

Lgbtfobia, exclusão social, rompimento de vínculos familiares, além da disseminação de 

ideais religiosos conservadores, estão entre os determinantes sociais da vida dessas pessoas, 

onde muito desses fatores expõe à vulnerabilidade essa população. Essa problemática se torna 

obstáculo para sua saúde e diferencia o processo de adoecimento da comunidade LGBT.  

De acordo com Lionço (2008) é preciso ter o entendimento que a saúde para pessoas 

LGBT não pode ser focalizada na epidemiologia e ressalta ainda “que os agravos à saúde 

desses segmentos populacionais estão, em grande parte, determinados socialmente.” Segundo 

Barata (2001) destaca que “como os processos que determinam a saúde e a doença muitas 

vezes ocorrem fora do sistema de saúde não é possível esperar que através dele possam ser 

corrigidas as desigualdades. ”Ou seja, as estratégias de erradicação das desigualdades em 

saúde não podem estar focadas apenas no que se refere ao acesso da população nos serviços 

de saúde, precisando estar ligado a um planejamento intersetorial que agregue as redes 

públicas de serviço (judiciário, assistência, previdência).  

Mesmo que possa parecer um salto conceitual romper com a leitura biologicista, 
medicalizante, prescritiva e curativa que tem como foco a “ausência de doença ou 
enfermidade” no corpo, o “completo estado de bem-estar físico, mental e social” é 
idealista, utópico e inatingível. Isso ocorre, primeiramente, por pressupor uma 
existência sem angústias ou conflitos inerentes à própria história social de cada 
sujeito singular e, por conseguinte, ao reforçar a ordem médica em tudo que é 
considerado perigoso, indesejável e desviante, tornando esses lugares e sujeitos 
passíveis de intervenção e cuidados médicos para se restabelecer a normalidade e a 
normatização do corpo assujeitado do outro, justificando práticas arbitrárias de 
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controle e exclusão sociais, tais como medicalização, psiquiatrização e 
psicologização das relações sociais. (DUARTE, 2014). 
 

Desta forma o questionamento que fica é como garantir oacesso e o tratamento 

adequado nos serviços de saúde a essa população e de que forma o governo brasileiroassegura 

os direitos da comunidade LGBT?  

 

 

Objetivos 

 

Geral 

 Analisar a construção histórica da política Integral de saúde às pessoas LGBT 

apontando os marcos legais no campo da saúde e dos direitos humanos para a 

materialização da mesma. 

 

 

Específicos  

 Elencar, a partir de documentos governamentais, as principais dificuldades no acesso 

aos serviços de saúde por essa população; 

 Verificar o posicionamento da categoria profissional de assistentes sociais sobre o 

tema, através das resoluções do CFESS; 

 Contribuir para a reflexão teórica da categoria de assistentes sociais. 

 

 

Discussão e Resultados Obtidos 

 

O movimento de Reforma Sanitária (MRS) no Brasil, composto por categorias dos 

profissionais de saúde, de partidos de esquerda e outros movimentos, inseriu o debate sobre o 

conceito ampliado de saúde, para além do conceito médico-curativo, até então hegemônico, 

abrangendo outros campos da vida da população tais como acesso a moradia e saneamento, 

trabalho e renda, lazer, e particularidades dos indivíduos, princípios esses que se inserem na 
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Constituição Federal de 1988 nos artigos em que se deliberam as ações do Estado no campo 

da saúde, sendo agora considerada direito de todos e dever do Estado. 

A lei do Sistema Único de Saúde, (SUS) aprovada em 1990, reafirma o compromisso 

do Estado na oferta de serviços de saúde à população, tendo como princípios a universalidade, 

a equidade e a integralidade no acesso. Entretanto esses princípios mostram-se enquanto 

ideais diante da realidade em que determinado setores da sociedade se encontram e vivem. 

Segundo Lionço (2008, p.12)  

A saúde, enquanto direito de todos e dever do Estado, é, no entanto, um ideal, sendo 
a realidade brasileira atravessada por iniquidades que devem ser combatidas com 
ações que proponham reverter quadros de exclusão e da violação de direitos 
humanos fundamentais, na perspectiva da promoção da equidade para distintos 
grupos sociais.  
 

O reconhecimento das diferenças presentes na sociedade como fator inibidor da 

equidade ao acesso nos serviços de saúde e a tentativa de “tratar desigualmente os desiguais” 

não necessariamente vai contra os princípios idealizados no MRS materializados na 

constituição de 1988 e na lei do SUS em 1990, pelo contrário, incide sobre a tentativa de 

universalidade do acesso da população tratada desigualmente em suas realidades subjetivas e 

objetivas, como no caso da população LGBT. “A população LGBT, devido à não adequação 

de gênero com o sexo biológico ou à identidade sexual não heteronormativa, tem seus direitos 

humanos básicos agredidos, e muitas vezes se encontra em situação de vulnerabilidade” 

(CARDOSO; FERRO, 2012, p. 553).“Todas as formas de discriminação, como no caso da 

homofobia, devem ser consideradas como situações produtoras de doença e sofrimento” 

(BRASIL, 2008a, p.570).  

Aran, Murta e Lionço (2009) destacam que no caso da transexualidade, o acesso aos 

serviços de saúde está ligado à construção da singularidade dessas pessoas e não apenas o 

processo de saúde-doença. É importante destacar que para esse público, o enfoque da sua 

condição de identidade de gênero ainda continua no campo da patologia, sendo tratado no 

campo da medicina psiquiátrica. Apontam ainda que (2009, p. 1147)  

Devemos considerar a complexidade que envolve compreender a condição 
transexual como uma anormalidade, colocando em pauta o paradoxo que, se por um 
lado o diagnostico torna legitima a demanda por resignação sexual e possibilita o 
acesso aos serviços de saúde, por outro é raiz de restrições sociais e estigma que 
afetam diversos níveis da vida desses indivíduos, reforçando sua condição de 
exclusão social.  
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Os direitos conquistados na Constituição Federal de 1988 foram normatizados em leis 

e artigos que balizam as ações do governo sobre as deliberações dos serviços que é 

responsável como no caso da saúde pública, fruto de luta do movimento de Reforma 

Sanitária. No movimento LGBT a pauta da saúde surge nos anos 1980, com o crescimento do 

HIV/AIDS nessa população. O “grupo somos” foi o precursor das discussões acerca da saúde 

dessa população nos serviços de saúde até então existentes, e impulsionou tensionamentos 

juntamente com o movimento de Reforma Sanitária que lutava pela saúde na época. 

(BRASIL, 2013) 

O movimento, então constituído majoritariamente por homens, gradualmente foi 
incorporando grupos com outras identidades sexuais e de gênero, particularmente as 
lésbicas e travestis. As demandas desses grupos ampliaram a discussão e, 
consequentemente, redirecionaram as estratégias da prevenção e do cuidado das 
pessoas em relação ao HIV/AIDS. (BRASIL, 2013, p.09) 
 

No Brasil uma das primeiras ações do governo quanto à saúde da população LGBT 

teve inicio nos anos 1980, no combate aos casos de infecção por HIV/AIDS. De acordo com 

Braz, Mello, Perilo e Pedrosa (2011) “Em 1986, foi criado o “Programa Nacional de DST e 

AIDS” (hoje denominado Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais), vinculado ao 

Ministério da Saúde. ”Ressaltam ainda que essa iniciativa se deu  

Em decorrência da pressão da sociedade civil, com o crescimento do número de 
infecções pelo HIV e dos casos de AIDS, o governo federal passou a realizar ações 
que buscavam atenuar os impactos da epidemia, que inicialmente afetou de maneira 
mais direta grupos sociais específicos, entre os quais “homens que fazem sexos com 
homens (HSH), homossexuais. Gays e bissexuais, travestis e transexuais – 
especialmente se profissionais do sexo. (BRAZ, MELLO, PERILO E PEDROSA, 
2011)  
 

Outro marco importante no que se refere à garantia de direitos desta população está na 

retirada da homossexualidade do hall de doenças mentais por parte da Organização Mundial 

de Saúde na década de 1990, porém é trágico que ainda se mantenha no CID a 

transexualidade como doença mental.   

O programa Brasil sem Homofobia é, sem dúvidas, um avanço no que diz respeito ao 

conhecimento da necessidade de promoção de direitos humanos que abracem a comunidade 

LGBT, na implementação de políticas públicas voltadas ao combate da discriminação e do 

preconceito por orientação sexual e identidade de gênero. (BRASIL, 2004). Tal plano 

preconiza as ações do governo no que se refere àdeliberação de ações governamentais para 

população LGBT.  
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No ano de 2011, o Ministério da Saúde institucionaliza a Política de Saúde Integral a 

pessoas LGBT no SUS, de acordo com a portaria Nº 2.836. Essa portaria baseia-se no direito 

a saúde e em seu conceito ampliado garantido na constituição e nos principais marcos legais 

da saúde no que se refere à comunidade, e que possui objetivos específicos e diretrizes para a 

promoção da saúde LGBT nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

A política de saúde integral LGBT foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) em 2009, mas a sua materialização se da no ano de 2013, após a aprovação da portaria 

Nº 2.836 em 2011, onde possui diretrizes e objetivos nas ações de saúde a pessoas LGBT e 

que possui um plano operativo da política nacional de saúde integral LGBT, dividida em 4 

eixos, o primeiro se refere ao acesso da população LGBT aos serviços de saúde e a atenção 

integral. O Segundo se refere aos instrumentos de vigilância em saúde, seguido pelo terceiro 

que visa à educação em saúde para gestores e profissionais em saúde e por fim o quarto que 

está ligado à avaliação e monitoramento das ações no campo da saúde voltadas a população 

LGBT. (BRASIL, 2013)  

No estado de Pernambuco, foi aprovada no ano de 2015 pela portaria nº 60 a Política 

Estadual de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e que 

possui, assim como a Política Nacional, diretrizes, objetivos com a inclusão de eixos de 

atuação no que se refere à atenção à saúde, a vigilância em saúde e a educação em saúde.  

É importante destacar ainda que o processo de contrarreforma do Estado no campo da 

saúde se apresenta como um fator que pode acarretar em uma dificuldade ainda maior no que 

se refere ao acesso dessas pessoas aos serviços de saúde, pois a precarização da saúde pública 

com vistas a uma lógica mercadológica da mesma, faz com que o acolhimento, não só de 

LGBTs, mas da população usuária no geral, seja ruim.  

 

 

Conclusão 

 

A partir do exposto é possível identificar determinado avanço, ainda que tímido, no 

que se refere à discussão sobre a saúde da população LGBT, dada dentro de suas realidades 

objetivas, que incide em suas subjetividades na complexificação de sua saúde, baseado no 

conceito ampliado disposto nos ideais do movimento de Reforma Sanitária. O esforço por 
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parte de governantes em garantir o acesso dessa população ao Sistema Único de Saúde de 

forma equitativa e universalizada nos leva a refletir sobre a necessidade de ampliação das 

tentativas incipientes de se garantir a promoção, prevenção e recuperação em saúde desses 

usuários longe de preconceitos e de discriminação. É preciso refletir ainda sobre a formação 

dos profissionais de saúde, que aconteça balizado em um viés mais critico e problematizador, 

e menos estigmatizador e sem criticidade, entendendo que a saúde de qualquer individuo está 

dada dentro das complexas relações sociais, colocando o preconceito e a discriminação como 

um dos fatores que acarretam no adoecimento de parte da população LGBT.  
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O perfil dos usuários de um CAPS ADI III: relato de experiência de estágio 

supervisionado em Serviço Social 

 

Alexsandro Carlos da Silva Siqueira 

 

Introdução 

 

Este trabalho é resultado do levantamento de dados como exercício da Disciplina de 

Estágio Supervisionado em Serviço Social e teve por objetivo refletir sobre o perfil dos 

usuários de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Os CAPS são serviços que existem no Brasil desde a década de 1980, configurando-se 

como uma rede substitutiva ao antigo modelo hospitalocêntrico de atenção à saúde 

(BISNETO, 2007). O CAPS ADI III Professor Luiz Cerqueira, situado na cidade do Recife, 

atende crianças e adolescentes usuárias de substâncias psicoativas.  

Segundo a Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, o CAPS III constitui-se em 

serviço ambulatorial de atenção contínua, durante 24 horas diariamente, incluindo feriados e 

finais de semana. Tem como funções, entre outras, a responsabilidade por organizar a 

demanda e a rede de cuidados em saúde mental, bem como regular a porta de entrada da rede 

assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial. Interessante notar que na 

Portaria que normatiza os CAPS não existe nada a respeito de CAPS ADI, apenas AD ou I. A 

modalidade ADI é fruto de uma pactuação municipal e de uma problemática atual da 

sociedade.  

 

 

Metodologia 

 

O levantamento do perfil dos usuários do CAPS Luiz Cerqueira se deu a partir da 

análise do conteúdo das fichas de acolhimento e/ou readmissão de 42 (quarenta e dois) 

adolescentes usuários do serviço que se encontravam ativos (frequentando o serviço) no turno 

da manhã em abril de 2017.  
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Resultados e discussão 

 

A análise dos dados coletados aponta que (71,4%) dos usuários atendidos no serviço 

são do sexo masculino e 25,5% do sexo feminino. A idade varia de 12 a 17 anos, tendo a 

maior parte (69%) entre 15 e 17 anos. Em relação aautodeclaração de cor, hegemonicamente 

se consideram de cor parda (28,5%), preta (11,9%), negra (7,1%) ou morena (4,7%). 

Ninguém se autodeclarou de cor branca e em 47,6% das fichas a informação não foi 

especificada. Quanto à escolaridade, um aspectocomum a muitos usuários é o baixo vínculo 

escolar, caracterizado pela ausência de matrícula e/ou rompimento de vínculo com a 

comunidade escolar, acarretando baixa e descontinuada escolaridade.  

No que tange ao trabalho, pelo público alvo que o CAPS atende, não há usuários com 

vínculos trabalhistas regidos pela CLT. Há, sim, usuários que trabalham na informalidade - 

em situação de trabalho infantil – fazendo “bicos” com carregamento de fretes em 

supermercados, por exemplo.  

Em relação à composição familiar dos adolescentes, 40,4% vivem apenas com a mãe.  

Quanto à moradia, 52% vivem em casa própria, 14%, vivem em casa alugada, 4,7% em 

imóvel cedido, 9,5% residem em abrigo institucional (casas de acolhida e casas de 

semiliberdade) e 4,7% estão em situação de rua.  

No que tange à região de residência, a maior parcela dos usuários (35,7%) reside no 

Distrito Sanitário II e 19% pertencem ao Distrito Sanitário IV. Os Distritos I, VII e VIII 

contam com 11,9% usuários cada um e os Distritos III e V juntos correspondem a 9,4% dos 

usuários atendidos no CAPS. Com a amostragem pesquisada não foi encontrado nenhum 

usuário pertencente ao Distrito Sanitário VI, que abarca os bairros de Boa Viagem, Brasília 

Teimosa, Imbiribeira, Ipsep e Pina. 

Já em relação ao uso de drogas pelos usuários, constata-se que a droga mais usada é a 

maconha (78,5%), seguida da cola de sapateiro (42%) e pelo tabaco (35,7%). Além disso, 

foram encontrados nos prontuários, em menor proporção, uso de loló (16,6%), crack (14,2%), 

cocaína e álcool, ambos com 9,5%. É importante ressaltar que 69% dos adolescentes são 

poliusuários, ou seja, fazem uso de mais de uma droga. O uso de mais de uma droga demanda 

maiores esforços nos cuidados de prevenção e redução de danos, inclusive no tocante ao 

âmbito sexual, pois a depender do modo como as drogas são utilizadas (e de quais drogas são 
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utilizadas concomitantemente), há um aumento no risco de contrair doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs).  

Por fim, outro aspecto que demanda atenção é o fato de mais da metade dos 

adolescentes atendidos no CAPS não estarem vinculados a nenhum programa social, 

evidenciando o “precário sistema de proteção social público no país no contexto da crise mais 

global com que se defrontam as políticas públicas, particularmente as políticas sociais, na 

sociedade contemporânea” (YAZBEK, 2001, p.33).  

  

 

Conclusão 

 

Conclui-se que, de modo geral, o uso abusivo de drogas é o motivo aparente que leva 

os usuários e seus familiares a buscarem atendimento no CAPS, no entanto, o perfil dos 

usuários leva-nos a supor que a relação abusiva com as drogas está relacionada a uma série de 

violações de direitos e vulnerabilidades sociais que perpassam as esferas econômicas, sociais 

e/ou familiares em que vivem. São usuários que, em geral, detém vínculos familiares 

fragilizados (quando não rompidos completamente) e escassez de condições materiais e 

imateriais de sobrevivência, em contextos onde os mais variados tipos de violência se fazem 

presentes. 
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Drogas e Serviço Social: o discurso da mídia impressa pernambucana sobre a maconha 

 

Alexsandro Carlos da Silva Siqueira 

 

 

Introdução 

 

Na última década as drogas têm ocupado cada vez mais espaço na mídia, 

principalmente aquelas consideradas ilegais. A cannabis sativa, popularmente conhecida 

como maconha, é uma droga que tem sido amplamente utilizada há milênios (LARANJEITA 

e NICASTRI, 1996; CARNEIRO, 2005) e ganhou centralidade no debate contemporâneo 

sobre as drogas.  

Em vários países estão sendo promovidos debates fazendo surgir propostas de 

regulamentações diversas tanto na perspectiva da legalização, descriminalização e 

despenalização do consumo. No entanto, no debate sócio histórico brasileiro sobre drogas está 

presente uma gama de posicionamentos moralistas e conservadores sobre as drogas e seus 

usuários, como bem afirma Carlini (2006, p. 4): “o problema das drogas em nosso país tem 

sofrido um julgamento apaixonado, permeado por atitudes moralistas e um tratamento 

policial”. 

A mídia pode influenciar esse processo de maneira positiva ou negativa, uma vez que, 

conforme aponta Miguel (2007, p.403) “uma grande parcela do que sabemos (ou julgamos 

saber) sobre o mundo que nos cerca passa por ela [a mídia]”. Além disso, o autor elucida que 

“a agenda que a imprensa cria também exerce grande influência sobre os tomadores de 

decisões públicas” (MIGUEL, 2007, p.408). Por isso tudo, a abordagem da mídia sobre as 

drogas é um campo de investigação importante para o Serviço Social ao se reconhecer que os 

discursos produzidos pelos meios de comunicação de massa repercutem no cotidiano das 

práticas profissionais dos/as assistentes sociais. 
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Objetivos 

 

O presente trabalho, realizado a partir do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), vinculado à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco (FACEPE), tem por objetivo tecer reflexões acerca dos resultados preliminares 

da coleta de dados de matérias sobre drogas, especialmente a maconha, publicadas pelo Jornal 

do Commercio, entre 2011 e 2015 a fim de desvelar os interesses e contradições dos 

discursossobre drogas, particularmente sobre a maconha, publicizados pelo Jornal e, com isso, 

favorecer a diminuição do estigma em relação aos usuários desta droga.  

 

 

Metodologia 

 

A metodologia da pesquisa emprega técnicas quantitativas e qualitativas. A princípio 

foi realizada uma revisão da literatura referente ao tema central da pesquisa. Em seguida foi 

iniciada a coleta de dados empíricos por meio de consulta aos exemplares diários do Jornal do 

Commercio do acervo do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE). Quando 

identificadas as matérias sobre drogas, estas são catalogadas em planilha com registro dos 

seguintes dados: data de publicação, editoria/página, título, assunto, tipo de droga, autoria e 

observações. Além disso, elas são fotografadas e inseridas em arquivo digital para posterior 

análise discursiva.  

 

 

Resultados e discussão 

 

Dos dados obtidos até o momento, foi possível observar que em 01 (um) ano e 07 

(sete) meses (junho/2013 a dezembro/2014) de matérias revisadas, foram identificadas 529 

matérias relacionadas à temática das drogas, distribuídas com maior ou menor frequência em 

praticamente todas as editorias do Jornal.  

Das 529 matérias encontradas, 129 delas envolvem a maconha (24,3%), quase um 

quarto do total dentre todas as outras drogas, o que evidencia sua importância jornalística. As 
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notícias sobre maconha são publicadas em maior quantidade nas editorias de “Cidades”, 

“Capa dois” e “Brasil”, onde comumente é dada ênfase a notícias baseadas no aspecto 

policial, criminal das drogas. 

No que tange ao enfoque das matérias referentes à maconha, constatamos que a 

maioria está relacionada ao tráfico, seguida por notícias sobre a regulamentação e/ou 

legalização, por debates acerca do uso medicinal e do consumo da droga. Interessante notar 

que o debate sobre o uso medicinal na maconha só passou a ter visibilidade no ano de 2014, 

se adensando no final do respectivo ano.  

 

 

Conclusão 

 

Preliminarmente, pode-se concluir que o enfoque policial e criminal da maconha é 

hegemônico nas pautas do Jornal do Commercio, promovendo o favorecimento de uma 

estigmatização coletiva das drogas pelo medo do caráter autoritário e repressivo das respostas 

dominantes formuladas pelo Estado face à realidade do consumo de drogas, dificultando o 

acesso dos/as usuários/as às políticas públicas de prevenção ou promoção de saúde.  

Não obstante, o fato de cada vez mais países estarem adotando medidas 

antiproibicionistas, sobretudo em relação à maconha, a tendência é que a discussão sobre o 

modelo proibicionista adotado no Brasil tenha maior destaque na mídia. Sendo assim, cabe 

ao/à assistente social, no cotidiano profissional, atuar com base na perspectiva crítica do 

Projeto Ético-Político Profissional na recusa do arbítrio e do autoritarismo e na defesa 

intransigente da liberdade e do direito ao consumo de todas as drogas e ao tratamento 

adequado e humanizado aos/as usuários/as e seus familiares. 
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Zika e microcefalia: saúde ampliada ereforma urbana em pauta 

 

Ana Elisie de Medeiros e Silva 
Silvana Crisostomo 

Anselmo Silva Coelho de Assis 
 

 

Resumo - Em 2015, houve uma epidemia do vírus zika, transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti, dentre os 
demais sintomas e consequências causadas, tomou evidência o nascimento de bebês com microcefalia. Estudos 
realizados comprovaram tal relação. Diante disso, o apelo para erradicação do transmissor através de medidas 
individuais tomou a ordem do dia. As campanhas publicitárias não levaram em conta os determinantes sociais e 
consequentemente o conceito de saúde ampliada. Esta síntese tempor objetivosuscitar a relação entre a 
microcefalia causada pelo vírus da zika e a ausência/precarização do saneamento básico e moradia. Para tal fim, 
utilizamos pesquisa documental e bibliográfica. Através dessas notas, evidenciamos que a propagação da zika 
está diretamente ligada às condições ausentes/precárias de saneamento básico e moradia. Portanto, o combate ao 
mosquito transmissor deve ser feito a partir de uma reforma urbana e articulação entre as políticas urbanas e de 
saúde. 
 
Palavras-chave: Zika. Microcefalia. Saúde ampliada. Reforma urbana. 
 

 

Introdução 

 

Nem tão recente, o mosquito Aedes Aegypti se constituiu em uma ameaça ao país. De 

acordo com o Instituto Oswaldo Cruz, o referido transmissor era um problema desde o início 

do século XX. Atualmente, as doenças trazidas por esse vetor são: dengue, chikungunya e 

zika, nos interessando esta última. Em 2015, houve surtos da doença zika e no mesmo ano o 

nascimento de bebês com microcefalia. A relação entre as doenças foi comprovada por 

estudos realizados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), nos Estados 

Unidos (FIOCRUZ, 2017). 

Quanto ao combate do mosquito vetor, o Ministério da Saúde lançou, constantemente, 

campanhas, a exemplo da chamada “E você, já fez sua parte?”. Nesse bojo de medidas 

individuais está: vedar fontes de armazenamento de água, guardar resíduos sólidos em locais 

secos, utilização de terra nos vasos de plantas em detrimento da água, dentre outras medidas. 

Esse conjunto de ações não são descartáveis, porém são superficiais quando se traz à tona a 

problemática de saneamento básico e moradia no país.  

A presente discussão foi iniciada por um conjunto de indagações de docente, que 

atuou como pesquisadora de campo em pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz-visitou as 
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mulheres mães de bebês com microcefalia e por evidências in loco foi possível suscitar tal 

mediação – e discentes que travaram debates em disciplinas sobre saúde e também questão 

urbana.  

 

 

Objetivo 

 

Analisar a alta incidência dos casos de microcefalia provocados pela zika, a partir do 

conceito ampliado de saúde, relacionando-o aos determinantes sociais com abrangência à 

pauta da reforma urbana.  

 

 

Metodologia 

 

Para desenvolvimento do trabalho nos subsidiamos em análise documental, com dados 

do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco; e análise 

bibliográfica através de Maricato (2016). 

 

 

Resultados e discussões 

 

Entre os anos de 2015 a 2016, o Brasil contou com as alarmantes notificações de 

10.867 casos de microcefalia. Dentre esse dado, o Nordeste ocupou o primeiro lugar em 

notificações, com 7.023 casos e Pernambuco foi o Estado com maior destaque, com 2.259 

(BRASIL, 2016). Quanto à cidade de Recife, a Secretária Estadual de Saúde notificou 152 

casos em 2015, o que a fez ocupar o primeiro lugar das cidades com maiores notificações 

(DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2015).  Diante dessa realidade, cabe nos questionar: por que 

houve uma alta incidência no Nordeste, com destaque especial, para a cidade do Recife? Quais 

medidas seriam possíveis para erradicar o vetor transmissor da zika, uma das causas da 

microcefalia? 
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Ao discutir a política de saúde, deve-se priorizar a incidência dos determinantes 

sociais, considerando assim, a saúde em sua forma ampliada. Nesse debate da microcefalia 

causada pela zika, cabe destaque para as condições de saneamento básico e moradia. 

Aausência ou precarização nosistema de saneamento básicocontribui para o aumento de 

inúmeras doenças, em especial, da propagação do transmissor Aedes Aegypti. “Saneamento 

deveria ser a prioridade. A falta de drenagem de águas fluviais cria os mosquitos. O córrego 

não pode ficar cheio de lixo parado. Por isso, precisamos recuperar rios, córregos. Temos 

poças que não acabam mais [...]” (MARICATO, 2016, p. 31). 

Além do saneamento básico, destacam-se as precárias condições de moradia no país, 

com um intenso déficit habitacional, fazendo com que milhares de famílias se sujeitem às 

moradias em beira de rios, mangues, canais, morros, dentre a crescente favelização. Em 

Recife, 40% da população reside em “aglomerados subnormais” (IBGE, 2010). O órgão em 

questão considera aglomerados subnormais contando com um desses critérios: a) 

“urbanização fora dos padrões vigentes - refletido por vias de circulação estreitas e de 

alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e construções não regularizadas 

por órgãos públicos”; b) “precariedade de serviços públicos essenciais, tais quais energia 

elétrica, coleta de lixo e redes de água e esgoto” (IBGE, 2010, p.18).  

Nesse sentido, a erradicação da zika e microcefalia estão diretamente ligadas à 

necessidade de realização de uma reforma urbana no país. Maricato (2016, p.32) afirma que a 

“reforma urbana é direito à cidade. É a democracia urbana. É a antibarbárie. Reforma urbana 

é a luta de classes reconhecida nas cidades, enquanto palco de relações sociais.” Portanto, 

torna-se necessário combater a proliferação do mosquitoAedes Aegypti e as consequentes 

doenças que o mesmo provoca de forma articulada e setorial. É imprescindível formular ações 

à luz do conceito de saúde ampliada, levando em conta os determinantes sociais e ambientais. 

A reforma urbana deve ser uma pauta reivindicada para erradicação do mosquito e 

consequente fim da microcefalia relacionada à zika. 
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A atuação do assistente social no núcleo de apoio a saúde da família – NASF: demandas 

e desafios cotidianos 

  

Ana Lúcia da Silva Lira15 

Andressa Maria Alves Bezerra16 
 

Introdução 

 

A inserção do (a) assistente social na equipe multiprofissional do Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família (NASF) aconteceu a partir da publicação da portaria Nº 154, de 24 de 

Janeiro de 2008. O NASF foi criado para ser apoio matricial para as equipes de saúde da 

família, objetivando ampliar a abrangência e o escopo das ações na atenção básica, num 

esforço de alcançar maior resolubilidade e integração da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

na rede de serviços fortalecendo a territorialização e regionalização (BRASIL, 2008).  

Assim, a partir da dinâmica de intervenção profissional do Serviço Social no Programa 

de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, as residentes sinalizaram como norte 

de sua pesquisa a necessidade de identificar as demandas e desafios da atuação enquanto 

NASF, situando neste contexto as mediações do concreto pensado, apontando as 

determinações sociais imanentes ao processo, e que se apresentam na efetivação do promover 

o direito à saúde.  

 

 

Métodos 

 

Trata-se de um trabalho qualitativo, de cunho exploratório. Pois tem como objetivo 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato (GIL, 2008). Para realização deste 

trabalho, inicialmente houve uma pesquisa bibliográfica sobre a atuação do Assistente Social 

                                                           
15Assistente Social Residente (R2) de Saúde da Família – COREMU IMIP 
16Assistente Social Residente (R1) de Saúde da Família – COREMU IMIP 
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na atenção básica. Posteriormente, refletimos a partir dos achados e das vivências das autoras 

como residentes do NASF, o que culminou neste trabalho. 

 

Resultados e discussão 

 

A atenção básica tem como objetivo desenvolver uma atenção integral que impacte na 

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades. Para tal, conta com o apoio do NASF formado por uma equipe 

multiprofissional. Neste sentido, o (a) Assistente Social que faz parte deste núcleo necessita 

atingir o objetivo da atenção básica, pautando-se no projeto ético-político profissional que tem 

como valor ético central a liberdade, compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena 

expansão dos indivíduos sociais, buscando uma nova ordem social, sem dominação e/ou 

exploração (NETTO, 1999).  

Assim, surgem diversas demandas para o (a) Assistente Social no território de atuação 

do NASF, dentre elas podemos elencar: orientações sobre benefícios assistenciais e 

previdenciários (Programa Bolsa família, emissão de documentação básica, benefícios 

eventuais, aposentadorias e licenças, Benefício de Prestação Continuada – BPC, dentre 

outros); encaminhamentos para a rede socioassistencial e de saúde (CRAS, CREAS, Distrito 

Sanitário e outros); notificação e intervenção nos casos de suspeita e/ou confirmação de 

violência; matriciamento com a rede de serviços a fim de garantir a integralidade do cuidado. 

A atuação do profissional não pode se esgotar nos aspectos micro, mas deve a partir do que é 

posto (aparente), realizar as devidas aproximações para atingir a essência dos fatos. Realizar 

as devidas mediações para um fazer profissional competente, é uma tarefa árdua, pois são 

diversos os desafios a enfrentar. 

 As áreas atendidas pelo NASF têm como característica a vulnerabilidade, são 

territórios que em sua maioria dispõem de pouca infraestrutura, alto índice de uso e venda de 

drogas, violência, desemprego e ausência de equipamentos sociais. O trabalho do Assistente 

Social depende do bom funcionamento da rede e da efetivação/ampliação das políticas 

sociais, o que no contexto atual vem sofrendo redução e sucateamento, numa lógica 

neoliberal, onde se diminui os gastos com o social e amplia para o capital (NETTO, 1993). 

Destarte, é indispensável que o profissional de Serviço Social que atua na saúde esteja na luta 
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pela efetivação dos direitos sociais. Para tal, necessita unir forças com os demais setores, 

numa prática que não se reduza ao campo da saúde, com o objetivo de efetivar um 

atendimento integral como previsto na Lei nº8080/90.  

 

 

Conclusão 

 

Devem-se superar as atuações fragmentadas e buscar estruturar uma rede de atenção 

do cuidado, que rompa com a lógica de encaminhamentos desarticulados. Contudo, atar os 

nós para se formar de fato uma rede, onde os sujeitos possam transitar de forma eficiente é um 

dos grandes desafios que o Assistente Social enfrenta no seu fazer profissional. 
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O programa de tratamento fora de domicílio - TFD e os desafios para o acesso pelos 

usuários do SUS numa perspectiva de direito 

 

Anaclaudia Dias Vieira 
 Maria Aparecida Nery Da Silva Nogueira 

 

 

As inquietações e as reflexões sobre as dificuldades de acesso dos usuários do SUS ao 

Programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD em um ambulatório especializado de um 

hospital de alta complexidade, identificadas por uma assistente social, serviram de base para a 

construção deste trabalho. Estruturado a partir do registro de depoimentos e da observação 

cotidiana nos atendimentos realizados que traziam à tona a problemática da negação de 

direitos e a falta de informação sobre o funcionamento do Programa. A exposição do tema, 

pouco discutido e investigado, com a identificação das variáveis que compõem e interferem 

na problemática da concessão do TFD, a fim de provocar o debate e a reflexão, constituem o 

objetivo deste trabalho. 

 O estudo utiliza-se de uma abordagem qualitativa que, de acordo com Richardson 

(2009, p. 80), essa metodologia permite: Descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 

por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, 

em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos. Neste sentido, possibilita compreender os dilemas e as dificuldades de acesso ao 

programa TFD que os usuários enfrentam durante o processo de tratamento da saúde. A 

pesquisa foi constituída como relato de experiência em um ambulatório de alta complexidade 

do Recife, que atende a usuários, cujo perfil predominante apresenta: vulnerabilidade 

socioeconômica, baixo nível de escolaridade e acesso a informações; sendo oriundos de 

diversos municípios do interior de Pernambuco e outros estados.  

O Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) é um direito do cidadão e um 

dever do Estado, em conformidade com a Constituição Federal de 1988 que garante o acesso 

universal e integral aos cuidados de saúde. A Portaria SAS/MS nº 055 de 24/02/1999, dispõe 

sobre o TFD no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando aos usuários desse 

sistema, o acesso ao transporte e a ajuda de custo, quando esgotados todos os meios de 
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tratamento no município onde reside, desde que o local do atendimento esteja, a pelo menos, 

50 km de distância. Oferece direito a acompanhante para crianças, adolescentes, pessoas com 

deficiência, idosos e àqueles que por sua condição de saúde não conseguem se deslocar 

sozinhos. 

 As dificuldades enfrentadas pelos usuários no acesso e utilização do Programa se 

relacionam a práticas de clientelismo, desinformação e uma legislação inconsistente, que 

deixa brechas na sua execução. Sabendo-se que ainda prevalece a prática clientelista, apesar 

da universalidade no direito à saúde, foi possível observar que alguns usuários procuram por 

vereadores para atender a demanda transporte, quando negada pelo poder público e estes o 

concedem como benesse e barganha política. “Os vereadores, algumas vezes apoiados por 

deputados, desenvolvem ações na área de saúde, com intensa exploração do clientelismo, 

diante de situações de doença que, geralmente fragilizam as pessoas, emocional e 

fisicamente.” (VIEIRA, p. 03, 2002).  

A partidarização e a perseguição política foi outra variável identificada, em situações 

que se referiam a entraves e a negação do direito àqueles não correligionários dos gestores. A 

desinformação dos usuários sobre a existência do Programa e a concepção de que este 

significa um favor ofertado pelo gestor público, foi mais um fator evidenciado que resulta na 

falta de adesão e/ou na continuidade do tratamento de saúde. Outro aspecto que se destacou 

no estudo foi a inconsistência da legislação do TFD. Conforme determina o Art. 5° da 

Portaria/SAS/Nº055 (BRASIL, 1999), está sob a responsabilidade das secretarias estaduais e 

municipais de Saúde “(...) o estabelecimento de critérios, rotinas e fluxos, de acordo com a 

realidade de cada região e definição dos recursos financeiros destinados ao TFD”. Este 

determinante legal leva as respectivas secretarias a criarem normas e rotinas próprias sem que 

haja controle e fiscalização sobre as condições oferecidas, como ocorre na decisão de oferecer 

Casas de Apoio, sem infraestrutura e alimentação adequada, em substituição ao pagamento da 

ajuda de custo, sem que isso esteja previsto na legislação. Diversas ocorrências sobre o 

pagamento da ajuda de custo após a realização das viagens, também foram relatadas. Muito 

dos casos, só sendo liberados, via Ministério Público, refletindo assim, a má administração do 

Programa. 

 É necessário romper com a lógica clientelista no acesso ao transporte, em 

contraposição ao conceito ampliado de saúde, identificando-o como um determinante social e 
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condicionante da saúde. Nessa perspectiva, cabe ao profissional de Serviço Social, facilitar e 

ampliar o acesso ao programa TFD, democratizar informações com os usuários, orientando-os 

na mobilização e organização, na luta pelos seus direitos, a fim de contribuir na construção de 

uma consciência social sobre a saúde. 
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A determinação social do HIV/AIDS em Pernambuco: uma reflexão a partir do estágio 

obrigatório no Hospital Correia Picanço 

 

 Arielle Galindo Torres 
Eduardo Reis Barbosa da Silva 

Elaine Albuquerque de França Monteiro 
Jacqueline Ribeiro dos Santos 
Nicoli Viegas Coelho da Silva 

 
 

Resumo - Este trabalho apresenta alguns elementos da realidade que contribuem na reflexão sobre os impactos 
da determinação social do HIV/AIDS em Pernambuco, à luz do quantitativo de óbitos em 2016 no Hospital 
Correia Picanço. Entendendo o HIV/ AIDS como uma expressão da questão social, essa epidemia expõe 
tendências que potencializam a vulnerabilidade de alguns segmentos sociais. 
 
Palavras-chave: Determinação social. HIV/AIDS. Mortalidade. 
 

 

Introdução 

 

Este trabalho visa fomentar a discussão em torno da determinação social do 

HIV/AIDS em Pernambuco a partir da vivência de estágio no Hospital Correia Picanço – 

HCP, instituição vinculada à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, e refletir sobre 

como esses determinantes incidem na ocorrência de óbitos dos/as usuários/as do HCP. 

 

Objetivo 

 

Analisar os determinantes sociais da epidemia de HIV/AIDS em Pernambuco a partir 

do quantitativo de óbitos no ano de 2016 no Hospital Correia Picanço, e refletir sobre como 

esses determinantes incidem na ocorrência de óbitos dos/as usuários/as do HCP. 

  

Metodologia 

 

A reflexão desenvolvida pautou-se pela perspectiva materialista histórico - dialética, 

tendo como eixo norteador a abordagem sobre os determinantes sociais de saúde. As análises 
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de caráter qualitativas e quantitativas foram extraídas de fontes bibliográficas, documentais e 

sites de domínio público. 

 

 

Resultado e discussão 

 

A epidemia do HIV/AIDS chega ao Brasil na década de 1980, mesmo período em que 

ocorria o processo de redemocratização e de mobilização dos movimentos sociais para 

construção de uma política pública de saúde. Ainda nesse contexto, algumas ações pontuais do 

Estado foram realizadas, especialmente pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, tendo 

a esfera federal quase nenhuma participação. 

 A partir da década de 1990, no entanto, quando há uma reorganização do Programa 

Nacional de Enfrentamento à AIDS, com recursos vindos principalmente do Banco Mundial, 

é que se encontram “[...] esforços da sociedade civil, estados, municípios e esfera federal, em 

buscar ações conjuntas para reconstruir uma resposta nacional à epidemia da AIDS [...]” 

(PARKER, 1997, apud SANTOS, 2014, p. 26). Ainda na mesma década, precisamente em 

1996, a Lei 9.313/96, criada pelo poder executivo federal, garantiu o acesso universal à 

terapia antirretroviral, sendo o Estado, através do Ministério da Saúde, o responsável em 

garantir o tratamento medicamentoso. 

Embora tenha havido uma ação mais organizada do Estado no enfrentamento à 

epidemia, inclusive com a criação de serviços especializados e campanhas, simultaneamente, 

adentra no Brasil o receituário neoliberal que impacta profundamente as políticas sociais, num 

processo de redução, seletivização e precarização, características essas que vêm se 

intensificando no momento atual. 

A epidemia de HIV/AIDS aqui entendida como uma expressão da questão social, ou 

seja, “[...] que expõe a exploração decorrente das relações capitalistas [...]” (VIERA et.al., 

2014, p.197) se manifesta nos 136.945 casos de HIV notificados entre os anos de 2007 a 2016 

no Brasil (BRASIL, 2016). Esses dados devem estar situados no debate dos determinantes 

sociais do processo saúde- doença, articulando, simultaneamente, a intervenção do Estado. 

A AIDS configura-se como um problema de saúde pública e apresenta algumas 

tendências, como a feminização, juvenização, interiorização, pauperização e vulnerabilidade 
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de idosos (GUEDES; SOUZA, 2009). Esses dados se alinham com o que está posto no 

Boletim Epidemiológico (BE) de HIV/AIDS no Brasil, bem como ressalta a baixa 

escolaridade das pessoas soropositivas. De acordo com o documento, somente em 2015 houve 

12.298 casos de óbitos decorrente da AIDS, sendo 21,1% deles concentrados na região 

nordeste. Nesse mesmo ano, foram registrados 619 óbitos em Pernambuco, segundo o último 

BE de HIV/AIDS em Pernambuco. 

No Hospital Correia Picanço (HCP), instituição que é referência na assistência ao 

tratamento de pessoas soropositivas em Pernambuco, foi realizado um estudo a partir dos 

dados constantes nas fichas sociais do Serviço Social. A análise desse instrumental apontou 

que num total de 129 casos de óbitos por AIDS no ano de 2016, 70% dos casos ocorreram em 

homens e 30% em mulheres, confirmando uma tendência já apresentada pelo BE do 

HIV/AIDS em Pernambuco entre os anos de 1983 a 2015. Em relação à escolaridade, este 

mesmo boletim aponta uma média de 42% de homens e 53% de mulheres com nível de 

escolaridade inferior ao nível fundamental. No HCP, o estudo realizado demonstrou que o 

percentual dos pacientes com escolaridade inferior ao nível médio e que foram a óbito em 

2016 foram de 69% para os homens e 72% para as mulheres.  

 

Conclusão 

 

No conjunto de evidências apresentadas, observa-se que a baixa escolaridade é reflexa 

da pauperização, considerada uma determinação social no contexto do avanço da epidemia 

nos últimos anos no Brasil e em Pernambuco, refletindo-se, consequentemente, no Hospital 

Correia Picanço. 
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A atuação do assistente social no âmbito hospitalar 

 

Camila Barros Nunes 
Marcicleide Silva Araujo 
Marta Santiago de Lima 

 
Introdução 
 

O papel do assistente social no âmbito hospitalar, através da sua trajetória de inserção 

na saúde, percorrendo todo o processo histórico da política de saúde até chegar ao SUS.  A 

reforma sanitária surge em meio à instabilidade da saúde. Esse processo gerou a construção 

do SUS, Sistema Único de Saúde, que passa a ser analisado como a maior política de inclusão 

social no País, a partir da constituição de 1988. Com o ajuste Neoliberal, há dois grandes 

projetos em disputa no campo da política de saúde: O da reforma sanitária e o projeto 

denominado de saúde privatista. O Serviço Social nesse período era voltado mais 

especificamente, para a área clínica, ou seja, era um “Serviço Social Médico”, pautado na 

assistência curativa. Dentro dos limites e possibilidades da profissão, cabe evidenciar o peso 

das organizações e prestação direta dos serviços dessas políticas e no caminho que elas 

percorrem, em relação à Política de Saúde. 

A hipótese desse trabalho, para a construção de uma possível resposta sobre as 

delimitações das atribuições do Serviço Social no âmbito hospitalar. 

 
 
Objetivo 
 

 O objetivo é refletirmos sobre a atuação do Assistente Social, avaliar por meios de 

dados já existentes na literatura a importância dessa atuação e, iniciar uma discussão a partir 

do resultado final da pesquisa, em se tratando do método de pesquisa utilizado pelas autoras, a 

partir do método histórico dialético, levando em consideração as suas especificidades, 

estrutura e dinamismo. Vivenciando uma troca significativa para o processo de construção do 

fazer profissional. 
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Resultado e discussão  
 

Ao analisar o contexto histórico não foi possível deixar de mencionar o movimento de 

reforma sanitária e a construção do SUS, que se deu em um momento de instabilidade 

política, econômica e cultural. Nesse período o sistema público de saúde era regulado pelo 

Estado e voltado para os trabalhadores formais que contribuem com a previdência social, aos 

demais cidadãos restavam à assistência filantrópica da caridade e da benevolência das 

primeiras Damas.   

Esses serviços de saúde eram chamados de convênios empresas. Mesmo com a criação 

de tantos órgãos, o sistema de saúde é marcado por uma crise de recursos e pela aparente, 

fragilidade e incapacidade de ação do ministério da saúde. As lutas sociais em favor da 

democratização da saúde era a grande proposta dos movimentos sociais. O projeto de reforma 

sanitária passa a se espalhar por todos os setores da sociedade e a ganhar força na luta por 

melhores condições de assistência a saúde. Em 1986 ocorreu a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, propondo um modelo de proteção social com a garantia do direito a saúde integral, 

como resultado das condições e de forma de organização da produção na sociedade e das 

desigualdades nela existentes. Grande parte das ideias incorporadas à nova Constituição 

Brasileira promulgada em 1988, partiram da Conferência Nacional de Saúde. 

 O SUS Sistema Único de Saúde passa, a fazer parte da Constituição cidadã de 1988 e 

a ser analisado como a maior política de inclusão social no País. Em 19 de setembro de 1990 é 

sancionada a Lei 80.80, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. No artigo segundo diz que a saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Essa 

normativa propôs a consolidação do Sistema Único de Saúde, que deve garantir ao cidadão 

um atendimento de forma integral. Visando intermediar essa garantia acontece a inserção do 

profissional de Serviço Social na saúde, que demarcou esse espaço de tal forma que segundo 

dados do congresso catarinense de assistentes sociais de 2013, o maior número de assistentes 

sociais em atuação encontram se inseridos no campo da saúde. Com a colaboração do CFESS 

em 2008 ao instituir os Parâmetros para Atuação do Assistente Social na Saúde com a 

finalidade de referencia a intervenção desses profissionais nesta área. 
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Em 26 de março de 2008, é publicada a portaria CFESS n. 10, que institui o Grupo 
de Trabalho Serviço Social na Saúde, composto por um representante do CRESS de 
cada região do país e cinco conselheiros do CFESS. Devido a alterações na 
composição do GT, é publicada a Portaria CFESS n. 2, de 26 de janeiro de 2009. 
(BRASILIA 2010) 

Analisando o serviço social na saúde, depara-se com os avanços e as lacunas que a 

profissão obteve na década de 80, onde se alcançou uma maturidade acadêmica. (NETTO 

1996). 

Levando a uma atuação pautada no código de ética da profissão , assim como na Lei 

que regulamenta a mesma,as garantias que as prerrogativas e as dimensões jurídicas, políticas, 

asseguram o profissional atua dentro da esfera da saúde com delimitações claras de suas 

atribuições e competências. (BRASIL 2010). 

Segundo os parâmetros para atuação dos assistentes sociais na saúde encontram quatro 

eixos para essa atuação: Atendimento direto ao usuário; Mobilização, participação e controle 

social; Investigação, planejamento e gestão; Acessória, qualificação e formação profissional. 

Dentro desses eixos o profissional de serviço social deve atuar de forma ética,comprometido 

com suas atribuições , em parceria com os demais profissionais em seu campo de atuação. 

 
 
Conclusão 
 

A regulamentação do SUS, em 1990, pelas Leis Orgânicas 8.080/90 e 8.142/90 trouxe 

novas perspectivas para a área da saúde, como a ampliação do conceito de saúde, que passou 

a considerar fatores como “a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, 

o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais” 

como condicionantes e determinantes da saúde. Porém se observa ainda a distância entre o 

SUS real e o SUS constitucional, essa distância, deve ser um desafio para o profissional de 

serviço social, onde o mesmo deve buscar meios de intermediar os direitos já conquistados 

pela sociedade, diante de uma conjuntura de desmonte social. A saúde é um espaço de 

conflito onde a atuação do assistente social é imprescindível, na área de gestão e planejamento 

da saúde. 
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Carla Alves dos Santos 
Euristânia Trajano Teófilo de Lima 

Joseneide Costa Soares 
Aline Cristine do Rêgo Reis 

Diego de Sousa Dantas 
Silvana Alves Pereira 

 
 

Resumo - O respectivo trabalho trata-se de um relato de experiência de uma atividade desenvolvida pelo Serviço 
Social, durante a II Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho de um hospital-escola localizado no 
interior do Rio Grande do Norte. A intervenção aconteceu no mês de agosto de 2016 e teve como objetivo 
proporcionar um canal de participação democrática através de uma Roda de Conversa, incentivando a reflexão 
sobre a saúde do trabalhador no ambiente hospitalar, bem como estimular os trabalhadores a analisarem 
criticamente o mundo do trabalho. A intervenção proporcionou a verbalização das inquietações vivenciadas no 
cotidiano dos trabalhadores da instituição.  
 
Palavras - chave: Saúde do Trabalhador. Ambiente Hospitalar. Serviço Social. 
 
 
Introdução 
 

A saúde do trabalhador está inscrita na Constituição Federal de 1988 e na Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, através da Portaria nº 1.823, de 23 de 

agosto de 2012, a qual define os princípios, diretrizes e estratégias da atenção integral à saúde 

do trabalhador no âmbito do SUS. Nesse sentido, “as ações que remetem a saúde do 

trabalhador devem estar centradas na promoção, prevenção e assistência, voltada para o 

sujeito trabalhador que sofre, adoece e se acidenta” (IENTZ, 2012, p.48).  A lógica de 

organização do trabalho no ambiente hospitalar estar direcionada para fragmentação dos 

processos de trabalhos, de forma setorial de acordo com os turnos de trabalho, em que as 

categorias profissionais são escaladas em regime de plantão. Sendo esse um fator 

determinante para o adoecimento dos trabalhadores da saúde. O Assistente Social enquanto 

trabalhador, inserido na divisão social e técnica do trabalho na sociedade capitalista, é 

requisitado historicamente para intervir nas contradições sociais e na luta de classes. Dentre as 

várias abordagens de atuação do Assistente Social na saúde está a de “tentar construir e/ou 

efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores da saúde, espaços nas unidades que 

garantam a participação popular e dos trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas” 

(CFESS, 2010, p.40). Portanto, a atuação do Serviço Social na saúde do trabalhador está 
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voltada para atuação na perspectiva da mediação, considerando as necessidades dos 

trabalhadores, ao passo em que busca intervir diretamente nos determinantes das questões 

individuais e coletivos. Contudo, é necessário destacar que essa atuação profissional exige um 

referencial teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político que possa oferecer 

subsídio para uma atuação crítica e reflexiva direcionada a atender aos interesses da classe 

trabalhadora (OLIVAR, 2010).  

 

Objetivo 

 

Relatar uma experiência de intervenção do Serviço Social junto aos trabalhadores de 

um hospital escola.  

 

Metodologia 

 

Trata-se de um relato de experiência de uma atividade desenvolvida pelo Serviço 

Social com base no Método da Roda, no período de 23 a 26 de agosto de 2016. Participaram 

da ação, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Assistentes Sociais, Psicólogos, 

Nutricionistas, Fisioterapeutas, funcionários do Setor Administrativo, Pedreiros, Auxiliares de 

Serviços Gerais, dentre outras. Todos de diferentes vínculos empregatícios.  

 

Resultados e discussões 

 

Na ocasião os trabalhadores expuseram várias questões que perpassam e inquietam o 

seu processo de trabalho, bem como aspectos que os motivam a trabalhar no hospital escola. 

Dentre os fatores motivadores, foram apontados pelos trabalhadores, o fato de ensinar e 

aprender que é proporcionado no cotidiano de um hospital escola. Com relação aos aspectos 

desmotivadores ao ambiente de trabalho, os trabalhadores evidenciam o tratamento 

diferenciado entre as profissões. Os trabalhadores relataram ainda insatisfação com a 

rotatividade dos postos de trabalho e os frequentes remanejamentos que ocorre na instituição, 

sem o diálogo com o trabalhador e que seus anseios não são ouvidos ou atendidos pelos 

gestores, salvo exceções de algumas categorias profissionais, afeta negativamente as relações 
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interpessoais no trabalho e a construção coletiva do processo de trabalho. Foi sugerido uma 

maior frequência desse tipo de ação e a participação do corpo gestor da respectiva instituição 

nesses momentos de discussão. Ressalta-se a importância da multiplicação desses espaços de 

rodas de conversas, para favorecer o diálogo entre trabalhadores e gestores, contribuindo 

assim para a otimização dos processos de trabalho e a valorização dos respectivos 

trabalhadores. Destacamos que os trabalhadores foram bastante participativos durante a roda, 

verbalizaram suas inquietações e demandas, assim como a sua realização profissional em estar 

inserido em um hospital escola. Porém, sinalizamos a necessidade de criação de espaços de 

discussão e maior ocupação desses, por parte dos trabalhadores, sobretudo, na construção e 

manutenção da cultura de participação social para a reivindicação dos direitos da classe 

trabalhadora. 
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Atuação do assistente social no ambulatório de transplante renal: um relato de 

experiência da residência multiprofissional 
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Resumo - O presente relato é fruto da vivência no ambulatório de transplante renal de um Hospital Universitário 
localizado na capital do Estado do Rio Grande do Norte, durante o programa de residência multiprofissional em 
saúde. O objetivo desse trabalho é compartilhar a atuação do Assistente Social junto aos usuários pré e pós 
transplantados. Essa experiência possibilitou identificar o contexto social em que os usuários estão inseridos, e a 
articulação do trabalho do Assistente Social com a rede intersetorial. Por fim, contribuiu para conhecer como os 
determinantes sociais interferem na saúde dos usuários.  
 
Palavras - chave: Atuação Profissional. Ambulatório de Transplante. Relato de experiência.  
 
 
Introdução 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada pela alteração da função renal, que na 

maioria das vezes não apresenta sintomas durante o período da evolução da doença, o que 

dificulta o diagnóstico precoce (BRASIL, 2014). A alternativa de tratamento para a DRC é a 

hemodiálise, diálise e posteriormente o transplante renal. O transplante apesar de exigir 

cuidados contínuos, permite uma melhor qualidade de vida aos portadores dessa patologia, ao 

passo que proporciona uma maior liberdade para devolver as atividades da rotina diária. O 

Assistente Social atua na perspectiva interdisciplinar, atendendo as demandas sociais dos 

usuários que chegam na instituição de saúde, além de contribuir na democratização das 

informações relacionadasa rede de políticas sociais, bem com buscando aampliação do acesso 

aos serviços de saúde (BRASIL, 2010).  

 
 
Objetivo 

 

Relatar a experiência vivida da atuação da Assistente Social em umambulatóriode 

transplante renal.  
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Metodologia 

 

Trata-se de um relato de experiência de uma Assistente Social, Residente do Programa 

de Residência Multiprofissional em Saúde, vivenciada em um ambulatório de transplante 

renal de um Hospital Universitário do Rio Grande do Norte. Esta vivência ocorreu durante o 

mês de Junho de 2017.  

 
 
Resultados e discussões  

 

A atuação da Assistente Social nesse cenário é direcionada para análise do contexto 

social em que o usuário portador de DRC está inserido, sendo realizada uma avaliação social 

através do instrumental técnico, entrevista social, a qual é anexada ao prontuário do usuário. 

Dessa forma, o atendimento social objetiva identificar o usuário, o seu contexto sociofamiliar, 

os aspectos relacionados ao acesso aos serviços a saúde e rede de políticas sociais, ou seja, 

busca identificar suas condições de vida e seu impacto na saúde do pré e pós transplantado, 

uma vez que esse profissional procura compreender como os determinantes sociais da saúde 

interferem no tratamento, traçando planos e projetos de intervenção para auxiliar no sucesso 

do tratamento.  

Durante a avaliação são prestadas orientações em relação aos direitos sociais da pessoa 

com DRC. Nesse sentido, acontece um acompanhamento social contínuo com os usuários e 

suas famílias, possibilitando uma maior aproximação no que diz respeito às condições sociais, 

além de fazer contato intersetorial para efetivação dos direitos sociais, sendo realizados 

encaminhamentos solicitando providencias na melhoria das condições sanitárias e 

habitacional para que o usuário disponha das condições necessárias para realização do 

procedimento, especialmente no pós transplante, bem como orientação e encaminhamento 

para acesso ao transporte, conforme legislação municipal de Natal, intermunicipal e 

interestadual. A legislação municipal nº 185/2001 estabelece à dispensa do pagamento de 

tarifa no sistema de transporte coletivo para pessoas com doenças crônicas, assim como a lei 

10.054/2016 que assegura a gratuidade no transporte intermunicipal para pessoas que estejam 

em situação de hipossuficiência econômico-financeira. Além disso, é realizada uma reunião 
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mensalmente entre a equipe multiprofissional os usuários e seus familiares, a reunião tem 

como objetivo explicar cada passo para a realização do transplante renal e os cuidados pré e 

pós-cirúrgicos, inclusive domiciliares.  

Na ocasião todos os participantes expõem suas principais dúvidas em relação ao 

processo. A equipe multiprofissional é composta por: Assistente Social, Dentista, 

Enfermeiras, Farmacêutico, Médicos, Psicólogae Nutricionista. É realizada discussão de casos 

semanalmente entre o serviço social e a psicologia, e quando necessário com os demais 

profissionais da equipe. O atendimento ambulatorial realizado pelo Assistente Social acontece 

duas vezes por semana no período da manhãe, segue uma agenda de quatro atendimentos por 

dia de atendimento, esse número reduzido se justifica pela necessidade de prestar uma escuta 

qualificadas as demandas sociais dos usuários e seus familiares. 

Para finalizar, ressaltamos que essa experiência possibilitou conhecer a importância do 

trabalho do Serviço Social na política de saúde, uma vez que essa profissão contribui para a 

defesa da política pública de saúde e para efetivação dos direitos sociais dos usuários 

atendidos no respectivo hospital.  
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Introdução  
 

Com a consolidação e instituição do Sistema Único de Saúde, na Constituição Federal 

de 1988 e com as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a saúde passa ser um direito da população e 

dever do Estado.  A assistência em saúde deve atingir todos os níveis (baixa, média e alta 

complexidade) e âmbitos (atenção básica e hospitalar) de forma integral, universal e gratuita. 

Para a efetivação dos princípios do SUS é necessária a existência de uma rede de assistência 

bastante complexa que entenda a particularidade do infinito que envolve o processo de saúde, 

doença e seus determinantes.  

Atualmente, com todas as dificuldades, o SUS oferece assistência à população em 

todos os níveis e âmbitos. Contudo, uma vez inserido nos serviços de saúde e iniciado o 

tratamento adequado não quer dizer que o usuário irá conseguir passar pelo tratamento sem 

dificuldades. Isto por que, muitas vezes, a rede que atende às diversas necessidades de saúde 

do usuário também atravessa dificuldades, seja de gestão, recursos, superlotação, falta de 

profissionais, etc.   

Uma realidade importante a ser considerada, é a dos pacientes com doenças graves e 

que não se beneficiam mais de tratamentos curativos, os usuários em cuidados paliativos 

(CPs) do SUS. Em sua maioria, suas necessidades sociais estão atreladas às suas necessidades 

de saúde, pelo fato de que, segundo a perspectiva dos cuidados paliativos, a dor é uma 

expressão do seu estado espiritual, emocional, social, econômico, familiar, dentre outros 

fatores e por isto é considerada em sua totalidade, a dor total.  

A atuação do assistente social neste contexto se faz extremamente importante, pois 

busca amenizar a dor total do usuário em cuidados paliativos por meio do acesso dele e de sua 

família às políticos públicos e direitos sociais existentes na rede de assistência. Observa-se, o 
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despreparo desta rede em ofertar os serviços adequados às necessidades peculiares destes 

usuários acarretando no não atendimento às necessidades, piora da dor total e 

consequentemente da sua qualidade de vida e estado de saúde.   

No nível mais local se observa que o desenvolvimento dos cuidados paliativos no 

Brasil ainda acontece de maneira incipiente, pois as ações ocorrem de maneira variada no 

país. Não ocorre de maneira única e pré-estabelecida, mas cada Estado desenvolve a sua 

forma de fazer cuidados paliativos a partir de sua própria rede de saúde. (ANDRADE, 2007). 

No contexto nacional, o debate dos cuidados paliativos se insere na década de 1980, 

época que o país passava por uma reorganização social, democrática, política, econômica, que 

influenciou diretamente a construção de sua rede de serviços. O produto de tal processo foi a 

existência de aparelhos sem articulação entre si, concentrados em algumas regiões, muitos dos 

quais postos em funcionamento sem a elaboração de protocolos e manuais que fossem base 

para o desenvolvimento da prática paliativista (MACHADO, 2009 apud Figueiredo, 2006; 

Maciel, 2006).  

O movimento na área de Cuidados Paliativos no Brasil iniciou-se na década de 1980 
com os primeiros serviços organizados no Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa 
Catarina. Os registros da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) 
apontam o surgimento dos Cuidados Paliativos na década de 1980, e um 
crescimento significativo a partir do ano 2000, com a consolidação dos serviços já 
existentes e a fundação de outros. (Nickel ET alii; 2016; p. 2). 

 
O objetivo principal deste estudo é mostrar a atual organização da rede de atenção a 

que os pacientes em cuidados paliativos do SUS acessam e de que forma a integralidade é 

posta neste contexto. A metodologia utilizada é baseada em relato de experiência vivenciada 

por assistentes sociais residentes em cuidados paliativos agregada à pesquisa bibliográfica 

sobre o tema. 

O cuidado paliativo precisa aparecer de uma maneira global como serviços contínuos 

da rede de saúde e como desafio da gestão política do SUS para sua efetivação de maneira 

integral e universalizada. Tendo em vista o aumento da expectativa de vida da sociedade, a 

expansão das doenças crônicas e incuráveis (que se configuram em aspectos que trouxeram a 

demanda ainda mais explicita dos CPs) como parte inerente do serviço de saúde. (SILVA; 

SILVEIRA, 2015).  

Os CPs têm de estar presentes em programas que estabeleçam bases técnicas, para que 

assim possa ocorrer uma discussão do desenvolvimento de uma política nacional de CPs que 
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possa estar interligada a rede de suporte, como a política de previdência, de assistência social, 

políticas de habitação, nas quais possam possibilitar atendimento integral, trazendo para o 

âmbito nacional uma discussão multisetorial das políticas brasileiras.  

Diante disso, os CPs precisam ser vistos como ação do direito integral a saúde, que 

não devem ser desenvolvidos sob a forma tratamentos complementares, mas sim, um direito 

que o usuário do SUS, tenha a possibilidade de acessar de maneira macro e micro, 

respeitando-se as determinações do processo saúde-doença (SILVA; SILVEIRA, 2015).  
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A importância do assistente social no atendimento a usuários em cuidados paliativos 

 

Clara Isabel Nóbrega Saturnino 

Eduarda Lima Mendes 

Maria Tamires Sabino de Mota Silveira 

 

Introdução 

 

A ação profissional do Assistente Social para os Cuidados Paliativos – CPs se 

determina em um sentido voltado para o usuário que apresenta essa indicação, 

potencializando o seu direito de ter qualidade de vida, de ter suas vontades respeitadas e da 

condução do seu tratamento ser voltado inteiramente à perspectiva de ter direito de exigir o 

que lhe é de direito.  

Diante dessa determinação os CPS vão depender de uma abordagem multiprofissional, 

a qual será necessária para que, se desenvolva uma assistência de qualidade e sistêmica para 

os pacientes que se encontram sem possibilidade de cura e para os seus familiares 

(OLIVEIRA; SILVA, 2009). 

Nesse contexto objetivo que apresentamos é pontuar a importância do papel do 

Assistente Social junto aos usuários em CPs. Os aspectos metodológicos o estudo consiste em 

uma revisão de literatura. Dessa forma, A revisão da literatura é indispensável para definir 

bem o problema, mas também conhecer uma ideia precisa sobre o estado atual dos 

conhecimentos sobre um dado tema (BENTO, 2012).  

É importante destacar que o Serviço Social se encontra dentro do rol das profissões do 

campo da saúde e que é reconhecido no plano legal como através da legitimação social das 

suas ações profissionais (MIOTO; NOGUEIRA, 2009).  

A ampliação do conceito de saúde fez com que “O discurso do reconhecimento da 

saúde como um direito social e um dever do Estado ultrapassassem uma abordagem limitada e 

centrada em um discurso acrítico e normativo” (NOGUEIRA; MIOTO, 2006). Esse novo 

conceito fez com que o Assistente Social ganhasse espaço e se fortalecesse dentro do campo 

da saúde.  
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Nessas perspectivas o Assistente Social se insere na produção de ações dentro dos 

serviços de CPs, participando de uma equipe multiprofissional, na qual será responsável pelas 

orientações aos usuários, familiares e rede de suporte social (ANDRADE, 2012). 

O atendimento direto aos usuários faz parte da atuação do Assistente Social no âmbito 

da saúde. Nisso as ações que predominam são as socioassistenciais, as socieducativas e 

interdisciplinar, cada ação norteia a atividade laboral do Assistente Social e cada uma é 

interligada a outra, integrando assim, um atendimento em rede onde ocorre uma integração do 

processo coletivo do trabalho em saúde (CFESS, 2010).  

Diante do exposto as ações com os usuários determinam-se na potencialização do 

acesso ao direito, como exposto no início exigir o que é de direito do usuário a rede de 

suporte, que consiste no INSS, nas políticas da Assistência Social, na rede básica de saúde, 

todas as políticas que formam a rede de suporte.  

Dessa forma a atuação do Assistente Social junto aos usuários em CPs e também junto 

aos seus familiares, configura-se inicialmente no ouvir, no estabelecimento de um vínculo que 

norteará todas as ações que esse profissional desempenhará, pois o mesmo está capacitado 

para um processo de escuta e de entendimento dos objetivos sociais que o paciente apresenta, 

possibilitando dessa forma, atender as necessidades dos indivíduos e de suas demandas 

sociais (SIMÃO et. al., 2010).  

O acolhimento e a escuta serão o pilar para o início das abordagens que o Assistente 

Social desenvolverá, pois, essas ações são imprescindíveis para que o profissional possa 

reconhecer o momento ideal para cada ação de trabalho, entrando em questão também o 

tempo, pois esse será determinante para que cada atividade seja realizada de maneira 

adequada, configurando sempre o respeito pelo usuário e seus familiares (ANDRADE, 2012).  

Segundo Simão et. al., (2010) relata que o Assistente Social também é responsável, 

junto com a equipe multiprofissional, no fortalecimento de vínculo com os usuários e 

familiares, isso é desenvolvido para que, o usuário não crie sentimentos de abandono, 

limitações e dependência, a valorização da opinião que o usuário tem é determinante para o 

tratamento seja qualificado.  

No que se refere à atuação do Assistente Social junto à equipe de CPs, observamos 

que esse profissional é tido como mediador e interlocutor entre usuário/família e equipe 

multiprofissional, já que o mesmo é detentor do conhecimento de toda a realidade social do 
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usuário e seus familiares, e diante disso são realizadas as intervenções necessárias para que se 

atinjam os objetivos dos CPs (ANDRADE, 2012). 

A partir dessa discussão refletimos que quanto à atuação profissional do Assistente 

Social são mobilizados por conhecimentos, saberes e práticas que mediante uma ampla cadeia 

de possibilidades de trabalho e do uso adequado de instrumentais, visam a alcançar os 

resultados estabelecidos. Dessa forma é preciso à interligação do saber teórico com o prático, 

para que se realize uma atuação qualificada e coesa (MARTINELLI, 2007). 

Portanto, percebemos a relevância da atuação do profissional de Serviço Social no 

campo dos CPs, pois é a partir de sua visão crítica, dos determinantes sociais que esse usuário 

está inserido e do seu saber teórico que os direitos dos usuários poderão ser trabalhados, no 

sentido de potencializar o acesso, construindo e objetivando políticas sociais mais justas.  
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A importância da articulação com as redes de atenção à saúde na organização do fluxo 
de traumatologia na UPA de Barra de jangada 

 
Cláudia Cícera de Morais 

Raissa Ranusia da Cruz 
Alyne Rafaella Maciel 

Mariany Pereira Nascimento17 
 

 
Introdução 

 

A organização do Sistema de Redes de Atenção à Saúde tem sido concebida como 

estratégia voltada para responder de forma contínua e integral as necessidades de saúde da 

população. 

Segundo o Ministério da Saúde (2010):  

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) caracterizam-se como arranjos organizativos 
de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas 
por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 
integralidade do cuidado. 

Em face desse contexto e tomando como base o referencial teórico sobre as redes de 

atenção à saúde, a Unidade de Pronto Atendimento de Barra de Jangada, caracterizada como 

estabelecimento de saúde de média complexidade, reconhece a importância do seu papel na 

rede e a necessidade da articulação e conexão com outros profissionais e serviços, para 

proporcionar a continuidade da assistência e facilitar o acesso do usuário. 

Nesse sentido, o objetivo deste relato de experiência é descrever a articulação com a 

rede de saúde do Município de Jaboatão, para a implantação do fluxo de pacientes atendidos 

na traumatologia desta Unidade e garantir a continuidade do atendimento e acompanhamento 

ambulatorial. Concomitantemente, a racionalização de gastos e melhor aproveitamento da 

oferta assistencial disponível. 
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Metodologia 

 

 Através do levantamento prévio realizado junto com a coordenação financeira 

evidenciou-se a necessidade de retirada dos egressos na Unidade para contribuir no processo 

de minimização dos gastos da Unidade. Este serviço era prestado aos pacientes atendidos pela 

ortopedia, que retornavam para a reavaliação do profissional e retirada do gesso.  

Portanto, foi fundamental o conhecimento e compreensão do fluxo da demanda e da 

capacidade de oferta do serviço de ortopedia no Município, através desteconhecimento foi 

identificada à necessidade de articulação com a rede para evitar possíveis seqüelas aos 

usuários, visto que, a marcação para ambulatório tem um período de espera prolongado. 

Dito isto, foram realizadas cinco reuniões para a construção deste fluxo com a 

participação da Coordenação Geral da Unidade, Coordenação de Trauma, Supervisão do 

Serviço Social, Secretaria Estadual de Pernambuco e Secretaria de Saúde de Jaboatão. 

Durante os encontros foram realizadas negociações para a absorção da demanda apresentada, 

e, portanto, ficou definido o Hospital Memorial de Jaboatão como referência, devido à 

complexidade dos casos de traumatologia a serem referenciados. 

È importante ressaltar, que foi realizada uma reunião com o Hospital Memorial de 

Jaboatão para organização do fluxo e assegurar o acesso dos pacientes ao serviço de 

ambulatorial e cirúrgico, respeitando o tempo de intervenção necessário. 

Desde então, todos os pacientes que necessitam de reavaliação do ortopedista são 

referenciados para Hospital Memorial de Jaboatão. A consulta é agendada pelo telefone com 

dia e horário marcado pelo setor responsável. 

 

 

Resultados e discussão 

 

Para verificar o impacto no processo de racionalização dos gastos foi realizada uma 

avaliação trimestral com anos de dois mil e dezesseis e dezessete com os insumos utilizados 

apenas na traumatologia desta Unidade. 
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Na tabela I e II é possível verificar o levantamento da média do consumo, valores de 

cada produto, e o total gasto nos meses de janeiro a março de cada ano referido, onde foi 

possível verificar uma redução no consumo e consequentemente nos gastos com os insumos. 

 

 

TABELA I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANEIRO A MARÇO - ANO: 2016 
Nº ATENDIMENTO 3.494 

EGRESSO 434 

ITEM  
CONSUMO 

(média) 

VALOR 
(R$) 

(média) 
TOTAL  

Algodão ortopédico 20 cm 420g 70 
 R$          
6,20   R$                434,00  

Atadura gessada 10 cm x 3m 306,67 
 R$          
1,20   R$                368,00  

Atadura gessada 15 cm x 3m 713,33 
 R$          
1,82   R$            1.298,26  

Filme para raios-X 18x24 c/100 9 
 R$       
82,55   R$                742,95  

Filme para raios-X 24x30 c/100 9,67 
 R$     
130,00   R$            1.257,10  

Filme para raios-X 30x40 c/100 3 
 R$     
229,40   R$                688,20  

Filme para raios-X 35x35 c/100 2 
 R$     
239,30   R$                478,60  

Filme para raios-X 35x43 c/100 5 
 R$     
291,00   R$            1.455,00  

Fixador p/ processadora automática 
38L 3,5 

 R$     
185,30   R$                648,55  

Revelador p/ processadora 
automática 38L 3,33 

 R$     
266,20   R$                886,45  

TOTAL CUSTO NO TRIMESTRE  R$            8.257,11  
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TABELA II 

Após análise, percebeu que houve uma redução nos 
custos no primeiro trimestre de 2016 e 2017.  

 R$ 
1.621,28  

11% 

Conforme a tabela II os gastos sofreram uma redução de 11% durante o período mencionado. 

 

Dito isto, é possível afirmar que a o olhar dinâmico para Rede de Atenção a Saúde 

possibilita a otimização dos recursos e tecnologias existentes no território, para uma melhor 

adequação dos serviços e atender de forma resolutiva a necessidade de saúde da população. 

 

 

Conclusão 

 

Desde então, a Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada a partir dos critérios 

técnicos e da necessidade de cada caso, atua de forma expressiva e proativa em ambos os 

JANEIRO A MARÇO - ANO: 2017 
Nº ATENDIMENTO 3.182 

EGRESSO 0 

ITEM  
CONSUM
O (média) 

VALOR 
(R$) 

(média) 
TOTAL  

Algodão ortopédico 20 cm 420g 66,67 R$ 7,23 R$         482,02 
Atadura gessada 10 cm x 3m 366,67 R$ 1,37 R$         502,34 
Atadura gessada 15 cm x 3m 513,33 R$ 1,95 R$      1.000,99 
Filme para raios-X 18x24 c/100 8 R$ 75,43 R$         603,44 

Filme para raios-X 24x30 c/100 8,67 
R$126,5

0 R$      1.096,76 

Filme para raios-X 30x40 c/100 2,33 
R$211,7

5 R$         493,38 

Filme para raios-X 35x35 c/100 2 
R$224,4

4 R$         448,88 

Filme para raios-X 35x43 c/100 5,33 
R$269,0

0 R$      1.433,77 
Fixador p/ processadora 
automática 38L 1,33 

R$131,0
2 R$         174,26 

Revelador p/ processadora 
automática 38L 2,5 

R$160,0
0 R$         400,00 

TOTAL CUSTO NO TRIMESTRE  R$      6.635,83  
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níveis de atenção em saúde (secundário e terciário), que com a implantação do fluxo 

possibilita a prevenção de futuras incapacidades, diminuição do tempo de espera para este 

serviço e conseqüentemente a contenção dos gastos. 
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A vida após o transplante de rim: uma análise sobre a inserção dos usuários 

transplantados no mercado de trabalho na região do Cariri- CE. 

 

Cynthia Sousa Oliveira18 

 

Introdução 

 

Tendo em vista a reestruturação produtiva que vem se configurando com uma nova 

roupagem de acumulação do capital, trazendo mudanças significativas no mundo do trabalho, 

dentre elas pode-se citar: as precarizações das condições de trabalho e o aumento do 

desemprego. Consequentemente, tais impactos refletem nas condições da classe que vive do 

trabalho termo designado por Antunes (2009), onde vai ocasionar uma massa significante de 

excluídos do processo produtivo, que o capital não consegue sustentar. 

 Essas expressões desse novo cenário que o Brasil vivenciou na entrada do novo 

milênio, as mudanças no âmbito político-econômicas vigente, refletiram diretamente no 

mundo do trabalho, enfraquecendo o sindicato e desregulamentando os direitos trabalhistas, 

assim, o mercado de trabalho se torna cada vez mais competitivo, exigindo do trabalhador, 

qualificação profissional, trabalhador multifuncional para satisfazer as necessidades da 

empresa, ou seja, do capital. 

 No entanto, essas mutações repercutiram negativamente no mercado de trabalho, 

ocasionando um crescimento de trabalhadores na informalidade sem nem um vínculo 

empregatício, em conseqüência da redução dos postos de trabalho, capaz de fornecer emprego 

formal com todos os direitos trabalhistas. 

 Diante desse cenário, destacamos os usuários que possui a Doença Renal Crônica 

(DRC), onde eles não estão fora deste espetáculo de transformações do mundo do trabalho, 

pois, todas as mudanças que acontecem no âmbito político-econômico repercutem na vida do 

indivíduo.  

Assim, os usuários que possui a DRC e que optaram pelo transplante de rim, um dos 

tipos de tratamento da DRC, têm uma serie de restrições, dentre as quais podemos destacar: 

                                                           
18Graduada em Serviço Social pelo CentroUniversitário Doutor Leão Sampaio -  UniLeão, Especialista em 
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não podem pegar peso, nem se expor ao sol, tem que seguir a dieta estabelecida pela 

Nutricionista, à imunidade do paciente fica baixo por consequência dos medicamentos 

imunossupressores, e isso os deixam propícios a doenças oportunistas, entre outros.  

O interesse pelo objeto de estudo, é fruto da experiência do estágio supervisionado I e 

II na clínica UNIRIM, Unidade de Diálise e Transplantes Renal Dr. Raimundo Bezerra 

localizada no município de Crato/CE, emergiu pelo fato do transplante renal não ser a cura e 

sim um dos tipos de tratamento da DRC, deste modo, tal motivação pautou-se pela 

inquietação a respeito desta temática, de como os transplantados lidam com essa nova 

realidade de se reinserir no mercado de trabalho, como também pela ausência te tal temática e 

da contradição entre a definição de tal doença, onde a Organização Mundial de Saúde define a 

DRC como uma deficiência patológica ligada ao funcionamento do rim, denominada de 

Nefropatia, e o Decreto de nº 3.298/1999, que ampara os deficientes, não deixam explícita tal 

deficiência o que causa uma imensa dúvida a respeito dos transplantados, assim, acreditamos 

que o usurário transplantado não deixa de ser deficiente, até porque, doença crônica não tem 

cura e sim tratamento. 

 

 

Objetivo 

 

Geral 

 Identificar o modelo de inserção dos usuários renais transplantados no mercado de trabalho. 

 

Específicos 

 Analisar o perfil sócio econômico dos usuários transplantados; 

 Investigar os limites e as possibilidades dos transplantados no acesso do retorno ao 

trabalho.  
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Metodologia 

 

A metodologia configura-se numa pesquisa bibliográfica, de campo de caráter 

qualitativo, abrange ainda, um estilo exploratório e de organização, problematizada e 

sistematizada, assim o instrumento utilizado pautou-se numa entrevista estruturada, onde os 

sujeitos entrevistados visam valorizar a sua vivência e suas representações acerca dos 

problemas por nós levantados.  

A entrevista ocorreu no período do mês de Junho de 2012, cuja população corresponde 

a 130 pacientes transplantados e a amostra foi de 15 pacientes entrevistados. A interpretação 

dos dados colhidos foi realizada através da luz do método dialético, tendo em vista que 

segundo Gil (2007, p. 32):  

A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da 
realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando 
considerados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, econômicas, 
culturais, etc. 

Todos os procedimentos realizados com os entrevistados tiveram as suas anuências 

através da assinatura de um termo de consentimento, onde foram constados todos os 

esclarecimentos sobre o roteiro da entrevista, o objetivo e a concordância para publicar os 

dados colhidos através da entrevista, de acordo com a resolução da lei 196/96 sobre os 

aspectos éticos da pesquisa, este termo não obrigou a participação dos sujeitos e nem exímio o 

pesquisador de qualquer responsabilidade referente à pesquisa. 

 

 

Resultados e discussões 

 

Diante do presente estudo, identificamos que a realidade concreta dos transplantados 

entrevistados é algo complexo de analisar. No que diz respeito aos próprios se incluírem no 

mercado de trabalho formal, com todos os seus direitos garantidos, uma vez, que constatamos 

que a maioria finda se inserindo no trabalho informal.  

Deste modo, destacamos que os transplantados lidam com algumas limitações, que os 

impedem de retornarem a ocupação de antes, dentre essas restrições, podemos destacar: não 

podem fazer grande esforço físico, como carregar peso, não podem se expor ao sol, como 

também, ficam propícios a infecções oportunistas em decorrência dos medicamentos 
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imunossupressores que baixam a imunidade do organismo receptor, com objetivo do mesmo 

não rejeitar o rim, ou seja, os usuários transplantados não deixam de serem deficientes. 

Assim, esses fatores limitam a sua vida social e laboral.  

Vale ressaltar que o transplante renal não é a cura da DRC, como também, nem todos 

transplantados tem sucesso após o transplante renal. Assim, diante dessa realidade, 

identificamos outro fator que impedem os mesmos de reinserirem em outra ocupação no 

mercado de trabalho, que é a falta de qualificação profissional, onde o mercado está cada vez 

mais exigente, absorvendo pessoas que tem mais títulos e que constantemente se qualifica em 

prol do seu foco profissional, que, consequentemente vai atender aos interesses do capital, 

para produzir produtos qualificados para concorrer no mercado globalizado.  

Outra observação é a dificuldade do capital em absorver essas pessoas que são 

transplantadas, o contato direto com a realidade nos comprova isso, ora, o capital deseja 

compra a força de trabalho de pessoas qualificadas, sem falhas para produzir a mais-valia, 

logo, os transplantados não se enquadra nas novas exigências contemporânea.  

Assim, esses sujeitos, à maioria eram agricultores antes da DRC, depois do transplante 

renal, os mesmos sobrevivem com um salário mínimo, sendo que alguns recebem a 

Aposentadoria por Invalidez, outros o Auxílio Doença, outros o BPC e alguns estão incluídos 

no mercado informal. 

 

 

Conclusão 

 

Diante da explanação elencado acima, vale destacar que, o Estado viabiliza ajuda 

financeira através de benefícios para manter essa classe nestas condições de estagnação, ou 

seja, o trabalhador acaba por ser copitado no processo do direito social que é direito 

preconizado pela Constituição Federal de 1988 e a lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), 1993.   

Logo, não há por parte do Estado, condições materiais para que o sujeito possa se 

emancipar. O que se percebe hoje é um Estado neoliberal que não abri emprego e sim serve 

para sustentar empresa, sendo assim, podemos ressaltar que é só o capital é capaz de expandir 
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oportunidades de empregos formais, mas, que não é para todos, e sim, para uma minoria de 

trabalhadores, polivalentes e qualificados. 

Alem de o transplantado ter que lidar com as limitações em decorrência da doença, o 

mesmo tem que conviver com a dura realidade de não ter a chance de ocupar outra profissão. 

Se o Estado tenta estimular através de propaganda a doação de rins, que o mesmo viabilize 

condições para a inserção dos transplantados renais no mercado de trabalho, e não, resolva o 

problema aparentemente, até porque, o significado da saúde hoje, não se resume a ausência de 

doenças, mas condições dignas de vida.   

Destacamos aqui o BPC, onde fica explícito de acordo com a realidade dos 

transplantados entrevistados, que lida com o medo de ser cancelado o benefício. No entanto, 

por mais que o BPC não viabilize também uma melhor qualidade de vida, mas, sem o próprio 

eles não sobrevivem, além disso, o BPC é um direito que está na LOAS, como dever do 

Estado e direito do cidadão. 

Deste modo, apontamos para a necessidade de ampliar a discussão sobre a deficiência 

da DRC, para não acontecer à falha de uma visão reducionista da doença e muito menos na 

condição de transplantados, pois, os mesmos desenvolvem limitações que não são visível e 

afeta a sua vida social e laboral.   

Portanto, Já que o Serviço Social precisa conhecer a realidade para poder atuar, pelo 

fato que a sua prática também se encontra na arena de luta pelo reconhecimento de direitos 

sociais, devemos ultrapassar os muros de clínica de hemodiálise, e lutar pela ampliação do 

entendimento a respeito dos transplantados, que os mesmos não estão curados, nem todos tem 

sucesso após o transplante renal e que precisam do BPC para sobreviver, pois, o BPC não 

deve ser cessado, salvo no caso do mesmo voltar para a vida laboral, que para isso, é preciso 

que o Estado reconheça esses sujeitos como deficientes mesmo na condição de transplantados, 

e viabilize um amparo legal, para os próprios serem reconhecidos. Ou seja, o termo de 

Nefropatia precisa está destacado no Decreto de nº 3.298/1999 para aqueles com DRC tenham 

os mesmos direitos como qualquer outro deficiente, garantido em lei. 

Ao contrário disso, iremos ter uma prática burocratizada, em viabilizar um laudo 

social, afirmando que o usuário com a DRC está apto a realizar o transplante renal, isso é 

pensar e realizar uma prática de forma aparente e não na totalidade, ou seja, temos que está o 

tempo todo analisando a lógica do Estado para podermos buscar saída de não ser copilado 
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pelos interesses do sistema, onde o Estado visa reduzir o seu gasto com pacientes na diálise e 

não emancipar o sujeito.  
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Violência estrutural e os impactos no acesso à saúde – uma análise de casos de uma 

unidade renal pediátrica em Recife 

 

Elaine Cristina Santos de Lira  

 

Introdução 

 

A Insuficiência Renal Crônica é hoje considerada uma questão de saúde pública 

devido ao alto índice de pessoas acometidas com a doença. São fatores de risco para a doença 

renal a hipertensão arterial, a diabetes e ainda a hereditariedade e os hábitos de vida. Quando 

a doença está avançada em estágio terminal, às pessoas precisam se submeter à terapia renal 

substitutiva – hemodiálise. Os pacientes têm seu sangue filtrado artificialmente em máquinas 

dialisadoras, ficando dependentes dessas que fazem o papel do seu rim. 

A rotina do tratamento e as restrições trazidas pela doença acabam por comprometer e 

mudar a rotina e vida do paciente. Além das restrições alimentares, o tempo de realização do 

tratamento bem como o desgaste causado pelas sessões faz com que outras atividades não 

sejam realizadas. 

A Unidade Renal Pediátrica da Instituição ao qual foi realizada a observação funciona 

de segunda a sexta em dois turnos de tratamento atendendo a pacientes que realizam 

hemodiálise, oriundos da capital do estado, região metropolitana, interior e estados vizinhos 

No setor também são atendidos os pacientes que realizam o tratamento de Diálise 

Peritoneal, que iniciam o tratamento na unidade renal, passando a depois a realizar em âmbito 

domiciliar. Estes comparecem mensalmente ao serviço para acompanhamento sistemático 

com a equipe. Ainda são atendidos pacientes que realizam transplante renal. 

 

Objetivos 

 

Discutir os impactos no acesso à saúde e a direitos sociais dos casos de violência 

estrutural notificados pela equipe multiprofissional da unidade renal pediátrica do IMIP. 

 

Resultados e discussão 
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A Unidade Renal Pediátrica do IMIP constitui-se como unidade de referência no 

tratamento para a região Nordeste. Por essa razão recebe pacientes para tratamento vindos da 

capital, região metropolitana, interior do estado e estados vizinhos.  

É bastante freqüente a notificação de casos suspeitos ou confirmados de violência pela 

equipe multiprofissional. Conforme o fluxo estabelecido pela instituição depois de notificados 

estes são encaminhado ao serviço social para atendimento do usuário e escuta das demandas. 

Na experiência enquanto Assistente Social na Unidade Renal pediátrica, nos 

atendimentos aos casos notificados de violência identificados na unidade, verifica-se que a 

maior parte destes refere-se à violência estrutural, tendo como principais motivações o acesso 

ao transporte, acesso a medicação e insumos necessários ao tratamento, e acesso a benefícios 

eventuais – alimentação adequada ao tratamento.  

Em atendimentos aos usuários do serviço de saúde, os relatos de dificuldades no 

acesso ao transporte perpassam pela falta de transporte e conseqüente falta ao tratamento, 

transporte traz o paciente e o deixa no hospital, transporte inadequado para atendimento as 

necessidades do paciente. Nos casos de pacientes residentes na capital e região metropolitana: 

falta de recarga dos cartões de passagem ou ainda falta de carro para transporte. 

Também percebemos que é bastante freqüente a dificuldade de acesso junto às 

secretarias municipais de insumos necessários a procedimentos complementares aos pacientes 

dialíticos no domicílio (gases, álcool, material para curativos, etc), bem como dificuldade no 

acesso a medicações que são necessárias ao tratamento. 

No que tange o acesso a alimentação adequada, é frequente que os pacientes não 

consigam acessar em seus municípios através de beneficios eventuais os itens alimentares. 

Sobre este destacamos que a doença renal crõnica impõe inúmeras restrições alimentares, 

fazendo com que os itens indicados e permitidos sejam de dificil acesso aos pacientes em 

decorrencia de sua condição socieoeconômica. 

Vale salientar que no tratamento de hemodiálise, os pacientes permanecem nas sessões 

por aproximadamente três horas, e ao final do tratamento por vezes ainda precisam 

permanecer na unidade para realização de exames e atendimentos com a equipe. Estes 

pacientes comparecem três dias para realização do tratamento, podendo dependendo do caso 

ser mais dias e com muita frequência os pacientes estendem seu horário no tratamento e são 
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deixados pelos transporte de cidades do interior sob alegações diversas como por exempo o 

compromisso com outros pacientes. 

Após a notificação do caso é realizada a entrevista social para escuta do usuário, 

elaborado parecer social, e encaminhamento aos órgãos de proteção a criança e ao adolescente 

Conselho Tutelar e Ministério Público. Estes órgãos seguem no acompanhamento aos 

usuários, porém é praticamente inexistente a contra-referência ao serviço de saúde.  

A falta de estrutura adequada compromete o acesso à saúde e ao tratamento adequado 

dos usuários. Os usuários atendidos na unidade encontram-se inseridos em situação de 

precariedade socioeconômica sendo o Benefício de Prestação Continuada – BPC, à principal 

fonte de sustento das famílias. Estas necessitam da proteção do estado através de políticas 

públicas que garantam o acesso ao tratamento de saúde.  

Fica evidente diante do exposto que a falta das condições necessárias de acesso à 

saude compromete a recuperação e tratamento dos usuários podendo trazer risco de agravos e 

prejuízos a saúde das crianças e adolescentes acompanhadas na unidade. 

 

 

Conclusão 

 

A vida é um direito constitucional e essencial para que outros direitos fundamentais 

sejam garantidos. Logo a saúde é a conservação da vida sendo obrigação do estado 

proporcionar condições de acesso digno e igualitário a este direito. 

Pensar em garantir o direito à saúde deve significar também garantir acesso à saúde 

através de ações intersetoriais que de forma articulada percebam o indivíduo em sua 

totalidade e individualidade a partir de seus determinantes sociais.  

Pensar em garantir a saúde de crianças e adolescentes, tem de significar pensar em 

pessoas que estão em condição especial de desenvolvimento, protegidas por legislação 

especifica, e que precisam ser vistas de forma integral, a fim de que possa se garantir a estas 

não apenas a recuperação em saúde, mas também a efetivação dos direitos que vão favorecer 

seu processo de desenvolvimento.  
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A inclusão dos usuários de implante coclear no mercado de trabalho: uma análise das 

experiências em um hospital de alta complexidade em Recife 

 

Elaine Cristina Santos de Lira  

 

Introdução 

 

Os usuários de Implante Coclear – IC são pessoas diagnosticadas com surdez de grau 

profundo, do tipo sensorioneural e bilateral, que através do uso do aparelho tem a 

possibilidade de ouvir, porém não perdem com isso a condição de deficiente auditivo.  

Estes usuários podem se inserir no mercado de trabalho através da legislação que 

define para as empresas cotas para a contratação de pessoas com deficiência, e assim ter 

acesso ao direito ao trabalho e inclusão produtiva. Grande parte dos usuários atendidos no 

Serviço de Implante Coclear do IMIP está em idade produtiva, porém não estão inseridos no 

mercado do trabalho por motivações diversas deixando de acessar seus direitos sociais.  

O presente trabalho visa analisar a partir da experiência como Assistente Social em 

uma unidade de saúde, sobre a inclusão das pessoas com deficiência auditiva e usuária de 

implante coclear no mercado de trabalho, com foco na legislação de cotas vigente e da 

efetivação dos direitos sociais da pessoa com deficiência a inclusão produtiva. 

 

 

Objetivo 

 

O presente trabalho visa analisar a partir da experiência como assistente social em uma 

unidade de saúde, sobre a inclusão da pessoa com deficiência auditiva e usuária de implante 

coclear no mercado de trabalho, com foco na legislação de cotas vigente e da efetivação dos 

direitos sociais da pessoa com deficiência a inclusão produtiva. 
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Resultados e discussão 

 

O Implante Coclear (IC) é uma prótese diferente dos demais aparelhos auditivos. Isto 

porque uma de suas partes (feixe de eletrodos) é implantada cirurgicamente dentro da cóclea, 

que fica no ouvido interno do paciente. Outra parte do IC fica ao redor da orelha do indivíduo, 

sendo, a antena e o processador de fala. Podem realizar o IC, pessoas que tem surdez de 

origem neurosensorial, bilateral, de grau severo ou profundo. Este diagnóstico é dado a partir 

de exames clínicos e fonoaudiológicos, como por exemplo, a audiometria. O objetivo do IC é 

transformar os sons do ambiente em estímulos elétricos que são levados para o nervo 

auditivo, causando a sensação auditiva no indivíduo. Isto significa que a pessoa implantada, 

depois de um tempo de readaptação e/ou reabilitação, consegue perceber os sons, inclusive o 

da fala humana. 

O serviço de Implante Coclear do IMIP foi implantado no ano de 2008 e atende a 

pacientes que são da capital do estado, região metropolitana, do interior e de estados 

circunvizinhos, hoje tem um total de 303 pacientes implantados e 80 pacientes em processo de 

avaliação. A equipe profissional é composta por Médico Otorrino, Fonoaudiólogos, 

Assistente Social e Psicólogo. O Serviço Social passou a integrar a equipe multiprofissional 

do IMIP no ano de 2011, e a ação profissional é permeada pelo atendimento integral ao 

paciente portador de deficiência auditiva em avaliação e acompanhamento de IC, visando à 

identificação de demandas e à garantia da efetivação de direitos sociais. 

As Pessoas com Deficiência (PCD) são protegidas juridicamente através da Lei 

8.213/91 que estabelece cotas para contratação em empresas com mais de 100 (cem) 

empregados, sendo o percentual definido a partir da quantidade de funcionários da instituição. 

Porém, apesar de já está em vigor a mais de 20 (vinte) anos, é ainda comum o 

descumprimento de tal legislação. Conforme dados da Secretaria Especial dos direitos da 

Pessoa com Deficiência do Governo Federal, muitas empresas não cumprem com essas 

obrigações com a justificativa da falta de mão de obra qualificada. 

Ainda de acordo com a Lei nº 13146/2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência: 

 
Art. 1º: É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de 
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igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.  

Em observação realizada no centro, percebemos que as pessoas com deficiência 

auditiva que se encontram hoje com idade compatível para o mundo do trabalho encontraram 

diversas dificuldades no acesso à educação e qualificação profissional, porém o que e mais 

perceptível é a falta de conhecimento sobre os direitos e ainda estagnação em decorrência do 

recebimento do Beneficio de Prestação Continuada – BPC. 

O perfil de usuários atendidos no centro e de situação de precariedade socioeconômica 

e baixa escolaridade. Em sua grande maioria oriunda do interior do estado, e com muitas 

dificuldades em se incluir socioprofissionalmente. 

A maioria é beneficiária do Beneficio de Prestação Continuada - BPC e tem medo de 

perder o acesso ao beneficio que quase sempre se constitui em principal fonte de renda/ 

sustento da família.  

Os usuários inseridos através das cotas relatam várias dificuldades vivenciadas: 

Dificuldade de adaptação as atividades, no convívio/ relação com os trabalhadores ouvintes 

enfatizando a falta de “paciência” com as pessoas surdas ainda a não existência de promoção 

de cargos (praticada de forma velada). 

Diante do exposto percebemos que são muitas as dificuldades enfrentadas pelos 

usuários de implante coclear para inclusão no mercado de trabalho comprometendo o acesso a 

um direito garantido em legislação. 

 

 

Conclusão 

 

Apesar do arcabouço jurídico de defesa, proteção e promoção do PCD, podemos 

considerar que a inclusão no mercado de trabalho dos usuários de implante coclear é frágil e 

com grandes dificuldades de efetivação. Não faltam apenas fiscalizações efetivas às empresas 

para cumprimento de cotas, mas sim uma relação intersetorial estreita com outras políticas 

públicas para que sejam efetivados tais direitos. 

Há uma necessidade evidente de que haja uma relação estreita da política de trabalho e 

renda com a política de formação. 
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Também percebemos que as instituições precisam implementar ações de educação de 

forma contínua a fim de promover junto a estes um melhor entendimento sobre as deficiência 

e assim possibilitando melhor interação entre todos os colaboradores. 
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Comissão de mobilização e articulação do Serviço Social do IMIP - uma estratégia de 

democratização de informações sobre direitos sociais junto aos usuários 

 
Fabricia Moura de Lima 

Mariana Gomes dos Santos 
Clara Isabel Nóbrega Saturnino 

Irla Cláudia Barbosa da Silva 
Kylvia Karla Soares Martins 

 
O presente trabalho tem por objetivo explanar a experiência vivenciada pela comissão 

de mobilização do Serviço Social do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira 

(IMIP). O Serviço Social nesta instituição se estrutura por meio de uma gestão compartilhada, 

organizando – se em 6 (seis) comissões para uma melhor efetivação das ações propostas.  

A Comissão de Articulação e Mobilização intervém através de ações sócio-educativas 

com os usuários sobre direitos sociais, assim como busca estimular o corpo profissional da 

instituição a uma qualificação continuada para aprimoramento do atendimento à população. 

Realiza também a elaboração de campanhas, materiais educativos, divulgação e 

desenvolvimento de eventos científicos. 

O estudo consiste em um relato de experiência da comissão de mobilização através 

dosrelatórios e avaliações das ações, assim como o planejamento anual realizado junto à 

equipe do serviço social. Além disso, também foi utilizado revisão de literatura da legislação 

referente à atuação do Serviço Social nas políticas públicas, especificamente na saúde.  

A lei nº8662/93 determina que a orientação social a indivíduos, grupos e à população é 

competência do (a) assistente social, bem como orientações referentes à identificação de 

recursos e sobre utilizá-los na defesa dos direitos. Por sua vez, o Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) lançou publicação, em 2010, sobre os parâmetros para atuação do (a) 

assistente social na saúde e, em tal documento, afirma-se que o (a) profissional em tela, na 

saúde, atua em quatro grandes eixos e um destes são as mobilizações, participação e controle 

social, o que está relacionado às ações desenvolvidas pela comissão em questão. 

 A dimensão pedagógica alcançada pelo serviço social destaca-se na intervenção da 

Comissão de Articulação e Mobilização do serviço social do IMIP, pois as atividades 

desenvolvidas por tal equipe buscam estimular a população a refletir sobre a importância da 

luta pela efetivação de seus direitos sociais. Desde o surgimento da comissão são trabalhados 
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aspectos relacionados aos direitos sociais, a exemplo: das crianças e adolescentes, da pessoa 

idosa, da população negra, pessoa com deficiência, direitos das mulheres e das pessoas que 

vivem com HIV e AIDS.  

As ações socioeducativas são realizadas de diversas formas, através de seminários, 

sala de espera, palestra com convidados externos-internos que discutem as políticas 

abordadas, atividades culturais e mobilização social com entrega de material educativo. Nas 

atividades desenvolvidas, observa-se uma ampla participação dos usuários na reflexão quanto 

à violação e acesso aos direitos sociais, especialmente no que diz respeito à temática da saúde, 

uma vez que estes se encontram inseridos nessa política. É importante ressaltar que estas 

ações têm contribuído para o fortalecimento social dos usuários enquanto sujeitos políticos e 

de direitos, tendo em vista que trabalha a autonomia deles enquanto partícipes dos processos 

de decisão e construção das políticas públicas.  

Como afirma Silva, (2010): A ação político-educativa é um processo, que não se 
inicia e nem se encerra com uma atividade específica. Esse processo, político-
educativo, ancora-se na realidade social vivida pelos sujeitos, o que inclui as 
relações de subordinação em que estão inseridos” (SILVA, p.70, 2010). 
 

As ações socieducativas, junto com as ações socioassistenciais e as interdisciplinares, 

norteiam a atividade laboral do Assistente Social e cada uma é interligada a outra, integrando assim, o 

processo coletivo do trabalho em saúde (CFESS, 2010). 

Diante do que foi exposto, considera-se que no atual contexto de contrarreforma do Estado na 

redução de direitos socialmente construídos, o trabalho realizado pela comissão tem relevância na 

construção de espaços coletivos de interlocução com os usuários e profissionais do IMIP, tornando-se 

cada vez mais fundamental para o fortalecimento da cidadania e potencialização do acesso aos direitos 

sociais.   
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O processo de contrarreforma na política de saúde brasileira: uma agenda de 
orientações do Banco Mundial,Fundo Mundial Internacional e Organização Mundial do 

Comércio 
 

Girlan Guedes dos Santos19 
Thaísa Simplicio Carneiro Matias20 

 
 
Resumo - Este trabalho faz umaanálisedas inflexões dos organismos internacionais Banco Mundial (BM), o 
Fundo Mundial Internacional (FMI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC) na política de saúde 
brasileira contemporânea. Trazer um levantamento das orientações dos documentos dessas organizações para 
política de saúde brasileira, como vem acontecendo o processo de contrarreforma na política de saúde na 
contemporaneidade, tendo em vista as orientações e documentos advindos dessas organizações internacionais 
que se colocam contra o Sistema Único de Saúde(SUS). 
 
Palavras–Chave: Contrarreforma. Organismos Internacionais. Política de Saúde brasileira. 
 
 
 

As investidas mercadológicas e lucrativas das organizações internacionais de poder 

político e econômico dentro da área de saúde brasileira, implica em ataques através da 

implementação de contrarreformas, com entrega do SUS ao setor privado, estratégias 

lucrativas como Organizações Sociais (OSs), Parcerias Público-Privada (PPP) e Fundações 

Públicas (FP) para a gestão de unidades do setor. É preciso saber como a esfera estatal tem 

reagido, e como os movimentos e as grandes lutas traçadas pela efetivação do SUS estão 

reagindo durante essa assustadora onda de retrocessos e perdas de direito impostas por estes 

organismos internacionais.  

O objetivo é analisar as inflexões que tais orientações advindas dos documentos do o 

Banco Mundial (BM), do Fundo Mundial Internacional (FMI) e da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) para política de saúde brasileira, que vem impondo reformas ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) através da abertura do mercado e da privatização dos serviços públicos 

de saúde. 
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O percurso metodológico fundamentado no materialismo histórico-dialético trata de 

compreender dentro de um processo de pesquisa a contrarreforma na política de saúde 

brasileira, alicerçada pelas orientações propostas das organizações internacionais. A referida 

pesquisa de natureza qualitativa é uma revisão de literatura e documental, a partir da década 

de 1990 ao cenário contemporâneo. 

No decorrer de 1987, o BM estabelece um documento voltado para a saúde intitulado 

Financiando os Serviços de Saúde nos países em desenvolvimento: uma agenda para 

reforma. Este documento alinhava-se com as políticas neoliberais, sendo orientadas pelo 

BM/FMI, que cobravam aos países devedores a desresponsabilizaçãodo Estado na área social, 

e abertura para o mercado criando os conceitos de bem público e bem privado, uma parceria. 

Na década de 1990, Fernando Henrique Cardoso através de reformas administrativas, 

estabelece que os hospitais estatais deveriam ser transformados em entidades públicas não-

estatais de direito privado  (Organizações Sociais). Naquele contexto de contrarrreformas na 

política de saúde brasileira foi criadaa Organização Mundial do Comercio (OMC), que veio 

fortalecer ainda mais as orientações do BM/FMI para área de saúde Brasileira. De acordo com 

Correia (2005) a tríade BM/FMI/OMC na saúde impôsum sistema de seguros parciais em que 

se institucionaliza a focalização e se naturaliza a exclusão. E que uma das estratégias nas 

orientações dos documentos do BM/FMI/OMC para o setor de saúde no Brasil foi dividir a 

atenção básica na rede pública e entregar a média e alta complexidade à rede privada. 

A partir de 2003, os governos populistas Lula e Dilma, considerados por alguns 

autores como neodesenvolvimentistas, não abandonaram esse receituário por completo. 

Através das orientações da OMC, Lula apóia em 2008 o novo modelo de gestão para o SUS, e 

em janeiro de 2015, o governo brasileiro, a partir da Lei nº 13.097/2015, alterou o Art. 142 da 

Lei nº 8.080/1990, permitindo a participação direta ou indireta de empresas ou de capital 

estrangeiro na assistência à saúde; por meio de pessoas jurídicas destinadas a instalar, 

operacionalizar ou explorar hospitais, policlínicas, clínica geraise especializadas entre outros 

(CORREIA, 2015).  

O atual governo de Michel Temer de ideário neoliberal vem cumprindo a risca tais 

orientações, em parceria com a bancada conservadora do Congresso Nacional atacam os 

direitos sociais dos trabalhadores e a política de saúde. Destacamos durante o atual governo o 

processo de contrarreforma a partir da Emenda Constitucional nº 95/2016, que congela os 
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gastos sociais por 20 anos para pagar a dívida pública, ferindo diretamente serviços como 

educação e saúde; a proposta dos Planos Populares de Saúde, dentre outros ataques em curso. 

Mesmo com a militância do Movimento de Reforma Sanitária, os ganhos obtidos na 

área da saúde são menores que seus desmanches que através das orientações neoliberais do 

BM/FMI/OMC vem acontecendo e caminham em passos largos para consolidação do projeto 

privatista. Em meio a esse processo de contrarreformas, é imperativo fortalecer os 

movimentos progressistas da sociedade para defesa do SUS, dentro das seguintes instâncias 

de participação social: Conferências Nacionais, Estaduais e Municipais de Saúde, Plenárias 

Nacionais de Saúde, Plenárias Nacionais de Conselheiros de Saúde e Fóruns de Saúde. 
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A atuação do/a assistente social em oncologia pediátrica 
 

Ingrid Moura da Rocha21 
Danubia Borba de Souza22 

Erica Pereira Lima23 
 

Resumo - O presente artigo consiste em uma sucinta reflexão acerca da atuação do profissional de Serviço Social 
diante das demandas apresentadas pela criança e adolescente em tratamento oncológico e seus familiares em um 
Hospital de Alta Complexidade na Cidade do Recife. Para tanto, faremos uma abordagem de caráter qualitativo, 
a partir de revisão bibliográfica e análise crítica da experiência empírica, situando a problemática do câncer 
infantil na vida dos usuários e seus determinantes sócio-econômico-culturais e políticos. 
 
Palavras Chave:Câncer infantil. Demandas. Oncologia. Serviço Social. Determinantes da Saúde. 

 
 

Introdução 

 

O trabalho ora desenvolvido consiste em uma sistematização acerca da atuação do 

Serviço Social na oncologia pediátrica de um Hospital de Alta Complexidade na cidade do 

Recife-PE. 

O câncer atualmente é um dos problemas mais complexos relacionados à saúde 

pública, uma das doenças mais temidas pela população, seu diagnóstico e tratamento tem sido 

objeto de estudo de diversas categorias profissionais. Os impactos do diagnóstico e tratamento 

desta enfermidade repercutem na vida dos sujeitos em diversos aspectos, sejam eles clínicos, 

psicológicos, econômicos, culturais e sociais e atingem não apenas a vida e o cotidiano do 

paciente, mas a dinâmica da família como um todo.  

Por se tratar de uma doença crônica, a criança e sua família enfrentam problemas 
como longos períodos de hospitalização, reinternações freqüentes, em que o retorno 
ao ambulatório é uma constante, terapêutica agressiva, com sérios efeitos 
indesejáveis, provenientes do próprio tratamento, afastamento dos familiares durante 
as internações, interrupção das atividades diárias, limitações na compreensão do 
diagnóstico, desajuste financeiro, angústia, dor, sofrimento e o medo constante da 
possibilidade de morte. (ARAÚJO et al, 2011, p.28) 

Diante da complexidade que envolve a questão do câncer infantil, faz-se necessário a 

intervenção de uma equipe multiprofissional, visando o atendimento de forma integral destes 

usuários. Sendo assim, sistematizar a contribuição do serviço social é fundamental, à medida 
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que reconhece o desenvolvimento teórico-metodológico das ações realizadas pelo profissional 

de Serviço Social na instituição hospitalar.  

 

Objetivo 

 

Assim, o objetivo deste trabalho consiste em sistematizar a prática profissional do/a 

assistente social, junto às crianças e adolescentes com câncer e seus familiares, considerando 

os determinantes que incidem no processo saúde-doença. 

 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi a observação sistemática do cotidiano de trabalho, pautado 

em leitura crítica da realidade, aliada a revisão bibliográfica sobre o tema. 

 

 

Resultado e discussões 

 

O tratamento oncológico em crianças e adolescentes irá demandar intervenção de 

diversos profissionais no âmbito da saúde, a fim de garantir o atendimento integral ao usuário.  

Nesse contexto, o/a assistente social inserido/a na equipe multiprofissional em 

oncologia pediátrica tem como objetivo compreender analisar as necessidades dos usuários e 

familiares em sua totalidade, baseado na realidade que estão inseridos. 

O assistente social é o profissional integrante da equipe de saúde que traça o perfil 
familiar com o objetivo de conhecer as carências sociais, econômicas e culturais do 
paciente e da família. Apóia o paciente e a família dentro das dificuldades 
vivenciadas pelos mesmos, com aporte de direitos sociais e recursos públicos. 
(CARVALHO, 2008, apud Cruz et al, 2010). 

A intervenção do/a assistente social deverá ser pautada no código de ética profissional, 

lei de regulamentação da profissão e nos parâmetros de atuação do/a assistente social na 

saúde. Pensar e realizar uma atuação competente e crítica do Serviço Social na área da saúde 

consiste em: 
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conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os determinantes 
sociais que interferem no processo saúde-doença; facilitar o acesso de todo e 
qualquer usuário aos serviços de saúde da instituição e da rede de serviços e direitos 
sociais, bem como de forma compromissada e criativa não submeter à 
operacionalização de seu trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que 
descaracterizam a proposta original do SUS de direito, ou seja, contido no projeto de 
Reforma Sanitária; buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista a 
interdisciplinaridade da atenção em saúde. (CFESS, 2010). 

Diante do exposto, cabe pontuar as ações desenvolvidas pelo profissional de Serviço 

Social face às características específicas da criança e do adolescente com câncer. Dentre as 

ações realizadas destacamos as seguintes: 

 Ações socioassistenciais; 

 Atendimento direto aos usuários (Acolhimento- entrevista social, leitura crítica de sua 

realidade); 

 Ações de articulação com a equipe de saúde (interdisciplinaridade); 

 Ações de articulação com as demais políticas sociais (intersetorialidade); 

 Ações socioeducativas (realização de grupos sobre diversas temáticas que perpassam o 

cotidiano dos usuários); 

 Ações de mobilização, participação e controle social (acompanhamento, orientações 

acerca dos direitos sociais e benefícios sócios assistenciais); 

 Ações de investigação e planejamento; 

 Ações de qualificação e formação profissional. 

Deste modo, podemos afirmar que a atuação do/a assistente social em Oncologia 

Pediátrica não ocorre de forma isolada, mas sim, articulado com a equipe multiprofissional. 

Através da construção do presente artigo, percebemos a importância da intervenção 

qualificada deste profissional.  Ressaltamos que essas considerações não encerram as 

reflexões sobre a atuação desse profissional frente às demandas apresentadas pelos usuários 

em questão. 
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Desvelando o HIV em Centro de Atenção Psicossocial. Um momento necessário. – relato 

de experiência de ação de estágio supervisionado 

 

Cristiane Ferreira da Silva Santos 
Israel Braz Nunes dos Santos 

Karla Patrícia André de Rocha Lima  
Maria Betânia Buarque Lins Costa 

 

Introdução 

 

O aumento de novos casos de contágio ocasionado pelo vírus HIV/AIDS em alguns 

estados do Brasil demanda uma maior intervenção por parte das instituições do Sistema Único 

de Saúde (SUS), no tocante a instrução para prevenção do mesmo. Dados retirados do site da 

prefeitura de Maceió-AL revelam que mais de 1.000 casos foram notificados na capital entre 

os períodos de 2007- 2017, sendo 349 deles só em 2016. Diante deste quadro de agravo da 

infecção é preciso, conforme preconiza Assis (2009), intensificar os recursos de educação em 

saúde, tal como orientar a população acerca da importância da identificação precoce da 

infecção e do tratamento, que a decorrer da adesão á terapia antirretroviral complementa a 

gama de recursos preventivos a novas contaminações do vírus. 

Destarte, ao considerar que “[...] O estágio se constitui fundamentalmente na formação 

da análise crítica e da capacidade interventiva do (a) graduando (a), que precisa apreender os 

elementos concretos que constituem a realidade social [...]” (ABEPSS 2009); e, considerando, 

ainda, que esta realidade também é evidenciada no CAPS II em Maceió-AL, que estagiários 

desenvolveram umaação que trouxe aos usuários desse serviço, informações a respeito das 

formas de transmissão, diagnóstico e profilaxia do HIV/AIDS.  

 

 

Objetivo 

 

Almejou-se com a atividade descrita, disseminar informações sobre a transmissão do 

vírus HIV, assim como, desvelar o senso comum construído em torno da questão, que por 

muitas vezes se desnuda como fonte de preconceitos e descriminação, a partir de uma 
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linguagem capaz de atingir as diversas camadas sociais. E, inclusive, fornecendo instruções 

corretas sobre o uso dos preservativos masculino e feminino como estratégia de proteção 

associada aos demais mecanismos dispostos para prevenção.  

 

Metodologia 

 

A partir desse pressuposto, foi realizada uma roda de conversa que teve como primeiro 

momento, uma dinâmica grupal que trouxe, no sentido figurativo, como ocorria a transmissão 

de infecções através das relações sexuais, priorizando a importância do uso de preservativo 

(demonstrando como se utilizá-lo corretamente) não somente para prevenção do HIV, como 

também, para evitar o contágio de outras infecções sexualmente transmissíveis (IST’s). Com a 

base introdutória dessa premissa, foi desvendado o que é o vírus HIV, qual sua distinção 

quanto a AIDS, suas formas de transmissão, desconstruindo o estigma existente no consenso 

que pode ser concebido de forma equivocada e trazendo informações sobre o diagnóstico, 

ressalvando onde fazer, como o teste é feito, como os resultados são fornecidos, e se 

detectado soro positivo, como se dá o encaminhamento e tratamento que é disponibilizado 

pelo SUS. A atividade foi finalizada abordando os direitos do individuo HIV+ e outras 

possibilidades de proteção quanto a infecção por HIV, como os métodos de profilaxia de Pós-

exposição, que já disponibilizada nos Serviços de Assistência Especializada em HIV/AIDS, e 

também da PrEP, profilaxia pré-exposição ao vírus, que será disponibilizada pela rede pública 

de saúde - inicialmente para grupos com práticas sexuais consideradas de risco - em 2018 

(Diário Oficial da União, 2017). 

 

 

Resultados e discussões 

 

Em detrimento das noções perpassadas aos usuários acerca do HIV, foi vislumbrada a 

ausência de conhecimento sobre a temática, principalmente no tocante a utilização correta de 

preservativos e do desconhecimento da existência da camisinha feminina. Informações que os 

órgãos de saúde necessitam inteirar a sociedade como um todo, em cada esfera das classes 

sociais.  
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Como resultado, foi obtida a adesão de todos os usuários e contribuiu-se para 

divulgação dos cuidados e riscos das relações sexuais em detrimento das IST’s, além do 

combate ao preconceito com as pessoas soro positivo. 

 

 

Conclusão 

 

Por fim, podemos conferir a importância do debate sobre temáticas marginalizadas 

socialmente e pouco exploradas no âmbito da educação em saúde. Discutir e desvelar os 

cuidados com a saúde no tocante a infecções tais como o HIV faz-se necessário, visto o 

cenário de aumento desta contaminação nos últimos dez anos, não apenas em Maceió, mas em 

todo o país, com dados alarmantes e que merecem atenção por parte do poder público,  pelos 

profissionais da saúde  e pela sociedade em geral para a criação de uma cultura popular  que 

torne os sujeitos agentes multiplicadores de saúde.    

Além do mais, é de igual relevância trazer à tona o debate sobre assuntos 

estigmatizados no sentido do combate ao preconceito e a discriminação que incide sobre as 

pessoas, neste caso, as portadoras do HIV socializando os limites que a falta de informação 

impõe sobre a vida social dos portadores do vírus HIV no que se refere à garantia e 

efetividade dos seus direitos sociais.  

 

 

Referências 

 

ASSIS, F. et al. A Importância da Educação na Saúde. Jataí, GO: Zitinerários Reflectionis, v. 
7n. jul/dez 2009.  Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/rir/article/view/20393/19199>. 
Acesso em: 08 Ago. 2017.  
BRASIL. Portaria N° 21, De 25 De Maio De 2017. Torna pública a decisão de incorporar o 
tenofovir associado a entricitabina (TDF/FTC 300/200mg) como profilaxia pré-exposição 
(PrEP) para populações sob maior risco de adquirir o vírus da imunodeficiência humana 
(HIV), no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Diário Oficial da União, Brasília, DF: 29 
mai. 2017. Disponível em: <http://brasilsus.com.br/index.php/legislacoes/resolucoes/39-
sctie/14388-portaria-n-21-de-25-de-maio-de-2017> Acesso em: 09 de Ago. 2017.   
BRASIL, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Guia Para Formação De 
Profissionais da Saúde e Educação. Saúde e Prevenção nas Escolas. Brasília, DF: Jul. 2007. 



 
 

 

 132 

Disponível em:<https://www.unicef.org/brazil/pt/SPE_Guia_Formacao.pdf>. Acesso em: 09 
Ago. 2017.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de Prevenção das DST’s/HIV/AIDS em Comunidades 
Populares. Brasília, DF. 2008. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_prevencao_hiv_aids_comunidades.pdf>. 
Acesso em: 08 Ago. 2017.  
MACEIÓ, Secretaria Municipal de Saúde. Saúde Leva Mutirão de Testagem Rápida Para 
Aids/HIV à Vila dos Pescadores. Maceió, AL. 19  Mai. 2017. Disponível em: 
<http://www.maceio.al.gov.br/2017/05/saude-leva-mutirao-de-testagem-rapida-para-aidshiv-
a-vila-dos-pescadores/ >. Acesso em: 09 Ago. 2017.  
CEFSS. Parâmetros Para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Brasília, 
2010. Disponível 
em:<http://www.cfess.org.br/arquivos/Parametros_para_a_Atuacao_de_Assistentes_Sociais_
na_Saude.pdf> . Acesso em: 09 Ago. 2017.  
ABEPSS. Política Nacional de Estágio Da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social. Brasília, DF. Abr. 2009. Disponível em: 
<http://www.cfess.org.br/arquivos/pneabepss_maio2010_corrigida.pdf>. Acesso em: 08 Ago. 
2017.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 133 

Contrarreforma na Política de Saúde no Brasil: um desmonte do sistema único de saúde 
- SUS 

 
 

Jaidete de Oliveira Correia 
Maria Geremias da Silva 

Alessandra Ximenes da Silva 
 
 
Resumo - O presente trabalho analisa o processo de contrarreforma na política de saúde. Esse processo teve 
início nos anos de 1990, sendo responsável pelas reduções dos investimentos públicos e pelo retrocesso dos 
direitos sociais conquistados no âmbito da seguridade social, em especial na política de saúde. A partir da análise 
da ofensiva neoliberal, discutiremos suas inflexões no Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
Palavras - chave: Contrarreforma. Política de saúde. Neoliberalismo. SUS. 

 
 
Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, foi aprovado o Sistema Único 

de Saúde (SUS) que incorporou a maioria das propostas do projeto de Reforma Sanitária 

Brasileira, como o caráter público, universal e de qualidade, na perspectiva de dever do 

Estado. 

Entretanto, a política de saúde a partir dos anos de 1990vem apresentando inflexões 

que foram iniciadas a partir do processo de contrarreforma do Estado. São várias as formas 

dos interesses do capital se expressarem na área da saúde, uma das formas são a privatização e 

a mercantilização dos serviços e dos modelos privatizantes de gestão, priorizando os 

interesses do capital. Tais ações destroem o caráter público universal do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva analisar o processo de contrarreforma na 

política social de saúdee suas implicações no Sistema Único de Saúde – SUS. Utilizamos 

como metodologia a realização de pesquisas bibliográficase análise documental(manifestos). 

Na década de 1990, o processo de contrarreforma é difundido pelas agências 

multilaterais, dentre elas o Banco Mundial, que se destaca como importante formulador e 

divulgador da racionalidade da contrarreforma e tem como objetivo fomentar e promover as 

políticas de combate à pobreza, e como propostas, a focalização do atendimento na política 

básica que atenda os mais pobres; a não universalização do acesso; a contratação de mão de 

obra desqualificada; desresponsabilização do Estado e responsabilização da sociedade civil; 

entre outras.Nesse sentido, a contrarreforma na política de saúde segue as tendências de 
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assistencialização e de mercantilização da seguridade social, seus serviços e direitos sociais, 

possibilitando uma profunda precarização da política pública. 

O governo Collor foi o primeiro a dar início ao processo de contrarreforma; nos 

governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) esse processo se dá de maneira ainda mais 

ofensiva e estruturada. Posteriormente, os governos petistas Lula e Dilmaderam continuidade 

à política neoliberal, mantendo o desmonte das medidas nas áreas sociais, com destaque na 

política de saúde. Na gestão de Lula foram aprovados os novos modelos de gestão: as 

Organizações Sociais (OSs), as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Privado 

(OSCIPs), e as Fundações Estatais de Direito Privado (FEDPs) para a gestão de diversas 

instituições públicas, dentre elas as de saúde. No governo Dilma Rousseff foi aprovada a Lei 

12.550/11 que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), uma empresa 

pública com personalidade jurídica que tem o objetivo de privatizar os serviços de saúde e 

educação dos hospitais universitários do país, assim como a MP 656/14 que permite a entrada 

do capital estrangeiro para financiar a saúde. 

Intensificando os retrocessos, bem como os impactos desastrosos para a saúde, no 

governo de Michel Temer estes se apresentam de maneira mais drástica, tais como a 

aprovação da PEC 241, que altera os critérios para cálculo das despesas mínimas, que no caso 

da saúde, “deve ser, no mínimo, o valor empenhado no exercício anterior acrescido da 

variação nominal do PIB” (CFESS, AGOSTO, 2016); e o PLP 257, formulado pelo governo 

Dilma, que estabelece medidas para auxiliar Estados e Distrito Federal no pagamento da 

dívida com o Tesouro Nacional, que pode ser alongada por 20 anos. 

Com o crescimento do mercado de serviços privados, o SUS é precarizado, e se 

distancia do SUS legalmente instituído.São nítidos os vários ataques que o Sistema Único de 

Saúde (SUS) vem sofrendo com tais iniciativas privatistas advindas de deliberações e 

interesses internacionais.O setor privado vem ganhando espaço e desqualificando o público 

com uma visão meramente mercadológicaonde não se vende o serviço de qualidade, mas sim 

com intuito meramente financeiro. Nesse cenário, se mostra urgente o engajamento massivo 

em defesa da política pública de saúde ancorada no projeto de reforma sanitária construído 

nos anos 1970, cujo fortalecimento do SUS se dê por meio de uma atuação articulada entre o 

movimento dos trabalhadores e de usuários, visando à garantia e preservação desta inegável 

conquista democrática, historicamente construída. 
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Atenção à saúde da população LGBT: aproximações a partir do campo de estágio no 
espaço trans do hospital das clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 

 
 

Jesana Germano 
 
 

Este textoé fruto da minha experiência de estágio em Serviço Social no ambulatório do 

Espaço de Acolhimento e Cuidado a Pessoas Trans (Espaço Trans) do Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE). No tópico referente a resultados e 

discussões, será colocado em relevo a importância histórica do programa Brasil sem 

Homofobia, implementado em 2004 e da Política Nacional de Saúde Integral LGBT 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, travestis e transexuais), de2011. Mais adiante, será posto em 

relevo a composição interdisciplinar do Espaço Trans do HC e os cuidados propostos à 

população travestis e trans. A relevância deste empreendimento está na possibilidade de 

contribuir criticamente nas discussões sobre a Política de Saúde no Brasil, trazendo reflexões 

sobre um serviço voltado para a população travesti e trans tendo como subsídio a política 

LGBT.O trabalho tem como objetivo mostrar o serviço ambulatorial de atenção específica à 

população travesti e trans correspondenteà Política Nacional de SaúdeIntegral LGBT.Como 

suporte metodológico, este trabalho classifica-se enquanto qualitativo, visando analisar a 

atenção à saúde da população LGBT por meio da minha observação participante no Espaço 

Trans e através do método dialético. Para tanto, foi necessário recorrer a uma revisão 

bibliográfica que permitisse dar suporte teórico-metodológico ao texto.  Resultados e 

discussões: Como reafirma Bravo, na década de 1980 a sociedade brasileira tornou-se palco 

de processos sociais que viabilizaram a democratização política, ao mesmo tempo que 

experimentou uma crise econômica profunda que persiste até os dias vigentes (2006, p. 08). 

Ainda na década de 80, segundo Irineu, verifica-se algumas ações governamentais voltadas às 

demandas do movimento LGBT, principalmente relacionadas à esfera da saúde(2014, p. 196); 

no entanto, é somente a partir do diálogo entre movimento LGBT e governo Lula,que foram 

desenhadas as primeiras iniciativas específicas à população, tendo como marco histórico o 

Programa Brasil sem Homofobia, objetivando promover a cidadania da população LGBT 

(ibidem). É necessário pontuar que apesar de o governo petista conter aspectos de inovação, o 

mesmo não foi capaz de suprimir a hegemonia neoliberal que se instaurou no país na década 
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de 1990, reafirmando aspectos de continuidade com os interesses de mercado (BRAVO, 2006, 

p. 16-18). Dez anos após o programa Brasil sem Homofobia ser formulado, foi habilitado pelo 

Ministério da Saúde o Espaço Trans. Este serviço corresponde à Política Nacional de Saúde 

Integral LGBT, possibilita promover a atenção integral às travestis e trans em seu processo 

transexualizador (processo que consiste na mudança corporal através da utilização de 

hormônios ou do procedimento de cirurgias), e tenta fortalecer os princípios e as diretrizes do 

SUS.Considerando o que está exposto no artigo 3º da Lei 8.080/90, de que 

Os níveis de saúde expressam a organização social eeconômica do País, tendo a 
saúde como determinantes econdicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, 
osaneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda,a educação, a atividade 
física, o transporte, o lazer e oacesso aos bens e serviços essenciais. 
 

A Política Nacional de Saúde Integral coloca em evidência e considera que a 

discriminação contra a orientação sexual, travestilidade e/ou identidade de gênero podem 

compor os determinantes sociais da saúde, provocando sofrimento e adoecimento. 

A Política LGBT tem como marca o reconhecimento dosefeitos da discriminação e 
da exclusão no processo de saúde-doença da população LGBT. Suas diretrizes e 
seusobjetivos estão, portanto, voltados para mudanças nadeterminação social da 
saúde, com vistas a redução dasdesigualdades relacionadas a saúde destes grupos 
sociais.(BRASIL, 2010, p.8). 
 

Diante disso, a criação da política LGBT tornou-se fundamental no SUS para dar 

suporte ao acesso desta população a serviços desaúde numa perspectiva de integralidade. A 

Política tenta promover via SUS, iniciativas de redução de riscos aos problemas decorrentes 

do uso prolongado de hormônios, o respeito e a prestação de serviços com qualidade diante de 

necessidades/demandas tão específicas. Diante disso, o Espaço Trans é um campo formulado 

por uma equipe interdisciplinar, composto por núcleos do Serviço Social, Psicologia, 

Fisioterapia, Fonoaudióloga, Medicina, Farmácia etc., reafirmando que “o fio condutor do 

trabalho de uma equipe de referência é o compartilhamento de saberes, competências, 

responsabilidades e ações” (CAMPOS, et. al., 2014, p. 898). O serviço preza pela 

despatologização da travestilidade e transexualidade, uma vez que a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e outras entidades internacionais consideram essas identidades como 

transtornos mentais (BENTO, PELÚCIO, 2012. p. 572). No Espaço são realizados 

acolhimentos individuais e atividades com grupos, fornecendo informações e reflexões; o 

Espaço articula-se com outras instituições que possam atender às demandas da população 

travesti e trans. Conclui-se que dentro de um sistema econômico e político voltado aos 
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interesses neoliberais e de mercado, a criação da Política LGBT é fruto do fortalecimento do 

movimento social e uma estratégia para garantir o acesso a serviços de saúde preparados para 

lidar com as necessidades/demandas da população LGBT, mais especificamente detravestis e 

trans. 
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As contrarreformas na Política de Saúde no governo Temer e suas implicações na 

prática profissional dos assistentes sociais 
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Resumo - Este artigo visa tratar das contrarreformas na política de saúde no Brasil, características do governo 
ilegítimo do atual presidente Michel Temer. Além de propor uma reflexão de como estes ataques têm 
impactado a atuação profissional dos assistentes sociais, e como estes têm direcionado suas ações para 
manterem vigente e atuante uma das mais importantes políticas públicas do país, conquistadas através da luta 
pela reforma sanitária e por sua instituição na Constituição de1988. 
 
Palavras - chave: Contrarreformas. Política de Saúde. Governo Temer. 
 
 

Introdução 

 

A contrarreforma na saúde do Estado brasileiro há muito vem tentando destituir as 

conquistas alcançadas por meio das lutas engajadas por movimentos sociais e mais 

especificamente pelos defensores da Reforma Sanitária. 

A Constituição de 1988 em seu artigo de número 196 preconiza que: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

 SUS foi criado a partir dessa premissa com o objetivo de prestar atendimento de 

saúde gratuita à sociedade a partir da verba pública nele aplicada, porém vê-se que este direito 

conquistado, desde 1990, sofre ataques por parte da ofensiva neoliberal através de medidas 

como o incentivo à saúde privada e a precarização dos serviços por meio da terceirização. O 

assistente social está regido sob a lógica do sistema capitalista, se caracterizando como 

categoria de trabalhadores assalariados, o que o sujeita às condições de superexploração da 
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sua força de trabalho,com os sucessivos ataques das contrarreformas na política de saúde tem 

intensificado suas demandas e precarizado as condições de sua atuação na área dasaúde 

 

Objetivo 

 

Fazer uma reflexão acerca das contrarreformas executadas no período do governo 

Temer (2016-2017), analisando suas implicações no dia a dia dos profissionais do serviço 

social na área de saúde. 

 

 

Metodologia 

 

Optou-se pela utilização da pesquisa qualitativa, por meio da qual a configuração de 

um fenômeno ou processo social pode ser melhor identificado. Visto que, segundo Minayo 

(1993), ela busca compreender os motivos, as intenções, projetos dos atores envolvidos no 

cenário, por meio de suas ações e relações com as estruturas de poder tornando-se então, 

significativas. 

Recorreu-se, para tal estudo, a coleta de dados a partir de fontes primárias e 

secundárias (livros, artigos, legislações, parâmetros, portarias e etc.), na intenção de esboçar 

elementos teóricos consistentes para análise e caracterização da realidade social, na 

proposição de estimular e ampliar as reflexões acerca da temática emdebate. 

 

 

Discussões e resultados 

 

Logo que assume o poder, Temer trata de propor profundas reformas de cunho não tão 

populares, a exemplo as Reformas Trabalhistas, da Previdência e a controversa Proposta de Emenda 

Constitucional 55, rotuladas como uma das maiores barbáries encenadas pelo Governo Brasileiro. Os 

pesquisadores do IPEA (2016) estimaram que a perda de receitas na área da Saúde pode chegar em R$ 

1 trilhão até 2036, dependendo das variações do PIB. 
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A PEC 55 é conhecida como aquela que mais trará desmontes à política de saúde, as despesas 

serão congeladas e corrigidas pela inflação no período de até vinte anos, o apontamento para o futuro 

próximo mostra que o orçamento da saúde será maior que a inflação, pois se trata apenas do caráter 

econômico da política social, não cobrindo aspectos como: variações no quadro sanitário, mudanças 

no perfil demográfico e os avanços tecnológicos em equipamentos e medicamentos. 

Com isso, os assistentes sociais se vêem sob supervisão e monitoramento constante de suas 

ações, limitando, assim a sua prática profissional. Reuniões intersetoriais e investigações acerca dos 

determinantes sociais que levam os usuários a utilizar os serviços de saúde pública são restritos, 

devido à falta de tempo hábil, para além da escassez dos recursos disponíveis para a realização de tais 

tarefas, acarretando na flexibilização, precarização e terceirização do trabalho. Ao mesmo tempo em 

que sua atuação ficará sempre à sombra do subfinanciamento do governo com relação ao tripé da 

Seguridade Social (Saúde, Assistência e Previdência Social). A sua luta diária pelo acesso do 

trabalhador aos seus direitos se dará de forma cada vez mais dificultosa, uma vez que muitos dos 

direitos que lhes eram assegurados estão sendo retirados progressivamente através das ações lançadas 

e aprovadas pelo governo do atual presidente Michel Temer. 
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Envelhecimento de trabalhadores x burgueses: notas introdutórias 

 

Jonorete de Carvalho Benedito 

 

 
Resumo - Neste trabalho procurou-se desvelar a relação antagônica existente entre trabalhadores e burgueses e 
de que forma essa relação é determinante no processo de envelhecimento. O século XXI traz estatísticas 
divulgadas desde meados do século passado, acerca do aumento da expectativa de vida, na perspectiva de um 
envelhecimento sadio. No entanto, carece seja esclarecido que os meios necessários para se ter qualidade de vida 
durante os anos destinados à velhice são determinados por condições materiais às quais poucos têm acesso.  
 
Palavras-chaves: Envelhecimento. Velho. Idoso. Trabalhador. Classe Social.  
 
 

Introdução 

 

Historicamente, conforme Beauvoir (1990), a questão da velhice não era relevante 

porque a longevidade não chegava aos pobres, sendo uma dádiva das classes sociais 

abastadas, ou seja, os velhos trabalhadores não tinham as condições materiais para envelhecer, 

sendo levados a óbito em idades consideradas muito reduzidas na atualidade. No entanto, com 

o transcorrer dos tempos, a depender da cultura a condição de velhice assumiu elementos de 

graduação e valorização conforme a classe social em que o velho estivesse inserido, indo do 

anonimato até a posição mais dignificante. Sendo assim, se faz de suma importância 

entendermos como se dá o processo de envelhecimento para velhos trabalhadores e velhos 

burgueses. 

 

 

Objetivo 

 

Este resumo tem o objetivo de diferenciar sobre o processo de envelhecimento a partir 

da inserção na classe social.  
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Metodologia 

 

Revisão de literatura, através de pesquisa bibliográfica, tendo como marco conceitual 

a teoria social crítica de Marx, ou seja, para a realização deste estudo buscamos trilhar o 

caminho da teoria social crítica, por entender que é preciso apreender a essência do fenômeno, 

se queremos, de fato, conhecer a realidade.  

 

 

Resultados 

 

Com o processo de envelhecimento é comum em profissionais e pesquisadores de 

todas as áreas terem suas investigações e pesquisas direcionadas para o estudo do 

envelhecimento, tido como algo homogêneo, que o envelhecimento chega para todos da 

mesma maneira e, em muitos casos, responsabilizando os velhos como os, principais, 

responsáveis pelo dispêndio de recursos a serem utilizados na implantação e/ou 

implementação nas políticas públicas. Defender que “as mudanças nas imagens e nas formas 

de gestão do envelhecimento são puros reflexos de mudanças na estrutura etária da população 

é fechar o acesso para a reflexão sobre um conjunto de questões que interessa pesquisar” 

(DEBERT, 2004, p.12). É esquecer que a maneira como se envelhece depende da posição 

ocupada pelo indivíduo na sociedade. Sabe-se que as seqüelas do desenvolvimento natural do 

curso da vida – ressalvadas certas particularidades que não cabem ser analisadas aqui – 

atingem tanto a ricos quanto a pobres; a negros e brancos; a homens e mulheres.No entanto, 

seria inverdade afirmar que aqueles que possuem unicamente sua força de trabalho para 

vender têm no último estágio da vida as mesmas características daqueles que exploraram o 

trabalho alheio.  

 

 

Discussão 

 

Deve-se partir da premissa de que a sociedade capitalista tem como objetivo precípuo 

a acumulação capitalista. Isso traz várias implicações, e dentre elas a de que o modo de 
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produção capitalista, desde o seu surgimento até os dias atuais, fundamenta-se na exploração 

do trabalho através da mais-valia. A concentração de riquezas na mão de poucos e ainda as 

crises periódicas do sistema acarretam a busca incessante por estratégias para sua manutenção 

e reestruturação.  

 

 

Conclusão 

 

Não podemos ver o processo de envelhecimento dissociado das condições materiais da 

existência e manutenção da sociedade capitalista. Idosos existem em todas as camadas sociais, 

e o envelhecer é comum a todos, independentemente da classe social de que se faça parte. 

Contudo, para o trabalhador, esta fase da vida tornará mais visível as desigualdades sociais 

vivenciadas por ele durante toda a sua existência. Em outras palavras, para pensar a velhice no 

capitalismo é imprescindível situá-la na divisão de classes.  

 

 

Referências 

 

BEAUVOIR, S. A Velhice. 5ª Reimpressão. Rio de Janeiro:Nova Fronteira, 1990. 
DEBERT, G.G. A Reinvenção da Velhice. 1ª Reimpressão. Editora da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 146 

A formação do residente de saúde da família em um hospital escola da cidade do Recife: 
o olhar do Serviço Social 

 
Juliana Alves da Silva 

Daniela Cecília Souza Wanderley 
Leide Daiana Cassimiro da Silva Rodrigues 

 

Resumo - Este trabalho é um relato de experiência sobre formação profissional na residência multiprofissional 
em saúde da família, do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP e Unidade de Saúde 
da Família - USF no bairro Caranguejo Tabaiares, entre 2013-2015. Discute aspectos do ensino em serviço, 
destacando a educação permanente; o processo de aprendizagem através das preceptorias e tutorias e a 
construção de estratégias para formação do assistente social na atenção básica. Como resultados temos a ênfase 
ao aperfeiçoamento dos processos de trabalho, seja no âmbito acadêmico ou na prática assistencial, dada a 
indissociabilidade da relação teoria/prática; e a execução de plano de intervenção com idosos adscritos.  
 
Palavras-chave: Formação profissional. Educação permanente. Residência multiprofissional. Serviço Social. 
Processo de trabalho. 
 
 

Introdução 

 

A regulamentação do Sistema Único de Saúde – SUS ocasionou mudanças ideológicas 

e organizacionais na política de saúde brasileira, sobretudo nos processos de trabalho, 

norteados pelos princípios da hierarquização, descentralização e democratização. Foram 

surgindo novas demandas contribuindo para ascensão do modelo curativo para o modelo de 

promoção e prevenção às doenças e agravos, ressaltando o controle social. Nesse cenário está 

o assistente social, que desde 1997 foi reconhecido profissional da área da saúde, pela 

resolução n°218, do Conselho Nacional de Saúde,para atuar sob o legado da reforma sanitária, 

nas áreas de planejamento, de gestão e da epidemiologia, a fim de utilizar o saber como 

ferramenta de acesso ao direito à saúde. (VASCONCELOS, 2003). 

Sob o mesmo ponto de vista é exigido ao assistente social, no processo de formação, 

desde a graduação até os níveis de pós-graduação, capacitar-se de forma a entender o cenário 

para sua atuação profissional. Vejamos: 

“é imprescindível a compreensão dos movimentos da economia — da atual crise do 
capitalismo —, da cultura, da política, dos movimentos sociais, das instituições 
jurídico-políticas, das organizações sociais e da dinâmica das relações grupais e 
interpessoais. Ou seja, é imprescindível uma compreensão da realidade social que 
viabilize uma atuação profissional responsável e consequente”. (GUERRA, 2003). 

Da mesma forma, o transcurso da formação do assistente social através da residência, 

requer o exercício contínuo de interpretar a realidade social além das aparências, ancorado nas 
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bases da teoria social crítica, que evidencia como se desdobra as expressões da questão social. 

(PIANA, 2009). 

Segundo o Ministério da Educação - MEC e Ministério da Saúde - MS, as residências 

multiprofissionais integram a política de educação permanente e possibilitam o contato com o 

mundo do trabalho, partindo dos determinantes e condicionantes da saúde e a interação com a 

política de educação. (BRASIL, 2010, p.20). 

Cumpre pontuar que o residente é um profissional que tem o compromisso de atuar em 

consonância com seus referenciais teórico-metodológicos e ético-políticos, já que se insere 

em espaço contraditório e permeado de conflitos. Nesse sentido, o residente de Serviço 

Social, pauta-se no desenvolvimento de ações em defesa dos interesses da população usuária, 

dispondo de visão crítica sobre o processo saúde/doença. 

 

 

Objetivo 

 

Discutir aspectos do ensino em serviço, com destaque à educação permanente e ao 

processo de aprendizagem do assistente social na atenção básica.  

 

 

Método 

 

Na construção do relato fizemos revisão de literatura, coleta de dados, análise dos 

registros impressos e digitais. Analisamos as categorias Atenção Básica, Saúde do Idoso, 

Determinantes Sociais e Educação Permanente, relacionando com o contexto histórico em 

curso, norteada pela dialética.  

 

 

Discussão e resultados 

 

Ao longo da experiência, constatou-se a predominância do modelo de assistência 

médico-curativa. No campo de trabalho analisado é dada a ênfase ao aperfeiçoamento 
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contínuo, seja no âmbito acadêmico ou na prática assistencial. Nas discussões 

multiprofissionais evidenciava-se a intersetorialidade das políticas sociais e o acesso à rede de 

serviços da Cidade do Recife. O acompanhamento dos residentes se dava através de tutorias 

semanais e preceptorias contínuas, com assistentes sociais do hospital-escola. Foram 

planejadas intervenções visando construir junto à equipe da USF e práticas integrais voltadas 

ao envelhecimento, modificando a assistência aos idosos e fortalecendo a formação de grupos, 

tendo o controle social como tema proeminente.  

 

 

Considerações finais 

 

Com o presente relato pretendemos estimular o aperfeiçoamento do processo de 

educação do assistente social, enquanto profissional de saúde em defesa de uma formação 

numa perspectiva crítica e classista. Finalmente, buscamos evidenciar a importância da 

educação permanente em um programa de residência multiprofissional, o que resulta em 

contribuições para as diferentes áreas do conhecimento, principalmente para os serviços de 

saúde e seus usuários. 
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Ações de sensibilização sobre riscos da fumaça do tabaco e seus derivados nos 

ambulatórios de um Hospital Universitário de Pernambuco 
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Introdução/objetivos 

 

O trabalho apresenta um relato de experiência vivenciada nos ambulatórios do 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz/HUOC-PE. O objetivo das ações foi de sensibilizar os 

pacientes e seus acompanhantes sobre os riscos da exposição à fumaça do tabaco e seus 

derivados e também proporcionar informações de como e onde procurar tratamento, tendo em 

vista que o uso de cigarros nas instalações da instituição é comum por parte dos pacientes, 

acompanhantes e servidores.  

Todas as atividades foram desenvolvidas considerando o tabagismo como um 

problema de saúde pública que necessita de tratamento, sendo considerado pela Organização 

Mundial da Saúde/OMS a principal causa de morte evitável no mundo (BRASIL, 2009). 

Além disso, entendemos que o consumo de drogas acompanha toda a história da humanidade, 

no qual é importante compreender que o uso dessas substâncias está relacionadoa vários 

fatores, tais como sociais, econômicos e culturais.  

 

 

Discussão/resultados 

 

De acordo com Bucher (1989, p. 17) o consumo de drogas é um fenômeno cultural, 

que apresenta três funções sociais: “superar a angustia existencial, entrar em contato com 

forças sobrenaturais e obter prazer”. Nessa perspectiva, o cigarro assim como outras 

substâncias é utilizado para suprir uma necessidade desenvolvida pela pessoa que faz o seu 

uso.  
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Durante muito tempo a mídia promoveu uma imagem positiva sobre o tabagismo, 

principalmente nas propagandas, filmes e novelas. Porém, “os riscos de saúde associados ao 

fumo já haviam sido reconhecidos desde a década de 1950 [...]” (ALMEIDA et al, 1996, 

p.108). No entantoas legislações que abarcam as questões sobre o uso de tabaco e seus de 

derivados no Brasil são da década de 1990. Com o intuito de viabilizar aos usuários e 

acompanhantes do hospital o maior número de informações sobre os riscos da fumaça do 

tabaco e seus derivados, foram realizadas três ações, ambas aconteceram durante o mês de 

agosto de 2016 pela manhã. 

 As atividades consistiram na realização de dinâmicas, abordagem mínima, exposição 

de cartazes com imagens e descrição das substâncias contidas no cigarro, fornecimento de 

material informativo e discussão com os usuários e acompanhantes sobre onde procurar 

tratamento (Todas as atividades desenvolvidas integraram o Projeto de Extensão Pode 

Respirar! HUOC Livre de Fumo. Ações de sensibilização, controle do tabagismo e oferta de 

tratamento para dependentes de nicotina no SUS, promovido pela Divisão de Serviço Social 

do Hospital Universitário Oswaldo Cruz -DSS/HUOC). No decorrer das atividades foi 

observado o interesse de vários pacientes em ouvir as informações sobre os malefícios do 

cigarro, alguns interagiram durante a exposição, no qual deram a sua opinião, tiraram dúvidas 

sobre o tema e até falaram da sua própria experiência de vida com essa substância. Algumas 

pessoas relataram que iriam começar a rever a sua relação com o cigarro e levaram o material 

informativo para conhecidos e familiares com intuito de divulgar um pouco das informações 

que foram fornecidas.  

 

 

Conclusão 

 

A partir da realização dessas atividades, entendemos que mais ações dessa natureza 

precisam ser concretizadas, pelo fato de que a informação é o melhor instrumento para 

abordagem de temas que devem ser formalmente discutidos, e muitas vezes são disseminados 

de maneira deturpada pela mídia. Debater o tabagismo como doença que causa dependência 

química devido à presença de nicotina, através de uma perspectiva crítica e reflexiva, 

compreendendo essa problemática como saúde pública é algo relativamente recente para a 
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maioria da sociedade, que por falta de informação acaba estigmatizando e culpabilizando as 

pessoas que são dependentes.  

Ações como essas exercem um papel fundamental de informar a população, no que 

tange à procura de ajuda para o tratamento, e estratégias para reduzir o consumo do cigarro, 

bem como compreender que parar de fumar não é tão simples. Por isso se faz necessário a 

divulgação de forma clara e acessível, dos problemas relacionados ao tabagismo, no sentido 

de criar uma cultura desfavorável ao cigarro (ALMEIDA et al, 1996). Além disso, é 

importanteimpulsionar que as pessoas busquem por mais conhecimentos sobre as diversas 

temáticas que envolve as políticas sociais, dentre elas, a política de saúde, no sentido de 

proporcionar à população o acesso mais abrangente sobre os seus direitos sociais. 

 

 

Referências 

 

ALMEIDA, Osvaldo Pereira de; DRACTU, Luiz; LARANJEIRA, Ronaldo. Manual de 
psiquiatria. Guanabara Koogan, 1996. 
BUCHER, Richard. Prevenção ao uso indevido de drogas. Unb, 1989. 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Leinº 
9.294, 15 de  julho de 1996. 
Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição 
Federal.  Brasília, jul. 1996. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9294.htm>. Acesso em: 29 jun. 2016. 
______. Ministério da Saúde; Instituto Nacional de Câncer; Convenção-Quadro para o 
Controle do Tabaco: Instituto Nacional de Câncer. – Rio de Janeiro: INCA, 2011. 
______. Ministério da Saúde; Instituto Nacional de Câncer; Coordenação de Prevenção e 
vigilância. Abordagem e tratamento do fumante: Consenso 2001. Rio de Janeiro: INCA, 
2001. 
______. Ministério da Saúde; Portal Brasil. Saúde Tabagismo. Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/saude/2009/11/tabagismo1> Acesso em: 21 jun. 2017. 
CARNEIRO, Henrique. As necessidades humanas e o proibicionismo das drogas no 
século XX. Rev. Outubro, v. 6, n. 6, p. 115-28, 2002. 
INCA. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Disponível em: 
<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa-
nacional-controle-tabagismo/tratamento-do-tabagismo>. Acesso em 29 de junho de 2016.  
 
 
 
 



 
 

 

 153 

Saúde e violência: as oficinas intersetoriais sobre notificação como estratégia de 

matriciamento 

 

Leide Daiana Cassimiro da Silva Rodrigues 
Aline Neiva Ribeiro 

Daniela Cecília Souza Wanderley 
Juliana Alves da Silva 

Luciana Ferreira Gomes Cauás Espindola 
Marize Conceição Ventin Lima 

 
 

Este trabalhoé umrelato de experiência vivenciada, pelos residentes do programa 

multiprofissional em saúde da família/atenção básica do município da Região Metropolitana 

do Recife- RMR, a partir da elaboração do projeto intitulado: Oficina Intersetorial – 

trabalhando a violência na rede pública. A realização das oficinas visa fomentar um espaço de 

discussão e análise crítica, acerca da notificação da violência, junto aos profissionais que 

compõem a rede socioassistencial do município. Discute a subnotificação dos casos de 

violência vivenciados no território, principalmente no que tange ao baixo quantitativo de 

casos registradospela atenção básica, no ano de 2016. Como resultados temos a aproximação 

dos profissionais da rede socioassistencial a partir da execução das oficinas intersetoriais, o 

matriciamento e a implementação da temática da violência e saúde no processo da educação 

permanente. 

A violência é reconhecida, mundialmente, como um relevante problema de saúde 

pública. A Organização Pan-Americana de Saúde (1993) afirma que isso ocorre em função do 

número de vítimas e da magnitude das sequelas orgânicas e emocionais (BRASIL, 2014). No 

que se refere ao significado da palavra violência, cabe pontuar que deriva do latim violentiae 

significa “veemência, impetuosidade”, aquele que age com a força. A violência, também, está 

atrelada à imposição do desejo, de pôr em prática o ato de dominar, ao controle que levam à 

anulação ou a submissão de outra pessoa ou até mesmo à retirada de seus bens pessoais e 

materiais (Minayo, 2006). No que se refere aos dados da violência no estado de Pernambuco - 

PE, o IPEA (2017) aponta que nos anos de 2007 a 2013, vivenciou uma diminuição de 36% 

na taxa de homicídio. Em contrapartida, houve um aumento dos homicídios a partir de 2014, 

o que representou aumento de 13,7% (3.847), fazendo com que a prevalência de homicídio 
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voltasse ao padrão observado entre 2009 e 2010, respectivamente, 3.963 e 3.473 homicídios. 

O número da violência emPE chama a atenção para a necessidade de implementar uma 

intervenção continuada e multidimensional, a fim de viabilizar a qualidade e a efetividade dos 

serviços ofertados pela rede pública às vítimas de violência. Destaca-se que o debate sobre a 

violência no campo da política de saúde, ainda, se dá de forma fragilizada, pois o modelo de 

saúde predominante é centrado no saber biomédico, visualizando a doença, em detrimento da 

articulação do contexto biopsicossocial (Lacerda, 1998). No âmbito municipal, de acordo com 

as informações da Secretaria de Mulher do Estado (2017), o município em análise ocupa o 

segundo lugar no ranking estadual de maior quantitativo de violência, se comparado as demais 

cidades de PE. Em março de 2017, o município divulgou o boletim epidemiológico. Neste 

boletim foi possível observar que o quantitativo de situações de violência notificadas, pela 

atenção básica, correspondente apenas a seis casos, no ano de 2016. Este percentual equivale 

a 1,35% dos casos notificados em todo município (813). De acordo com o Mapa da Violência 

(2016), este município possui uma população média correspondente a 343.493 habitantes e 

ocupa um dos maiores índices de violência dado que se contrapõe ao baixo quantitativo de 

casos notificados pela atenção básica que acompanha, vivencia a dinâmica do território e é a 

ordenadora do cuidado. Na tentativa de aproximar os profissionais da rede socioassistencial 

ao debate sobre a violência que perpassa pela intervenção do setor saúde foi proposto à 

realização das oficinas que discuta ofenômeno de forma intersetorial, ou seja, conte com a 

participação de profissionais das diversas políticas como: assistencial social, educação, 

conselho tutelar e do idoso, saúde, vara da infância e juventude, secretaria da mulher. Com o 

objetivo de matriciar profissionais da rede socioassistencial a partir das oficinas intersetoriais 

como estratégia de enfrentamento à violência no município. Na construção do relato fizemos 

revisão de literatura, coleta de dados, análise dos registros impressos e digitais. Analisamos as 

categorias Atenção Básica, Saúde e violênciae Educação Permanente, relacionando com o 

contexto histórico em curso, norteada pela dialética. As oficinas têm contribuído na 

desmistificação da função do instrumento de notificação junto aos profissionais da rede; para 

a consolidação do fluxo de implantado no município para o recebimento das fichas de 

notificação; promoção de um espaço de discussão; fortalecimento/divulgação dos serviços da 

rede e a promoção na saúde do trabalho intersetorial em consonância com os parâmetros de 

atuação do assistente social na política de saúde, tendo em vista que o trabalho de educação 
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em saúde torna-se uma premissa do Serviço Social como proposta de superar a fragmentação 

dos serviços (CFESS, 2010). Assim como, para a implementação do processo de educação 

permanente, no município da RMR, atrelado ao compromisso com o projeto ético político 

profissional. 
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Serviço Social e saúde mental: reflexões a partir de lentes de gênero 
 

 
Maria José da Silva 

 
 

Introdução 

 

Os debates sobre gênero cada vez mais ganham visibilidade e podem ser observados 

em diversos espaços. Estes propõem reflexões acerca de padrões e estereótipos que 

historicamente foram normatizados para mulheres e homens. São questões que perpassam o 

cotidiano de todas as pessoas, e um olhar mais atento e questionador as normas que foram 

construídas em torno dessa categoria pode mudar a forma como as relações são construídas e 

vivenciadas. O interesse pela temática foi devido à experiência no estágio curricular 

obrigatório realizado em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Como também, por 

compreendemos que esse é um debate que não pode passar despercebido pela categoria de 

assistentes sociais, pois implica mediações importantes para o melhor atendimento das 

necessidades da população usuária dos serviços. Objetivo: Dessa forma, o objetivo deste 

trabalho é apresentar reflexões sobre a prática do Serviço Social no campo da saúde mental, a 

partir de um olhar atento à categoria gênero. Metodologia: Trata-se de uma abordagem de 

natureza qualitativa que utilizou como método a revisão de literatura. Resultados e 

Discussões: É a partir dos anos 1970/1980 que emergiram os estudos de gênero, sob a 

influência de feministas da academia. Essas ativistas tinham a pretensão de analisar as 

relações entre homens e mulheres, considerando que as desigualdades entre esses deveriam 

ser historicizadas e desnaturalizadas, bem como postas no âmbito das construções sociais 

determinadas nas e pelas relações de poder. Santos (2009) ao relacionar gênero e saúde 

mental afirma que os valores e normas hegemônicos em determinadas sociedades e em seu 

tempo histórico irão exercer influência sobre a forma como a experiência do sofrimento 

psíquico vai ser vivenciada, pois esta é também construída socialmente. Segundo dados do 

relatório sobre a saúde mental no mundo, 2001- Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial de Saúde/ONU, as mulheres estão mais vulneráveis ao 

desenvolvimento de transtornos mentais, pois a multiplicidade de papéis que lhes são 

atribuídos e desempenhados, como mães, esposas, cuidadoras entre outros, contribuem para o 
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aumento da incidência de transtornos mentais e de comportamentos. Já os contornos que 

envolvem o adoecimento psíquico masculino estão relacionados aos processos de ruptura com 

suas construções ao longo da vida, o que resulta na saída dos espaços públicos para a esfera 

privada, local que historicamente foi destinado às mulheres. De acordo com Mota (2014), a 

relativa autonomia dos/das assistentes sociais pode redirecionar alguns dos limites e 

possibilidades de sua intervenção, que é permeada pelos processos de trabalho que tendem a 

não problematização das demandas impostas pelo cotidiano. Pensando nessa autonomia 

relativa, é que o gênero além de ser transversal nas intervenções, pode ser trabalhado com 

mais profundidade, de modo que as particularidades dessa dimensão sejam compreendidas no 

processo de saúde-doença e no adoecimento psíquico. Ainda sobre o Serviço Social, Rosa 

(2016) ao analisar a inserção de assistentes sociais no campo da saúde mental, afirma que há 

avanços nas articulações dos processos de trabalho do Serviço Social nessa área, no entanto, 

ainda são necessários investimentos com mais profundidade em mediações que potencializem 

diálogos emancipatórios entre o projeto ético-político profissional e as propostas da Reforma 

Psiquiátrica. Já Lisboa (2010) sugere que o Serviço Social pode utilizar no cotidiano 

profissional as contribuições das teorias feministas e estudos de gênero, visto que essas 

construções teórico-metodológicas se propõem ao questionamento de todas as formas de 

dominação, e objetivam a desconstrução de papéis sociais a que são sujeitados homens e 

mulheres, o que corrobora com os direcionamentos propostos pelo projeto ético-político da 

profissão. Por fim, compreendemos que existe uma evidente relação entre as desigualdades de 

gênero e suas influências no adoecimento psíquico dos sujeitos. Dessa forma, intervenções 

mais atentas a tal categoria podem ser ponto de partida para que as pessoas possam refletir 

sobre seus lugares no mundo e como as relações desiguais de gênero influenciam no seu 

sofrimento psíquico. Além disso, podem contribuir para desnaturalização dos diversos tipos 

de violência a que estão sujeitas mulheres e a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgêneros (LGBT). 
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A atuação do assistente social residente multiprofissional no âmbito hospitalar: 

realidade e desafios 

 
Maria Tamires Sabino da Mota Silveira 

Eduarda Lima Mendes 
Clara Isabel Nóbrega Saturnino 

 
Resumo - Com o movimento da reforma sanitária e a instituição do SUS a necessidade de formar profissionais 
com atuações congruentes aos princípios da universalidade, integralidade e humanização se faz mais presente na 
realidade dos serviços de saúde. As residências multiprofissionais surgem, inicialmente, como programas de 
formação para os profissionais da atenção básica junto à estratégia de saúde da família e ao longo do tempo são 
inseridas na média e alta complexidade com o âmbito hospitalar, além do perfil de saúde coletiva que busca 
preparar profissionais para atuar na gestão em saúde. Conhecendo o cenário atual dos serviços de saúde pública 
este trabalho se faz importante, pois busca apontar a realidade encontrada pelos profissionais do serviço social 
nas instituições e dinâmicas de trabalho como residentes em saúde, e traz discussões que contemplam a 
intervenção deste profissional junto aos demais residentes e profissionais da instituição. Tem como metodologia 
base o relato de experiência, vivenciado pelas autoras enquanto residentes multiprofissionais em âmbito 
hospitalar, atrelado à pesquisa bibliográfica. A realidade encontrada se expressa em diversos desafios, no 
sucateamento dos serviços de saúde, na desvalorização dos profissionais ali inseridos, na contradição entre teoria 
e prática visualizada pelos residentes, na atuação com uma equipe multiprofissional que não conhece a política 
de saúde e não reconhece os determinantes de saúde, entre outros. Tudo isto compromete o processo de 
formação em saúde pública.  
 
Palavras chave:Residência Multiprofissional. Perfil Hospitalar. Serviço Social.  
 

O surgimento dos programas multiprofissionais de residência em saúde é motivado 

pelas diversas discussões em saúde pública que vêm à tona com o movimento de reforma 

sanitária na década de 1980. Inicialmente a atenção básica é o foco dos programas de 

residência multiprofissional, tais programas eram atrelados diretamente aos ideais do 

Programa de Saúde da Família fundado em 1993.  

Em 1999, o então Departamento de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à 
Saúde, do Ministério da Saúde, junto a atores do Movimento Sanitário, articularam-
se formando grupos interessados em criar, reavivar e reinventar residências em 
saúde da família. A proposta, construída em um seminário, era criar um modelo de 
Residência Multiprofissional, onde embora fossem preservadas as especialidades de 
cada profissão envolvida, seria criada uma área comum, especialmente vinculada ao 
pensamento da velha saúde pública, acrescida de valores como a promoção da 
saúde, a integralidade da atenção e o acolhimento. (BRASIL, 2006, p. 6). 

 
Contudo, é apenas em 2005 com a Lei nº 11.129 que as residências multiprofissionais 

em saúde da área não médica são instituídas. Esta lei também institui, no âmbito do 

Ministério da Educação, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

(CNRMS) que, de acordo com a Portaria Interministerial nº 1320/2010 em seu artigo 2º, “tem 
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por finalidade atuar na formulação e execução do controle dos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde”.  

Mais tarde, a Portaria Interministerial do MEC nº 1077 de 2009 discrimina quais as 

áreas profissionais não médicas envolvidas nas residências e determina os princípios do SUS 

como básicos na formação e atuação dos residentes, além de também abordar quais os eixos 

norteadores das atividades que devem envolver a residência em saúde. 

Outro instrumento legal importante é a Resolução da CNRMS nº 02 de 2012 que 

institui o processo de criação de um programa de residência e discrimina quais as 

competências e atividades a serem desenvolvidas por coordenadores, tutores, preceptores e 

residentes. 

Sabido disto é importante considerar que cada área de residência tem suas 

peculiaridades. Neste trabalho o objetivo central é apontar um pouco da realidade encontrada 

pelos profissionais do serviço social ao entrarem nas instituições e dinâmicas de trabalho 

como residentes em saúde, trazendo discussões que contemplam a intervenção deste 

profissional junto aos demais residentes e profissionais da instituição. 

Para isto a metodologia utilizada será pesquisa bibliográfica, baseada em textos, 

documentos e legislações de domínio público, atrelada ao relato de experiência das autoras 

como residentes de serviço social em um hospital referência em ensino e pesquisa. 

A formação em saúde proporcionada pela experiência da residência multiprofissional é 

uma das poucas que dão a oportunidade para o profissional relacionar teoria e prática na 

vivência do dia a dia. Nesse sentido, vale ressaltar que existem inúmeras dinâmicas 

envolvendo este modelo de formação. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação são 

parceiros neste projeto com a finalidade de educar profissionais de saúde para atuar no SUS, 

mas para, principalmente, agir em consonância com os princípios norteadores de uma saúde 

pública de qualidade, integral e humanizada. 

Dentre os principais desafios encontrados pelos profissionais do serviço social 

residente em saúde no âmbito hospitalar está a atuação multiprofissional com uma equipe 

advinda de uma formação acadêmica insipiente na área da política de saúde. São poucos os 

profissionais com conhecimento sobre os programas, legislações, políticas de saúde para 

populações específicas (como a política de saúde para a população indígena, por exemplo), 

além de não entender os determinantes de saúde que abrange o processo de saúde e doença. 
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Atrelado a isto a realidade encontrada pelos residentes muitas vezes é de um serviço 

de saúde sucateado e superlotado e com profissionais desvalorizados institucionalmente, 

dinâmicas desafiadoras para quem está em constante contato com a contradição existente 

entre a teoria e prática que envolve o SUS. Participar desta dinâmica como profissional em 

processo de aprendizagem é desafiador e requer um movimento de reflexão diária sobre a 

política de saúde vigente e quais seus rebatimentos para a sociedade. 
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A contrarreforma na saúde e seus impactos na prática do profissional de saúde 

 

Danielle Menezes de Lima 26 
Eva Maria de Araújo Santos 27 

Glaubia Mellyssa Alves28 
Mayla Stella do Nascimento Ferreira 29 

 

Introdução 

 

Nos últimos anos, a política de saúde brasileira vem passando por uma série de 

desmontes em sua estrutura. As ideias advindas da Reforma Sanitária, bem como a esperança 

trazida pela Constituição Federal de 1988 não foram consolidadas, no sentido de garantir uma 

saúde pública de qualidade. Com a expansão da contrarreforma neoliberal no Brasil, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) foi diretamente impactado e sua ideologia de saúde pública 

universal vem se tornando cada vez mais abstrata. Desta forma, a realização deste debate se 

faz de extrema importância, no sentido de entender e contribuir para o fazer profissional do 

assistente social, comprometido com o projeto ético-político da profissão em meio a uma 

conjuntura controversa. 

 

 

Objetivo 

 

Debater acerca dos impactos da conjuntura neoliberal por meio da contrarreforma 

promovida na política de saúde brasileira e seus rebatimentos e na atuação do serviço social 

neste campo. 

 

 

Resultados e discussões 

 

                                                           
26 Graduada em Serviço Social – UFPE; Integrante do Núcleo Arcus – Ações em Redes Coordenadas no 
Universo Social – UFPE 
27 Graduada em Serviço Social – UFPE 
28 Graduada em Serviço Social – UFPE 
29 Graduada em Serviço Social – UFPE; Assistente social do Centro de Atenção Psicossocial – Vicência/PE 
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A partir dos anos 70, a crise estrutural do capitalismo mundial, o declínio do regime 

autocrático no Brasil e a institucionalização das reivindicações dos movimentos sociais 

resultaram na promulgação da Constituição Federal de 1988 e na criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). O movimento sanitário integra o conjunto de movimentos sociais daquele 

período que lutavam por garantias de direitos universais, especialmente no que diz respeito à 

saúde pública. Tal movimento pautava-se na ideia central de emancipação política e dentro 

desta lógica, o direito à saúde se caracterizava como um importante elemento. 

Todavia, a década de 90 foi marcada pela expansão e consolidação do neoliberalismo 

no Brasil, pautado na finalidade de maximização do capital, e com isso os serviços de saúde 

tornam-se fontes de investimento e lucratividade para o capital, ocorrendo uma desconstrução 

do referencial de saúde pública dos anos 80. Assim, inicia-se o processo de contrarreforma 

neoliberal no Estado brasileiro, impactando o recém-criado SUS pelo investimento no projeto 

privatista de saúde e pela inviabilização e criação de obstáculos para a efetivação do SUS. 

A eleição de Lula não atendeu as expectativas de uma retomada do projeto de reforma 

sanitária, mas representou uma nova etapa da contrarreforma, dando continuidade à política 

econômica conservadora e ao subfinanciamento da seguridade social. Referente à política de 

saúde, há um tensionamento da mesma através de um amplo projeto de privatização das 

políticas sociais traduzido na forma de fundações estatais de direito privado, apresentadas 

como continuidade da reforma sanitária. 

A lógica pragmática e emergencial tornou-se hegemônica na contemporaneidade. 

Nesta lógica, são diminuídas as possibilidades de uma reflexão mais aprofundada sobre o real, 

pois grande parte das respostas tem uma urgência permanente. Se não houver, de fato, uma 

reflexão profunda, buscando ultrapassar o imediatismo, as respostas a estas situações 

apresentadas como emergenciais tendem a reproduzir a racionalidade hegemônica.  

O peso destas velhas e novas determinações atinge diretamente a prática profissional 

do serviço social na saúde, restringindo o espaço para a reflexão sobre sua intervenção 

embasada em um viés estratégico e crítico e fundada em uma racionalidade contra-

hegemônica. As demandas tem se caracterizado predominantemente pela sua natureza 

assistencial e emergencial, o que coloca as demandas de outras naturezas, como gestão, 

assessoria, socioeducativas, mobilização, politização, entre outras, em um lugar de menos 
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importância na prática do assistente social. Contudo, são estas últimas que possuem maiores 

possibilidades estratégicas de democratização da política e do direito à saúde.  

 

 

Conclusão 

 

A contrarreforma neoliberal no Estado brasileiro, com investimentos no setor privado, 

vem contribuindo para a desconstrução do referencial de saúde pública defendido na década 

de 1980. A lógica pragmática e emergencial torna-se hegemônica nos dias atuais, impactando 

diretamente nas práticas profissionais, cabendo aos profissionais, incluindo tambémo 

assistente social, comprometido com o projeto ético-político da profissão, criar estratégias de 

debate e enfrentamento coletivo, a articulação com outros profissionais e categorias, a 

reflexão crítica e profunda sobre a realidade, a articulação com os movimentos sociais, dentre 

outras estratégias, para a concretização dos princípios democráticos deliberados pela 

Constituição, abrindo caminhos para uma saúde pública universal e de qualidade para seus 

usuários. 
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A necessidade da perspectiva intersetorial na Política de DST/AIDS 

 

Bruna da Silva Siqueira 30 
Eva Maria de Araújo Santos 31 

Mayla Stella do Nascimento Ferreira 32 
 

Introdução 

 

O presente trabalho constitui-se parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso, 

realizado pelas autoras para fins da graduação e apresenta reflexões acerca da necessidade da 

intersetorialidade junto às Pessoas que Vivem com HIV/AIDS. A partir da ocupação dos 

espaços na área de saúde nos períodos de estágio curricular e atendimentos aos usuários dos 

serviços de saúde hospitalares, compreendemos a importância de pensar e discutir sobre o 

enfrentamento da epidemia. Visualizamos na perspectiva intersetorial a identificação do 

paciente/usuário como um sujeito de direitos, que precisa ser cuidado na sua integralidade. 

Desta forma, percebemos na discussão da intersetorialidade uma forma de garantir ao usuário 

que chega aos serviços de saúde, um atendimento que possibilite a compreensão desse sujeito 

na sua complexidade, que permita a integração com os demais profissionais e com as redes de 

atenção sócio-assistencial. 

 

 

Objetivo 

 

Refletir e discorrer sobre a necessidade da perspectiva intersetorial para as Pessoas que 

Vivem com HIV/AIDS (PVHA), tendo por base as legislações e diretrizes políticas referentes 

a esse tema, frente aos desmontes das políticas sociais na conjuntura atual. 

 

 

 

 

                                                           
30 Graduada em Serviço Social – UFPE 
31 Graduada em Serviço Social – UFPE 
32 Graduada em Serviço Social – UFPE; Assistente social do Centro de Atenção Psicossocial – Vicência/PE 
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Resultados e discussões 

  

Os desmontes neoliberais sistemáticos às políticas sociais públicas, e 

consequentemente, na Política de Saúde, impactaram diretamente no tratamento das PVHA. O 

que vem imperando nas decisões do governo é a orientação internacional, baseada no 

documento “90-90-90: Uma meta ambiciosa de tratamento para contribuir para o fim da 

epidemia de AIDS”, que traz uma proposta focada no alcance de metas ligadas ao Tratamento 

com Antirretrovirais, deixando de lado ações intersetoriais para as PVHA. Porém, no contexto 

de crise que vivemos atualmente, o sucesso com esse tratamento permanece num horizonte 

cada vez mais distante, tendo em vista que o tratamento com foco nos medicamentos tem um 

custo muito elevado e a diretriz internacional não analisa as particularidades dos países, pois 

apenas determina que eles devem se encaixar para alcançar as metas. 

A Política Nacional de DST/AIDS: princípios e diretrizes em sua concepção, já 

indicava uma perspectiva intersetorial– perspectiva esta que vem sendo discutida com mais 

frequência atualmente –, enfocando uma articulação ativa dos setores capazes de promover 

ações que pudessem diminuir a incidência da AIDS no Brasil. De encontro à orientação da 

Política Nacional de DST/AIDS, o Ministério da Saúde tem voltado seus esforços para o 

tratamento medicamentoso, focando atualmente na terapia antirretroviral. 

Os profissionais que trabalham com as PVHA devem ter suas ações guiadas pelo 

Projeto da Reforma Sanitária, que defende um Sistema Único de Saúde para todos, com o 

conceito de saúde ampliado, independentemente de qual seja a doença e o tratamento em 

questão.  

Para garantir o acesso a um tratamento qualificado, os assistentes sociais precisam 

atuar com base no Projeto Ético-Político que guia a profissão e no compromisso com esses 

usuários. Desta maneira, são necessárias práticas baseadas no Código de Ética Profissional do 

Assistente Social (CFESS, 1993), em que se priorizam ações guiadas pela defesa intransigente 

dos Direitos Humanos, o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e 

pela equidade e justiça social, assegurando a universalidade de acesso aos bens e serviços 

relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 

Desta forma, esses profissionais devem efetivar ações que estimulem a 

intersetorialidade, numa busca por fortalecer o acesso universal às políticas sociais e aos 
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serviços públicos, realizando ações de cunho intersetorial, a partir dos conhecimentos e 

bagagem acumulados ao longo da formação acadêmica e de sua prática profissional. 

Conclusão 

 

Diante do quadro frágil dos desmontes das políticas sociais provocados pelos ditames 

do grande capital, se faz necessária uma atuação que interligue essas políticas, rompendo com 

práticas fragmentadas e com a burocratização dos setores, tornando-se imprescindível refletir 

sobre os seus fundamentos e estratégias, para que ocorra uma articulação entre saberes e 

práticas setoriais. 

Assim, para que se alcance a eficácia no tratamento é necessária uma articulação entre 

os diversos profissionais e políticas, os quais sejam fundamentais compreender e tratar do 

HIV/AIDS para além da medicalização, analisando os sujeitos, nesse caso as PVHA, dentro 

das suas particularidades, focando na promoção de ações capazes de desenvolver um 

tratamento eficaz, atrelando à medicalização ao desenvolvimento de ações intersetoriais. 
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PETGRADUASUS em Serviço Social, formação profissional e sociedade: a 

importância da extensão na graduação 

 

 Wiliane dos Santos Rodrigues 
José Wilson Moura Barbosa Filho 

Janaina Firmino Silva 
Mayra de Queiroz Barbosa33 

Liliana de Sena Lúcio34 
Janiele Silva Barbosa35 

 
Resumo - O presente trabalho apresenta o relato de experiência desenvolvido pelos membros do Curso de 
Serviço Social integrado ao PET GRADUASUS da Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, o qual 
toma como pressuposto o I Ciclo de Experiências e Debates do PET GRADUASUS, com a finalidade de 
apresentar o projeto de extensão como espaço de pesquisa e formação, possibilitando a aproximação com o 
trabalho profissional e estimulando a inserção de novos membros. O PET GRADUASUS permite analisar a 
conjuntura das comunidades trabalhadas para intervir de modo satisfatório junto aos profissionais da saúde, 
preceptores e tutores, tendo como referencial os indicadores de saúde do município de Arapiraca. Contribuindo 
na relação teoria e prática, bem como articular o tripé da Universidade, ensino, pesquisa e extensão.  

 
Palavras - chave: Universidade. Formação. Comunidade. Saúde.  
 

 

Introdução 

 

Ao considerarmos o que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 

Brasileira, Lei nº 9.394/1996, no que diz respeito ao incentivo do trabalho de pesquisa e 

investigação científica no ensino superior, a Universidade Federal de Alagoas -UFAL em 

conformidade ao estabelecido na LDB e no atendimento ao tripé ensino, pesquisa e extensão, 

assume a extensão como uma das dimensões da vida acadêmica, por meio de programas e 

projetos, articulando a Universidade às diversas organizações da sociedade. Exemplo 

eloquente desse processo tem sido o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET 

SAÚDE), destinado a fomentar grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Neste trabalho trataremos do PET Saúde GRADUASUS 
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desenvolvido na UFAL, no Campus de Arapiraca. Este que é uma parceria entre a Secretaria 

Municipal de Arapiraca e a Universidade Federal de Alagoas. 

A integração ensino-serviço-comunidade aponta como uma estratégia com potencial 

transformador, uma vez que, proporciona não só aos discentes, mas, aos profissionais 

engessados pelo seu cotidiano a pensarem a realidade de outra forma e desse modo poderem 

atuar de forma mais eficaz, o que se desenvolve como um ponto positivo para a população 

usuária dos serviços. Nesse contexto o Pet Saúde se apresenta enquanto uma experiência 

prática da integralidade ensino-serviço-comunidade e tem como pressuposto a educação pelo 

trabalho, o qual articula o conhecimento teórico produzido no âmbito da Universidade com a 

prática vivenciada nos serviços de saúde.  

O PET UFAL Arapiraca tem como finalidade fortalecer a relação teoria e prática a 

partir do tripé ensino, pesquisa e extensão, e assim sugerindo mudanças na grade curricular 

dos cursos que estão inseridos no PET, a exemplo dos cursos de Serviço Social, Enfermagem, 

Educação Física, Psicologia, Medicina, dentre outros. Deste modo, percebe-se também a 

importância de trazer os gestores e preceptores para integrarem o processo de construção dos 

cursos, favorecendo a participação dos mesmos nos processos de planejamento e avaliação da 

formação dos futuros profissionais da área saúde. 

Especificamente, no que se refere ao PET Saúde GRADUASUS do grupo de Serviço 

Social, destaca-se que este tem como propósito desenvolver ações voltadas à Promoção a 

Saúde, tendo em sua composição: 10 (dez) discentes do curso de Serviço Social da Unidade 

Palmeira dos Índios/Campus Arapiraca, 1 (um) tutor e 1 (um) coordenador (docentes do curso 

de Serviço Social da Unidade Palmeira dos Índios/Campus Arapiraca) e 5 (cinco) preceptoras 

(profissionais que atuam na área da saúde do município de Arapiraca).  

 

 

Objetivo 

 

O I Ciclo de Experiências e Debates partiu da necessidade de construir um diálogo 

com os alunos que não estão inseridos em projetos de extensão e ainda não tiveram contato 

com o estágio, para desta forma, proporcionar discussões sobre o curso de serviço social e a 

prática profissional. Deste modo, o objetivo desse ciclo foi fazer uma aproximação com 
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alunos de períodos iniciais mostrando as experiências das ações desenvolvidas pelo nosso 

grupo, para despertar neles o interesse por projetos de extensão, bem como, para demonstrar a 

importância que tais projetos têm na formação profissional de todo e qualquer aluno de 

graduação. 

 

Metodologia 

 

Para a construção do I Ciclo de Experiências e Debates, a metodologia utilizada partiu 

da pesquisa bibliográfica de textos que tratam de temas como: Universidade, pesquisa e 

extensão, saúde na comunidade, desafios da atuação profissional, dentre outros. A pesquisa 

documental baseou-se na análise dos documentos relativos à política de saúde brasileira e a 

pesquisa de campo que se baseou na elaboração de um trabalho de mapeamento da 

Comunidade Vila Contente, localizada no município de Arapiraca, desta forma conhecendo a 

realidade social vivida pelos seus habitantes para então desenvolvermos um trabalho voltado 

para as necessidades mais urgentes, sempre observando os indicadores sociais do território e 

dando voz aos usuários sobre suas necessidades.  

 

 

Resultados  

 

Como resultado, tivemos uma enorme procura de alunos dos períodos iniciais que 

participaram do I Ciclo de Experiências e Debates para ingressar no programa de extensão, 

além, da participação ativa de todos, com sugestões, questionamentos e experiências a cerca 

dos temas debatidos nos três dias do encontro. 

 

 

Conclusão 

 

Constata-se nos resultados da referida experiência de pesquisa que as atividades 

realizadas têm fortalecido os conhecimentos norteadores das políticas de saúde e educação 

permanente em saúde. Nesse sentido, concluímos que a presente experiência do PET vem a 
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contribuir com a formação profissional de assistente sociais críticos, comprometidos com os 

direitos da classe trabalhadora, na defesa de uma política de saúde pública de qualidade. 
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Envelhecimento populacional e políticas públicas no capitalismo contemporâneo: 

inferências na atuação do Serviço Social 
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Laís Regina Rodrigues da Silva 

 
 

Resumo - O presente trabalho aborda o processo do envelhecimento populacional associado ao modo de 
produção capitalista nas suas formas de exploração do trabalho. É apresentado o caminho percorrido para a 
conquista das políticas sociais hoje existentes para a parcela populacional idosa, e o papel do Assistente Social, 
que tem como uma de suas atribuições a defesa intransigente dos direitos humanos, o qual faz uso dessas 
políticas em sua atuação.  
 
Palavras-Chav: Envelhecimento, Pessoa Idosa, Produção Capitalista, Políticas Sociais Brasileiras, Assistente 
Social.  
 
 
Introdução 

 

O referido estudo acerca do envelhecimento frente ao capitalismo trata de como esse 

processo se dá e de que maneira é concebido no âmbito da sociedade capitalista. Considera-se 

que é uma fase natural da vida onde a sua qualidade depende de todo o trajeto social 

percorrido por cada indivíduo. Dessarte, o Assistente Social apoia-se nas políticas sociais em 

sua atuação cotidiana para viabilizar o acesso de direitos à essa população, combatendo os 

preconceitos existentes contra a pessoa idosa. 

 

 

Objetivo 

 

 Refletir sobre o envelhecimento humano sob os ditames do Capital, e quanto à 

importância dessa discussão no âmbito das políticas sociais. Contando com uma análise 

problematizadora dos aspectos sociais, econômicos e políticos que conformam a sociedade, 

gerando novos desafios para o Assistente Social. Ainda tendo em mente que o exercício 

reflexivo vislumbra um agir profissional de ação transformadora da realidade. 
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Metodologia 

 

Abordagem utilizada é da pesquisa qualitativa, tendo a compreensão de que 

“aprofunda-se nos mundos dos significados das ações e relações humanas, um lado não 

perceptível e não dimensionável” (MINAYO, 1994, p.22). Visto que, uma pesquisa 

qualitativa demanda um contato com o real e vislumbra uma análise crítica das relações 

socialmente construídas (DENZIN; LINCOLN, 2006). A coleta de dados tomou por base as 

produções acadêmicas das Ciências Sociais e do Serviço Social específicas do tema. O 

referencial teórico foi o materialismo histórico, dado que nos desvela a essência e a 

dinamicidade do real (NETTO, 2011). 

 

 

Resultados e discussões 

 

O envelhecimento é um processo que se inicia com o nascimento, mas a velhice é uma 

fase da vida que a maioria das pessoas vivenciam na atualidade. O campo da Gerontologia, 

ciência que estuda os fenômenos relacionados ao envelhecimento, é recente. Sabe-se que as 

condicionalidades de trabalho no decorrer da vida incidem de maneira direta na qualidade da 

velhice que cada indivíduo terá, pois a saúde depende das condições de vida e trabalho no 

percurso do envelhecimento. Portanto, além de ser um processo ímpar para cada indivíduo, é 

vivido diferentemente por cada sociedade. 

O sistema capitalista busca no seu processo de reestruturação produtiva novas formas 

de explorar o trabalhador em sua vitalidade. Quando estes indivíduos chegam à fase da 

velhice, tornam-se então, “descartáveis” para o sistema, porque as características externas que 

trazem algumas limitações já não permitem o mesmo grau de exploração estando relegados ao 

determinismo do declínio e da morte (BEAUVOIR, 1990, p.17). Segundo Teixeira (2008, 

p.134): “ao perder seu valor de uso e sua funcionalidade para a sociedade capitalista, os 

trabalhadores idosos atingem um potencial desumanizante de ‘supérfluos’ para o capital e de 

peso morto do exército industrial de reserva”. 

Mediante lutas da classe operária, gradualmente foram assegurados alguns direitos em 

legislação e sob a forma de políticas sociais. No Brasil o surgimento das políticas sociais 
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acompanhou o desenvolver histórico do país. Um sistema econômico que já abarca tantas 

contraditoriedades em um país com uma raiz histórica de grandes desigualdades e exploração, 

um árduo caminho foi percorrido pra chegar às conquistas sociais obtidas pela classe 

trabalhadora.  

 

 

Conclusão 

 

Diante o exposto, a designação de políticas sociais que atendam as necessidades da 

pessoa idosa, foi um meio encontrado pra combater essas desigualdades existentes no decorrer 

da vida e minimizar os danos por ela causados. Na Constituição Federal de 1988, no artigo 

230, de título VIII e capítulo VII, dispõe que “A família, a sociedade e o Estado têm o dever 

de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (BRASIL, 1988). Os direitos da 

pessoa idosa são atestados também no Estatuto do Idoso, Lei Federal de N° 10.741, de 1º de 

outubro de 2003 e ainda na Política Nacional do Idoso (PNI), Lei Nº 8.842 de 4 de janeiro de 

1994 que cria o Conselho Nacional do idoso e dá outras providências. Toda a legislação 

brasileira é, portanto, instrumento fundamental ao Assistente Social na viabilização dos 

direitos conquistados em lei. 
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Compreendendo a reforma trabalhista com usuários/as em um centro de atenção 
psicossocial – álcool e outras drogas (CAPS/AD) 

 
Renata Lopes de Souza 

Wanessa da Silva Pontes 
 
 
Introdução 

 

O presente trabalho embasa-se numa experiência de atividade grupal realizada em um 

CAPSAD na cidade do Recife. O grupo intitula-se “Saúde e Cidadania”, tendo para esta 

atividade, na coordenação, duas assistentes sociais (uma delas residente em saúde) e uma 

estagiária em Serviço Social. 

O cuidado ao usuário pauta-se na perspectiva da redução de danos, entendendo a 

integralidade da saúde e a necessidade de trazermos pautas que não se restrinjam somente às 

drogas, mas que também abordem outras temáticas que atingem e impactam a vida dos 

usuários, como a reforma trabalhista.  

 

 

Objetivo 

 

Contribuir na compreensão dos impactos da reforma trabalhista na vida dos/as 

usuários/as do SUS e na sociedade. 

 

 

Métodos 

 

A atividade realizada utilizou uma metodologia participativa, através do uso da 

dramatização para retratar de forma mais dinâmica as propostas da reforma trabalhista em 

tramitação no legislativo. 

Depois de encerrada a atividade, abriu-se uma roda de diálogo sobre o tema. Utilizou-

se também de exposição de informações e dados atuais sobre os direitos trabalhistas. 
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Importante ressaltar que esta atividade embasou-se na perspectiva da educação popular de 

Paulo Freire, traduzindo-se como: 

(...) uma educação a partir do conhecimento do povo e com o povo provocando uma 
leitura da realidade na ótica do oprimido, que ultrapasse as fronteiras das letras e se 
constitui nas relações históricas e sociais. Nesse sentido, o oprimido deve sair desta 
condição de opressão a partir da fomentação da consciência de classe oprimida 
(MACIEL, 2011, p. 328). 

 
 

Resultados 

 

A partir da atividade proposta foram trazidos aspectos para a compreensão do direito 

ao trabalho, como as “condições satisfatórias de trabalho e que garantam uma existência 

conforme dignidade humana”, de acordo com o artigo 23 da Declaração Universal de Direitos 

Humanos.  

Foi importante compartilharmos o conhecimento acerca das atuais leis trabalhistas, 

como a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943).  Foram abordados aspectos históricos das lutas da classe trabalhadora na conquista 

desses direitos. Tal discussão se faz importante para a compreensão da reforma trabalhista, a 

qual é um reflexo da atual conjuntura social e política vivenciada em nosso país, na qual vem 

se instalando um cenário de desmonte dos direitos sociais e das políticas públicas.  

Com relação aos/as usuários/as de drogas, foi abordado o potencial adoecedor da 

reforma trabalhista para os mesmos e para a classe trabalhadora da qual fazem parte. Este 

processo prejudica a reinserção social destes ao precarizar o trabalho e, consequentemente, 

desvalorizar o trabalhador, gerando assim seu adoecimento. Citamos a exemplo o retorno da 

carga horária de trabalho extensa, a diminuição do horário de intervalos, o parcelamento das 

férias e a flexibilização do trabalho. Tais condições trazem para o trabalhador a  

“(...) precariedade do emprego e da remuneração, a desregulamentação (negociada 
ou não) das condições de seu trabalho em relação às normas legais e, 
consequentemente, vê regredir constantemente seus direitos sociais, em meio a uma 
crescente ausência de proteção e expressão sindical” (PINTO, 2010, p. 49) 
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Conclusão 

 

Através desta experiência, levamos como considerações relevantes a utilização de 

metodologias participativas, que não sejam meramente expositivas, implicando os demais na 

compreensão e construção do tema proposto. 

Destacamos também como a realização de grupos com temáticas referentes aos 

direitos sociais em um serviço de saúde pode fomentar o controle social no SUS, a exemplo 

do grupo realizado, refletimos e elencamos ao final, possíveis espaços de controle social e 

propostas de mobilização (participações no conselho gestor e greves gerais). 

Por fim, percebeu-se a necessidade de rever a contribuição do projeto ético político do 

serviço social na saúde mental. O assistente social, ainda que numa equipe 

inter/multidisciplinar, não atua de forma neutra, mas tece junto aos usuários, a crítica à 

vigente ordem social e a reafirmação de seu posicionamento junto à classe trabalhadora. 
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A Residência Multiprofissional em Saúde como formação permanente para o/a 

assistente social 

 

Renata Lopes de Souza 

Aryadne Castelo Branco Correia Lins 

 

 

Introdução 

 

Este trabalho embasa-se no relato de experiência de assistentes sociais na segunda 

turma do Programa de Residência Multiprofissional na Rede de Atenção Psicossocial – 

PRMRAPS, em Recife. 

Registrando-se suas primeiras turmas no Brasil a partir dos anos 2000, a proposta da 

residência é ser uma pós-graduação lato sensu, desenvolvida nos serviços do SUS, que 

proporcione educação permanente aos trabalhadores/as e formação de recursos humanos no e 

para o SUS. 

 

 

Objetivo 

 

Discutir a importância da residência como formação permanente para o/a assistente 

social residente. 

 

 

Metodologia 

 

O relato de experiência trata-se de um estudo descritivo da passagem das assistentes 

sociais residentes. Utilizaremos registro em diário de campo, observação do campo de prática, 

além de fundamentarmos em estudo bibliográfico documental, realizado a partir de textos 

eletrônicos, artigos, leis e dados sobre direito à saúde, educação permanente e residência. 
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Resultados e discussão 

 

Conforme Mendes (2013), a residência multiprofissional começa a ser pensada em 

1970 possuindo como conjuntura a regulamentação das residências médicas. Nos anos 2000, 

começa a ganhar destaque, pois são fomentadas mudanças na formação de Recursos Humanos 

para o SUS. Em 2003, promulga-se a Lei nº 11.129/15, que institui a Residência em Área 

Profissional da Saúde como modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, que objetiva a 

educação em serviço e destina-se às categorias profissionais que integram a saúde. 

O Programa de Residência Multiprofissional na Rede de Atenção Psicossocial 

(PRMRAPS) possui como campo de prática os dispositivos da Secretaria de Saúde do Recife. 

A PRMRAPS, segundo seu projeto pedagógico, foi criada entendendo que a política de saúde 

mental é um eixo articulador dentro da atenção básica e pela necessidade de formar 

profissionais capacitados a atuar nesta área estratégica. 

A Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (Portaria nº 3.088/2011) preconiza o 

atendimento às pessoas em sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes 

do uso de álcool e outras drogas, alinhada com os princípios do SUS e da Reforma 

Psiquiátrica, propondo uma forma de atenção, de acolhimento e cuidado humanizado no 

território e na comunidade. 

Sobre a preceptoria, a Resolução CNRMS Nº 2, de 13 de abril de 2012, afirma que 

“caracteriza-se por supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos residentes nos 

serviços de saúde onde se desenvolve o programa”. Já a tutoria caracteriza-se por atividade de 

orientação acadêmica de preceptores e residentes. 

Para os sujeitos que constroem o processo educativo da residência, na preceptoria, 

tutoria e residentes, o núcleo teórico e o campo prático são primordiais para sua formação. 

Closs (2012) explica: 

O núcleo consiste nos saberes e práticas relacionadas à dada profissão, enquanto o 
campo se constitui na área de limites imprecisos entre as disciplinas e as profissões, 
conformando um território de saberes e práticas comuns ou confluentes. (CLOSS, 
2012, p. 37). 
 

Ainda conforme a mesma autora, para os assistentes sociais na residência, seja como 

preceptor/tutor ou profissional residente “adensar as mediações entre saúde e questão social, 

tendo como foco de problematização os determinantes sociais do processo saúde/doença” 
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(CLOSS, 2012, p. 47) é o principal eixo que norteia a formação e o trabalho destes 

profissionais na residência. 

Nisto, podemos reconhecer a residência como uma estratégia de educação permanente, 

entendida pelo conjunto CFESS-CRESS como muito mais do que uma qualificação 

profissional, alcança também a organização política da categoria, que proporciona o 

fortalecimento do projeto profissional (CFESS, 2012) 

A inserção da profissão nesta modalidade de pós-graduação ainda é recente, 

necessitando da aproximação do CFESS-CRESS, sendo um facilitador na avaliação e 

acompanhamento desse processo de formação, no que concerne à proporção das atividades 

teóricas e práticas dos residentes, a realidade de precarização, carga horária semanal de 60 

horas. 

Cabe destacar, a ausência de incentivo à preceptoria entre os trabalhadores, muitas 

vezes os preceptores não compreendem a residência como pós-graduação, nem as atribuições 

de um preceptor, como também a falta de reconhecimento e valorização da preceptoria nos 

programas de residências. 
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Dimensões da prática do assistente social na saúde: a experiência em um serviço de alta 
complexidade em Pernambuco 

Leila Marçal Benício Teixeira36, 

Stephanne Hellen Oliveira da Silva37, 

Rafaela Ribeiro Saraiva da Costa38 

 

  

Introdução 

 

O presente trabalho visa refletir como as dimensões que envolvem a prática do 

assistente social, se expressam no cotidiano profissional de um serviço de alta complexidade 

em Pernambuco, no atual contexto de avanço da perspectiva neoliberal, situando a política de 

saúde. Diante deste cenário em que os/as assistentes sociais são requisitados a darem 

respostas às demandas de forma emergencial e imediata, esses profissionais têm procurado 

desenvolver estratégias que possibilitem a sua intervenção partindo da compreensão da 

essência das condições objetivas do usuário, articulando, para isso, as dimensões da prática do 

assistente social.  

 

 

Metodologia 

 

O estudo utilizou-se do método materialista, histórico, dialético para analisar as 

contradições e possibilidades do exercício profissional dos assistentes sociais. O desenho da 

pesquisa foi desenvolvido a partir da abordagem qualitativa, realizada através da revisão 

bibliográfica e da sistematização das observações cotidianas acerca da prática profissional 

(GIL, 2008, p.30). Entendemos que a sistematização da prática se “constitui numa etapa 

fundamental das elaborações teóricas dentro da profissão” (ALMEIDA, 2009, p. 402). 

Portanto, as observações aqui postas não possuem o intuito de ser meramente descritivas nem 

                                                           
36Coordenadora do Serviço Social, mestre em Serviço Social – UFPE 
37Assistente Social, Graduada em Serviço Social – UFPE 
38Assistente Social, Mestranda em Serviço Social – UFPE 



 
 

 

 184 

a pretensão de promover generalizações sobre o tema em questão, mas, de incentivar a 

reflexão crítica no âmbito da categoria, através da socialização da experiência do Serviço 

Socialinscrita no processo de trabalho de um hospital.  

 

 

Desenvolvimento e resultados 

 

Na atualidade observa-se um desmonte dos direitos sociais de forma cada vez mais 

acirrada, num processo de intensificação da contrarreforma do Estado em decurso desde a 

década de 1990 (BEHRING, 2003), com a proposta de redução dos gastos públicos 

(MONTAÑO, [200-]), reforçando o Estado mínimo para o social e máximo para o capital 

(NETTO, 2011). “A política de saúde não se distancia desse contexto, pelo contrário, a saúde 

nos últimos anos vem sendo um campo de profundos conflitos e contradições em que se 

difunde massivamente a expansão do mercado em decorrência dos projetos que vêm 

favorecendo o capital e minimizando cada vez mais as ações voltadas para atender aos 

interesses da classe trabalhadora” (TEIXEIRA, 2012, p. 20). Cabe pontuar, que a 

racionalidade burguesa (SOARES, 2010) se evidencia no cotidiano profissional com 

solicitações de ordem emergenciais que não dão respostas às reais necessidades dos 

usuáriossendo solicitado ao/à assistente social atitudes ameaçadoras e punitivas, ajustes 

comportamentais e responsabilização do usuário e/ou família em situações tais como: 

desnutrição infantil sendo considerado pela instituição negligência familiar, usuário de álcool 

e outras drogas visto como o usuário “perigoso”, o uso de vestimenta inadequada ao olhar da 

instituição, mãe da criança internada por se ausentar da enfermaria, não sendo considerado o 

contexto social, quando o usuário não comparece à consulta, sendo entendido como abandono 

de tratamento, desconsiderando as condições materiais para o seu deslocamento. Objetivando 

uma prática profissional em consonância com os fundamentos que regem a profissão de 

Serviço Social é necessária a análise que “[...] recusa visões unilaterais que apreendem 

dimensões isoladas da realidade, sejam elas de cunho economista, políticista ou culturalista. A 

preocupação é afirmar a ótica da totalidade na apreensão da dinâmica da vida social [...] 

(IAMAMOTO, 2009, p.170). Desta forma, cabe ao/à assistente social ultrapassar a aparência 

das situações postas, através das mediações necessárias no cotidiano do exercício profissional. 
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Para o desenvolvimento das ações profissionais faz-se necessário se utilizar das dimensões 

que direcionam o exercício profissional do/da assistente social, quais sejam: teórico-

metodológica, construída a partir dos fundamentos científicos da teoria social crítica e que 

está alinhada aos interesses da classe trabalhadora, a ético-política que se constitui no 

posicionamento e defesa do projeto antagônico ao da classe dominante (IAMAMOTO, 2009) 

e a técnico-operativa entendida como a utilização de instrumentos e técnicas que viabilizem o 

acesso aos direitos sociais (GUERRA, 2007). Ressalta-se que tais dimensões só atenderão aos 

seus propósitos através da sua imprescindível articulação e indissociabilidade. Os Parâmetros 

para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde se constituem em um documento 

relevante, também norteador, por orientar as atividades profissionais visando dar respostas às 

demandas identificadas no cotidiano do trabalho no setor saúde (CFESS, 2010).  

 

 

Conclusão 

 

Neste sentido, compreendemos que mesmo diante de um contexto adverso para o 

desempenho de uma atuação profissional comprometida com os interesses da classe 

trabalhadora, os/as assistentes sociais da referida Instituição, vem atuando de forma a reforçar 

seu compromisso com o projeto ético-político profissional hegemônico na categoria. 
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Serviço Social e Formação em Residência Multiprofissional em Saúde: reflexões sobre a 
prática de preceptores de um hospital do Estado de Pernambuco 

 

Leandro Ferreira Aguiar 

Felipe Tibério Ferreira 

Fernanda Macêdo Freire 

 

Resumo - O presente trabalho busca trazer breves reflexões sobre a preceptoria de assistentes sociais residentes 
em formação no complexo hospitalar do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP, 
localizado no Recife, Estado de Pernambuco, traçando-se as possibilidades de contribuição para o processo 
formativo sob a perspectiva do projeto ético-político profissional. 
 
Palavras chave:Serviço Social; Saúde pública; Residência multiprofissional; Preceptoria em residência. 
 

Introdução 

 

Compreende-se que a formação de assistentes sociais no espaço sócio-ocupacional da 

política de saúde no Brasil, através de Programas de Residência Multiprofissional, requer do 

profissional que realiza a preceptoria de núcleo a apropriação de atribuições e competências 

pedagógicas no acompanhamento de residentes que possibilitem a reflexão e prática 

condizentes aos pressupostos do projeto ético-político profissional, assim como aos 

parâmetros e regulamentações nacionais da profissão. Segundo Castro (2013), “a formação 

deve ser pautada na realidade social e individual de cada situação de saúde, nas reais 

necessidades dos usuários e no processo de reflexão articulado à vivência, elementos esses 

que serão facilitadores da educação permanente em saúde” (pg. 3). 

Pautando-se pelas dimensões da instrumentalidade que caracterizam a atuação do 

Serviço Social na contemporaneidade, o/a preceptor/a necessita facilitar ao/a residente a 

compreensão de totalidade social que perpassa o processo saúde-doença, possibilitando a 

criticidade dos determinantes e condicionantes da saúde micro e macroestruturais. 

Esta sistematização se faz necessária como forma de padronizar a formação de 

residentes, respeitando as especificidades de cada setor, visando uma construção pedagógica 

condizente com os pressupostos contemporâneos profissionais. 
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Objetivo 

 

Debater sobre as atividades de preceptoria na formação teórico-prática de residentes 

assistentes sociais no Complexo Hospitalar do IMIP/PE. 

 

 

Metodologia 

 

Realizou-se a análise de documentos que regulamentam e instrumentalizam a prática 

do Serviço Social na saúde, utilizando como base os Parâmetros para Atuação de Assistentes 

Sociais na Política de Saúde (CFESS, 2010) e normativas que regulamentam a profissão e as 

Residências Multiprofissionais. Utiliza-se também a observação empírica resultante de 

experiências profissionais. 

 

 

Discussão 

Partindo da análise dos documentos que instrumentalizam a profissão do Serviço 

Social no país, compreende-se que a intervenção no processo formativo de assistentes sociais 

residentes deve estimular a apropriação e amadurecimento das dimensões teórico-

metodologica, ético-política e técnico-operativa no âmbito da realidade social que circunda a 

política de saúde no Brasil. Compreende-se também que esta formação deve perpetuar os 

pressupostos pelo projeto ético-político profissional, buscando a visão crítica da realidade 

social. 

Conforme os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Saúde (CFESS, 

2010) é possível compreender que a prática profissional de Assistentes Sociais na saúde está 

definida em quatro eixos, sendo eles: atendimento direto aos usuários; mobilização, 

participação e controle social; investigação, planejamento e gestão; assessoria, qualificação e 

formação profissional, sendo esse último eixo norteador para compreendermos a contribuição 

que o assistente social apresenta no papel de preceptor (a). 
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Relacionando à prática frente aos programas de residência multiprofissional, 

compreende-se que o trabalho do preceptor desempenha o papel fundamental de articulação 

teórico-prática desses eixos, necessitando realizar atividades que possibilitem: instruir e 

acompanhar os/as residentes nos atendimentos e demais atividades condizentes à prática 

profissional junto aos usuários, pautado pela instrumentalidade da profissão; realizar 

discussão de casos de usuários atendidos na busca da mediação de situações individuais com a 

perspectiva da totalidade social e seus determinantes; realizar discussão de textos e qualquer 

conteúdo que propicie reflexão da prática profissional e conjuntura social; avaliar o 

desempenho dos/as assistentes sociais residentes de acordo com as metas estabelecidas pelo 

programa de residência e parâmetros de atuação dos/as assistentes sociais na saúde; planejar e 

debater conteúdo e atividades inerentes à residência através da participação dos preceptores 

na Comissão de Estágio e Residência em Serviço Social do IMIP/PE; estimular a participação 

nos movimentos sociais, principalmente àqueles relacionados ao projeto de reforma sanitária 

e da classe trabalhadora; incentivar a produção acadêmica e participação em pesquisas e 

projetos de extensão. 

 

 

Conclusão 

 

Para a realização dessas atividades, o preceptor necessita compreender os limites e 

possibilidades de seu trabalho cotidiano, assim como a leitura crítica da realidade social, 

necessitando de sua autonomia para a realização destas atividades no ambiente de sua prática. 
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“O jovem no Brasil nunca é levado a sério”: a mídia e a construção da mentalidade em 

torno da violência na FUNASE 

 

Alexsandro Carlos da Silva Siqueira 
Amanda Rayza Brito dos Prazeres 

Evelly Nathália Lira de Araujo 
Juliana Ferreira da Silva 

 Laís Lopes de Lima 
Edméa Renata de Abreu Lima 

 

Introdução 

 

Este trabalho é fruto de um estudo realizado como exercício da Disciplina de Pesquisa 

em Serviço Social, pelo entendimento da importância de tecer reflexões acerca da 

problemática social envolvendo crianças e adolescentes em conflito com a lei, uma vez que 

este se constitui um importante campo de intervenção do Serviço Social.  

Ao longo da história, mesmo após o reconhecimento dos direitos instituídos pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com Leal (2014), o tratamento dado aos 

jovens em conflito com a lei no Brasil tem sido permeado por uma série de condicionalidades 

discriminatórias e estigmatizantes, sob a justificativa de que ameaçam os direitos civis 

defendidos pela propriedade privada na sociedade neoliberal.  

Nessa esteira, no senso comum, de modo geral, a mídia detém o reconhecimento e 

legitimidade como fonte exclusiva da verdade, podendo influenciar esse processo de maneira 

positiva ou negativa, a depender de como transmite as informações.  

Nesse ponto, faz-se necessário elucidar a importância da mídia na criação do 

imaginário social sobre a violência presente nasFundações de Atendimento Socioeducativo 

(FUNASES), uma vez que “os meios de comunicação de massa tem capacidade de influenciar 

a opinião pública, de destacar certas posições e silenciar outras” (MIGUEL, 2007, p. 411). 

Isso é perigoso, uma vez que a tendência do mercado é a concentração da propriedade e, em 

função disso, conglomerados de comunicação possuem interesses comuns na qualidade de 

empresas capitalistas e, apesar da pretensão de demonstrar imparcialidade ao público, tais 

veículos possuem interesses bem definidos. 
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Objetivo 

 

A partir dessa problemática, este trabalho teve por objetivo analisar as matérias 

veiculadas na versão online do Jornal do Commercio com vistas a problematizar o discurso do 

jornal e a formação da opinião pública acerca dos episódios de violência ocorridos 

nasFUNASES a fim de subsidiar um debate aprofundado e contextualizado que contemple os 

adolescentes como sujeitos de direitos. 

 
 

Metodologia 

 

A metodologia da pesquisa empregou técnicas qualitativas de análise do discurso. Para 

isso, foram analisadas 10 matérias sobre violência envolvendo jovens em conflito com a lei 

em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade abrigados nas 

FUNASES.  De todas as matérias disponíveis no acervo citado, foram consultadas as matérias 

sob o descritor “FUNASE” referentes aos meses de outubro de 2016 a março de 2017 - 

período em que se observou um grande número de conflitos, rebeliões e mortes nas 

FUNASES em Pernambuco. Destas, foram localizadas 17 notícias relacionadas a episódios de 

violência. As matérias foram sistematizadas através de um corpus empírico para facilitar 

nossa análise, contendo: data da matéria, caderno/editoria, título, resumo, trechos das matérias 

e palavras-chave. Após a revisão do corpus empírico, selecionamos as 10 matérias mais 

completas, já que muitas se repetiam. Para tratamento das informações, as matérias 

identificadas foram armazenadas de forma organizada em um arquivo digital e, 

posteriormente, foi realizada a análise do discurso. 

 

 

Resultados e discussão 

 

As formações discursivas apontam que, no conjunto das matérias, o discurso do Jornal 

do Commercio enfatiza a precarização e a má administração do sistema que atende aos jovens 

em conflito com a lei, atribuindo às rebeliões e fugas como consequência pelo excesso de 
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abrigados e pelo déficit de agentes nas unidades socioeducativas. Percebe-se também o 

tensionamento para a criminalização dos adolescentes pelos danos ao patrimônio em função 

das rebeliões, apesar dos relatos frequentes de espancamentos, abusos e maus-tratos 

praticados contra os adolescentes devido à precariedade presente na grande maioria das 

instituições ditas socioeducativas. A superficialidade noticiada não convida os leitores para 

reflexões críticas, atentando somente para pautas de morte, rebelião e fuga. É perceptível 

nesse processo a intenção comercial de expor as notícias enquanto espetacularização dos 

casos de violência, em uma estratégia de manutenção da ordem burguesa.  

 

 

Conclusão 

 

Por fim, concluímos que o caráter ideológico do jornal se faz presente ao se restringir 

a analisar o problema numa perspectiva unicausal, silenciando a discussão que gira em torno 

da problemática às questões estruturais da instituição e por meio da individualização das 

responsabilidades, o que corrobora com nosso pressuposto de que a mídia influencia 

negativamente o imaginário social no tocante à estigmatização e criminalização dos 

adolescentes em medida socioeducativas de privação de liberdade, obscurecendo o debate 

voltado à concretização de políticas direcionadas a essa população e fortalecendo os 

pressupostos neoliberais de desresponsabilização do Estado no trato das expressões da 

questão social. 
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Resumo - Considera-se atransfobiacomo expressão da questão social, visto que, como forma de discriminação 
põe em questão a humanidade e a cidadania de pessoas que não se enquadram na cisheteronormatividade. O 
objetivo é refletir sobre a construção de políticas públicas voltadas para a população trans e o papel do Serviço 
Social.A metodologia utilizará pesquisas bibliográficas e documentais, busca-se também explorar o sistema de 
políticas públicas voltadas para a questão da transexualidade, a fim de refletir como tais políticas interferem em 
sua cotidianidade. Os resultados parciais mostram no Estado de Pernambuco, no âmbito das políticas de saúde, 
como referência de atendimento às pessoas trans o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco (HC-UFPE), no qual possui assistente social em atuação. Conclui-se que, as políticas públicas são 
um dos meios mais importantes para trazer visibilidade a essas questões e é nelas que a atuação do Serviço 
Social se materializará, mediando essa relação. Há um cenário assustadorem que essas pessoas são 
marginalizadas, pauperizadas e adoecidas, principalmente as que fazem parte da classe trabalhadora. 
 
Palavras-chave: Transexualidade. Marginalização. Movimentos Populares. Serviço Social. Políticas Públicas. 
 

 
Ressalta-se que dentro da sociedade capitalista existem padrões a serem seguidos por 

todos/as. Contudo, a dinâmica da sociedade se move independente, mesmo que fortemente 

influenciado por tais. As relações sociais conforme novas experiências vão sendo 

materializadas pelos indivíduos que a compõem, se modificam. A vivência ampla da 

transexualidade como realidade brasileira é bastante recente, assim como é uma nova 

demanda ao Serviço Social, e a falta de informação gera um processo discriminatório com 

esse segmento social, visto que o mesmo foge dos padrões hegemônicos. Tal processo 

estabelece-se fortemente por meio do discurso biomédico que ainda tipifica as experiências 

trans como patologia, 

Considerando ser o paciente transexual portador de desvio psicológico permanente 
de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e/ou 
autoextermínio; Art. 3º Que a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, 
aos critérios abaixo enumerados: 1) desconforto com o sexo anatômico natural; 2) 
desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e 
secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto; 3) Permanência desses 
distúrbios de forma continua e consistente por, no mínimo, dois anos; 4) Ausência 
de outros transtornos mentais. (BRASIL, 2010). 
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Reiterando a transfobia dentro da sociedade, na medida em que a categoria médica 

possui grande influência na formação de opiniõesdentro da sociedade. Pretende-se expor a 

situação em que esse público se encontra, considerando que a sociedade os/as agridem verbal 

e fisicamente, negando-lhes direitos humanos, assim como pensar as estratégias de atuação 

nesse novo campo para assistentes sociais. Segundo dados do TransgenderEurope (TGEU), 

pesquisa realizada entre janeiro/2008 a setembro/2016, o Brasil é o país que mais mata 

transexuais/travestis no mundo, evidenciando que a situação dessas pessoas precisa de 

medidas urgentes para combater o extermínio cotidiano que sofrem. (LUCON, N. 2016) 

O objetivo é incluir a discussão nos ambientes profissionais, acadêmicos e políticos, 

para que reflitam sobre as condições de vida dessas pessoas e a influência negativa, causadas 

por atitudes transfóbicas. Realizar-se-á pesquisas bibliográficas e documentais, identificando 

os conflitos de viver diferente dos padrões aceitos socialmente, principalmente para pessoas 

que possuem traços ditos femininos, Virgínia Guitzel (2015) afirma,  

A sexualidade, tornada uma questão pública, hoje segue sendo regulada e reprimida 
pelo Estado, seja pela falta de espaços acessíveis para a juventude, seja pela falta de 
disciplinas nas escolas e universidades para abordar esta temática, pela má (ou nula) 
distribuição de preservativos, a criminalização do aborto, etc. Assim a ideologia 
dominante cumpre seu papel de contenção de controle social e sexual. 

Explorar-se-á nas legislações vigentes, àquelas que são direcionadas para esse 

segmento social, refletindo quais avanços, há atualmente no aparelho burocrático do Estado, 

identificando quais fazem parte do cotidiano profissional de assistentes sociais. 

Os resultados parciais mostram no Estado de Pernambuco, no âmbito das políticas de 

saúde, como referência de atendimento às pessoas trans, o Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), o único no norte e nordeste a 

disponibilizar a cirurgia de transgenitalização para mulheres trans, contando comuma 

assistente social na equipe multiprofissional, que fazem o acolhimento dos/as usuários/as. 

Parece haver uma lenta mudança na medida em que os direitos LGBTs entram nas 

agendas políticas, assinalando que para uma real transformação nessa sociabilidade é 

indispensável o diálogo com os movimentos sociaisque historicamente vêm lutando para que 

as demandas da classe trabalhadora sejam atendidas pelo Estado. 
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A doação de sangue versus população homossexual no Brasil: o preconceito revestido de 
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Resumo - Com a disseminação do HIV, o público LGBT constituiu-se grupo de risco para a doação de sangue no 
Brasil. Assim, os requisitos para tal doaçãotornaram-se mais rigorosos. Trata-se de uma revisão bibliográfica 
incluindo artigos científicos, livros e portarias. A censura da legislação implica aoshemocentros brasileiros não 
captarem milhares de possíveis doadores, resultando assim em um desperdício significativo de litros de sangue. 
Torna-se imprescindível que discussões sobre essa temática obtenham relevância dentro e fora da categoria 
profissional do Serviço Social. 
 
Palavras - chave: Saúde. Doação de Sangue. Homossexualidade.  
 

 

Introdução 

 

O processo de transfusão de sangue desperta atenção à sua segurança, tanto para o 

doador como para o receptor, e com o advento da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) todos os processos que estavam em vigor com relação ao uso do sangue, 

passaram por mudanças e os requisitos para a doação de sangue tornaram-se mais rigorosos, 

devido à disseminação do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Assim, o público de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) constituiu-se grupo de risco 

(HAMERSCHLAK; JUNQUEIRA; ROSENBLIT, 2005; BARBARÁ et al., 2005; 

SAMPAIO, 2013). 

Por muito tempo os indivíduos com práticas homossexuais foram tratados como 

portadores de alguma doença ou distúrbio e essas ideias penduraram por quase todo século 

XX (AYRES, 2002). Com isso, o Ministério da Saúde (MS) estabeleceu critérios no que 

tange à doação de sangue à população LGBT, como a Portaria nº 158, de 4/02/2016, que 

regulamenta o processo de transfusão sanguínea no Art. 64: “homens que tiverem relações 
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sexuais com outros homens e/ou as parceiras sexuais destes” serão considerados inaptos por 

12 meses (BRASIL, 2016). 

Assim, o objetivo desse trabalho é explicitar o preconceito da doação de sangue por 

parte do público homossexual brasileiro. 

Metodologia 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica que procedeu com o levantamento do corpus 

literário mediante os descritores “doação de sangue and homossexual”. Essa literatura incluiu 

artigos científicos publicados no Google Acadêmico no período de 2005 a 2017, em 

português, cujos títulos e resumos contemplassem aspectos relativos à temática e estivessem 

disponibilizados na íntegra e gratuitamente; além delivros e portarias, sem restrição de tempo 

de publicação. 

 

Resultados e discussão 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), 98,4 milhões 

de homens vivem no Brasil e, embora haja o reconhecimento da homossexualidade como uma 

manifestação da diversidade sexual, ainda existe um forte preconceito para com aqueles que 

assumem essa orientação sexual (BARROSO, 2011; LOPES, 2014). Dentre os homens com 

idade superior a 13 anos, 50,4% já tiveram exposição homossexual; 36,8%, heterossexual e, 

9,0%, bissexual (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

O MS rotula os candidatos que relatam prática sexual com pessoas do mesmo sexo 

como um público temporariamente inapto à doação de sangue sob a legação que estes têm 

mais chances de serem detentores de uma doença infecciosa e que seus exames poderiam 

apresentar resultados negativos devido à janela imunológica (TANAKA; OLIVEIRA, 2010; 

SANTIS; GUEDES; UBIALI, 2016). 

Os hemocentros possuem um setor de captação formado por uma equipe 

multiprofissional que tem papel fundamental na minimização do risco de alguém doar sangue 

contaminado. Assim, a exclusão de um possível doador pelo fato deste ser homossexual, torna 

tal ação, nomínimo, discriminatória, já que este candidato é excluído sob a lógica de que seu 

sangue jáestá contaminado (AVILA, 2016). 
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A censura da legislação aos gays implica os hemocentros brasileiros não captarem 

milhares de possíveis doadores, resultando em um desperdício significativo de litros de 

sangue (CARDINALI, 2016). Dessa forma, o preconceito contra os homossexuais vai 

perpassando as barreiras subjetivas daqueles que não aceitam o direito do outro ser o que quer 

ser, de maneira que os mesmos vão sendo excluídos drasticamente da sociedade 

(OLTRAMARI, 2010). 

Nesse sentindo, a Portaria nº 158/2016 fere aquilo que a Política Nacional de Saúde 

Integral LGBT defende: o respeito sem preconceito e sem discriminação, como alicerce para a 

humanização no cuidado à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012), uma vez que 

atransmissão do HIV não está restrita ao público homossexual, mas sim a relações 

desprotegidas. Ao invés de promover uma maior adesão por parte da população à prática da 

doação voluntária, as medidas aludem à exclusão de uma significativa parte da sociedade, 

fomentando uma atitude discriminatória, prevalecendo um preconceito revestido de cautela 

(FERNANDES, 2008; PAULA; LAGO, 2012). 

Embora seja preciso um controle rigoroso quanto às doações que os hemocentros 

recebem, a captaçãodeve ocorrer pelos atos de risco e não pela orientação sexual do 

candidato. Ressalta-se que o Serviço Social brasileiro luta por um projeto societário que tem 

como princípio a justiça social, a liberdade, a autonomia e o combate a todo tipo de opressão e 

discriminação.  
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Introdução/ Objetivos 

 

O trabalho consiste em uma análise sobre as formas de violência contra a população 

idosa divulgadas na mídia online do Jornal do Commercio e do Diário de Pernambuco no 

período de 2011/2015, no estado de Pernambuco. Realizamos o trabalho a partir de leituras 

bibliográficas sobre a temática e da análise de notícias da mídia online dos jornais 

supracitados. Consideramos relevante estudar a violência contra a pessoa idosa, porque de 

acordo com dados do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2010) esse 

segmento da população praticamente dobrou nos últimos anos.É importante salientar que o 

aumento da população idosa devido ao aumento da esperança de vida da população brasileira, 

não significa que as condições de vida da classe trabalhadora tenham melhorado (HADDAD, 

1986).  

O crescimento desse segmento populacional apresenta demandas e necessidades a 

serem estudadas, entre elas, as situações de violência. Os casos de violência contra a pessoa 

idosa têm crescido nos últimos anos, tanto na região metropolitana do Recife como nas 

demais regiões do Estado. Percebemos que essa temática é complexa e que as suas expressões 

são difíceis de serem percebidas, por causa das diversas formas de serem identificadas, pois a 

violência se altera de acordo com o contexto cultural, histórico, político, social e econômico 

(FLORÊNCIO et al., 2007).  

A mídia exerce um papel importante na formação de opinião da sociedade, e com o 

avanço da tecnologia, a mídia online ganha muito espaço. Optamos em utilizar esse 

mecanismo devido ao fácil acesso e gratuidade na visualização das notícias. Através da 

análise,foram encontradas trinta e duas (32) notícias. Observamos que a mídia online do 

Jornal do Commercio possui um quantitativo maior de números de notícias sobre a temática, 
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porém, a maioria das matérias eram exposições muito simplórias dos casos.  Já a mídia online 

do Diário de Pernambuco apresentou um teor mais descritivo sobre os casos. 

 

Discussão/ resultados 

 

A partir da análise conseguimos constatar que os tipos de violência mais frequentes 

são: física com um percentual de 72% e institucional com um percentual de 16%. No que se 

refere à violência física, percebemos que as agressões são expressas das mais diversas formas, 

quase sempre vinculadas ao abuso financeiro e psicológico. O abandono e a negligência 

foram os tipos de violência que menos apareceram na mídia online dos jornais, em torno de 

4%, para cada tipificação. Apesar de que, em algumas notícias essas agressões se apresentam 

vinculadas a outros tipos de violência.  

Identificamos que o maior índice de violência contra a pessoa idosa ocorre na Região 

Metropolitana do Recife (RMR), demarcada de Araçoiaba ao município do Cabo de Santo 

Agostinho, com vinte e um (21) casos. Vale ressaltar, entretanto, que a cidade do Recife 

possui o maior índice de violência da RMR, total de doze (12) casos. Nas demais regiões do 

Estado os índices apresentados são baixos, apenas nove (9). Os familiares (consideramos 

familiares: irmão/ã, filho/a, neto/a, sobrinho/a, genro e cônjuge) são os principais agressores 

com um percentual de 54%.  

Através desses dados, conseguimos identificar um fato notável sobre os agressores: a 

dependência econômica da pessoa idosa, geralmente são os filhos das vítimas que dependem 

financeiramente dos idosos, ou o contrário, os idosos dependentes da família ou dos filhos. 

Outro fator relevante é que o filho do sexo masculino aparece como principal agressor, 

seguido dos netos (as), vizinhos, noras, genros e esposos (as), o que mostra que o agressor é 

normalmente é intimo da vítima. Além dos familiares, os cuidadores e os vizinhos apresentam 

um percentual muito significativo. 

Com isso, entendemos que a violência não envolve apenas a pessoa idosa que sofreu 

alguma agressão, mas a sua família, os profissionais que cuidam desse segmento, e numa 

escala mais distante o sistema de saúde (SANCHES et al., 2008). 
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Conclusão 

 

Portanto, conseguimos observar que o índice de violência contra a pessoa idosa obteve 

maior visibilidade nos últimos, fato que está agregado às conquistas sociais obtidas e ao 

aumento de denúncias. Porém, é necessário salientar que muito ainda precisa ser feito, para 

garantir a efetivação dos diretos da pessoa idosa. Por mais que os avanços sejam timidamente 

observados no Brasil, é essencial uma reflexão sobre a atual situação da população idosa, que 

procura o reconhecimento da cidadania e sua contribuição para a sociedade.  

Desta forma observamos que “[...] o Brasil deu passos importantíssimos para que nova 

mentalidade e novas práticas venham a se estabelecer nas famílias, nas instituições e na 

sociedade em geral” (MINAYO, 2005, p. 37). Visibilizar a pessoa idosa como sujeito de 

direitos, assegurando-lhes o respeito, a liberdade e a dignidade, é um desafio que deve ser 

enfrentado por toda sociedade. 
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A despatologização da transexualidade e as contribuições do projeto Ético-Político do 

Serviço Social 

 

Kellyane de Santana Ricardo 

 

A transexualidade, segundo Bento (2008, p. 16) “[...] é uma experiência identitária, 

caracterizada pelo conflito com as normas de gênero”. Deve ser entendida no campo da 

liberdade humana de expressar seus papéis sociais. Desde meados dos anos 1950, se observa a 

apropriação deste fenômeno pelos saberes médicos, resultando no estabelecimento de 

métodos e procedimentos para identificação da transexualidade no campo do adoecimento 

psíquico. Isto leva a não percepção de que a saúde é resultado de um conjunto de influências 

da realidade, e que a expressão de gênero e os papéis desenvolvidos socialmente, quando 

aceitos ou não pela sociedade influenciam diretamente como determinantes sociais da saúde 

desta população. Dessa maneira, em 1953 surge o termo “transexualismo”, sendo a transição 

entre gêneros, considerada doença e em 1992, passa a integrar o CID-10.  

Na contramão dessa movimentação de patologizar a transexualidade, se ergue outra 

mobilização. A despatologização, segundo Jesus (2012) é um conceito de campanha 

internacional, que luta para que se excluam a transexualidade, travestilidade e manifestações 

de gênero que escapam ao que é considerado “normal”, da Classificação Diagnóstica de 

Doenças – CID. A intenção é a de que a transexualidade passe a ser vista unicamente como 

uma identidade passível de expansão plena (Dias, Zenevich; 2014). A mobilização pela 

despatologização, conta com engajamento de movimentos da própria população trans, como o 

transfeminismo e o movimento dos homens trans. Porém, há o engajamento de outros setores 

e categorias profissionais, principalmente aqueles que trabalham diretamente no processo 

transexualizador do SUS, o qual foi instituído no Brasil através da portaria 1.707/2008 do 

Ministério da Saúde.  

O Serviço Social na saúde, segundo Costa (2009) está inserido no processo de trabalho 

coletivo de cooperação entre profissões e a atuação profissional do/da assistente social é uma 

das principais formas de materializar o projeto ético-político, de maneira que possa fortalecer 

os movimentos e lutas que partem dos usuários/as por transformações em suas condições de 

vida, como por exemplo, a articulação pela despatologização das transidentidades.   
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Diante dessas ponderações e do exposto acima, buscar-se-á responder ao seguinte 

questionamento: Quais as contribuições do projeto ético-político do Serviço Social para o 

movimento de despatologização da transexualidade? 

A definição do objeto de estudo parte do pressuposto de que o Serviço Social com 

seus princípios ético-políticos pode contribuir diretamente nessa mobilização. Outro fator foi 

a minha inserção no campo de estágio, o qual foi realizado no Espaço de Cuidado e 

acolhimento de pessoas trans, no HC – UFPE. Além de contribuir teoricamente para a 

despatologização, há o intuito de endossar o arcabouço teórico do Serviço Social no campo da 

transexualidade. O objetivo principal deste trabalho – que é um projeto de pesquisa para 

construção da monografia- é o desconstruir reflexão teórica acerca da contribuição entre o 

projeto ético-político do Serviço Social e o movimento pela despatologização das 

transidentidades.  

Na pesquisa em tela, serão analisadas produções já traçadas sobre o movimento de 

despatologização da transexualidade e do projeto ético-político do Serviço Social, atentando 

para relação existente entre as duas variáveis. A pesquisa é de caráter qualitativo e as técnicas 

utilizadas para esse contexto serão a pesquisa documental de domínio público e particular – 

análise de diário de campo do estágio-, pesquisa bibliográfica, e revisão de literatura. 

Dessa forma, as discussões possíveis para a pergunta apresentada ainda estão sendo 

construídas, mas em reflexões iniciais, pode-se explicitar que o Serviço Social, é um campo 

do conhecimento que contribui com o fortalecimento desta perspectivadespatologizante por 

ser profissão comprometida com a eliminação de formas discriminatórias e violentas de 

vivência social e com a emancipação humana. Dessa maneira, como supracitado, a 

transexualidade pode ser compreendida como uma vivência de liberdade de expressão, e o 

Serviço Social integra como parâmetro, “[...] a dimensão da liberdade, democracia, autonomia 

e emancipação [...] considerando não só a dimensão subjetiva na escolhas, mas também as 

condições histórico-sociais presentes na sociedade” (BARROCO; TERRA. 2012. P. 123). 

A categoria profissional ao apontar para um horizonte de sociedade livre de opressão e 

discriminação se compromete ética e politicamente com essa população. No que diz respeito 

ao movimento de despatologização, o Serviço Social encontra-se vinculado ao mesmo de 

diversas maneiras. Diretamente através dos seus princípios ético-políticos, como também 

através de posicionamentos das instâncias profissionais, das produções teóricas e de como se 
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realiza os processos de trabalho nos ambientes de vinculação direta à população transexual. 

(CFESS, 2016). 
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A violência contra a mulher e as respostas dadas pelo Estado 

 

Taciane Rosa da Silva45 

 
 
Introdução 
 
 

Diante de tantos casos de violência que são apresentados diariamente surgiu a 

necessidade de investigar e aprofundar os conhecimentos a respeito do porquê das mulheres 

sofrerem violências diárias, e como o Estado responde mediante tal violência. 

Dessa forma, este trabalho tem por objetivo estudar a violência contra a mulher a 

partir do sistema reestruturador das relações sociais, o patriarcado. Utiliza-se da análise 

crítico-dialética marxiana frente às bases teórico-metodológicas de tal processo. É pretendido 

apresentar o porquê da violência contra a mulher a partir das análises de Saffioti, bem como a 

resposta dada pelo Estado para esse fenômeno.  

 

Objetivo 
 
Objetivo geral 
 
 Analisar a violência contra a mulher e as respostas dadas pelo Estado. 

 
Objetivos específicos 
 
 Analisar a violência contra a mulher; 

 
 Discutir as respostas dadas pelo Estado. 

 
 
Resultados e discussões 
 
 

A violência contra a mulher não é um fenômeno recente, embora a mesma só tenha 

sido caracterizada como problema público há poucas décadas, as reivindicações e as 

conquistas aos direitos civis, políticos e econômicos ocorreram ao longo do século XX.  
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 208 

Porém, só a partir de 1970 que as mulheres passaram a ter os seus direitos reconhecidos. 

Quando o movimento de mulheres no Brasil, com suas vertentes do movimento feminista 

internacional, lutou pela redemocratização do país e pela melhoria nas condições de vida. 

A violência contra a mulher é resultado do sistema reestruturador das relações sociais, 

o patriarcado. No interior da teoria feminista, o conceito de patriarcado surge para denominar 

as relações desiguais de dominação dos homens sobre as mulheres. E é partindo desse 

conceito que Saffioti (2004) elenca alguns elementos fundamentais em sua caracterização 

1-não se trata de uma relação privada, mas civil; 2-dá direitos sexuais aos homens 
sobre as mulheres, praticamente sem restrições. [...] 3- configura um tipo hierárquico 
de relação, que invade todos os espaços da sociedade; 4- tem uma base material; 5- 
corporifica-se; 6-representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia 
quanto na violência. (p. 57-58) 

Os elementos apresentados apontam para a compreensão da desnaturalização do 

espaço privado como o único espaço de dominação dos homens sobre as mulheres; a 

percepção de que tais relações de desigualdade têm uma base material que se expressa em 

diversos casos, como por exemplo, a desigualdade salarial. Ainda segundo Pateman apud 

Saffioti  

O contrato original cria ambas, a liberdade e a dominação. A liberdade do homem e 
a sujeição da mulher derivam do contrato original e o sentido da liberdade civil não 
pode ser compreendido sem a metade perdida da história, que revela como o direito 
patriarcal dos homens sobre as mulheres é criado pelo contrato. (p. 53) 

Essa sujeição imposta à mulher se expressa de diferentes formas, como por exemplo, 

na divisão desigual do trabalho doméstico, da responsabilidade da educação dos filhos e etc, 

mas das expressões que se apresentam à sociedade a que aqui se quer discutir, é a violência.   

A violência contra a mulher, nos últimos anos, se tornou um dos problemas públicos 

de maior visibilidade social e política do país. Entretanto, mesmo com os olhos das 

autoridades voltados a essa problemática, o número de violência contra a mulher é alarmante.  

Uma pesquisa feita pelo Datafolha e encomendada pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança mostra que 22% das brasileiras sofreram ofensa verbal no ano passado, um total de 

12 milhões de mulheres. Além disso, 10% das mulheres sofreram ameaça de violência física, 

8% sofreram ofensa sexual, 4% receberam ameaça com faca ou arma de fogo. E ainda: 3% ou 

1,4 milhões de mulheres sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento e 1% levou 

pelo menos um tiro. A pesquisa mostrou que, entre as mulheres que sofreram violência, 52% 

se calaram. Apenas 11% procuraram uma delegacia da mulher e 13% preferiram o auxílio da 

família. 
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Foi só partir da lei Maria da Penha que o Estado criou mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher. Entre tais mecanismos, destacam-se medidas 

integradas de prevenção, como a oferta de atendimento policial especializado, em particular 

nas Delegacias de Atendimento à Mulher (Deams), e a promoção e realização de campanhas 

educativas de prevenção da violência contra a mulher.  

Conclusão 

 

A violência contra a mulher é problema de grande magnitude e relevância no Brasil, e 

tem como forma mais extrema a morte, e que deve ser discutida a todo o momento para que o 

Estado crie aparelhos que coíbam qualquer tipo de violência voltada às mulheres e reforce os 

já existentes. 
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Feminicídio: violência contra mulher e suas formas de enfrentamento 

 

Priscylla de Freitas Cavalcante 

Thalita Alves Silva Ribeiro  

 

Resumo- este trabalho discute a temática da violência apresenta o feminicídio como ato de violência praticado 
contra a mulher, exclusivamente por seu gênero.  
 
Palavras – chave:Violência. Feminicídio. Mulher. 
 

Introdução  

 

A violência contra a mulher reflete as características de uma sociedade patriarcal e 

machista, onde as diferentes formas de violências podem ser entendidas como expressões da 

questão social, engendradas no sistema capitalista. Neste cenário, o papel do Estado é 

fundamental no combate desses crimes. 

 

 

Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho compreende a discussão e a análise do Feminicídio, 

abordando os avanços legais a respeito da temática e apresentando dados relativos a esse tipo 

de violência no Brasil. 

 

 

Metodologia 

 

Para execução desta pesquisa realizamos um levantamento bibliográficos com autores 

que abordam a temática da violência e feminicídio.   
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Resultados e Discussões 

 

A violência pode ser entendida como atitude violenta ou o emprego de força física. Já 

a violências baseadas em gênero compreendem agressões de caráter físico, psicológico, sexual 

e patrimonial e podem culminar na morte da mulher por suicídio ou por homicídio. 

(MENEGUEL e HIRAKATA, 2010) 

Concordamos com Lucena (2010) quando afirma que entende-se como violência, 

sobretudo, aquelas relações que violentam e contrariam o direito e a justiça, através de 

variadas formas de estranhamento, ou seja, de desumanização.  

Waiselfisz (2012) ao apresentar o mapa da violência no Brasil 2012 evidencia que os 

meios utilizados para as práticas de crimes são: as armas de fogo e o contato direto. Assim 

podemos perceber que 

Os Feminicídios geralmente acontecem na esfera doméstica. Em nosso caso, 
verificamos que em 68,8% dos atendimentos a mulheres vítimas de violência, a 
agressão aconteceu na residência da vítima; Em pouco menos da metade dos casos, 
o perpetrador é o parceiro ou ex-parceiro da mulher. No país, foi possível verificar 
que 42,5% do total de agressões contra a mulher enquadram-se nessa situação. Mas 
ainda, se tomarmos a faixa dos 20 aos 49 anos, acima de 65% das agressões tiveram 
autoria do parceiro ou do ex. (WAISELFISZ, 2012, p. 24) 
 

No que se refere ao papel do Estado no combate a este tipo de violência, destacamos 

que este deve ter também um caráter educativo afim de: divulgar maiores informações sobre o 

que é Feminicídio; garantir que as políticas públicas possibilitem o direito à liberdade e 

dignidade das mulheres; garantir os meios de denúncias de violência através das delegacias 

especializadas, onde 

no âmbito do governo, a Rede de Atendimento à Mulher em situação de Violência é 
composta pelos seguintes serviços: Centros de Referência de Atendimento à Mulher; 
Núcleos de Atendimento à Mulher; Casas-Abrigo; Casas de Acolhimento 
Provisório; Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs); Núcleos 
ou Postos de Atendimento à Mulher nas Delegacias Comuns; Polícia Civil e Militar; 
Instituto Médico Legal; Defensorias da Mulher; Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar; Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180; Ouvidoria da Mulher da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres; Serviços de Saúde voltados para o 
atendimento dos casos de violência sexual e doméstica; Posto de Atendimento 
Humanizado nos Aeroportos; Núcleo da Mulher da Casa do Migrante. (BRASIL 
2011, p. 30) 

 

No que se refere aos mecanismos legais relacionados a este tema, Souza e Sousa 

(2015) afirmam que as legislações vigentes no Brasil apresentam significativos avanços a fim 
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de garantir a igualdade entre homens e mulheres, responsabilizando os Estados. Para as 

autoras, 

 
A criação da Lei 11.340, conhecida como Lei "Maria da Penha" criou mecanismos 
para intimidar, prevenir e punir qualquer violência doméstica e familiar contra a 
mulher (Brasil, 2006). A promulgação da lei impulsionou a consolidação da Política 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres que consiste num acordo 
entre os governos federal, estaduais e municipais para o planejamento de ações para 
a prevenção, combate e atendimento a essa população alvo (Brasil, 2011a). Na 
atualidade, a assistência às mulheres em situação de violência deve ser garantida 
através do atendimento humanizado e qualificado por agentes públicos e 
comunitários com contínua formação. (SOUZA e SOUSA, 2015 p.1) 

 

Já a Política Nacional para as Mulheres é orientada de acordo com os seguintes 

princípios fundamentais: Igualdade e respeito à diversidade; Equidade; Autonomia das 

mulheres; Laicidade do Estado; Universalidade das políticas; Justiça social; Transparência 

dos atos públicos; Participação e controle social.  

Em nossa análise, ressaltamos que é dever do Estado a implementação de políticas 

públicas e de mecanismos que busquem o combate a este tipo de violência, bem como a 

efetivação dos dispositivos legais relacionados a este tema a fim de punir devidamente todos 

aqueles que cometem este tipo de ato violento contra a mulher. 
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Feminicídio como expressão máxima da violência contra a mulher e o papel do Serviço 
Social na garantia dos direitos humanos das mulheres 

 
Jennifer Tavares da Silva 

 

 

O presente trabalho aborda a violência contra a mulher perpetrada pelos homens, 

inclusive, no âmbito doméstico e familiar. Trata-se de um fenômeno social grave e complexo 

que atinge o gênero feminino em diferentes culturas, idade, classe social, raça e etnia em todo 

mundo, e somente tornou-se objeto de combate a partir dos anos 80 a partir das lutas dos 

movimentos feministas. (LISBOA; PINHEIRO, 2005). A mulher é vítima de violência, 

conforme Silva (2014), quando há qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.  Inserida 

no âmbito da violência de gênero, a violência contra a mulher não ocorre de forma aleatória, 

mas de uma organização social que privilegia o masculino, segundo Saffioti (2015), e tem 

como expressão máxima o feminicídio. O estudo objetivou compreender o feminicídio como 

uma manifestação extrema das diversas violências sofridas pelas mulheres em virtude de sua 

condição de gênero, apontar caminhos para evitar a ocorrência desse crime e o papel do 

Serviço Social na garantia dos direitos humanos das mulheres. Para isso, o método utilizado 

foi a pesquisa bibliográfica, realizada por meio de referenciais teóricos publicados, além da 

abordagem qualitativa de pesquisa, que conforme Mynaio (2000), aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas. Chegou-se ao resultado de que as mulheres estão 

perdendo suas vidas e tendo trajetórias interrompidas. Segundo dados do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (2017), somente ano passado, foram notificados 533 casos de feminicídio 

no Brasil. Ademais, em Pernambuco esse cenário não é diferente, pois de janeiro a julho deste 

ano, houve 69 feminicídios no Estado, conforme dados publicados pela Secretaria da Mulher 

de Pernambuco no Jornal Aqui PE (2017).  

Considerando as alarmantes estatísticas, foi designada no país, a partir de pressões da 

sociedade civil, uma legislação específica para definir a morte violenta de mulheres como 

crime hediondo quando esse envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou 

discriminação à sua condição de mulher, mediante a Lei nº 13.104/2015, que se configurou 

um avanço importante no sentido de tirar o feminicídio da invisibilidade. É salutar destacar, 
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que esses assassinatos podem ser evitados e para isso, há um caminho a ser percorrido, 

envolvendo a atuação estatal e da sociedade.  

Nesse processo, é importante a desnaturalização da violência contra a mulher, o 

enfrentamento à desigualdade de gênero e ao machismo através de campanhas efetivas que 

orientem a população, inclusive, nas comunidades e escolas, pois não basta a lei, se o 

entendimento das pessoas não muda. Nesse sentido, também é importante a concretização dos 

mecanismos institucionais de proteção à mulher, sobretudo, no âmbito da segurança e da 

justiça, pois quando eles falham corroboram a violência fatal; e profissionais qualificados para 

atender as mulheres que chegam aos serviços e não banalizem o que elas sofreram de modo a 

ocasionar situações de revitimização.  

Portanto, conclui-se que o feminicídio corresponde à última instância de poder 

perpetrado pelo homem contra as mulheres, é o ponto final da violência que elas sofrem. No 

combate a essa prática criminosa insere-se a atuação do Serviço Social, profissão que trabalha 

com as múltiplas refrações da questão social, dentre elas, a violência contra a mulher em suas 

diversas modalidades. Essa atuação estende-se, inclusive, em apoiar e participar dos 

movimentos sociais que pautam os direitos de cidadania das mulheres. Dessa forma, o 

trabalho do/a assistente social é fundamental na luta contra o feminicídio e pelo direito à vida 

sem violência, reforçando o posicionamento profissional que tem como um dos princípios 

fundamentais a defesa intransigente dos direitos humanos bem como a construção de uma 

nova ordem societária, sem dominação e exploração de gênero. (CFESS, 1993). 
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A agricultura familiar na ótica dos movimentos sociais do campo 

 
Elaine Cristina Santos 

 
 
Resumo - Este artigo vem discutir sobre o modelo de agricultura defendido pelos movimentos sociais, 
enfatizando o MST o qual expressa maior visibilidade. O qual luta por uma agricultura livre, sem exploração ao 
trabalhador do campo, contra a segregação socioespacial existente e posta pela sociedade capitalista. Dessa 
forma os movimentos sociais procuram derrubar outras cercas, buscam políticas públicas e sociais que garantam 
permanência, cultura e a cidadania da população do campo, além da reterritorialização de seus espaços os quais 
foram invadido pelo capital 
 
Palavras chave: Capitalismo. Movimentos Sociais. Globalização. Reterritorialização. 
 
 
 
Introdução  
 

Na luta pela reterritorialização de seus espaços, pelo reconhecimento da agricultura 

familiar, por seus valores e sua cultura estão os movimentos sociais do campo, sujeitos 

políticos, que protagonizam lutas contra o agronegócio e favor da preservação da identidade 

camponesa. Entre os movimentos sociais do campo, destaca-se o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra MST, e suas bandeiras de lutas, através das mobilizações, 

ocupações de terras e ações políticas em diversos espaços da sociedade civil, luta pelos 

interesses da população do campo, pela reforma agrária, por educação, saúde, habitação, por 

financiamentos rurais, pela cidadania e participação da população rural nas questões políticas 

e por transformação geral da sociedade. Em relação ao trabalho no campo, MST defende um 

modelo de agricultura sem exploração ao trabalhador do campo, sem degradação ao solo e ao 

meio ambiente e sem segregação socioespacial. 

Neste sentido, este trabalho de pesquisa tem como objetivo analisar a agricultura 

familiar a partir da ótica dos movimentos sociais dos movimentos sociais do campo, em 

especial o MST, buscando entender e analisar como o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra – MST contribui para o modelo de agricultura familiar praticado nas áreas de 

assentamentos rurais. De forma específica, apresentamos como objetivo: identificar os 

principais movimentos sociais que lutam pelos interesses da população do campo; analisar as 

conquista alcançadas pela prática da agricultura familiar através da organização dos 

movimentos socais. 
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Essa análise procura argumentar acerca da contribuição significativa que os 

movimentos sociais do campo trazem para a prática da agricultura familiar nas áreas 

assentamentos rurais e tem enfrentado, embora com limites a lógica do agronegócio.  

O interesse pelo tema despertou a partir da própria experiência de trabalho e das 

observações feitas nas atividades agrícolas dos trabalhadores rurais, onde são feitos 

financiamentos para pequenos produtores rurais que praticam a agricultura familiar. Neste 

cenário percebi o quanto essa atividade é substancial para a sobrevivência da população e o 

quanto precisa de apoio para melhorar sua produção. Este tema tem significativa relevância 

social e acadêmica para ser analisado, pois no que se refere destaca a prática de um tipo de 

atividade agrícola que garante a sobrevivência de uma parcela significativa da população 

brasileira, bem como a importância dos movimentos sociais na orientação e organização 

dessas atividades nas áreas de assentamentos rurais. A relevância acadêmica é destacada pelo 

fato de contribuir de forma analítica para o debate sobre a reforma agrária, o agronegócio e a 

importância dos movimentos sociais como espaço de formação política para a luta por 

políticas públicas e garantias de diretos.  

Para realização da pesquisa foi adotado o caráter qualitativo, o qual tem por finalidade 

construir um conhecimento crítico em relação ao universo pesquisado. Foram realizadas 

pesquisa bibliográfica e documental numa atividade constante tanto para complementar como 

para acrescentar novas informações. 

 

 

Resultados e discussões  

 

Como sistema econômico, o capitalismo tem na exploração da força de trabalho meios 

para acúmulo de capital, ou seja, a mais valia. Este modo de produção econômico 

intrinsicamente enraizado no desenvolvimento da sociedade, está para além da força 

produtiva, mas caracteriza-se também como um sistema de dominação e poder, expandindo-se 

para territorializar e disseminar suas ideologias. Na perspectiva marxista, o sistema capitalista 

caracteriza-se como um modo de produção, cujos meios estão nas mãos dos capitalistas, que 

constituem uma classe distinta da sociedade. A ascensão desse sistema provocou uma divisão 

de classes sociais, a qual Marx havia o definido em duas classes, a classe burguesa detentora 
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dos meios de produção e a classe trabalhadora (proletária) a qual vende sua força de trabalho. 

A divisão da sociedade em duas classes sociais provocou desigualdades e conflitos entre elas, 

instaurando a luta de classes, capital versus trabalho, no qual Marx afirma que só haveria 

igualdade através da revolução e superação de uma determinada classe, neste caso a classe 

proletária. Segundo Caetano (2010, p.07). 

Neste processo de desigualdade entre as classes sociais na sociedade capitalista, 

acontece a divisão social do trabalho, o que na sociedade capitalista busca principalmente a 

valorização do capital para acúmulo de mais valia, ou seja, do valor excedente (CATANI, 

1980, p.34).  De modo que a alienação provocada pelo capitalismo perpassa pela relação 

laborativa da classe trabalhadora, impregna em toda a relação social na vida do homem 

passando a exercer domínio sobre ele, pois as desigualdades provocadas pelo sistema 

dificultam toda e qualquer emancipação humana. O processo alienatório do capitalismo vai 

infiltrando-se e sendo introduzido como modelo de sociedade, detendo uma arena de conflitos 

e desigualdades entre as classes sociais (BEHRING; BOSCHETTI, 2011 p. 36). 

Dessa forma, ao fortalecer - se o capitalismo amplia o controle de toda forma de poder 

e dominação sobre a sociedade, na qual vai sendo produzida relações sociais antagônicas e 

conflituosas entre as classes sociais. Prioritariamente o capitalismo teve maiores avanços nos 

perímetros urbanos, em função das inúmeras possibilidades de expansão industrial e 

fortalecimento econômico, pois os centros urbanos conhecidos como espaços de avanços 

tecnológicos e modernos, tornam-se lugares ideais para consolidação do sistema (SAUER, 

2010, p.19).  

Porém a necessidade de ampliação do sistema para acumulação de mais valia fez com 

que a própria estrutura do capitalismo não tolerasse os limites geográficos, e buscasse novos 

territórios (Lustosa, 2012, p. 77). Ocasionado uma amplificação, estreitando relações 

econômicas assumindo um protagonismo sobre as camadas sociedade.   

Dessa forma, para que o capital possa aumentar seu domínio, enquanto sistema 

soberano cria mecanismo através de dominações e relações econômicas e intervenções 

financeiras, estabelecendo o livre mercado. Com as novas configurações econômicas e 

revoluções tecnológicas marcadas pela visibilidade do capital, favorece o rompimento dos 

espaços geográficos, do qual propicia o fenômeno conhecido como globalização.  
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A globalização favorece a ampliação das relações econômicas, pois a intervenção do 

mercado externo na economia de diferentes países e a propagação e vendas de produtos 

aproximam cada vez mais as relações entre países. Entretanto, os críticos da globalização 

afirmam que ela não chega de maneira justa e igualitária a todas as pessoas, bem como é uma 

construção ideológica a serviço do capitalismo. De acordo com. Held; McGrew, (2001, p.16). 

Em síntese discurso sobre globalização é entendido como uma construção 
primordialmente ideológica um mito convincente que em parte ajuda a justificar e 
legitimar o projeto global neoliberal, isto é a criação de um livre mercado e a 
consolidação do capitalismo anglo-americano nas principais régios econômicas do 
mundo. 

Este fenômeno favorece os estreitamentos geográficos dos países, interferindo 

diretamente nas questões financeiras, políticas e sociais, de modo que as relações econômicas 

estabelecidas entre os países refletem principalmente no mercado, além de incentivar o 

consumo em massa e sua cultura mercantilista. Assim o mercado financeiro internacional 

acaba por ditar as regras desse processo, onde os países desenvolvidos monopolizam e 

propagam produtos e ideias de acordo com seus interesses. Sobretudo, visando às relações 

econômicas os laços entre as economias mundiais tornam-se cada vez mais próximos.  

Nesta perspectiva, o capital avança e invade todos os espaços como estratégia de 

dominação e lucro. Junto com a globalização vem o agronegócio que traz avanços 

tecnológicos para o campo impactando, de forma direta o espaço físico e a vida das pessoas 

que moram e trabalham no campo. Este modelo norte americano foi adotado pelo Brasil em 

meados da década de 1990 em plena expansão do neoliberalismo. 

(...) é importante observar que no Brasil o termo agronegócio (tradução literal do 
termo inglês agribusinesse) cujo sentido designa, a princípio, um conjunto de ações 
ou transações comerciais (produção, industrialização e comercialização), ou seja 
negócios relacionados à agricultura e pecuária (SAUER 2008, p. 14). 

Com a ampliação do mercado internacional e o desejo de expansão do novo mercado 

das multinacionais tem avanço a disseminação do agronegócio, através das empresas 

alimentícias multinacionais, as quais detêm parte do monopólio financeiro. Para que essas 

empresas possam crescer e continuar seu poder monopolista, o capitalismo territorializa o 

campo. Este processo de territorialização consiste em invadir os espaços rurais expulsando 

das propriedades os pequenos produtores, pois essa lógica consiste em uma agricultura 

voltada única e exclusiva para o mercado. Para Fernandes (2000). 

A territorialização do capital significa a desterritorialização do campesinato e vice e 
versa. Evidente que esses processos não são lineares, tampouco separados e contêm 
contradição porque na territorialização de uma está contida a produção e a 
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reprodução do outro [...] desterritorialização do campesinato produzem o trabalho 
assalariado e o capitalista. Os avanços desses processos pelo território são 
determinantes por um conjunto de fatores políticos e econômicos (FERNANDES 
2000; P. 281).     

À medida que o capital territorializa, ele desterritorializa o espaço físico e as pessoas 

que habitam o campo. Isso consiste no fato de invadir o território materializado e negar os 

valores, a cultura e tudo que a terra significa para a população do campo. O agronegócio 

invade o campo com inovações tecnológicas por meio de maquinas, fertilizantes e sementes 

geneticamente modificadas e etc. 

Parte da produção do agronegócio é vendida para a indústria de diversos segmentos, 

outra parte é exportada e vendida para as grandes empresas alimentícias multinacionais, da 

qual se transforma em alimentos industrializados. Outra questão que tem gerado polêmica em 

relação à produção do agronegócio, trata-se de uso de sementes geneticamente modificadas, 

que resultam na produção dos chamados alimentos transgênicos. Segundo o MST (2001, 

p.175). 

Os transgênicos são resultados das modernas técnicas de engenharia genéticas, que 
permitem que partes (genes) sejam retirados de uma espécie e transferidos para 
outra, sofre uma espécie de reprogramação tornando-se capaz de produzir novas 
substancias. Esses são os chamados transgênicos ou Organismo Geneticamente 
Modificados (OGM).  

O processo de produção de alimentos geneticamente modificados materializou-se 

assim com o agronegócio. A partir das empresas alimentícias e de produtos químicos na 

comercialização de produtos, como fertilizantes, agrotóxicos e alimentos industrializados, o 

prático e rápido, empregando na sociedade a ideia de modernidade e progresso. 

Tendo em vista a perversidade do capitalismo e sua lógica de territorialização, 

desterritorialização e fortalecimento da economia globalizada, as empresa multinacionais 

investem cada vez mais em tecnologia para continuar como detentoras do monopólio.  Assim 

as empresas se instalam no campo, com uma produção voltada única e exclusivamente para os 

interesses do capitalismo e das relações internacionais. Assim, provoca um eixo 

desestruturante no âmbito rural. 

Conforme Ribeiro; Júnior (2011, p 78 /79), O intuito do agronegócio é voltado para 

macroeconomia, ou seja, não há interesse numa produção para subsistência do pequeno 

agricultor rural. Esse processo repercute de forma negativa para o agricultor familiar, pois fica 

explicito que o agronegócio é macro, voltado para os interesses do grande capital.  
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Historicamente a população do campo ficou esquecida pelo poder público e por de 

políticas públicas que favorecesse o desenvolvimento do campo, seja na promoção referente à 

qualidade de vida da população rural, seja nas questões sociais e econômicas. Como o 

capitalismo estruturou-se nos centros urbanos, o campo ficou visto como um lugar de atraso e 

de não possibilidades ocasionando dicotomia ente o campo e a cidade. Segundo Fefebre Apud 

Sauer (2010, p. 22/23), “na visão do capitalismo o campo seria algo inapto ao interesses do 

mercado, enquanto a cidade era o lugar de oportunidades, no entanto a partir da necessidade 

de transcender as barreias o campo passa ser um novo horizonte de probabilidades”.  

Aoinstalar-se no campo, o agronegócio provoca uma desestruturação, contrapondo a 

toda lógica da estrutura agrária mantida pelos pequenos produtores que fazem parte da 

agricultura familiar. Sua invasão provoca modificações em toda paisagem natural do meio 

rural, desestruturação do bioma, como poluição do solo, do ar e da água, exploração da força 

de trabalho do agricultor, desvalorização da origem, dos valores e dos princípios da cultura 

camponesa. 

Na agricultura familiar caracterizada por pequenas propriedades de terras, predomina a 

mão de obra familiar, mantêm a produção voltada para a subsistência do grupo familiar, e o 

excedente é comercializado. A agricultura familiar não conta recurso tecnológicos, muitos dos 

produtores rurais produzem seus próprios instrumentos de trabalho e insumos para combater 

as pragas, recebem pouco incentivo de financiamento tanto para a produção como para o 

escoamento dos mesmos (LUSTOSA, 2012, p, 49/50). 

O objetivo do agronegócio é expandir a produção agrícola voltada para a lógica do 

mercado, uma lógica contrária a prática da agricultura familiar. De acordo com Paulino; 

Almeida, 2010, p.19. (...) “a vida camponesa não é organizada pelas necessidades do 

mercado, como é a unidade capitalista”. A vida e o modo de produção do campo não se 

igualam ao da sociedade mercantilizada, no trabalho agrícola, pequenos produtores criaram 

ente si uma forma de produção e de associativismo comunitário e recíproco de solidariedade 

mutua, contrapondo toda lógica estruturante do sistema, levando em consideração as questões 

climáticas e temporais, já a produção mercantilizada descarta do processo de valorização 

mútuo e temporal.  

A exploração causada pela agricultura capitalista ocasiona degradação e desequilíbrio 

socioespacial no âmbito rural, tencionando conflitos e a luta entre as classes, os produtores 
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rurais familiar Versus a elite a burguesa. O projeto da elite burguesa expulsa cada vez mais os 

produtores rurais, limitando seu espaço e os descaracterizando como produção familiar os 

agricultores rurais que fazem parte da agricultura familiar, vê-se obrigado a vende suas 

propriedades rurais e até vender sua força de trabalho para agricultura capitalista, uma vez que 

ele não consegue concorrer com ela. Em outros casos, os agricultores familiares, sem ter o 

direito à terra migram para os centros urbanos deixando para traz não só a terra mas o direito 

de cultivá-la, além de sua cultura e suas raízes.  

Segundo Sauer (2010, p. 30) 

O cultivo monocultor de grandes extensão – padrão predominante do modelo de 
modernização – aumentou a produção agrícola do país. Não promoveu, porém o 
bem-estar social da maioria da população rural, ao contrário, provocou concentração 
da propriedade da terra, êxodo rural, fome e violência.    

Fica explicito que ao territorializar o campo, a agricultura capitalista destrói a 

produção familiar, pois sua lógica é a produção em larga escalar de forma rápida e acelerada, 

além expulsar a população rural para os centros urbanos aumenta a segregação espacial. De 

acordo com Iamamoto (2010, p. 61). No combate à migração forçada para os centros urbanos 

e à invasão do agronegócio estão os movimentos sociais do campo que lutam pela 

consolidação de um modelo de agricultura familiar, pelo associativismo e pela economia 

solidaria. 

O processo de reterritorialização socioespacial tem sido um dos grandes desafios dos 

movimentos sociais do campo, na busca pela recuperação dos seus territórios perdidos para a 

força do capital. Como sujeitos coletivos e políticos protagonizam lutas contra a 

territorialização da agricultura capitalista caracterizada pelo agronegócio e se organizam para 

lutar contra as desigualdade e injustiças sociais que marcam a vida dos excluídos da 

sociedade. Através da organização e da ação política, os movimentos sociais protagonizam 

ações enquanto sujeitos coletivos que representam e defendem os interesses da classe popular 

(Gohn, 2008, p. 23/24).  

Embora os movimentos sociais tenham como principal característica a organização 

coletiva e a luta por seus interesses a partir das suas bandeiras de luta, como a luta pela 

democracia, participação popular e por questões sociais, econômicos e políticas, há uma 

distinção entre os movimentos sociais de base conhecidos como os velhos movimentos 

sociais, que carregam uma história de luta política, no combate ferrenho ao sistema capitalista 

na perspectiva de transcendê-lo, e os novos movimentos sociais, que a partir das novas 
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configurações sociais, sobretudo a partir da década de 1990, novos atores sociais vêm 

ocupando espaços e travando novos debates e lutas na sociedade. Os chamados novos 

movimentos sociais apresentam diferentes bandeiras de lutas. Segundo Gohn (2008, p.14)  

(...) “novos movimentos sociais” ao destacar que as novas ações abriam espaços 
sociais e culturais, que eram compostas por sujeitos e temáticas que não estavam na 
cena pública ou não tinham visibilidade como, negros, índios, etc (...) criticaram as 
novas abordagem estruturais da sociedade. 

No entanto, os novos movimentos lutam por visibilidade, inserção, reconhecimento e 

garantia de direitos, os quais foram negados a violados, enquanto os velhos movimentos 

lutam pela transformação do sistema capitalista que exclui da classe trabalhadora. 

Configurando-se como movimentos sociais de base que lutam pela reforma agrária, cidadania, 

participação e transformação social, estão os movimentos sociais do campo, entre eles se 

destacam o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST; Movimento do 

Atingidos por Barragem –MAB; Comissão Pastoral da Terra – CPT; Movimentos das 

Mulheres Camponesas – MMC; Movimentos dos Pequenos Agricultores - MPA, entre outros 

(GOHN,2010 p.143).Entre os movimentos que lutam pelos interesses da população do campo, 

o MST expressa maior visibilidade, fazendo frente ao sistema capitalista, pois além da lutar e 

defender os interesses da classe popular, o movimento revela significativa articulação para 

dialogar com diferentes setores da sociedade, como estratégia de enfrentamento da ordem 

vigente.  

Neste sentido, o MST O movimento atua numa dinâmica contra – hegemônica à 

medida que se contrapõe ao modelo de agricultura capitalista e trava uma luta pela 

reterritorialização, a qual se dá a partir das ocupações de terra. A luta pela terra contra o 

modelo do agronegócio que desapropria, degrada a paisagem, o solo e condiciona o homem 

do campo a explorado e excluído da terra.  

A reação contra o projeto burguês materializa ações políticas que tem como objetivo 

diminuir a dicotomia entre o campo e a cidade, no sentido de desconstruir a ideia de que o 

campo é o lugar do atrasado e de pessoas sem perspectiva de ter consciência de seus direitos e 

interesses (SAUER, 2010, p. 37).  A luta pela terra não é apenas a terra materializada, mas 

também é a luta pelo resgate de sua cultura, de seus valores e por sua cidadania, a qual foi 

negada e violada pelo projeto burguês. Como também lutam por políticas públicas, como 

saúde, assistência técnica, habitação educação contextualizada que reconhece o universo de 

quem vive no âmbito rural, por uma educação voltada para sua realidade: 
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A resistência ao modelo capitalista e a busca pela reforma agrária são cercas a serem 

construídas todos os dias, pois não há de fato um projeto de reforma agrária consolidado no 

Brasil, tendo em vista que o Estado serve aos interesses da classes dominante, e assim a 

reforma agrária caracterizada por “política territorial de distribuição de terra para quem não 

tem propriedade rural”, se encontra distante de ser efetivada. (FERNANDES, 2008, P. 74).  

Mas é através das ocupações de terras que o MST inicia o processo de luta pela terra e 

por todos os outros direitos, como também pode ser o início do despertar para uma 

consciência de classe, reconhecendo-se como protagonistas da sua história, e sujeitos políticos 

em busca de seus direitos. Com o processo de avanço da consciência de classes  

Reconhecer a função social da terra, que está estabelecida na Constituição Federal. A 

Constituição Federal de 1988 no Art.1984 Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma 

Agrária. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o 

imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. 

Por isso, o MST questiona a propriedade privada da terra que não está cumprindo sua 

função social. De acordo com o próprio movimento:  

As organizações e ocupações consistem em atacar os elementos centrais do modelo 
das elites, como os transgênicos, importações agrícolas, o monopólio das 
multinacionais do comércio agrícolas, agroindústrias etc, e seus efeitos: exclusão 
social, o êxodo rural, o crescimento da miséria e a violência e a desintegração social 
(MST, 200 p.46).  

Dessa maneira, as ocupações se iniciam através das organizações das famílias, a luta 

pela terra consiste na resistência, na construção de identidades, através da concepção do 

trabalho sem exploração pela agricultura mercantilizada, contra os transgênicos, e contra o 

êxodo rural. A luta pela reterritorialização dos espaços socioespaciais possibilita um 

protagonismo político, enquanto militantes e a busca pela cidadania do homem do campo.  As 

estratégias utilizadas para as negociações nos acampamentos consistem em organizar as 

famílias para atividades do dia a dia, enquanto outras pessoas negociam a desapropriação da 

terra para fins de reforma agrária. 

A educação também é desafio do movimento, o MST propõe que as escolas dos 

assentamentos tenham um processo educativo voltado para uma pedagogia de formação 

política, consciência de classe e destaque a importância das lutas com direção ao 

enfrentamento ao sistema excludente, o qual inferioriza a população do campo. Desse modo, 

evidencia-se a visão macro do movimento que expande seu olhar para a formação de seus 
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militantes, sendo que o modelo de educação proposto pelo MST contrapõe - se ao modelo 

posto pelo sistema educacional burguês, o qual tem como objetivo instruir as pessoas para 

serem sujeitos do capital, enquanto o MST defende uma pedagogia para formação do sujeito 

crítico e consciente.  

Assim, o MST vai garimpando suas conquista, com o objetivo de inibir o êxodo rural e 

diminuir a pobreza no campo. Uma das questões significativas reivindicadas pelos 

movimentos trata-se de financiamentos para a agricultura familiar. Como o Programa 

Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF), criado no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, na década de 1990, destinado a agricultores rurais assentados pela reforma agrária 

ou ser beneficiário do programa nacional de crédito fundiário, possibilita financiamento de 

crédito rural a produtores rurais e a inserção da agricultura familiar no mercado (LUSTOSA, 

2012, p. 51).   

É possível reconhecer avanços em termos de conquistas para a população do campo, 

pois a criação de políticas públicas e programas que contribuem para o desenvolvimento dos 

pequenos produtores rurais. Indícios revelam que o reconhecimento e inserção na sociedade 

de pessoas historicamente excluídas são decorrentes da luta que de fato tem travado uma 

batalha constante contra os imperativos da classe dominante.  

A agricultura familiar está presente no cotidiano de nossa mesa, como responsável 
por parte significativa dos produtos agropecuários produzido no Brasil, cerca de 
70% dos produtos agrícolas e pecuários de acordo com fontes do IBGE 2015 são 
produzidos pela agricultura familiar, contribuindo para o fortalecimento econômico 
local e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. O país possui área 
territorial de 850 milhões de hectares, dos quais 390 milhões são considerados áreas 
produtivas para agropecuária. Porém a agricultura familiar ocupa apenas 25% desse 
contingente em todo pais, enquanto 75% restante são ocupados por 500 mil 
estabelecimentos considerados patronais e 31% cerca de 120 milhões de hectares 
permeassem ociosos, (LUSTOSA, 2012 p.53).  
 

Dessa forma, evidencia-se que mesmo produzindo grande parte dos alimentos que 

consumimos a agricultura familiar possui área muito inferior as propriedade patronais.E mais, 

o agronegócio produz alimentos para exportação e para os interesses do capital. O modelo 

defendido pelo MST consiste em uma agricultura familiar de caráter socialista, sem 

exploração ao homem do campo, por uma economia popular sustentavam na preservação da 

mata nativa e reservas naturais, sem agressões ao solo e ao meio ambiente, sem queimar o 

solo após a colheita, por um corporativismo onde todos se ajudam mutuamente, por produtos 
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sustentáveis, agregando valor ao produto, um valor justo sem exploração ao consumidor, sem 

necessitar de atravessadores. 

 

Conclusão 

 

Assim, podemos evidenciar que a reforma agrária não foi efetivada, não por falta de 

terra, mas sim, por falta interesse do poder público e do grande capital, pois há grandes 

extensões de terras espalhado por todo território brasileiro que não cumprem a sua função 

social. Devido a essa desigualdade explicita, é que os movimentos sociais do campo, em 

especial o MST reafirma sua luta pela efetivação da reforma agrária e por uma agricultura 

voltada para o pequeno produtor familiar. Este modelo de agricultura defendido pelo MST 

possibilita sua emancipação e a autonomia. Assim, os movimentos sociais do campo, como o 

MST contribuem para permanência desse modelo de agricultura sustável e comunitária 

através da organização, e formação política de seus militantes na luta pela construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária 

Evidencia-se que a globalização é um fenômeno que como principal característica o 

rompimento de fronteiras e a expansão acelerada do capitalismo, que para além do acumulo 

de riquezas, territorializa com sua ideologia mercantil. Para isto ele cria mecanismo de 

dominação, como o agronegócio que avança como processo de expansão do capital, 

invadindo o campo e desterritorializando a terra e as pessoas. 

A luta pela reterritorialização dos seus espaços perdidos para o capital tem sido a 

principal bandeira de luta dos movimentos sociais do campo através das ocupações de terras e 

da resistência. E mais, têm garimpado conquistas importantes como financiamentos para a 

agricultura familiar e políticas públicas que proporcione a cidadania e desenvolvimento da 

população do campo.   

Assim, as conquistas que a população do campo vem alcançando para agricultura 

familiar têm recebido contribuições significativas dos movimentos sociais do campo que tem 

lutado e resistido contra a força dominante. Sobretudo, destacamos o modelo de produção 

agrícola defendido pelo MST baseado numa agricultura socialista e popular que anda conta a 

corrente do agronegócio.  
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Os chamados novos movimentos sociais e a importância da atuação profissional do 
Serviço Social nessas organizações 
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Resumo - O trabalho analisa numa perspectiva crítica o contexto teórico metodológico dos debates acerca do 
surgimento dos chamados Novos Movimentos Sociais, uma nova forma organizativa da sociedade civil, que 
tendem a fortalecer a ideologia neoliberal com o projeto do Terceiro Setor, em tempos de retrocessos e 
contrarreformas, atingindo frações dos movimentos sociais no Brasil. O Serviço Social é integrado nessa 
discussão, como uma profissão nutrida por uma cultura de formação crítica que objetiva aproximar os sujeitos 
das lutas sociais e movimentos. 
 
Palavras-chave: “Novos Movimentos Sociais”. Neoliberalismo. Serviço Social. 
 
 

A nova prática política desses novos movimentos sociais apresenta formas de 

intervenção, sendo ela, comunitária ou estatal-pública, trazendo a ideia de um Estado 

minimalista, com as lutas sociais afastadas de uma perspectiva classista e lutando por políticas 

de identidade. O Serviço Social aparece nesse contexto, como uma profissão detentora de um 

conhecimento crítico, capaz de organizar e articular esses diversos movimentos que adentram 

na atualidade as lutas sociais por direitos, e melhorias nas políticas sociais, o que caracteriza 

um dos compromissos ético-político da profissão do assistente social. 

                                                           
46Bacharel do curso de Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. Aluno especial do 
Programa de Pós-graduação em Serviço Social PPGSS – UEPB vinculado ao Núcleo de Pesquisa e Práticas 
sociais. Email: girlan-sax@outlook.com 
47Assistente Social graduada pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); Mestre em Serviço Social pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Doutoranda em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Professora Substituta do Departamento de Serviço Social da UEPB.Orientadora.  
Email: thaisasimplicio@hotmail.com 
48 Assistente Social, Dra. em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora do 
Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual da Paraíba e Pesquisadora do Núcleo de Pesquisas e 
Práticas Sociais. Orientadora. Email: alesximenes@uol.com 
49Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande Paraíba, Cursando Graduação 
em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba e aluna do PIBIC Cota 2016/2017 vinculada ao Núcleo 
de Pesquisas e Práticas Sociais. E-mail: jaidete.olivier@hotmail.com 
50Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande Paraíba, Cursando Graduação 
em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba e aluna do PIBIC Cota 2016/2017 vinculado ao Núcleo 
de Pesquisas e Práticas Sociais E-mail: lia.geremias@gmail.com 



 
 

 

 231 

Destarte, temos por objetivo analisar a articulação desses novos movimentos sociais 

com os movimentos sociais clássicos, e como vem se dando a atuação profissional do serviço 

social nesse contexto.  

O percurso metodológico alicerçado nos marcos do materialismo histórico deste 

estudo de natureza qualitativa é uma revisão bibliográfica. A primeira etapa desse estudo se 

deu da leitura sistemática dos textos, fichamentos e resumos, visando à sistematização de 

ideias e novas críticas. 

No que tange a nova configuração desses movimentos no século XX, os chamados 

“Novos Movimentos Sociais” (NMS), surgemcom o objetivo de ser um complemento das 

lutas de classes dos movimentos clássicos, e por muitas vezes vistos como alternativos aos 

movimentos clássicos tradicionais e os partidos de esquerda (MONTAÑO; DURIGUETTO, 

2011, p. 248). 

O crescimento dos movimentos sociais no paísse fez presente depois de muitas 

transformações na economia expondo diversos ataques ao movimento participativo político 

das classes mais empobrecidas. Um novo conceito de democracia que é o principio da 

cidadania é ampliado com novas demandas e reivindicações, advindas dos novos elementos 

trazidos pelos movimentos que no momento incorporam a esfera pública, buscando uma 

parceria entre cidadãos e Estado na ampliação de direitos. Assim, os “Novos Movimentos 

Sociais”, como os urbanos, de mulheres, de lésbicas e homossexuais, negros, ecológicos, de 

direitos humanos e outros, vem buscando espaço público de interesses antes individuais, com 

o objetivo de constituí-los como direito, aprofundando via ação democrática.  

O Serviço Social, mesmo com essas contradições que permeiam a sua relação 

profissional, é nutrido por uma cultura profissional crítica aproximando os sujeitos das lutas 

cujas bandeiras são contra o racismo, a homofobia e o patriarcado, nas lutas pela reforma 

agrária, pelo reconhecimento dos direitos das mulheres, idosos, moradia, índios, negros e 

muitos outros que se encontram, na atual conjuntura política do Brasil, ameaçados. Em um 

novo cenário de contrarreformas vivenciada pelo país brasileiro, esses novos movimentos 

sociais terão que se reconhecer dentro da luta dos movimentos clássicos, para não perderem 

os direitos adquiridos na Constituição Federal de 1988, ameaçados por inúmeras reformas do 

presidente Michel Temer, uma vez que essas contrarreformas atacam as políticas de 
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seguridade social e da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), em favorecimento a 

hegemonia autocrata burguesa e seus interesses.   

Assim, o Serviço Social integra esse processo de lutas no cenário brasileiro, e tem por 

atribuição e competência profissional, a defesa das políticas públicas, a garantia dos direitos 

sociais, o fortalecimento da participação social dos sujeitos sociais, a autonomia 

emancipatória e a plena expansão dos indivíduos sociais na busca pela cidadania. 

Em um contexto difícil na contemporaneidade, sofremos vários golpes pelo atual 

governo Temer, com desmonte de direitos conquistados na Constituição vigente, em um dos 

piores cenários já vivenciados pelas lutas sociais precisará usar esse conhecimento 

interventivo, e formativo, na união dos movimentos sociais para uma imensa luta de 

enfrentamento dessas reformas, que vem atacando a esfera da seguridade social e dos direitos 

trabalhistas, favorecendo a consolidação definitiva do capital monopolista. Iremos novamente 

operar e nos sintonizar com o horizonte das necessidades das lutas dos sujeitos políticos, que 

demandam nossa intervenção, nesse contexto não só deles, mas de todos nós, que lutamos por 

um país igualitário e democrático (ABRAMIDES; DURIGUETO, 2014, p.192). 
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Introdução  
 
 

Esta pesquisa busca responder o seguinte questionamento: Qual a contribuição de 

Vanete Almeida para a criação e fortalecimento, articulações, movimentos e redes de 

mulheres rurais no Estado de Pernambuco?  

Esta pesquisa foi realizada atentando ao período histórico da redemocratização do 

país, e, portanto, de ebulição política. Momento em que sujeitos antes excluídos do cenário 

político tiveram vez e voz para socializarem suas pautas e reivindicações. Com a 

oportunidade concebida, levantaram-segrupos de trabalhadoras rurais, índios, negros, 

mulheres e LGBTs (PAULILO; SILVA, 2010).  

O Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central de Pernambuco 

surgiu oficialmente em 1983, com o objetivo de lutar pelos direitos das agricultoras e 

problematizar as relações de gênero no contexto rural articulando-se com as políticas públicas 

para o campo. A criação desse Movimento teve a sua centralidade a partir do trabalho de 

Vanete Almeida. Assim, nascia um espaço de discussão, debates e formação político, 

inicialmente composto apenas por mulheres rurais de Serra Talhada e de municípios 

próximos. Como pautas centrais do movimento, podemos citar as lutas das mulheres rurais 

pelo direito de se alistarem nas frentes de emergência e se sindicalizarem. (CORDEIRO, 

2004). 

Buscamos compreender de que forma Vanete Almeida conseguiu inspirar entusiasmo 

e esperança (CASTELLS, 2013) por dias melhores nas áreas rurais de Pernambuco, como 

articulou suas lutas e o que deixou de aprendizado. Para isso, consideramos fundamental 

visibilizar a história e memória do MMTR-PE.51 

                                                           
51 Fragmento inspirado na proposta do projeto desta pesquisa, realizado pela professora doutora, Rosineide de 
Lourdes Meira Cordeiro. Enviado a Pró Reitoria Para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESQ da 
UFPE, em abril de 2016. Número de identidade do Projeto: 16069120. 
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De acordo com a metodologia adotada, concluímos que a história das mulheres rurais 

em Pernambuco compõe as memórias das mulheres camponesas, da vida no campo e dos 

movimentos sociais. 

Para entender a atuação de VaneteAlmeida na criação e fortalecimento das 

articulações, movimentos e redes de mulheres rurais no Estado de Pernambuco, utilizaremos o 

modelo de análise da sociedade civil proposto por Sherer-Warren (2006). Para a autora, o 

primeiro nível são as associações civis, os grupos de base e os movimentos comunitários 

envolvidos nas lutas cotidianas. Esse tipo de organização pode ultrapassar a localidade e se 

constituir em redesregionais ou estaduais. Outro nível na análise da autora são as formas de 

articulação inter-organizacionais, ou seja, as diferentes formas de organização entre as 

Organizações Não Governamentais (ONGS), movimentos e grupos. Num terceiro nível, a 

autora enfatiza as mobilizações, passeatas e marchas nas praças públicas, que produzem 

visibilidade e pressão política. Por último, acentua o nível de captação de recursos financeiros 

de agências governamentais e não governamentais nacionais e internacionais que possibilita a 

sustentação material e organizacional. 

O grande salto dado pela ativista neste trabalho de mobilização, de “formiguinha” 

(como a mesma o define), foi ter fomentado a organização das mulheres, que outrora eram 

invisibilizadas e discriminadas, para adentrarem nas decisões e espaços políticos. A 

participação das agricultoras nesse âmbito foi um dos maiores avanços para a história política 

da região. Por isso, em nosso entendimento, Vanete Almeida, ao construir estratégias para 

potencializar o protagonismo das mulheres rurais, tornou-se uma referência para as lutas 

sociais no campo. E não só no Sertão de Pernambuco, mas sim, seu trabalho se dimensiona de 

tal forma que alarga vínculos em escala internacional. 

 

 

Objetivos 

 

Geral 

Pesquisar o engajamento de Vanete Almeida na criação e fortalecimento de articulações e 

redes de mulheres rurais no Estado de Pernambuco nas décadas de 1980 e 1990. 
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Específicos 

- Historiar a atuação de Vanete Almeida na criação e fortalecimento de articulações e redes de 

mulheres rurais no Estado de Pernambuco nas décadas de 1980 e 1990; 

- Compreender a contribuição de Vanete Almeida para o fortalecimento das lutas das 

trabalhadoras rurais em Pernambuco; 

- Mapear os fóruns, redes, movimentos e articulações de participação política de Vanete 

Almeida nos anos de 1980 e 1990 em Pernambuco. 

 

 
Metodologia 
 

A pesquisa é qualitativa fundamentada em Denzin e Lincoln (2006, p. 26 quedefine 

que “os pesquisadores qualitativos ressaltam a natureza socialmente construída da realidade, a 

íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado, e as limitações situacionais que 

influenciam a investigação”. 

Para coleta e análise de dados utilizamos como perspectiva a pesquisa documental, 

que de acordo com Laville e Dionne (1999), são registros que designam fontes de 

informações. Para isso, foram selecionados os documentos de domínio público que, conforme 

Santana e Ribeiro (2014, p. 186), são “[...] produtos sociais que tem ampla circulação de 

sentidos e reestruturam os espaços de interação [...]”. Trabalhamos também com a abordagem 

biográfica um recurso teórico-metodológico que não se limita apenas a uma simples 

reconstituição da história de outrem, pois como defende Born (2001): “A biografia trata da 

interpretação subjetiva da trajetória da própria vida de uma pessoa. A biografia não apenas 

inclui o local dos acontecimentos, mas também a sua opinião, os motivos, planos para o 

futuro, assim como a percepção/interpretação do passado” (BORN, 2001, p. 245). 

Os principais materiais utilizados para a realização desta pesquisa foram os relatórios 

do MMTR-PE, que nos permitiu conhecer com mais propriedade a trajetória político 

profissional da militante, os seus trânsitos e fluxos. Direcionamos o nosso estudo para análise 

dos relatórios dos Encontros de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão de Pernambuco. 

Assim, analisamos (onze) Relatórios dos Encontros de Mulheres Trabalhadoras Rurais do 

Sertão Central de Pernambuco; (oito) Relatórios das Reuniões de Coordenação do Movimento 

de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão de Pernambuco; (sete) Relatórios das reuniões 
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de grupos e encontros de trabalhadoras rurais de vários municípios de Pernambuco e 

priorizamos o estudo dos Encontros Estaduais, que são: o I Encontro Estadual de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais e o II Encontros Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Pois, 

entendemos que ambos os eventos contemplam bem os objetivos que traçamos dentro da 

temática abordada. 

 
 
 
Discussão 
 

Neste estudo, indagamos como a liderança Vanete Almeida conseguiu articular as 

mulheres e criar mecanismos para o fortalecimento do MMTR-PE. Além disso, buscamos 

compreender como se deu o seu trabalho entre o período dos anos de 1980 e 1990 e qual o 

legado que a ativista nos deixou. A partir dos resultados, foi possível observar que foram 

criados diferentes vínculos políticos entre as mulheres trabalhadoras rurais do Estado de 

Pernambuco, Elas afinaram os seus discursos e protagonizaram suas principais reivindicações 

como mulheres e trabalhadoras do campo. 

A criação do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central de 

Pernambuco teve a figura de Vanete Almeida como peça central para a criação e 

fortalecimento da organização. A partir do trabalho da ativista e das articulações 

desenvolvidas por ela, nascia um espaço de discussão, debates e formação política. 

Inicialmente o movimento era composto apenas por mulheres rurais de Serra Talhada e de 

municípios próximos. O objetivo era a luta pelos direitos das trabalhadoras rurais e a 

problematização das relações de gênero no contexto rural articulado com as políticas públicas 

para o campo. As primeiras lutas das mulheresrurais foram pelo direito de alistem-se nas 

frentes de emergência e a luta pelo direito de sindicalizaram-se. (CORDEIRO, 2004).  

Para Cordeiro (2004), o período compreendido entre os anos de 1988 e 1994 é o 

momento de consolidação do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão 

Central- MMTR-SC. De acordo com a autora: “[...] Neste o investimento é na 

institucionalização do movimento como um ator social, com atuação na cena política local e 

na articulação das mulheres em nível estadual e regional” (CORDEIRO, 2004, p. 108). E 

ampliação da organização. 
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Vanete Almeida em conjunto com 19 assessoras e 01 colaboradora52, planejaram o I 

Encontro Estadual e elaboraram a pauta do evento que teve como objetivos, os seguintes: 

propiciar a troca de experiências das mulheres da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco; 

discutir as pautas de luta e a importância da participação da mulher na sociedade; levantar as 

explorações e desigualdades vividas pelas mulheres por ser mulher e trabalhadora, para com 

isso, registrar um plano de luta a nível Estatal e fortalecer a participação das Mulheres 

Trabalhadoras Rurais dentro do Movimento Sindical de Pernambuco. 

A realização do II Encontro Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais também 

contou com a participação e envolvimento de Vanete Almeida, que contribuiu na articulação 

das trabalhadoras, na elaboração, planejamento desenvolvimento do evento. As discussões do 

encontro abordaram temáticas referentes à vida pessoal e profissional das mulheres. Assuntos 

que antes eram impensáveis em ser tratados tanto publicamente quanto politicamente foram 

trazidos à tona, como sexualidade e questões reprodutivas (tecnologias conceptivas e 

contraceptivas), poder e gênero. Também foi discutido como o Estado e a sociedade se 

apropriam do corpo da mulher, ao decidir o uso de certos métodos conceptivos e/ou 

contraceptivos.  

 

 

Resultados 

 

Para entender a atuação de VaneteAlmeida na criação e fortalecimento das 

articulações, movimentos e redes de mulheres rurais no Estado de Pernambuco, utilizamos o 

modelo de análise da sociedade civil proposto por Sherer-Warren (2006). Para a autora, o 

primeiro nível são as associações civis, os grupos de base e os movimentos comunitários 

envolvidos nas lutas cotidianas. Esse tipo de organização pode ultrapassar a localidade e se 

constituir em redes regionais ou estaduais. Outro nível na análise da autora são as formas de 

articulação inter-organizacionais, ou seja, as diferentes formas de organização entre as 

Organizações Não Governamentais (ONGS), movimentos e grupos. Num terceiro nível, a 

autora enfatiza as mobilizações, passeatas e marchas nas praças públicas, que produzem 

visibilidade e pressão política. Por último, acentua o nível de captação de recursos financeiros 
                                                           
52 Em sua grande maioria, as assessoras eram filiadas a FETAPE e representavam os seus municípios e regiões. 
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de agências governamentais e não governamentais nacionais e internacionais que possibilita a 

sustentação material e organizacional. 

O I Encontro Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais (1987) proporcionou que 

pela primeira vez na história de Pernambuco, ocorresse a junção das trabalhadoras rurais da 

Zona da Mata, Agreste e Sertão, que reunidas discutiram e problematizaram as suas 

demandas. José Rodrigues, então presidente da FETAPE, pontua na ocasião: “Portanto, o 

momento é de discussão, momento em que as companheiras se juntam para discutir questões 

de trabalho, questão de participação, lutar por isso é muito mais do que justo (I ENCONTRO 

ESTADUAL DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DE PERNAMBUCO, 1987). 

De acordo com os registros, no I Encontro Estadual das trabalhadoras rurais (1987), 

foi realizado um levantamento com as mulheres a respeito das dificuldades na produção e 

trabalho na Zona da Mata, Mata Norte, Mata Sul, Sertão e Agreste Concluiu-se então, que 

havia problemas em comum: falta de terra; falta de recursos para trabalhar; trabalho duplo da 

mulher; opressão para as mulheres; violência contra a mulher; a venda da força de trabalho; a 

exploração acometida pelos patrões e a migração dos filhos e maridos. 

Assim, visando atenuar e minimizar essas realidades, foi elaborado um plano de luta a 

nível estatal contemplando os seguintes compromissos: sindicalização da Mulher 

Trabalhadora Rural; formação de um grupo de mulheres na base (sítio, comunidade, 

engenho), no Município, na região e no Estado; treinamento de preparação das lideranças ou 

animadoras; a retirada dos pelegos dos sindicatos e a comemoraçãocom Ato Público do Dia 

Internacional da Mulher 08 de março e o compromisso pela luta de todos os direitos. 

O II Encontro Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Pernambuco teve como 

tema: Mulher, corpo, produção e organização. Foi organizado e coordenado pela Comissão 

Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Pernambuco. Contou com o planejamento de 

18 integrantes da Comissão Organizadora entre elas, membras do SOS corpo, diretoras e 

componentes do Sindicato de Trabalhadoras Rurais e assessoras da FETAPE. Os objetivos do 

Encontro foram estes: aprofundar as relações de gênero na sociedade em que vivemos; 

fortalecer a organização e a participação das mulheres dentro do movimento sindical e 

trabalhadoras rurais; organizar o 3º seminário nacional de mulheres trabalhadoras rurais e 

fortalecer o movimento de mulheres. (II ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES 

TRABALHADORAS RURAIS DE PERNAMBUCO, 1992). 
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Nas reuniões da Comissão Estadual, ocorriam avaliações das atividades realizadas e 

eram planejadas as próximas ações. Era um momento de construção coletiva das estratégias 

de articulações. A equipe também se preocupava em definir assuntos conjunturais e/ou 

temáticas para reflexão com os grupos de base nos municípios. 

Os estudos sobre VaneteAlmeida nos levam ao concluir que a ativista, ao tempo que 

liderou o movimento com mulheres, concomitantemente, fortaleceu a luta que estava sendo 

concebida. Isso porque disseminava a necessidade existente de atentar para as urgências da 

trabalhadora rural e da mulher sertaneja no geral. Necessidades estes referentes aos direitos 

previdenciários (como a questão da aposentadoria), aos direitos civis e políticos, (como a 

garantia de participação das mulheres nas frentes de emergência), aos direitos reprodutivos, 

entre outros. Devido a experiência que teve na FETAPE, o que lhe conferiu maior 

propriedade, Vanete não só chamava para a luta o sindicato de cada município a ser 

trabalhado, como se articulava com agencias fomentadoras a fim de conseguir subsídios e 

garantir o fortalecimento e visibilidade do trabalho a ser executado com as mulheres. 

 

Conclusões 

 

De acordo com o modelo adotado para a análise, Vanete Almeida, contribuiu de 

diferentes formas para a criação e fortalecimento de articulações, movimentos e redes de 

mulheres rurais no Estado de Pernambuco. Conforme a proposta de Sherer-Warren (2006), ela 

organizou grupos de base de mulheres rurais, incentivou articulação inter-organizacionais e 

liderou mobilizações na esfera pública. Também investiu na captação de recursos financeiros 

e na sustentação material e organizacional dos movimentos. Entretanto, tais dimensões não 

ocorrem separadamente nem de forma linear, mas sim se articulam simultaneamente de 

acordo com os diferentes sujeitos coletivos presentes em um mesmo contexto histórico-

político.  

As análises dos documentos trazem à tona, o esforço de luta e articulação feitos por 

Vanete, nas décadas de 1980 e 1990. Revela como essa ativista foi peça fundamental para a 

criação do MMTR-SC e para a ampliação e fortalecimento do MMTR-PE como um todo. 

Pudemos perceber sua vinculação direta com as mulheres trabalhadoras rurais da Zona da 

Mata, Sertão, Agreste e as demais regiões (como por exemplo, a mesorregião do São 
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Francisco). Como moradora do Sertão Central, Serra Talhada-PE, ela chamou a atenção para 

a necessidade das políticas públicas no semiárido e contribuiu para a visibilidade dos 

principais problemas que assolavam a região do Sertão. 

Percebemos que a luta de Vanete resultou numa rede de mulheres que questiona os 

mais diversos assuntos condizentes ao cotidiano vivido, seja de ordem política, econômica ou 

histórica. A ativista chama à luta sujeitos antes alheios da agenda política, ao agregar as 

mulheres aos espaços de tomada de decisão e na agenda política da esfera rural. 

Assimelapossibilitou um dos maiores avanços da história política de Pernambuco. 
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Tecendo as resistências: as populações locais frente ao avanço do capital em Suape 

 
Rebeca Gomes de Oliveira Silva 

 
 
Resumo - O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre as ações de resistências das comunidades 
tradicionais ao avanço do capital na região do Complexo Industrial e Portuário de Suape - CIPS, sobretudo a 
partir dos anos 2000, momento em que se intensifica a ocupação do território por grandes empreendimentos, 
capitaneados pelas empresas petrolíferas e a indústria naval. A partir da análise bibliográfica e da observação de 
campo, observou-se a importância das resistências frente às expropriações.  
 
Palavras-Chave: Lutas de resistência; SUAPE; Comunidades Tradicionais.  
 

 

Introdução 

 

Localizado no litoral sul de Pernambuco, desde a sua idealização, o CIPS foi aclamado 

como a “locomotiva do desenvolvimento”, pois de acordo com seus defensores o mesmo 

possibilitaria um considerável avanço na economia do Estado. Entretanto, o tão alardeado 

progresso impactou, sobretudo as comunidades tradicionais que habitam historicamente o 

território e que passaram a ser vistas como obstáculos ao desenvolvimento. Os impactos 

engendrados pelo CIPS, tanto ambientais quanto sociais, deixaram marcas irreparáveis, o que 

vem provocando múltiplas ações de resistências. As comunidades tradicionais juntamente 

com organizações da sociedade civil, pesquisadores e militantes, vem denunciando e 

construindo formas de resistência ao avanço do capital no território. 

 

 

Objetivos 

 

Analisar as ações e lutas dos movimentos sociais e organizações civis de resistências 

aos impactos socioambientais de Suape. 
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Metodologia 

 

A partir de pesquisas desenvolvidas no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), foi possível realizar um levantamento bibliográfico pertinente a 

temática aqui trabalhada, assim como análises de documentos referentes à realidade, além de 

observação de campo. 

 

 

Resultados e discussões 

 

No ano de 1975, o Jornal da Cidade exibia em sua capa a seguinte manchete: 

“CIENTISTAS LANÇAM MANIFESTO CONTRA O COMPLEXO DE SUAPE”. Esse 

manifesto foi lançado por um grupo de pesquisadores pernambucanos, sendo ele o primeiro 

posicionamento coletivo de resistência frente à implantação do CIPS. O Manifesto criticava, 

sobretudo, as formas ideológicas que justificavam a implantação de Suape como único 

caminho ao crescimento econômico de Pernambuco. Há 42 anos já era possível perceber 

apreocupação com o futuro do território onde hoje é Suape. Já no ano de 1977 o Estado de 

Pernambuco desapropriou 13.500 hectares de terras de camponeses, em 27 engenhos, para 

instalar o CIPS. E a expansão continua: desde o início da implantação do Complexo os 

camponeses que vivem nesses territórios sofrem pressões de toda ordem para saírem de suas 

terras (PERÉZ, 2016). Segundo o Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde 

no Brasil, Suape é um dos principais pontos de conflitos, onde os pescadores tradicionais e 

agricultores familiares vêem seus direitos serem violados pelos empreendimentos instalados 

no território que historicamente ocupam.  

Entretanto, o capital ao mesmo tempo em que se reproduz, reproduz também suas 

contradições (MARX; ENGELS, 2008). Assim, as resistências sempre estiveram presentes no 

processo de avanço do capital sobre o território de Suape. Na atualidade, as lutas vêm se 

intensificando e diversificando a sua agenda: os agravos à saúde, as expropriações de terras, a 

degradação ambiental e a consequente precarização dos meios de vida dos pescadores e 

agricultores, além do aumento da violência levada a cabo pela milícia mantida pela empresa 
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Suape, administradora do Complexo, são questões que povoam a pauta das diversas ações 

políticas impulsionadas pelos afetados. 

Algumas organizações vêm contribuindo para o fortalecimento político das 

comunidades atingidas por Suape, como o Centro de Mulheres do Cabo, a Federação de 

Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), associações de agricultores locais 

(alguns dos quais com representação no Fórum Suape-Espaço Socioambiental) 

comoaAPPPACSA (Associação de Pescadores e Pescadoras Profissionais em atividade no 

cabo de santo agostinho), a Associação de Pequenos Agricultores de Ponte dos Carvalhos, e 

também movimentos como o MST. Decerto que o Fórum Suape-Espaço Socioambiental tem 

desempenhado um papel fundamental de articulação dos diversos segmentos em luta.  

 As principais estratégias de enfrentamento desenvolvidas por essa rede são as 

denúncias aos órgãos públicos e para organizações internacionais, protestos e atos públicos 

são organizados para dar maior visibilidade à causa dos atingidos, como também a ajuda 

jurídica frente às violações cometidas pelo CIPS, o fortalecimento político na compreensão 

dos direitos que possuem. As ações realizadas pelos moradores e pelos demais são sempre 

pensados nos momentos de diálogos nas associações.  

Portanto, os papéis das organizações são de importância fundamental para o processo 

de resistência das comunidades atingidas. As expropriações, na atualidade, buscam a todo 

custo expandir a base social capitalista e garantir novos espaços para a exploração (FONTES, 

2010). As resistências devem ser firmadas tendo como horizonte a permanência dessas 

comunidades em seus territórios e a manutenção de seus modos de vida. 
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A política de saúde no Brasil: sua instituição como política pública e a importância dos 

movimentos sociais para a sua defesa frente à conjuntura atual 

 
Sandra Maria da Silva Feitosa 

 
 
Resumo - A presente revisão de literatura discorre sobre a implantação da Política de Saúde no Brasil, tecendo 
uma análise sobre essa questão na atualidade. Abordamos conjuntamente, a importância dos movimentos sociais, 
para a defesa das políticas sociais. Para nos aproximarmos dessa temática recorremos à pesquisa bibliográfica, 
em que foram pesquisados textos, artigos e sites sobre o assunto. No caso brasileiro, a questão da saúde da 
população esteve atrelada, em um primeiro momento, às ações de caráter familiar e filantrópico. O Ministério da 
Saúde foi criado no ano de 1953, e em 1977 foi fundado o Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência - INAMPS. Em meio ao regime da autocracia burguesa na década de 1970, vários setores da 
sociedade se mobilizaram contra o regime militar. Uma dessas frentes resultou no movimento da Reforma 
Sanitária, que agrupou profissionais da saúde, intelectuais de diversas áreas e movimentos sociais. Como 
resposta aos desmandos da classe hegemônica, movimentos sociais e da classe trabalhadora tem se mobilizado 
para resistir e lutar contra os violentos atentados ao Estado Democrático de Direito e as conquistas sociais.  
 

 

Introdução 

 

A atual conjuntura política brasileira tem resultado no desmonte da Saúde pública 

como direito. Nessa seara, consiste a importância do conhecimento a cerca da trajetória desta 

política. 

Desde a Constituição Federal de 1988, a questão da saúde pública passou a ser 

referenciada de forma ampla, não apenas como ausência de doenças, mas, especialmente, 

como o acesso a condições dignas de vida e trabalho (PORTAL DA SAÚDE, 2017).  

Como resposta aos desmandos da classe hegemônica, movimentos sociais e da classe 

trabalhadora tem se mobilizado para resistir e lutar contra os violentos atentados ao Estado 

Democrático de Direito e as conquistas sociais. A 13ª Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em 2007, que apresentou como tema central “Saúde e Qualidade de Vida”, 

fomentou estratégias de participação social para o enfrentamento impostos pela conjuntura 

neoliberal, no sentido de fortalecer a garantia da efetivação real do SUS (FIOCRUZ, 2017). 

Entretanto, apesar de consolidada na Lei, os alicerces para uma saúde universal, 

integral, descentralizada e com a participação da população em sua direção e controle estão 

sofrendo ameaças na sua estrutura, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso 

(DANTAS, 2003). Nessa seara, movimentos sociais e da classe trabalhadora, mobilizam-se.É 
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neste sentido, de luta e resistência, que surgiu a Frente Nacional contra a Privatização da 

Saúde no Brasil, em maio de 2010. Desde então, os movimentos levantaram a bandeira de 

defesa da saúde pública, estatal e universal.   

 

 

Objetivo 

 

Conhecer a trajetória da Política de Saúde no Brasil e tecer uma análise critica sobre a 

conjuntura atual e a importância da luta dos movimentos sociais pela saúde pública. 

 

 

Metodologia 

 

Revisão de literatura, através do fichamento de artigos científicos e textos sobre o 

tema, cujos autores dialogam com a tradição crítica marxista. 

 

 

Resultados e discussões 

 

Como resposta aos desmandos da classe hegemônica, movimentos sociais e da classe 

trabalhadora tem se mobilizado para resistir e lutar contra os violentos atentados ao Estado 

Democrático de Direito e as conquistas sociais. A Frente Nacional contra a Privatização do 

SUS objetiva romper com as bases do setor privado na saúde e fortalecer os princípios da 

reforma sanitária (FRENTE NACIONAL CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE, 2011, 

p. 3).  

Assim, a Frente abriu o caminho para a organização de outros movimentos 

(FIOCRUZ, 2017), como por exemplo: o Fórum em Defesa do SUS e Contra a Privatização; 

Ocupa SUS; entre outros. E, ainda a mobilizações de outros segmentos como: Conselho 

Municipal de Saúde; Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde (Sindsaúde); 

Diretório Central dos Estudantes das Universidades Federais; associação de professores das 

Universidades Federais e estaduais; Conselho Federal de Serviço Social; Executiva Nacional 



 
 

 

 248 

dos Estudantes de Enfermagem; Pólo Comunista Luís Carlos Prestes; Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

(MTST); Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (Denem), entre outras organizações 

e movimentos. 

 

Conclusão 

 

Em tempos de acirramento da disputa entre os direitos sociais e os interesses do 

grande capital no Fundo Público, e, em especial no setor da saúde pública, torna-se 

imprescindível à mobilização de todos os setores da sociedade. Outro fator que pode tencionar 

as ações privatistas é a participação da população nas instâncias de gestão e controle social. A 

impopularidade crescente do governo Temer tem demonstrado que a voz das massas poderá 

se converter em um poderoso instrumento contra a severidade dos ataques aos direitos sociais. 

Não obstante, a luta compartilhada poderá atomizar uma consciência sindical/social, 

ampliando, nos diversos segmentos, a possibilidade de consciência de classe para si, elemento 

essencial para a transformação das classes trabalhadoras em sujeitos coletivos. 
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Aspectos da urbanização e as políticas habitacionais no Brasil 

 

Jorge Vinícios Silva Gondim53 

 

Objetiva-se no trabalho, construir reflexões sobre a urbanização brasileira e a relação 

estabelecida com o Estado na busca de criação e consolidação de políticas habitacionais 

condizentes com a realidade nacional nos diferentes períodos históricos. Como metodologia, 

foi realizada uma revisão de literatura, na intenção de criar uma efetiva aproximação com o 

objeto em questão.  

A urbanização e o crescimento das cidades no país não é um fenômeno novo, nem 

emerge em meados do século XX. Para Oliveira (1982), a urbanização avançou a passos no 

decurso dos séculos XVIII e XIX. Já Maricato (2003, p. 151), concordando com o sociólogo 

recifense, assevera que, “[...] as metrópoles tinham uma importância especial por seu papel 

como lugar de financiamento e comercialização dos bens primários exigidos pelo mercado 

europeu”. 

É com a emergência da mão-de-obra livre em 1888, que os processos de urbanização e 

industrialização caminham juntos “[...] sob o lema positivista da ordem e do progresso” 

(MARICATO, 2003, p. 151). Essa característica também demarca a diferença entre a fase 

monopolista do capitalismo europeu, pois a mesma foi caracterizada pela formação de um 

exercito industrial de reserva, ou de trabalhadores livres expropriados de seus já precários 

postos de trabalho (OLIVEIRA, 1982). 

Adentrando-se no século XX, são notáveis as ações do governo que buscavam o 

desenvolvimento industrial e urbano nas grandes cidades, tais como Rio de Janeiro e São 

Paulo. Nesse período, as cidades brasileiras eram vistas como “[...] a possibilidade de avanço 

e modernidade em relação ao campo que representava o Brasil arcaico”. (MARICATO, 2003, 

p. 151). A industrialização então é o ponto de partida para a generalização da urbanização no 

país. É por meio dela que é percebido oprogressourbano do ponto de vista qualitativo e 

quantitativo, especialmente em grandes pólos emergentes (MARICATO, 2003; SANTOS, 

2008). 

                                                           
53Assistente Social – UFPE 



 
 

 

 250 

Ao demarcarem como se processou a expansão da industrialização e da urbanização 

no Brasil, Noal e Janczura (2011, p. 159), elucidam que é nesta época, “[...]que a sociedade 

começa a sentir os efeitos da relação entre a questão da habitação e a industrialização 

nascente, onde se destacavam as precárias condições de vida e de habitação dos trabalhadores 

que viviam nas cidades”. 

Nessa ótica, Harvey (2011, p. 75), assevera que “[...] a urbanização é uma forma de 

absorver excedente de capital”. Para a efetivação deste preceito, os capitalistas lançam mão de 

diversas estratégias que vão desde a coerção dos trabalhadores até a destituição dos postos de 

trabalho, tendo em vista que o desemprego estrutural serve, acima de tudo, ao capital como 

forma de acumulação e exploração de capital e trabalho.  

Outro aspecto fundamental para compreensão da lógica da urbanização no país está 

ligado ao seu caráter de capitalismo e industrialização tardia. Nesses casos “[...] a intervenção 

do Estado foi bastante restrita. No geral, as ações eram focadas basicamente nos segmentos 

mais elitizados da população e as ações dificilmente possuíam fundo social”. (NOAL E 

JANCZURA, 2011, p. 160). Com isso, já é perceptível o agravamento da questão habitacional 

– déficit - no país. Pois como discutimos na primeira seção, uma das principais características 

do Estado no capitalismo tardio é criar condições para a produção, favorecendo sempre as 

classes burguesas, em um jogo de pressões e dispersões, seja pela cooptação e desmobilização 

da classe trabalhadora, seja canalizando esforços para barrar e esfacelar as lutas sociais 

urbanas em torno de melhorias estruturais nas diversas áreas, aqui apontamos à habitação. 

Mesmo de forma singular e, ao mesmo tempo particular, a industrialização criou 

efetivamente um adensamento urbano nunca antes visto que pôde ser sentido e projetado de 

diversas maneiras. De um lado:burgueses e Estado capitalista em constante articulação no 

perverso jogo da lucratividade e exploração; do outro, a massa de operários que chegam do 

campo, destinados a morar nos grandes aglomerados urbanos, sem condições básicas de saúde 

e moradia.  

Questões de caráter estrutural passam a ser gestadas no seio urbano: o crescimento das 

favelas, o agravamento do déficit habitacional, o adensamento das desigualdades e exclusão 

social, criminalização dos pobres e da pobreza e a multiplicação dos sujeitos empobrecidos 

nas grandes cidades, são alguns dos exemplos que podem ser citados (GONDIM, 2017). 
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Em contexto de parca legislação e intervenções do governo no âmbito da habitação 

popular, o Estado não tinha como objetivo a melhoria das condições de moradia da classe 

mais pobre, mas objetivava afastar – dos olhos das elites/oligarquias – as favelas, os cortiços e 

os mocambos, classificando estes locais como áreas de marginalidade, criminalidade e 

prostituição, sendo assim as áreas deveriam ser isoladas ao máximo, evitando a proliferação 

de mazelas sociais (AZEVEDO, 1988). 

Destarte, as primeiras ações interventivas do Estado no âmbito da habitação popular, 

objetivavam mostrar para a população pobre a preocupação e atenção do governo no que 

consentia ao problema habitacional crescente, o que foi evidenciado anos depois como a 

criação do BNH (AZEVEDO, 1988). 

Segundo Azevedo (1988) a primeira ação efetiva do Estado na provisão de habitação 

popular foi em 1946, com a criação da Fundação da Casa Popular (FCP).  

Com o golpe militar de1964, a FCP passou a ser considerada como uma instituição 

meramente burocrática e irrecuperável, considerada pelos dirigentes do governo como uma 

ação ligada aos direcionamentos do antigo regime nacional. Assim, uma das principais 

motivações que levaram a criação do BNH, estava ligada à ordem política, pois além de 

romper com as características do regime anterior, o desempenho na produção de moradias 

aproximaria o regime dos largos setores populares da sociedade, aumentando sua legitimidade 

sócio-política (AZEVEDO, 1988). 

Durante o funcionamento, o BNH financiou mais de 4,8 milhões de moradias, algo em 

torno de 25% do total de habitações construídas no país entre os anos de 1964 – 1986. 

Embora críticas sejam feitas, deve-se sempre considerar que o banco teve papel fundamental, 

tendo em vista que durante sua vigência, foi o único período em que o país teve uma efetiva 

Política Nacional de Habitação. 

Com o fim o BNH já em 1986, observa-se que a política habitacional passa por um 

enorme vazio de ações. Com isso, a habitação social deixa de ser pauta central nas ações 

governamentais e mesmo com um arcabouço legal constituído e consolidado. 

Atualmente, as ações governamentais contrariam as teses apresentadas pelas leis e 

programas governamentais. A massificação na produção habitacional por programas como o 

PMCMV apresenta um impacto mais econômico que social. Pontua-se que, a peleja histórica 

para que normas e diretrizes asseguradas nas Políticas e Planos habitacionais, sejam 
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garantidas, são uma constância na realidade urbana. Só com embates diretos, serão possíveis 

reais avanços no panorama urbano atual. 
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O questionário social como aporte metodológico na construção do perfil do usuário do 

ambulatório de saúde mental: uma experiência de estágio na média complexidade do 

Recife 

 

Jorge Vinícios Silva Gondim  
Sheila Gomes da Silva54 

 

Durante o processo de estágio - realizado entre novembro de 2015 a agosto de 2016 no 

setor de Saúde Mental da Média Complexidade da cidade do Recife -, foi produzido um Plano 

de Intervenção construído com a colaboração direta das supervisoras de campo e acadêmica. 

O projeto buscou contribuir para formação profissional e desenvolver no aluno da graduação a 

capacidade de identificar na realidade do estágio uma problemática e criar proposta que 

possam contribuir para o seu melhoramento, pois conforme Ribeiro (2009, p. 84) “[...] o 

estágio curricular nos cursos de Serviço Social é um aspecto relevante na articulação entre 

formação profissional e exercício profissional dos assistentes sociais”. O plano de intervenção 

é parte constitutiva das diversas ações profissionais que permeiam o cotidiano do Assistente 

Social na conjuntura atual, pois, como aponta Couto (2009) um dos maiores desafios 

colocados à profissão na atualidade é a formulação de projetos e planos que busquem a 

materialização das ações a serem desenvolvidas nos diversos campos socio-ocupacionais, 

visto que tal plano na visão do CFESS (s/d p. 47) “[...] constitui uma organização das ações 

técnico-operativas e ético políticas em resposta às expressões da questão social com as quais 

se defronta o assistente social no exercício da profissão”. 

Sabe-se que o instrumental no cotidiano profissional faz-se relevante na 

operacionalização da ação profissional, por isso é algo que vai munir os assistentes sociais em 

sua prática, viabilizando aos mesmos um trabalho mais sistematizado. Contudo, de acordo 

com Guerra (1995) não se deve colocar como centralidade da atuação profissional a dimensão 

técnico-operativa como fim em si mesma, o exercício profissional deve ser resultado de uma 

prática pautada na união das dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-

política para que as respostas profissionais atendam os interesses dos demandantes do 

serviço.Considerando esses aspectos, nosso objetivo foi elaborar um instrumental de registro 
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que contribuísse para construção do perfil dos usuários do Serviço Social no Ambulatório de 

Saúde Mental de média complexidade. A produção de um instrumental surgiu a partir da 

nossa observação em loco, além das indagações e reflexões sobre a falta de um documento de 

registro próprio ao profissional de Serviço Social no seu cotidiano de trabalho que estivesse 

articulado com os objetivos e princípios profissionais preconizados junto ao seu Projeto Ético-

Político (PEP), o que fragilizava a atuação do profissional na elaboração de estratégias de 

intervenção. Para a construção do plano de intervenção foram realizados estudos de artigos, 

leis, decretos e normativas relacionadas à profissão e à política de saúde e saúde mental. Foi 

feito um diagnóstico institucional, aonde o diário de campo foi um dos pontos chave para o 

processo reflexivo e para identificar as problemáticas na qual iria fomentar a construção do 

plano, além de reunião com os assistentes sociais do setor para se discutir quais as principais 

questões a serem priorizadas na elaboração do instrumental. Com a construção do 

questionário social foi possível subsidiar o assistente social a conhecer com mais 

profundidade a realidade de seus usuários, auxiliando o planejamento profissional, a 

elaboração e execução de estratégias que busquem respostas mais próximas as necessidades 

reais dos sujeitos. Amparar suas ações através de um instrumental próprio e condizente com o 

direcionamento profissional defendendo o alargamento dos direitos sociais aos usuários com 

transtorno mental do SUS.  

Nesse sentido, entendemos que o uso de um instrumental técnico pode ser visto como 

uma estratégia para a realização de uma ação profissional que expresse o conjunto das 

dimensões profissionais, sendo assim, concorda-se com Martinelli (1994, p. 138) quando 

elucida que o instrumental e a técnica estão relacionados em uma “unidade dialética”, 

refletindo o uso criativo do instrumental com o uso da habilidade técnica. O instrumental 

“abrange não só o campo das técnicas como também dos conhecimentos e habilidades”. 

Com isso, pretendeu-se fortalecer os objetivos do Serviço Social na instituição 

realizando as devidas mediações para proporcionar aos usuários do SUS um melhor 

atendimento, visto que uma das atribuições do profissional neste campo é “[...] facilitar o 

acesso de todo e qualquer usuários aos serviços de saúde da instituição e da rede de serviços e 

direitos sociais [...]” (CFESS, 2014, p. 28), além de democratizar informações, conhecer a 

rede de serviços e efetuar as devidas articulações, fazer avaliação socioeconômica a fim de 

compreender a situação dos usuários e sua possível inclusão em benefícios sociais.  
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Educação ambiental emancipatória: experiência profissional do Serviço Social na 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Recife – PE 

 

Rebeca Gomes de Oliveira Silva 
 

Resumo - Esse relato trata da experiência profissional na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente, no monitoramento de projetos de educação ambiental desenvolvidos pelas escolas municipais no 
Programa Educar para uma Cidade Sustentável. Aborda a importância da educação ambiental emancipatória no 
enfrentamento da questão ambiental e a atuação do Serviço Social neste campo. 
 
Palavras-Chave: Educação ambiental; Serviço Social; Emancipação social.  
 

Introdução 

 

Naatuação profissional do Serviço Social no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente (SDSMA) da Prefeitura do Recife - PE, especificamente no 

Setor de Educação Ambiental –SEA, realizando o acompanhamento dos projetos de educação 

ambiental inseridos no “Programa Educar para uma Cidade Sustentável”,foi possível verificar 

uma tendência das escolas a uma intervenção sob o viés da educação ambiental instrumental. 

Visando a mudança e o aprofundamento crítico desse modo de fazer a educação ambiental, 

realizamos o acompanhamento de forma a incentivar, junto aos professores, o fomento a uma 

consciência crítica para a elaboração das atividades educativas com os alunos, de modo a 

ultrapassar o imediato. Portanto, nesse relato pretendemos trazer a reflexão acerca do modo 

como a educação ambiental vem sendo realizada nos projetos e destacar a importância da 

educação ambiental emancipatória na construção de outra ordem societária. 

 

 

Objetivo 

 

Refletir sobre a atuação profissional do Serviço Social na Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente e apontar a importância da educação 

ambiental emancipatória na construção de outra ordem societária. 

 

Metodologia 
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As reflexões aqui apresentadas partem da experiência profissional e da análise 

bibliográfica que possibilitaram uma compreensão crítica das formas de enfrentamento às 

expressões da questão ambiental. 

 

 

Resultados e discussões 

 

O Programa Educar para uma Cidade Sustentável foi criado em 2013, sendo o 

Programa Municipal de Educação Ambiental da Cidade do Recife desenvolvido pela 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. As escolas inscritas no 

programa são acompanhadas por uma equipe multiprofissional e o Serviço Social integra esta 

equipe. Ao realizar a análise bibliográfica reconhecemos que o Programa está interligado ao 

movimento que vem ocorrendo em âmbito global desde as décadas de 1970 e 1980. Nestas, já 

se sentia a crise de reprodução do capital, seu aprofundamento enquanto sistema 

metabolicamente destrutivo (SILVA, 2010).  

Ao falar de educação ambiental faz-se necessário destacar duas vertentes ideopolíticas 

dessa prática pedagógica: uma hegemônica, que se caracteriza por enfatizar a dimensão 

ecológica, com forte sentido comportamentalista. Essa prática educativa que se distancia da 

realidade é chamada de Educação ambiental instrumental. A outra vertente da educação 

ambiental se caracteriza por situar historicamente os indivíduos, contribuindo para uma 

análise crítica da realidade, ao questionar a estrutura da sociedade desigual e sua natureza 

predatória do meio ambiente.Essa vertente é conhecida como educação ambiental 

emancipatória (LOUREIRO, 2012). 

Tendo em vista que a educação ambiental deve abarcar todas as dimensões da 

sociabilidade, salientamos que a intervenção do Serviço Social junto ao Programa tem como 

referencial a educação ambiental emancipatória, entendendo a educação ambiental como 

ferramenta de transformação social. Durante o acompanhamento aos projetos identificamos 

uma tendência ao desenvolvimento de ações sob a perspectiva da educação ambiental 

instrumental, com atividades que, muitas vezes, são pensadas apenas considerando o espaço 

escolar.  
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Em nossa intervenção buscamos ultrapassar tal abordagem, incentivando junto aos 

professores um olhar crítico sobre a questão ambiental. Observamos que nossa busca pela 

essência das transformações tem mostrado resultados. Determinadas escolas conseguem ir 

além de seus muros. Destacamos também que as instituições de ensino, no desenvolvimento 

dos seus projetos, buscaram articulações com a sociedade civil organizada, a fim de ampliar e 

fortalecer suas ações. Assim como realizaram, junto à comunidade escolar, ações que 

estimulam à participação e o controle social, a exemplo a elaboração e envio dacarta coletiva 

ao prefeito solicitando melhorias para o bairro. 

Diante da crescente degradação ambiental como resultado da racionalidade do sistema 

capitalista, o Programa se mostra necessário. A despeito dos avanços, muito há que inovar no 

sentido de ampliar o horizonte da perspectiva crítico-emancipatória em educação ambiental. 

Dessa forma, se faz preciso estruturar processos participativos, uma vez que apenas com a 

participação popular se poderá alcançar a transformação social, pois apenas os sujeitos 

críticos são reveladores de potencialidades emancipatórias. 
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O direito á cidade: um recorte a partir da política nacional de habitação 

 
Thalita Alves Silva Ribeiro 

Priscylla de Freitas Cavalcante 
 

Resumo - O aperfeiçoamento das forças produtivas dentro do sistema capitalista gerou a urbanização e 
modificou as cidades. A partir desta compreensão, este trabalho busca compreender o direito à cidade e suas 
formas de efetivação.  
 
Palavras – chave: Direito à cidade. Política Nacional de Habitação. Urbanização. 
 

 

Introdução 

 

Na medida em que buscamos compreender a cidade como um campo de conflitos 

sociais e como o processo de urbanização modificou a cidade, percebemoscomo capitalismo 

influenciou diretamente seu uso e desenvolvimento. O direito à cidade é entendido como um 

direito humano fundamental. Desta forma, o Estado deve viabilizar sua garantia através de 

Políticas públicas e sociais.  

 

 

Objetivo 

 

O presente trabalho busca discutir o direito a cidade enquanto direito humano 

inalienável e a Política Nacional de habitação enquanto mecanismo de viabilização deste 

direito.  

 

 

Metodologia 

 

Para execução desta pesquisa realizamos um levantamento bibliográficos com autores 

que abordam a temática do direito à cidade e do urbano, na perspectiva da totalidade social 

crítica para dar suporte à análise da Política Habitacional Brasileira como mecanismo de 

garantia de direitos.  
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Resultados e discussões 

 

O homem, enquanto caminha em direção ao ser social, através da interação com a 

natureza, produz seus meios de vida e a sociedade em que está inserido. Assim, “o trabalho é 

o fundamento do ser social porque, por meio da transformação da natureza, produz a base 

material da sociedade” (LESSA E TONET, 2011. p.27). 

Com o desenvolvimento das forças produtivas ao longo de toda história da 

humanidade, o processo de trabalho expande o domínio do homem sobre a natureza. Maricato 

(2015, p. 17) afirma que “a existência das cidades precede o capitalismo. No entanto, com ele 

as cidades mudam.” Assim, a cidade se materializa como uma forte expressão da formação 

econômica e social do capitalismo.  

Harvey (2012) afirma que vivemos em uma sociedade em que os direitos de 

propriedade privada se sobrepõe aos outros direitos. Para o autor a origem das cidades está 

relacionada à concentração social e geográfica do produto excedente produzido pelo 

capitalismo, tornando assim a urbanização um fenômeno de classes.  

Pensar em direito à cidade é pensar também em direito à habitação. Diante deste 

cenário de contradições e lutas sociais, em 2004 foi aprovada a Política Nacional de 

Habitação. Esta Política é regida pelos seguintes princípios: 

1. Direito à moradia, enquanto um direito individual e coletivo, previsto na 
Declaração universal dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira de 1988. 2. 
Moradia digna como direito e vetor de inclusão social garantindo padrão mínimo de 
habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, transporte 
coletivo, equipamentos, serviços urbanos e sociais; 3. Função social da propriedade 
urbana buscando implementar instrumentos de reforma urbana que possibilitem 
melhor ordenamento e maior controle do uso do solo, de forma a combater a 
retenção especulativa e garantir acesso à terra urbanizada; 4. Questão habitacional 
como uma política de Estado uma vez que o poder público é agente indispensável na 
regulação urbana e do mercado imobiliário, na provisão da moradia e na 
regularização de assentamentos precários, devendo ser, ainda, uma política pactuada 
com a sociedade e que extrapole um só governo; 5. Gestão democrática com 
participação dos diferentes segmentos da sociedade, Possibilitando controle social e 
transparência nas decisões e procedimentos; e Articulação das ações de habitação à 
política urbana de modo integrado com as demais políticas sociais e ambientais 
(POLÍTICA NACIONAL DE HABITAÇÃO, 2004). 

 

Tendo por base o princípio da PNH que afirma que a moradia digna é um direito e 

vetor de inclusão social que deve garantir um padrão mínimo de habitabilidade, infraestrutura, 

saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e 
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sociais, entendemos que o acesso a este direito compreende também o acesso ao direito à 

cidade.  

Neste contexto, podemos assinalar que a desigualdade social é um processo inerente 

ao sistema capitalista, está fundamentada numa leitura da sociedade de classes, em que os 

diferentes segmentos sociais possuem diferentes possibilidades e oportunidades, conforme a 

posição que ocupam e pelas relações sociais que se estabelecem. 

Sendo assim, para a superação desta realidade, o Estado tem o dever de estabelecer 

políticas de desenvolvimento que visem o aprimoramento do bem-estar de todos os 

indivíduos. Assim, compreendemos a Política Nacional de Habitação como um mecanismo de 

busca da garantia do direito à cidade na medida em que busca diminuir a desigualdade social 

nesses espaços.Confirmando ainda a necessidade da participação da população através do 

exercício do controle social e na luta para não sermos expropriados da nossa cidade. 
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“Eu sou guerreira mulher, mulher guerreira eu sou”: as marcas da construção histórica 

na trajetória da mulher negra e chefe de família 

 

Railane do Carmo da Silva 
Roberta Cassiana da Silva 

Tatiana Maria da Silva 
 
 
Resumo - O presente resumo é fruto do TCC - Trabalho de Conclusão de Curso, desenvolvido por meio das 
pesquisas bibliográfica e documental acerca do preconceito de gênero e raça enfrentado pelas mulheres negras e 
chefes de família, cuja ênfase foi dada no processo de construção histórica percorrido por estas. 

 

 

Introdução 

 

O período escravocrata na vida das mulheres negras foi marcado por violações, 

negação e violência sexual, gerando aspectos que precisam ser considerados nas análises 

acerca das relações familiares que envolvem a população negra. 

Os/As Assistentes Sociais, certamente, tem as mulheres negras como à maioria do 

público alvo de muitas das suas ações, considerando que estas estão presentes nos espaços e 

constituem as famílias de baixa renda. Diante disso, o propósito deste trabalho foi contribuir 

com reflexões do Serviço Social na perspectiva de gerar um novo olhar que ultrapasse os 

fatores aparentes acerca desse arranjo familiar. 

 

Objetivo 

 

Refletir sobre as condições de vida das mulheres negras e chefe de família. 

 

Metodologia 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, utilizamos as pesquisas bibliográfica e 

documental. Na pesquisa bibliográfica, buscamos artigos e livros que abordam a temática 

étnico racial, de gênero, noções de família e produções do Serviço Social. Na pesquisa 

documental, Dossiê das Condições de Vida das Mulheres Negras – IPEA e SOS CORPO. 
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Resultados e discussões 

 

As mulheres negras tiveram o seu papel negado na construção social e histórica do 

país. O fator da dominação/exploração na vida dessas mulheres perpassou o período 

escravocrata e se faz presente na contemporaneidade. As barbaridades causadas pelos 

senhores de engenhos e a herança herdada deste período, trouxeram para as mesmas um 

processo sócio-histórico baseado em diversas formas de exploração e discriminação, a 

exemplo, das estratégias que precisam construir para suprir as demandas das suas famílias. 

O período escravocrata gerou paradigmas perversos para as mulheres negras, 

caracterizando um processo sócio-histórico baseado em abusos sexuais, tinham seus/suas 

filhos/as separados/as do seu convívio e quando os abusos sexuais geravam crianças, os 

senhores de engenhos negavam a paternidade. 

O que poderia ser considerado como história ou reminiscências do período colonial 
permanece, entretanto, vivo no imaginário social e adquire novos contornos e 
funções em uma ordem social supostamente democrática, que mantém intactas as 
relações de gênero segundo a cor ou a raça instituídas no período da escravidão. 
(CARNEIRO, 2011, p.01)  

As relações familiares de hoje sofrem interferência desses aspectos. Por isso, para 

analisar os aspectos familiares que cercam a população negra, em especial as mulheres, é 

imprescindível considerar particularidades construídas durante o período do escravismo.  

Lélia Gonzalez (1984) traz a discussão de que as mulheres negras sempre trabalharam 

ao longo de sua existência, que “são os burros de carga que carrega a sua família e a dos 

outros nas costas” (GONZALEZ, 1984, p.230). Na contemporaneidade as mulheres negras, 

continuam vivendo na solidão, sustentando suas famílias sozinhas, em maior escala. Segundo 

o Dossiê Mulheres Negras - IPEA (2013), em 2009 a maioria dos arranjos familiares são 

chefiados por mulheres negras, com a porcentagem de 51,1%, sua maioria ocorre de forma 

solitária sem o apoio do/da companheiro/a, 70% das famílias são chefiadas no modelo mulher 

com filhos/as e apenas 3% envolviam a mulher negra com cônjuge. No arranjo casal com 

filhos/as a porcentagem é de 52,4% e de 55,2% para mulher com filhos/as. Segundo o estudo 

“A condição de vida das mulheres negras” - SOS Corpo (2015), as mulheres negras em 

Pernambuco são maioria em grande parte dos arranjos familiares. O estudo indica que o maior 

percentual é no arranjo de casal com filhos/as chegando a 68%, já as mulheres brancas são de 
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32% e o segundo maior percentual é o arranjo de mulher negra com filhos/as chegando a 

66,3%. 

Segundo o Dossiê mulheres negras-IPEA (2013), as mulheres negras chefiam suas 

famílias com piores condições de rendimentos. Em 2009, 69% das famílias possuíam renda 

familiar inferior a um salário mínimo. Em Pernambuco, as mulheres negras chefiam com a 

porcentagem de 77,2% com a renda de um salário mínimo. É inegável que as mulheres negras 

estão em piores condições socioeconômicas. Em um artigo realizado por Marlene Teixeira 

(2010), onde a autora analisou o perfil das beneficiárias do Programa Bolsa Família, foi 

identificado que as mulheres negras estão em condições socioeconômicas inferiores e são elas 

o maior contingente no Programa Bolsa Família. 

Diante do que foi exposto, nota-se a complexidade de fatores que cercam a vida das 

mulheres negras. As reflexões apresentadas poderão contribuir para gerar um novo olhar que 

ultrapasse as observações rasas e estigmatizadas ou mesmo naturalizadas da condição de vida 

dessas mulheres negras. 
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Uliciana Nogueira da Silva55 
 

As condições de vida das mulheres negras acrescentam-se as questões de gênero e o 

racismo, que tem por consequência desigualdades que marcam a vida da população negra 

brasileira, ao nos referirmos ao atendimento de saúde esta condição não é diferente, população 

negra depara-se com o racismo institucional que se materializa através do atendimento 

desigual na saúde. 

A nos reportarmos à questão de gênero deve ser compreendida como uma construção 

social que se estabelece a partir das diferenças sexuais e que ganham forma dentro da 

sociedade, pois soma as questões de raça, idade, religião e etc, desta forma organizam a vida 

ao longo da história, temos como resultado às relações de poder onde a mulher é colocada em 

situação de desvantagem em toda a escala da sociedade. 

Sendo necessários mecanismos como a criação da Política Nacional para População 

Negra (PNSIPN) em 2010, que tem por objetivo promover a saúde integral da população 

negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à 

discriminação nas instituições e serviços do SUS, sendo esta mais uma luta do movimento 

negro por entenderem a necessidade da criação de uma política que viesse a contemplar a 

população negra no que se refere à saúde e tratando-se especificamente da saúde da mulher 

negra e aos direitos sexuais e reprodutivos. 

 A assistência à saúde, assim como os profissionais, deve ter o papel de garantir as 

mulheres um atendimento de qualidade respeitando suas características, pois quando não há 

este respeito configura-se em violência.  

Academicamente com o objetivo de analisar o racismo institucional no serviço público 

de saúde, a nossa metodologia de pesquisa se debruça sobre a revisão de literatura, através de 

levantamentos de dossiês institucionais, o estágio curricular obrigatório sendo realizado na 

Policlínica e Maternidade Barros Lima, pertencente à Rede Municipal de Saúde Pública, 

resultando no Trabalho de Conclusão de Curso.  

Em Pernambuco os atendimentos de saúde colocam a mulheres negras em situação de 

desigualdades, A natalidade entre as mulheres negras eram de 77% dos nascidos vivos no 
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estado comparado a 2011 que eram de 73,3%, enquanto as mulheres brancas no mesmo 

período houve uma queda de 23,2% para 21,3%, outro dado muito importante refere-se à 

faixa etária destas mulheres que 82,9% dos nascidos vivos eram de mães na faixa de 10 a 19 

anos onde estavam 21,6% do total de nascimentos, enquanto entre as mulheres brancas eram 

de 16,5%. 

O outro aspecto muito significativo refere-se à escolaridade das mulheres negras que 

na faixa etária acima onde 87,6% não possui escolaridade nenhuma enquanto as mulheres 

brancas eram 10,7%, como reflexões vemos que as mulheres com maior escolaridade têmmas 

acesso a informação e a mecanismos de contracepção. 

 A mortalidade materna das mulheres negras é outro aspecto que merece atenção, pois 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) define mortalidade materna como “morte 

de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da 

gestação, independente da duração ou localização da gravidez, devido a qualquer causa 

relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em reação a ela, porém não 

devida a causas acidentais ou incidentais”.  

A meta estabelecida nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da Organização 

das Nações Unidas (ONU), que sejam de 35 mortes por mil com meta para o ano de 2015, 

enquanto no Brasil atualmente está em torno de 62 caos por mil. 

 Os índices em Pernambuco de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (com dados 

do Sistema Estadual de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde) a mortalidade 

entre as mulheres negras entre os anos de 2006 a 2013, eram de 73,6% para 69,5%, já entre as 

brancas houve um aumento de 21,8 para 28%, no mesmo período. Observamos que apesar da 

diminuição do número de óbitos maternos entre os anos de 2006 a 2013 das mulheres negras 

o nosso Estado esta distante da meta estipulada pela ONU e quando nos referimos às mulheres 

brancas também houve um grande acréscimo no número de óbitos.  

Neste contexto não podemos deixar de falar sobre HIV/AIDS, pois os dados revelam 

uma situação de aumento da proporção de casos em 2002 as mulheres negras representavam 

64,3% dos casos, e em 2013 passaram a representar 82,3%. Entre as mulheres brancas, esse 

percentual caiu de 34,8 para 16,8% no mesmo período. O percentual de mulheres negras é 

quase cinco vezes maior do que das mulheres brancas podemos considerar como muito grave. 
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 Por fim, as considerações finais conseguiram constatar que a mortalidade entre as 

mulheres negras, no serviço público de saúde, especificamente em Pernambuco só tem 

crescido nos últimos anos sendo impreteríveis açõespara preservar a vida das mulheres 

negras. 
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A precarização da prática do estágio supervisionado no mundo do trabalho socialista: 

impasses e desdobramentos repercutidos na formação profissional 
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Cariny Eveley Guilherme dos Santos 
Joseli Pereia Rodrigues 

Odalisca Cavalcanti de Moraes 
 

Introdução 

 

A seguinte pesquisa tem por objetivo apresentar os entraves que surgem durante a 

formação profissional, bem como, destacando um dos componentes fundamental para a 

formação de um estudante de Serviço Social, onde está o estágio supervisionado, sendo este 

um momento de ensino aprendizagem da relação teoria-prática. Em meio a uma diversidade 

de conhecimentos teóricos vivenciados do curso de Serviço Social, o estágio supervisionado, 

proporciona além do aprendizado prático da profissão, em momento de reflexão, revisão 

teórica e também avaliação, oferecidas ao discente por meio da participação direta em 

situações reais de trabalho. Entendendo que o estágio é um momento ímpar e determinante no 

processo de ensino-aprendizagem, elemento síntese da relação teoria-prática na vida 

acadêmica dos estudantes de Serviço Social, com o motivo de investigar os diversos aspectos 

que caracterizam a precarização inserida na prática dos estágios nos quais os assistentes 

sociais em formação estão inseridos, bem como, as consequências e desdobramentos trazidos 

para a formação profissional. Sendo assim, é primordial para o estudante de Serviço Social 

conhecer e discutir a Lei Federal de regulamentação do estagio, a Política Nacional de estagio 

(PNE), junto a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e os 

desdobramentos e influências da relação de poder nas transformações do mundo do trabalho 

na contemporaneidade, sendo assim, fazendo com que o estagiário entenda o seu papel de 

discente e, seja possível identificar o processo de alienação e precarização do estágio 

supervisionado numa perspectiva critica de dominação do neoliberalismo sem fragmentar o 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

 

Métodos 
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A coleta de dados caracterizou-se por ser uma pesquisa qualitativa, através de 

levantamentos bibliográficos, consulta a livros, teses, E-books, dissertações e artigos 

científicos. 

 

 

Resultados e discussões 

 

Pôde comprovar que a relação de poder e controle necessitam de equilíbrio para que o 

estágio possa ser academicamente proveitoso para o discente, e que a figura do supervisor de 

campo é crucial para o processo de ensino aprendizagem dentro do espaço ocupacional no 

qual o estagiário será inserido. O estágio não se caracteriza apenas por ser uma disciplina 

curricular do curso de Serviço Social, mas como sendo a oportunidade de vivenciar a prática, 

tornando os estudantes mais capacitados nos desenvolvimentos das atribuições da função na 

qual estão se qualificando. Inegavelmente o estagiário contribui com novas ideias para o 

melhoramento do campo de trabalho, fechando o circulo de aprendizado, no qual todos os 

indivíduos inseridos estejam aprendendo. Ressaltando o cotidiano do estagiário de acordo 

com as instituições, sofre correlações de forças existentes dentro da instituição. Sendo assim, 

se faz necessário uma analise e reflexões sobre o estagio supervisionado em serviço social, 

especialmente aos estagiários, supervisores de campo e supervisores acadêmicos, buscando 

entender o quão determinante que ele é, tanto na vida do discente estagiário como para os 

supervisores de estágio, que são determinantes nesse processo, sendo eles norteadores e 

incentivadores dos futuros profissionais que deverão ser comprometidos com a luta por uma 

sociedade mais justa e igualitária fortalecendo e legitimando a cada dia o Projeto Ético-

Político profissional. 
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O papel do supervisor de estágio, não está apenas na avaliação prática de seus 

estagiários, mas sim providenciar um espaço de aprendizado na qual a capacitação dos alunos 

submetidos ao estágio seja o objetivo principal deste profissional, sem o comprometimento 

das atividades relacionadas às demandas sociais de espaço ocupacional em questão. Sendo 

assim, os supervisores de campo invistam em atualizações profissionais para além da sua 

graduação, visando um olhar renovador, buscando maneiras novas e didáticas de ensino-

aprendizagem tanto para a sua formação e a do estagiário. Logo então, entendemos o quão 

importante e satisfatória a temática pesquisada e os itens analisados que caracterizam a 

relação de poder, às consequências que ocorre para o estagiário e para a sua formação 

profissional, sendo assim, este presente trabalho se faz importante e primordial para alunos de 

Serviço Social que for atuar em quaisquer campos de estágio.  
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Cláudia Rogéria da Silva da Costa56 

 
Resumo - O trabalho ora exposto versa sobre a experimentação no campo de Estágio Supervisionado Obrigatório 
vivenciado no Hospital das Clínicas – HC – UFPE - Centro Obstétrico. No campo de estágio vivenciei que a 
intersetorialidade é um instrumento fundamental utilizado pelos Assistentes Sociais e que exercido em sua 
plenitude permite ações interligadas a órgãos, programas e ações. Funcionando como facilitador na garantia de 
direitos constituídos em lei e fomentando uma maior dinamicidade e resultados positivos nas Políticas Sociais.  
 
Palavras-Chave: Intersetorialidade. Políticas Sociais. Estágio Supervisionado. Assistentes Sociais. Garantia de 
Direitos.  
 

 

Introdução 

 

O presente trabalho visa refletir sobre a importância da intersetorialidade na prática 

profissional dos Assistentes Sociais e seu impacto na garantia de direitos dos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Tomando por base a experiência vivenciada em Estágio 

Supervisionado obrigatório no HC-UFPE, relacionada ao contato direto com a Promotoria de 

Saúde do Ministério Público de Pernambuco, no sentido da garantia de leito a gestantes com 

comprometimentos graves relativamente ao feto.  

 

Objetivo 

 

Trazer à baila a discussão sobre a importância da intersetorialidadede no cotidiano 

profissional do Assistente Social e suas implicações na garantia de direitos. Fomentando 

assim a problematização, valorização e aperfeiçoamento, mediante reflexões, estudos e 

proposições no campo profissional e acadêmico. Vislumbrando utilizar todo o seu potencial 

em prol de uma Política Social direcionada a quem dela mais necessita. 

 

 

Resultados e discussões 

 

                                                           
56Concluinte do Curso de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) cursou estágio 
obrigatório no Hospital das Clínicas/UFPE (2016/2017) e monitoria na disciplina Família e Relações de Gênero 
(1º semestre - 2017). Apresentou trabalho intitulado “Subalternidade do Serviço Social na sua práxis: repensar?” 
no Congresso Nacional de Serviço Social da Saúde – CONASSS – 2017. 
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As Políticas Sociais são espaços de conflitos e disputas constantes travadas entre 

Estado e Sociedade, somente mediante batalhas intensas os cidadãos conquistaram direitos, 

ainda que fugidios, porém ancorados no aparato legal. Dentre os quais podemos citar: a 

Constituição Federal de 1988, as leis nº 8080/90 e nº 8142/90 (ABREU, 2014).  

As principais funções da Política Pública, segundo Pereira (2008, apud CROSSETO, 

2014), são: a) concretizar direitos conquistados pela sociedade e incorporados nas leis; b) 

distribuir bens públicos, que são “indivisíveis”, e que “todos devem, por uma questão de 

direito, ter acesso”. São “públicos” na medida em que são orientados ao interesse geral, não 

são pautados pelo mérito nem regidos pela lógica de mercado. As políticas públicas, por sua 

vez, constituem uma linha de orientação para a ação pública sobre a responsabilidade de uma 

autoridade também pública (organismos de saúde, educação, assistência etc.) destinada à 

sociedade e que se operacionalizam em programas, projetos, serviços sociais, que cumprem o 

papel de materializar de fato as propostas, ideias, desenhos de ação, objetivos e meios 

especificados por ditas políticas. 

Nesse contexto, a Intersetorialidade surge como novo paradigma visando a otimização, 

articulação, inserção, promoção e interlocução institucional. Seu principal objetivo é garantir 

em sua integralidade as necessidades prementes da população (RODRIGUES, s/d).Sua 

promoção requer transformações sociais e políticas significativas no sentido de romper com a 

exploração massiva da Classe trabalhadora. 

A fragmentação dos órgãos públicos em inúmeros setores e departamentos, 

concomitantemente a burocracia instituída e perversa, que reina nas administrações, insere 

entraves em seu desenvolvimento e planejamento. Uma vez que estas ações necessitam de 

agilidade e permanência, primando pelo comprometimento e direcionamento a sua finalidade 

principal que é a garantia de direitos. Sua execução pressupõe um rompimento com as atuais 

aplicações das Políticas Públicas no Brasil e suas bases estão fincadas na construção coletiva 

de conhecimentos e a criação de espaços democráticos (GUIMARÃES, 2014). 
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Diante do exposto, podemos perceber a relevância da articulação em rede visando à 

garantia de direitos dos cidadãos, e especificamente neste caso das gestantes e bebês com 

comprometimentos graves, que sem assistência médica adequada podem vir a óbito ou 

acarretar sequelas graves ao longo de suas vidas57. Nesse tocante, o Assistente Social tem 

papel fundamental, sendo o profissional balizado a orientar e contatar o trâmite, uma vez que 

possui bases teórico-metodológicas para garantir ao usuário do SUS os direitos preconizados 

no corpus legal. 
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Apontamentos sobre planejamento e Serviço Social 
 

Delâine Cavalcanti Santana de Melo 

                                                           
57Importante ressaltar que o HC é um hospital de alta complexidade e que somente em casos extremos o 
Ministério da Saúde permite a transferência para outro hospital de alta complexidade. O órgão responsável pela 
garantia de transferência, quando o hospital não obtém êxito em suas tentativas, é a Promotoria de Saúde do 
Ministério Público.    
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Introdução 

 

O planejamento é atividade essencialmente humana. À prática, encontra-se subjacente 

a capacidade teleológica: capacidade de projetar uma finalidade desde antes do seu início. A 

isso se referia Marx ao afirmar que 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera um 
arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor 
abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. 
No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente 
na imaginação do trabalhador (1988, p.197). 

Como processo de racionalidade, o planejamento passa a compor a teoria da administração. 

Logo, administradores tecnocratas assumem as funções definidas como próprias da administração: 

planejamento, organização e controle. Henry Fayol, um dos autores clássicos da administração, deixa 

a máxima “administrar significa olhar para frente”. No capitalismo, olhar para frente implica lucrar. 

Na administração pública, o primeiro plano que surge é o da União Soviética em 1929.  Após 

a Segunda Guerra, os países liberais farão uso desse instrumento com a finalidade de alcançar o 

máximo desempenho econômico, uma das formas especializadas de controle da economia 

(CARVALHO, 1978). Não precisaria assinalar que ao lado da especialização dos 'planejadores' a 

participação popular diminui. A ênfase numa condução economicista do planejamento é criticada e 

novas posições emergem ressaltando a área social e o desenvolvimento humano. Nesse debate, há uma 

produção própria do Serviço Social sobre a qual cabe um olhar renovado. 

 

 

Objetivo 

 

Discutir planejamento ressaltando o uso profissional do recurso e a perspectiva teórica 

do Serviço Social sobre o tema. 

 

 

 

 

Discussão/resultados 
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Através da revisão bibliográfica de produção teórica básica do Serviço Social, 

destacamos elementos da discussão sobre planejamento. Apesar da leitura mais abrangente, 

utilizamos principalmente três textos: um de Berenice Rojas Couto, um de Mário da Costa 

Barbosa e um de Myrian Veras Baptista, referências em planejamento no Serviço Social. 

Também esteve presente o interesse de identificar na literatura consultada, possibilidades do 

Serviço Social em lançar mão do recurso do planejamento e, com base em seu arcabouço 

teórico crítico-dialético, trazer proposições para além da racionalidade formal abstrata, 

hegemônica na concepção da Teoria Geral da Administração.  

Couto (2009) apresenta como ponto de partida que, embora o Serviço Social tenha 

construído um projeto profissional fundado num projeto emancipatório de sociedade, é nos 

marcos da sociabilidade burguesa que a profissão se materializa. Há o tensionamento de 

interesses antagônicos do capital e do trabalho; a depender da competência ética, técnica e 

teórica a categoria poderá contribuir para fortalecimento do conservadorismo ou para “criar 

outras formas de sociabilidade, que problematizem a organização da sociedade” (p. 227). 

Destaca a importância de uso qualificado da ferramenta do planejamento para evitar as 

práticas improvisadas e reiterativas. Para a autora, a ação planejada da prática profissional 

confere-lhe sentido teleológico. 

Barbosa (1980) foi um dos primeiros estudiosos do tema no Serviço Social e sua obra 

integra o pequeno repertório de referências bibliográficas deste campo de conhecimento. O 

autor, ao analisar a história do Serviço Social desde a Europa, Estados Unidos, América 

Latina e Brasil, destaca diferentes fases que caracterizaram os diferentes momentos históricos. 

Situa que nos primórdios a racionalidade era aplicada à ação metodológica, mas com o 

movimento sócio-histórico adquire caráter mais consistente na reflexão e intervenção sobre a 

realidade. Aponta que o Movimento de Reconceituação altera a concepção de planejamento já 

que assume novas bases teóricas.  O planejamento é recurso corrente da intervenção 

profissional do Serviço Social, mas não prescinde de base teórica que o direcione. 

Baptista (2007) compreende o planejamento dentro de uma dada racionalidade e com 

bases formais; por isso mesmo, há possibilidades e limites em sua aplicação. Destaca sua 

importância como processo contínuo de tomada de decisões inscrito no bojo de relações de 

poder. A correlação de forças, a articulação e alianças dos segmentos em presença compõem 

o cenário em que se dá o planejamento. Destaca a importância de reconhecer o movimento 
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histórico e as situações que coloca no imediato da prática. O objeto da intervenção 

profissional deve ser o que a realidade apresenta como desafio, daí serão formuladas reflexões 

e proposições. Outro destaque da autora é que o planejamento deve buscar respostas 

aproximadas do real. 

 

 

Conclusão 

 

O Serviço Social insere-se nas relações sociais burguesas como sendo instrumental à sua 

reprodução; no entanto, não atua apenas para este fim. Intervém através de uma programática - 

resposta do Estado pressionado pela organização dos/as trabalhadores/as - na problemática das 

expressões da questão social gerada pelo capitalismo. O planejamento, enquanto recurso 

operacional, não é, por si só, instrumento do conservadorismo burguês nem expressa 

necessariamente a racionalidade formal abstrata. A direção social da profissão e a base teórica 

subjacente indicam caminhos possíveis para materialização do projeto ético-político profissional. 

Planejar as ações é parte do caminho. 
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Introdução 

 

A Fachesf – Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social é uma entidade 

fechada de previdência complementar, também chamada de fundo de pensão.  É a maior 

entidade do ramo no Norte e Nordeste. Atua há 45 anos administrando planos de previdência, 

planos de saúde, interlocução sobre seguros de vida e empréstimos aos empregados e 

aposentados da Chesf- Companhia Hidroelétrica do São Francisco e da Fachesf. O Serviço 

Social é subordinado à Diretoria de Benefícios e prioriza o acesso aos direitos do público-

alvo, através das políticas sociais, com destaque à Previdência e à Saúde, da legislação 

vigente e regulamentações da ANS – Agência Nacional de Saúde, bem como das instruções 

normativas da Chesf. A explanação deste relato justifica-se pela importância de se discutir 

temáticas pouco exploradas na literatura do Serviço Social, a exemplo da Previdência 

complementar e da atuação de assistentes sociais em operadoras de planos de saúde, ancorado 

na participação do Estado na regulação dessas áreas de atuação. 

A fundação dispõe de duas assistentes sociais e uma estagiária, com atuação na sede, 

em Recife-PE e no uma na cidade de Paulo Afonso-BA, locais em que estão lotados maior 

parte de empregados ativos e aposentados da Chesf. Atualmente, cerca de 50 mil pessoas são 

beneficiárias da fundação, que utilizam os serviços em todo o território brasileiro. Pretende-se 

neste trabalho externar a prática das assistentes sociais da Fachesf, enfatizando a importância 

da atuação em defesa dos interesses dos usuários. 
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Nossas reflexões provieram de revisões bibliográficas e coleta de dados institucionais. 

Refletimos a partir da teoria social crítica, que nos aproxima da realidade social, à luz da 

dinâmica da História.  

 

 

Resultados e discussão 

 

O Serviço Social atua na Fachesf desde 1989 e tem como principais atribuições: 

Informar a população usuária sobre os benefícios da previdência oficial e da previdência 

complementar; Orientar sobre as coberturas das apólices do seguro de vida; Realizar visitas 

hospitalares e visitas domiciliares; Orientar usuários sobre tratamento fora de domicílio; 

Realizar atividade de ensino através do acompanhamento de estagiária; Elaborar relatórios em 

situações específicas, a exemplo do empréstimo saúde e Propor melhorias técnico-

operacionais no processo de trabalho. Grande parte da demanda se apresenta 

espontaneamente.  

A Fachesf conta com os Programas “De bem com a vida”, que atende hipertensos e 

diabéticos, de Oncologia e de Assistência Domiciliar, no entanto há pouco envolvimento de 

assistentes sociais nesses programas. As profissionais difundem os critérios de acesso e são 

acionadas pela área da saúde quando há necessidade de visita domiciliar. A Fundação também 

conta com o Programa de Assistência à Pessoa com Deficiência – PAPD, em que há 

entrevista e parecer do assistente social para inclusão de beneficiário. 

Alguns aposentados utilizam o Sistema Único de Saúde, principalmente a estratégia de 

saúde da família e a assistência farmacêutica, dada a natureza suplementar da saúde privada e 

aos recursos financeiros escassos. 

Para aqueles que têm plano de saúde e utilizam a rede pública, há um mecanismo legal 

de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde, conforme artigo nº32 da lei nº9. 656/1998, 

desde que o serviço utilizado esteja no rol de procedimentos incluídos no tipo de plano de 

saúde que o usuário tem. 

Estimula-se o acesso à informação da população usuária, através dos canais de 

comunicação da fundação e incentivando o contato com a central de relacionamento e com a 
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Ouvidoria, a fim de registrar sugestões e reclamações. Assim, busca-se dar notoriedade às 

demandas dos sujeitos e a participação social. 

 

 

Conclusão 

 

No cotidiano profissional defendemos as reivindicações da classe trabalhadora, 

priorizando as demandas coletivas dos beneficiários.  

Torna-se relevante a capacitação teórica quanto ao nosso objeto de trabalho, 

investigando a relação da previdência oficial e da saúde pública e com a privada, 

principalmente em tempos de contrarreformas e de direitos sociais sendo reduzidos à mera 

relação de consumo.  
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Introdução/objetivos 

 

O trabalho apresenta uma análise sobre o financiamento das políticas sociais do Brasil, 

- considerando o momento histórico do país na década de 1980 - com ênfase nas políticas que 

compõem o sistema de Seguridade Social, a partir de leituras bibliográficas referente à 

temática. O nosso objetivo foi discutira importância do financiamento das políticas sociais do 

Brasil (Saúde, Assistência Social e Previdência Social) a partir da Constituição Federal de 

1988 (CF 88).  

Esse trabalho procurou avaliar o contexto histórico sobre o financiamento dessas 

políticas no Brasil, ponderando as disparidades apresentadas na alocação de recursos públicos 

que deveriam ser utilizados para ampliar a efetividade do sistema da seguridade social, mas 

que são empregados para o pagamento dos juros da dívida pública. Além disso, relacionamos 

essa discussão com a aprovação da PEC 55 (antiga 241) e os seus rebatimentos na garantia de 

direitos. 

 

 

Discussão/resultado 

 

A efetivação dos direitos sociais está diretamente relacionada com o financiamento 

das políticas sociais, que ao longo da história se constituem como conquista dos 

trabalhadores. Netto (1996, p. 27) aponta que “[...] a funcionalidade essencial da política 

social do Estado burguês no capitalismo monopolista se expressa nos processos referente à 

preservação e controle da força de trabalho”, nessa perspectiva as políticas sociais são fruto 

das reivindicações dos trabalhadores, mas em contrapartida é mais um mecanismo de 

regulamentação e controle do Estado, que não age de forma neutra. 

A CF 88 é um marco na história do Brasil, no qual segundo Mondaini (2008, p. 176) 

“representa o ato de fundação (ou refundação) de um país que teve raríssimos momentos de 

vida plenamente democrático [...]”. A concepção de cidadania foi ampliada, numa perspectiva 

de garantia de direitos. Boschetti e Salvador (2006) pontuam que uma das principais 
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conquistas sociais foi a institucionalização de uma forma inovadora de organizar as iniciativas 

dos poderes públicos e da sociedade no acesso aos direitos da previdência social, saúde e 

assistência social.  

A partir da CF 88 houve a ampliação das bases de financiamento da Seguridade 

Social, com intuito de viabilizar inovações e permitir a efetivação das políticas que compõe 

esse sistema (BOSCHETTI e SALVADOR, 2006). Apesar disso, a década de 1980 demarca 

um período de contradições políticas e econômicas no cenário nacional, no qual a CF 88 

estabelece o cidadão como sujeito de direitos, mas os interesses do governo são voltados para 

o mercado. A partir dessa década, há um domínio hegemônico do capital financeiro, através 

das políticas neoliberais que enfraqueceram o Estado e a proteção social, fortalecendo a 

liberalização financeira, sob o efeito dos juros do serviço da dívida, potencializando a crise 

estrutural do capitalismo (SALVADOR, 2012).  

Behring e Boschetti (2006) pontuam que o Brasil possui uma carga tributária 

regressiva, no qual os impostos e contribuições incidem diretamente sobre os trabalhadores 

pela lógica do consumo, de forma que a tributação acaba não promovendo a redistribuição de 

renda e riqueza, pelo contrário contribui para a sua acumulação, penalizando os contribuintes 

de menor poder aquisitivo. Segundo Boschetti e Salvador (2006) os tributos indiretos incidem 

sobre a produção de bens e serviços, isto é, sobre os preços dos produtos adquiridos pelo 

consumidor. Com isso, os autores avaliam que a fonte de financiamento da seguridade social 

é regressiva. 

A transferência de recursos do orçamento da seguridade social para o orçamento fiscal 

é denominada: Desvinculação das Receitas da União (DRU) foi criada para estabilizar a 

economia e a dívida pública sendo de caráter provisório, porém, desde sua criação é 

prorrogado nos demais governos. O impacto da DRU sobre as políticas sociais é nítido, no 

qual se torna um mecanismo que beneficia o mercado financeiro. A partir das discussões 

supracitadas e das nossas leituras, acreditamos que o período de turbulência política 

vivenciado pelo Brasil, promove diversas medidas que impactam negativamente à população 

que mais necessita das políticas públicas.  

 

Conclusão 
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A aprovação da Proposta de Emenda Constitucional/ PEC 55 (antiga 241), representa 

uma regressão drástica aos brasileiros, no qual estabelece um limite nos gastos anuais durante 

20 anos em áreas importantes, tais como, educação e nas políticas que compõem o sistema de 

seguridade social. A PEC 55 prevê um limite gastos apenas para as políticas sociais, ou seja, 

não reduz os gastos com a dívida pública, e nem propõem alternativas mais viáveis que sejam 

menos onerosas para a população pobre do país. Compreendemos que a composição do 

orçamento público brasileiro, deveria corroborar para a efetivação de políticas sociais que 

realmente garantam os direitos sociais dos contribuintes, mas na realidade presenciamos 

políticas públicas cada vez mais precarizadas e fragilizadas que penalizam a população mais 

pobre do país, desencadeando de maneira mais expressiva a desigualdade social. 
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O presente subprojeto de pesquisa desmembra um projeto mais amplo, intitulado 

Avaliação dos Impactos Sociais, Econômicos e Políticos dos Programas de Enfrentamento à 

Questão Social em Pernambuco, que pretende, dotado de sua qualificação, avaliar num 

segundo momento os seus impactos sociais, econômicos e políticos nas condições de 

existência dos seus usuários, entende-o como uma das respostas públicas da pobreza, 

desemprego e desigualdade social, no estado de Pernambuco durante as gestões de Eduardo 

Campos (2007-2014). O projeto de pesquisa Avaliação Política do Projeto Integra de 

Economia Solidária tem como objetivo geral realizar avaliação política dos seus fundamentos, 

diretrizes e valores para desvendar sua intencionalidade como orientação estruturante dessa 

resposta pública ao enfrentamento da questão social, em Pernambuco. Para tanto realizamos o 

levantamento de dados secundários sobre o Projeto Integra de Economia Solidária na página 

oficial da Secretaria de Governo que o executa, levantamos a legislação e documentos 

existentes, bem como levantamos dados junto aos órgãos oficias de estatística como IBGE, 

CONDEPE/PE, SEPLAG etc. sobre os indicadores econômicos, sociais e políticos do final da 

gestão de Jarbas Vasconcelos até 2014 quando o governador Eduardo Campos deixou a pasta 

para se candidatar à Presidência da República. A análise documental foi orientada pelos 

seguintes indicadores temáticos: 1- fundamentos (empreendedorismo social, economia 

solidária, ações integradas, organização socioeconômica, trabalho informal e inclusão social), 

2- diretrizes (promoção do desenvolvimento, superação da extrema pobreza, geração de 

trabalho e renda, aprimorar o processo produtivo e comercial dos empreendimentos, melhoria 

de renda e de qualidade de vida e fortalecimento dos empreendimentos econômicos 

solidários), e 3- valores (igualdade, equidade, solidariedade, participação, autogestão e 

cooperação). Além da contextualização dos dois governos de Eduardo Campos quando o 

Projeto foi executado, realizamos a sua caracterização, e empreendemos a avaliação política 

contrapondo o conteúdo de cada categoria contida nos documentos às perspectivas teóricas 

sobre a mesma categoria. Dentre os resultados, salientamos: os fundamentos estão mais 

orientados para uma perspectiva neoliberal quando focaliza o empreendedorismo e incentiva 

ou reforça a liberdade individual na solução dos problemas de sobrevivência; promover o 

desenvolvimento ou superar a pobreza no caso das atividades e produção da economia 

solidária como diretrizes não resultaram em transformação ou melhoria do padrão de vida da 
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população de forma automática e autônoma (Pereira, 1968) como deixa transparente os dados 

sociais encontrados. Finalmente, os valores como igualdade ou autogestão que são 

disseminados ou referidos como igualitarismo ou direção autônoma se materializam, mas 

entre iguais, ou seja: dentre aqueles que partilham uma mesma situação de pobreza ou 

trabalho informal. Entendendo por neoliberalismo, a luz de CARINHATO (2008) “um 

liberalismo econômico, que exalta o mercado, a concorrência e a liberdade de iniciativa 

privada, rejeitando veemente a intervenção estatal na economia”, situamos o Projeto Integra 

de Economia Solidária numa perspectiva neoliberal, onde o foco se dá no empreendedorismo, 

relacionado ao empobrecimento das nossas relações de sociabilidade. Se observarmos os 8 

municípios da Zona da Mata Norte e o Bairro de Santo Amaro, em Recife, que são as 

localidades abrangidas pelo INTEGRA, veremos que, de algum modo, esses locais já 

possuíam alguma forma de comercializar seus produtos e manter as relações que é anterior a 

inserção do Estado, o que acaba nos mostrando que a entrada do Estado através da oferta de 

cursos e apoio à comercialização e divulgação dos produtos desenvolvidos pelos 

empreendedores é um modo clássico da cultura empreendedora neoliberal, que é utilizada 

pelo Estado para modernizar as relações e realizar o controle social, que no caso do PIES se 

explicita através da informalidade. 
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MACHADO, Aline Maria Batista62 
 
 
Resumo - Este trabalho apresenta a contribuição do Assistente Socialdianteda implementação do controle social 
através dos conselhos gestores de políticas públicas, compreendendo a importância desse profissional nesses 
espaços legais e formais de participação e mobilização social. O objetivo do trabalho é oferecer subsídios ao 
debate acercadessademandacontemporânea posta ao Serviço Social. Conclui-se que a atribuição de novas 
competências, se dá por mediações ético-políticadiante dosconflitos no processo de interesses contraditórios dos 
diversos sujeitos envolvidos, considerando a sociedade capitalista na qual estamos inseridos. 
 
Palavras-chave:Assistente Social. Conselho.Controle Social. 
 
 
 
Introdução 
 
 

Otrabalho visa apresentar a atuação do Assistente social nosConselhosGestores de 

Políticas Públicas, nas diversas funções que pode assumir nesses espaços democráticos, 

garantido pela Constituição Federal de 1988 (CF/88). O Assistente Social vem ampliando sua 

área de atuação, conquistando espaços políticos, com o objetivo de lutar pela consolidação e 

ampliação dos direitos sociais através da mobilização da sociedade. Isso porque Serviço 

Social se apresenta como uma profissão voltada não só para execução das políticas sociais, 

mas para sua problematização, gestão e formulação. Orientado por vários documentos que 

dão suporte a sua atuação profissional, como o Código de Ética Profissional vigente (1993) e 

os Parâmetros do Assistente Social na Política de Assistência Social e na Saúde (2010). 

Diante do exposto, a temática é relevante para fomentar o aprofundamento acerca das 

novas demandas postas ao Serviço Social, face a cortes nos gastos públicos e restrição de 

direitos sociais no “Governo Temer”. A metodologia se deu através de pesquisa bibliográfica, 

somado a atuação profissional, a partir de uma perspectiva crítica, considerando as 

contradições da sociedade capitalista. A brevidade do texto, não permite aprofundar a 

discussão, portanto, discutiremos acerca da contribuição do assistente social na função de 

assessor técnico nos conselhos gestores. 
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A assessoria técnica do assistente social nos conselhos gestores  

 

A inserção dos assistentes sociais na dinâmica dos conselhos pode ser essencialmente 

política, enquanto conselheiro governamental, representando o poder executivo, ou não-

governamental, a sociedade civil. Pode exercer sua profissão como assessor técnico ou ainda 

como secretário executivo, como garante o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Isto 

é resultado da abertura progressiva desses espaços desde os anos 1980 e do seu 

reconhecimento como profissional qualificado para contribuir no fortalecimento da cidadania 

através de processos democráticos. 

Devido a seu processo formativo, o Assistente Social apresenta-se como um mediador 

dentre os diversos sujeitos, utilizando-se de estratégias para resolução diária das 

problemáticas vivenciadas pelos conselhos. Nosso desafio atual é o de construir uma prática 

de qualidade diante da desvalorização profissional ea falta de condições de trabalho, como 

também resistir às articulações políticas partidárias que existem nesses espaços. Proporcionar 

um canal de comunicação eficaz entre governo e sociedade civil, em prol do interesse coletivo 

eintervircom base nos princípios éticos fundamentais regulamentados pelo seu Código de 

Ética Profissional (1993). 

Segundo Neves et al (2012) o aumento dos Assistentes Sociais nos conselhos, explica-

se pelo fato do Assistente Social ter uma intervenção qualificada no aprimoramento das ações 

do conselho, porque possibilita um debate político e metodológico junto ao colegiado, que 

muitas vezes não consegue, devido às demandas imediatas, se apropriar das discussões de 

maneira profunda e crítica. 

Sem dúvida, o assistente social é um profissional habilitado para enfrentar os novos 
desafios que encontra nesse processo de propor, elaborar e executar políticas, 
programas e serviços no campo da iniciativa governamental, empresarial e/ou da 
sociedade civil organizada (SILVA, 2016, p. 22). 
 

Portanto, o profissional tem trabalhado na gestão documental e da informação, 

utilizando diversos instrumentos que possibilitam ampla divulgação, organização e 

sistematizações das ações do conselho no intuito de fortalecimento da rede e nas capacitações, 

assessoria às reuniões das comissões temáticas e do Colegiado, como também às 
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Organizações Não-Governamentais (ONGs), organização de conferências, na“Gestão dos 

sistemas de informação da rede suas e outros sistemas de informação” (CFESS, 

2011,p.15).Cada situação social a ser enfrentada requer do Assistente Social a utilização de 

diversos instrumentos em seu dia a dia: relatório de atividades, planejamento anualdo 

conselho, parecer técnico pós-realização de visitas institucionais, dos programas 

governamentais e nas ONGs. 

Em termos conclusivos, cabe ao Assistente Social na condição de assessor técnico ser 

um profissional criativo, proativo no exercício de suas habilidades e competências buscando o 

fortalecimento de uma gestão democrática junto a outros sujeitos que compõem a dinâmica do 

trabalho. Além de realizar articulações com outros setores da política pública no intuito de 

fortalecer a rede intersetorial, atuação esta que se configura como um conjunto de ações 

integradas, pautada na éticae compromisso com ousuário, sempre tentando romper com os 

entraves institucionais.  

Apesar das limitações expostas, é inegável a relevância do Assistente Social na 

maximização desses espaços, pois “tem potencialidade de formulador (a) e gestor (a) público 

(a) da política de Assistência Social” (CFESS, 2011,p. 23).Tem direção sociopolítica, com 

análise crítica da realidade comotambém a dimensão socioeducativa da profissão na 

perspectiva da emancipação. 
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Resumo - Durante o ano de 2016 o Estado brasileiro vivenciou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, 
ato encabeçado pelas elites nacionais aliadas aos representantes do grande capital internacional. A partir de 
então, forças conservadoras e reacionárias tomaram posse da condução do país. Esse movimento iniciou uma 
avalanche de ataques aos direitos conquistados pela classe trabalhadora. Para a categoria profissional das (os) 
assistentes sociais, que tem como lócus de atuação privilegiada, as políticas sociais, apreender esta conjuntura 
requer uma compreensão dialética da atualidade. Para tanto, fazer recorrências históricas, se constitui em um 
instrumento teórico de grande importância. Nessa seara, a presente pesquisa objetivou conhecer a Escola de 
Serviço Social de Pernambuco e a sua ligação com o Movimento de Cultura Popular na década de 1960. Para 
tanto, foi realizada pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica, utilizando-se como base de interpretação da 
realidade o método crítico-dialético, nas teses sobre a escola. Apesar da existência de um grande número de 
publicações sobre a história da profissão no Brasil, os resultados obtidos nos apresentaram elementos ainda 
desconhecidos, que repercutiram para a construção do Projeto Ético-Político profissional. Conclui-se que, apesar 
do momento histórico abordado contemplar uma escola que atuava nos moldes do Serviço Social tradicional, a 
ligação com o Movimento de Cultura Popular, contribuiu para a renovação crítica na profissão, e, dessa forma, 
para a construção do Projeto Ético-Politico do Serviço Social brasileiro. 
 

 

Introdução 

 

A partir da construção da monografia para a conclusão do curso de graduação em 

Serviço Social pela universidade Federal de Pernambuco - UFPE no ano de 2015, em que 

pesquisamos o seguinte tema: “Serviço Social e Religião: uma Análise sobre a Incidência de 

Conteúdos Religiosos nos Documentos da primeira Escola de Serviço Social em 

Pernambuco” percebemos a riqueza do material existente sobre a instituição. A partir de 

então, constatamos que, elementos relevantes para a história da profissão, tendo como 

ambiente a escola de Serviço Social de Pernambuco, possuíam poucas produções acadêmicas. 

Este fato nos sensibilizou para a continuação das pesquisas, arvorando assim, o 

fortalecimento do conhecimento sobre a trajetória da profissão em Pernambuco, uma vez que 

grande parte da produção científica sobre os fundamentos do Serviço Social concentraram-se 

nos eixos sul e sudeste do Brasil. 

Apesar da trajetória histórica da profissão ter sido ricamente abordada, através das 

inúmeras publicações sobre o assunto, as determinações sócio-históricas que se fizeram 

presentes no cenário pernambucano na década de 1960, e precipuamente, os elementos que 

favoreceram naquela época a uma possível interlocução com a vertente marxista ainda 

carecem de estudos e de pesquisas. A partir dessa constatação foi gerado o interesse nessa 

pesquisa. 
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Objetivo 

 

A presente pesquisa objetivou conhecer a Escola de Serviço Social de Pernambuco e a 

sua ligação com o Movimento de Cultura Popular na década de 1960.  

 

 

Metodologia 

 

Em conformidade com o objeto descrito, esse projeto foi realizado através de pesquisa 

qualitativa do tipo bibliográfica, utilizando-se como base para a interpretação da realidade o 

método crítico-dialético. Esse estudo, que teve o seu início com a construção do projeto de 

pesquisa, necessitou de um redirecionamento, pois, o nosso interesse era o de consultar o 

acervo da escola de Serviço Social que se encontra armazenado na Universidade Federal de 

Pernambuco. Infelizmente, por questões administrativas, o acesso ao material foi 

impossibilitado. A partir de então, concentramos nossa atenção nos seguintes materiais: 

1º - Trabalho de Conclusão de Curso de Zaira Ary, intitulado: “Uma experiência de educação 

popular: centro de cultura D. Olegarinha”, do ano de 1962.  

2º - Tese de Doutorado de Helena Padilha, intitulada: “História da Escola de Serviço Social 

de Pernambuco: uma Análise do Projeto Ideopolítico em Articulação com a Realidade 

Pernambucana e Brasileira dos Anos 30 a 70 do século XX”, de 2008;  

3º - Livros, textos, acervos digitais sobre a década de 1960; Escola de Serviço Social de 

Pernambuco; Movimento de Cultura Popular. 

 

 

 

Resultados e discussões 

 

A partir da parceriaentre a escola de Serviço Social de Pernambuco e o Movimento de 

Cultura Popular, vário elementos do materialismo dialético histórico foram desenvolvidos na 

década em tela. Esses, consoantes com o Projeto Ético-Político profissional. 
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Durante os anos 1950, a escola inicia um projeto de extensão denominado: Centro de 

Cultura e Ação Política. Dentre os seus docentes estava o professor Paulo Freire. As ações 

desenvolvidas nesse espaço resultaram em um contato mais aproximado com as demandas 

dos segmentos populares que produziram inquietações nos docentes e discentes da escola, que 

extrapolaram o mérito da doutrinação cristã. Os trabalhos desenvolvidos pela escola foram 

incorporados pelo MCP, emarcaram a vida e obra de Paulo Freire. 

Paulo Freire lecionava a disciplina de Pedagogia e Relações Humanas, e segundo 

Padilha (2008, p. 283-284) a partir dele deu-se uma primeira rachadura, embora leve, em 

relação aos princípios abstratos transcendentes presentes, iniciando-se as preocupações com a 

análise da realidade brasileira. Esse diálogo proposto pelo professor não se trata de uma 

relação inocente, romântica, entre oprimidos e opressores, mas: “o diálogo entre oprimidos e 

opressores para a superação da sua condição de oprimidos” (GADOTTI, 1981, apud FREIRE, 

1981, p. 13). E essa possibilidade se daria na organização de classe, na luta e na resistência 

contra o opressor, “portanto no conflito” (Ibid., 1981, p. 13). 

 

 

Conclusão 

 

Apesar de o momento histórico abordado contemplar uma escola que atuava nos 

moldes do Serviço Social tradicional, a ligação com o Movimento de Cultura Popular 

contribuiu para a renovação crítica na profissão, e, dessa forma, para a construção do Projeto 

Ético-Politico do Serviço Social brasileiro. 
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Introdução 

 

Este trabalho é fruto de ações interventivas realizadas pelo grupo de Serviço Social do 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET Saúde GraduaSUS, o qual conta 

com uma equipe multiprofissional de Assistentes Sociais, Psicóloga, Enfermeira, além de 

discentes do curso de Serviço Social. Que atua no fortalecimento da relação ensino-serviço-

comunidade, a partir da inserção de discentes nos serviços de saúde sob supervisão de 

preceptoras e tutor da equipe. As especificidades que neste trabalho se apresentam são 

produto de intervenções realizadas na Comunidade de Vila Contente, em Arapiraca. 

As ações que aqui trataremos são frutos de análises e estudos da realidade social de 

uma das comunidades atendida pela Unidade Básica de Saúde – UBS, 4º Centro, de 

Arapiraca. A área correspondente à Vila Contente (mais conhecida como Cabaré Velho) foi 

escolhida após a realização de visita domiciliar e institucional, além de diagnóstico feito pelo 

grupo o qual comprovou o elevado grau de vulnerabilidade e risco que vivem os usuários. 

Assim, as intervenções ocorreram em dois momentos. No primeiro momento a ação 

teve como objetoa necessidade de orientação sobre as causas e determinantes tanto das 

doenças diarréicas quanto das infecções respiratórias, que se dava por acúmulo e queima do 

lixo, e contaminação da água utilizada para consumo. Intitulada “Doenças diarréicas: reações 

e determinantes”, a primeira intervenção na comunidade ocorreu no dia 02 de Maio de 2017, 

às 09h, na ONG Casa de Caridade de Candomblé Ilê Axé Dará Xangô Oyá. Nesta, discutiu-se 

sobre a necessidade de higienizar, reservar e consumir adequadamente os alimentos, além de 

distribuição de Hipoclorito de Sódio; em relação ao lixo, foi orientado sobre a separação e 

destinação do lixo para a coleta, de forma adequada. 

A segunda intervenção teve como alvo uma demanda social relatada pela equipe 

profissional que atua naquele território, a ausência de participação das mulheres no grupo de 

planejamento familiar, que reflete à descontinuidade do grupo de Planejamento Familiar, até 

então em situação inativa, na UBS.A intervenção, intitulada “Planejamento Familiar: 

orientações sobre métodos contraceptivos”, ocorreu no dia 09 de maio de 2017, às 09h, na 
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ONG supracitada.Diante desta demanda a equipe do PET realizou palestras e orientações com 

objetivo de explicar o significado e a importância da participação dos usuários nas reuniões 

sobre Planejamento Familiar e com intuito de sensibilizá-los quanto ao uso de métodos 

tradicionais e modernos de contracepção. Bem como a distribuição de camisinhas femininas e 

masculinas e anticoncepcionais, ressaltando a importância dos cuidados à saúde.E, na 

oportunidade, salientar que todos podem adquirir os contraceptivos e reforço às orientações 

dadas na UBS, 4º Centro. 

 

 

Objetivo 

 

Geral 

 

Apresentar relato de experiência vivenciada pelo grupo PET Saúde GraduaSUS de Serviço 

Social na Vila Contente, em Arapiraca, Alagoas. 

 

Específicos 

 

 Apresentar a realidade da comunidade Vila Contente;  

 Apresentar os dados coletados na comunidade;  

 Relatar como se deram as intervenções realizadas; 

 Apresentar os resultados alcançados.  

 

 

 

 

Resultados e discussões 

 

Mediante os objetivos do PET Saúde GraduaSUS, que compreendem a inserção dos 

discentes nos serviços de saúde e permite que estes percebam a relação indissociável teoria-

prática, bem como aos do grupo que, alinham-se aos do Programa, se propôs à trabalhar na 
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comunidade de Vila Contente com intuito de levar melhorias para a qualidade de vida dos 

usuários e estimulá-los à serem assíduos nas reuniões e ações da UBS, pode-se concluir que 

alcançou-se o resultado pré-objetivado durante o planejamento da intervenção. 

O grupo criou um laço afetivo com a comunidade, através da metodologia 

participativa; realizou com êxito a intervenção sobre as demandas inicialmente apresentadas, 

pois os usuários aceitaram as orientações ofertadas e passaram a contribuir para a 

permanência do uso dos principais objetos utilizados nas ações (Hipoclorito de Sódio e 

Contraceptivos), e conquistou espaço e apoio dos atores envolvidos. 

 

 

Conclusão 

 

Portanto, diante da realidade social da comunidade, acompanhada por meio de 

pesquisa de campo e visitas domiciliares, aliadas a pesquisa bibliográfica qualitativa do 

material institucional da UBS, foi possível analisar os dados fornecidos pelas profissionais de 

saúde que atendem o território, e consolidar a pesquisa com a identificação, pela equipe do 

PET, de três demandas iniciais para intervenção. Quais sejam: alto índice de infecções 

respiratórias, e de doenças diarréicas; e a descontinuidade do grupo de Planejamento Familiar. 

Essas demandas foram abordadas, a partir de intervenções com palestras e debates, criando-se 

espaço para que os usuários apresentassem suas dúvidas e opiniões sobre o tema em questão. 
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A presente pesquisa problematiza a capacidade de resposta do Estado às expressões da 

questão social em Pernambuco, através da criação do Programa Novos Talentos, no período 

2007 a 2014, durante as gestões de Eduardo Henrique Accioly Campos, do PSB. O subprojeto 

compõe o projeto guarda-chuva intitulado: “Avaliação dos impactos sociais, econômicos e 

políticos dos programas de enfrentamento à Questão Social em Pernambuco”. A investigação 

tem como objetivo geral realizar avaliação política dos seus fundamentos, diretrizes e valores 

para desvendar sua intencionalidade.  

A metodologia da pesquisa versou em estudo por procedimentos de natureza 

exploratória e qualitativa do conteúdo, houve levantamento de referências e leituras dirigidas 

sobre os temas relacionados ao objeto da pesquisa, organização, análise documental, coleta e 

sistematização de dados secundários do Estado de Pernambuco no período estudado, sobre 

historicidade, âmbito de atuação, secretarias que estão articuladas, legislações que 

regulamentam o Programa, realização de visitas Institucionais a Secretaria do Estado 

(SEMPETQ) e Agência do Trabalho, bem como levantamentos de dados junto aos órgãos 

oficias de estatística como IBGE, CONDEPE/PE, SEPLAG etc. sobre os indicadores 

econômicos, sociais e políticos do final da gestão de Jarbas Vasconcelos até 2014 quando o 

governador Eduardo Campos deixou a pasta para se candidatar à Presidência da República.  

Além da contextualização dos dois governos de Eduardo Campos quando o Projeto foi 

executado, realizamos a sua caracterização, e empreendemos a avaliação política contrapondo 

o conteúdo de cada categoria contida nos documentos às perspectivas teóricas sobre a mesma 

categoria.  

A análise documental foi orientada pelas seguintes categorias temáticas: 1- 

fundamentos (Qualificação; Novos Talentos; Empreendedorismo; Trabalho Decente; Inclusão 

Social; Pobreza e Vulnerabilidade Social), 2- diretrizes (Promoção da qualificação social e 

profissional; Potencialização da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho decente e 

Redução da pobreza, discriminação e vulnerabilidade social), e 3- valores (Talento; 
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Capacitação; Trabalho e Aperfeiçoamento).Para cada uma das categorias temáticas 

apresentada acima, desvelamos sua concepção e/ou definição teórica de diversos autores para 

contrapor com a perspectiva que é descrita no Convênio de Cooperação Técnica Para a 

Capacitação e o Aperfeiçoamento Profissional entre a SEMPETQ e o Sistema S, implícita ou 

não.  

Dentre os resultados, salientamos: os fundamentos estão mais orientados para uma 

perspectiva neoliberal quando focaliza o Empreendedorismo e Novos Talentos e incentiva ou 

reforça a liberdade individual na solução dos problemas de sobrevivência; Potencialização da 

probabilidade de obtenção de emprego e trabalho decente e Redução da pobreza, 

discriminação e vulnerabilidade social) como diretrizes não resultaram em transformação ou 

melhoria do padrão de vida da população de forma automática e autônoma (Pereira, 

1968)como deixa transparente os dados sociais encontrados.  

Finalmente, os valores como Talento, quese refere a cada trabalhador desenvolver seu 

primeiro talento profissional, seja já na atividade profissional realizada, seja um talento novo 

a ser fomentado não a garantia de se materializar. O Programa Novos Talentos é programa 

governamental, desde 2011, e integra a Política Pública de Trabalho e Emprego. Pretende ser 

uma resposta pública ao desemprego/emprego por meio da qualificação/requalificação de 

trabalhadores adultos e jovens não inseridos ou a serem redirecionados no mercado de 

trabalho local. O PNT abrange todos os territórios do estado, os cursos oferecidos são nas 

áreas da metalurgia, comércio, serviços e acompanham as atividades econômicas do estado.  

A proposta do Programa acontece em contexto marcado por contradições nos 

discursos políticos e midiáticos que afirmam que indicadores econômicos eram pujantes e os 

indicadores sociais exangues, porém, a partir dos dados coletados, os indicadores econômicos 

eram tão exangues quantos os indicadores sociais.Às vezes as políticas/programas não 

estabelecem de forma precisa seus objetivos e intencionalidades, essa pluralidade do objetivo 

dificulta a materialização e operacionalização do referido Programa, pois múltiplos objetivos 

não indicando prioridade, torna difícil identificar se um objetivo em particular foi atingido 

(LIMA JUNIOR, 1978). No caso do PNT, existe essa pluralidade de objetivos, inibindo 

desvendar o seu real alcance das metas dentro desse aspecto.  
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Verifica – se que o Programa acompanha o mercado de trabalho atual, as principais 

atividades econômicas do estado, bem como, os empreendimentos em destaque do período 

abordado. 
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Resumo - O trabalho a seguir faz um breve apanhado a cerca da implementação de um novo programa 
socioassistencial a ser implementado no estado de Pernambuco; que foi inserido durante o governo de Michel 
Temer. O Programa Criança Feliz (PCF), tem o intuito de promover o desenvolvimento das crianças, e terá como 
eixo central as visitas domiciliares, que darão suporte e apoio aos responsáveis pelas crianças até completarem 
seis anos de idade, ou, até a criança atingir o resultado esperado pelo Ministério de Desenvolvimento Social 
(MDS). Trazendo a tona uma discussão importante a cerca de sua metodologia e a importância da 
intersetorialidade para o programa; tornando-se um grande desafio para a assistência do país, do estado e dos 
municípios. 
 
Palavras – chave:Criança. Assistência. Saúde. Intersetorialidade. 
 

 

Introdução 

 

Apresentaremos a seguir o Programa Criança Feliz (PCF), um programa criado em 

2016, implantado pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS); inserido em 

Pernambuco pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ), 

estando lotado na Secretaria Executiva de Assistência Social (SEASS). 

Atualmente a implantação do Programa Criança Feliz / Primeira Infância no Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). É um programa que está voltado para o 

desenvolvimento de crianças de zero a seis anos de idade; têm intuito de acompanhamento, 

monitoramento e apoio as crianças. O PCF tem como objetivo, instigar o desenvolvimento 

físico motor das crianças, o cognitivo, social e emocional afetivo das crianças na faixa etária 

de zero a seis anos de idade.  

Como citei no resumo, a discussão é que, o programa necessita realmente ser 

intersetorial, pois será fundamental a articulação com setores como a saúde, educação; 

principalmente a saúde, visto que, o PCF está totalmente voltado à saúde e o desenvolvimento 

da criança; cabendo aos profissionais da assistência estar interligados aos demais profissionais 

da saúde, fazendo com que, as crianças sejam assistidas de maneira correta. A 

intersetorialidade na educação será importante, pois traz a possibilidade do olhar voltado para 

as crianças também no seu ambiente de aprendizado.  

Objetivo 
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Inserir a intersetorialidade de maneira eficaz na coordenação e execução do PCF no 

estado de Pernambuco 

 

 

Metodologia 

 

O PCF foi implementado através do método Cuidados para o Desenvolvimento da 

Criança (CDC), que foi cedido ao Brasil pelo Fundo das Nações Unidas para Infância 

(Unicef) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Têm como eixo Central as visitas 

domiciliares, que serão realizadas por visitadores contratados nos municípios, as mesmas 

serão supervisionadas e terão como ponto de referência o Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) do território. 

 Aqui em Pernambuco o corpo gestor do programa encontrou algumas dificuldades na 

sua implantação; o questionamento até então se trata que, o programa deveria está inserido na 

saúde e não na assistência, pois o modelo apresentado e sugerido pelo corpo gestor do MDS 

tem caráter voltado para saúde. Considerando que passamos anos para conquistar a construção 

do modelo de assistência atual, torna-se de fato um grande desafio a implantação de um 

programa portador de uma metodologia divergente da que é usada há anos pela assistência 

brasileira.  

Como o PCF traz a intersetorialidade como eixo central do programa. A equipe estava 

buscando meios para se articular com os demais setores; a necessidade era de contratar 

profissionais da saúde, porém o recurso disponibilizado pelo MDS dificulta a contratação. 

A solução que foi encontrada pela equipe do PCF aqui em Pernambuco foi a de criar 

um comitê gestor com profissionais da Secretaria Executiva de Políticas para Criança e 

Juventude (SEPCJ) especializado na saúde, educação, nutrição de crianças; cabendo ao 

comitê poder decisório sobre as medidas a ser tomadas a cerca do PCF. 

 

 

 

Resultados e discussões 
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O PCF pertence a um leque das políticas públicas e sociais existentes na atualidade 

brasileira. As mesmas são estratégias criadas ou adaptadas pelos gestores brasileiros para 

conter o índice de desenvolvimento negativo do país, trazendo a tona questões sócio-

históricas impossíveis de ser apagadas em curto prazo. 

    Estudos evidenciaram que tudo que as crianças vivenciam durante a faixa etária de 

zero a seis anos de idade, terá reflexos durante a fase adulta; buscando então uma solução em 

longo prazo, pode concluir que, provavelmente os problemas de rompimentos de vínculos 

entre as famílias diminuirão no futuro. Porém, para alcançarmos esses resultados, será 

interessante que o programa seja implantado segundo as sugestões do MSD; considerando 

que, torna-se necessário alguns reajustes e adaptações do método CDC e da intersetorialidade. 

Com a criação do comitê gestor pela SEASS e a SEPCJ, torna possível a inserção da 

intersetorialidade eficiente, fazendo grande diferença nos resultados obtidos pelo programa 

em Pernambuco. 
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Reflexões sobre a importância da participação da sociedade nos espaços de controle 
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A Constituição de 1988 estabeleceu a participação da sociedade civil na gestão das 

políticas sociais inovando, dessa forma, a relação da sociedade com o Estado. A participação 

social é um dos princípios do Sistema Único de Saúde, um direito legalmente constituído na 

Lei 8.142 /1990 complementar a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990) a qual estabelece as 

instâncias colegiadas de participação: conferências e conselhos de saúde. Os conselhos de 

saúde são de caráter permanente e deliberativo, atuam na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros. Por sua vez, as conferências de saúde têm por objetivo analisar a 

conjuntura, os avanços e os desafios do SUS, e propor diretrizes para a formulação da política 

de saúde nos níveis correspondentes, com representação dos vários segmentos sociais. 

Podemos afirmar que a lei 8.142 ao definir a obrigatoriedade da criação das instâncias 

de controle social nas três esferas governamentais, radicalizou e ampliou os espaços de 

participação direta da sociedade civil nos rumos das políticas públicas, no qual os sujeitos 

podem apresentar suas demandas e interesses, orientando as ações do Estado para que este 

atenda tais anseios.  

Esse trabalho surgiu a partir da nossa aproximação e inserção nas reuniões do 

Conselho Distrital(V) de Saúde e na plenária microrregional 5.1 da Pré-conferência Municipal 

de Saúde do Recife, do presente ano. Durante este processo pudemos observar e inferir que 

esses espaços não são ocupados por boa parte dos cidadãos, que ao desconhecerem esse 

importante instrumento de participação, em seu cotidiano, concentram suas demandas através 

dos canais de ouvidoria, limitando sua participação a esta instância, por vias legais. 

Utilizamos a revisão bibliográfica a partir dos autores: Bravo (2007), Correia (2009), Escorel 

e Moreira (2012) e Raichelis (2009). 

Para Raichelis (2009, p.83) “os conselhos são canais importantes de participação 

coletiva e de criação de novas relações políticas entre governo e cidadãos, e, principalmente, 

de construção de um processo continuado de interlocução pública”. Esses mecanismos de 

controle social possibilitam o monitoramento, o controle e avaliação da gestão pública, e a 
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divulgação permanente em todas as mídias políticas, programas, dos direitos dos usuários e 

das ações desenvolvidas no SUS. 

Na atual conjuntura de recessão econômica e regressão dos direitos sociais, dos quais 

estão submetidos à lógica perversa neoliberal, as políticas sociais que deveriam ser as 

respostas públicas a este cenário, se dão a partir da focalização, privatização e 

mercantilização. Ao usar o discurso da crise econômica como a justificativa, na busca de 

consenso da sociedade, redefinem-se as políticas sociais, realiza-se o ajuste econômico e 

financeiro, etc. E é diante desse estado de coisas que se faz urgente fomentar o debate acerca 

desta temática tão relevante: a participação da sociedade nos espaços decisórios e de 

negociação. 

Para Correia (2009), se faz necessário o fortalecimento do projeto das classes 

subalternas nesses espaços para que sejam incorporados seus interesses ao Estado, pois 

historicamente os interesses das classes dominantes têm dirigido às ações deste. Desse modo, 

entendemos que esses espaços não são neutros, mas sim contraditórios, contendo interesses de 

projetos antagônicos do capital e do trabalho pela disputa do poder. A autora afirma que 

A partir da análise da relação Estado/sociedade em Gramsci, pode-se afirmar que o 
controle social não é do estado ou da sociedade civil, mas das classes sociais. Por 
isso é contraditório, pode ser de uma classe ou de outra, pois a sociedade civil, 
enquanto momento do Estado é um espaço de luta de classes pela disputa de poder 
(CORREIA, 2009, p. 116). 

Ressaltamos que de acordo com Correia (2009), estes espaços devem-se constituir 

espaços para expressão política das demandas e necessidades da classe trabalhadora, pela 

garantia de sua própria reprodução material, e estabelecer uma postura estratégica que se 

contrapõe aos interesses hegemonicamente dominantes, de controle dos selvagens interesses 

do capital, fomentando um processo de luta e conquista de direitos, de resistência à redução 

das políticas sociais, à sua privatização e mercantilização, e de pressão política e controle 

social por essa classe. 

Como nos afirma Bravo et al (2007), o estímulo a participação popular na construção 

de uma esfera pública democrática, reafirma-se o compromisso com as premissas do Projeto 

da Reforma Sanitária e busca-se efetivar o Sistema Único de Saúde (SUS). Considera-se 

relevante esse estudo para tornar público, visto que esses espaços devem estar pautados na 

luta e resistência a esses modelos neoliberais de gestão regulamentados, os quais tendem a 
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mercantilizar a saúde ao mesmo passo em que fragiliza esses canais de controle social em 

todas as suas projeções. 
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Rafaela Ribeiro Saraiva da Costa 

Na contemporaneidade o nosso projeto profissional se identifica pela sua vinculação orgânica 

com o projeto das classes subalternas. Isso se deu no Congresso da Virada (1979) em que o Serviço 

Social se vincula com a classe trabalhadora e rompe com princípios e valores psicologizantes, 

positivista, individualista e com as técnicas de caso, grupo e comunidade. Propondo a construção de 

um projeto profissional diferente do que foi proposto nas protoformas da profissão que tinha como 

interesse atender às demandas da classe dominante ajustando indivíduos, grupos e comunidades à 

ordem vigente. Somente com a incorporação da tradição marxista ao arcabouço teórico da profissão 

que os profissionais passam a defender princípios de liberdade, autonomia e democracia.  

“Não há dúvidas de que o projeto ético‐político do Serviço Social brasileiro está 
vinculado a um projeto de transformação da sociedade. Essa vinculação se dá pela 
própria exigência que a dimensão política da intervenção profissionalpõe. Ao 
atuarmos no movimento contraditório das classes, acabamos por imprimir uma 
direção social às nossas ações profissionais que favorecem a um ou a outro projeto 
societário. Nas diversas e variadas ações que efetuamos, como plantões de 
atendimento, salas de espera, processos de supervisão e/ou planejamento de serviços 
sociais, das ações mais simples às intervenções mais complexas do cotidiano 
profissional, nelas mesmas, embutimos determinada direção social entrelaçada por 
uma valoração ética específica.” (TEIXEIRA e BRAZ, pág. 5, 2009). 
 

Segundo Netto (1999) apud (Teixeira e Braz, 2009) os projetos profissionais podem 

ser definidos como sendo aqueles que definem a imagem da profissão, escolhem valores, 

delimitam objetivos e funções, formulam requisitos para o seu exercício, estabelecem normas 

de comportamento profissional, fornecem parâmetros para a relação com o usuário, com 

outros profissionais e com as instituições públicas ou privadas. Ou seja, a autoimagem da 

profissão está expressa em um conjunto de valores, diretrizes e princípios.  

Tomando como base essa definição podemos afirmar que o projeto ético-político do 

Serviço Social é composto pelos seguintes elementos constitutivos: explicitação de valores e 

princípios ético-político, matriz teórico-metodológico que embasa a sua prática, crítica ao 

sistema socioeconômico vigente e às lutas e manifestações políticas que a categoria vem 

acumulando durante o tempo.  

Esses quatro elementos se materializam na prática através: da produção de 

conhecimentos no interior da categoria que expressam as reflexões pertinentes ao fazer 

profissional e o pensamento crítico que propõe a transformação e superação da ordem social 

vigente em que o pensamento positivista e conservador já não dão conta do que está proposto 

pelo projeto profissional; das instâncias político-organizativas da profissão composta, 
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principalmente, pelo conjunto CEFESS/CRESS, ENESSO, DA’s e CA’s estudantis e 

sindicatos da categoria. Nesses espaços há a luta e defesa dos princípios propostos no código 

de ética e a construção coletiva e democrática do projeto ético-político, se constituindo como 

lugares de disputa onde prevalecem as diferenças e os pluralismos; da dimensão jurídico-

política da profissão que podem ser o aparato jurídico-político que diz respeito 

especificamente à profissão, como por exemplo, o Código de Ética Profissional, a Lei de 

Regulamentação da Profissão (Lei 8662/93) e as Novas Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Serviço Social, ou o aparato jurídico mais abrangente que legitimam o lugar e as atribuições 

do/a assistente social, além do que servem como balizas para o fazer profissional nos diversos 

setores das políticas sociais, como exemplo podemos citar, a Constituição Federal de 1988, a 

Lei Orgânica da Saúde, Lei Orgânica da Assistência Social e o Estatuto da Criança e 

Adolescente, vale ressaltar que, o Serviço Social teve um papel fundamental para a aquisição 

desses direitos sociais.  

Esses componentes são meios para a efetivação do projeto profissional, ou seja, a 

categoria planeja teologicamente a sua prática (projeto profissional) e utiliza desses meios 

para objetivar na prática. Essas relações são mediatizadas, mas podem contribuir para a 

afirmação do projeto de classe ao qual a categoria está vinculada.  Mas, vale ressaltar que, 

o/as assistentes sociais não serão os agentes que irão operar a emancipação humana porque 

esse é um projeto que deve ser conduzidos pelas classes e não por profissionais. O que as 

políticas sociais e o projeto ético-político materializam é a emancipação política que não 

deixa de ser uma contribuição importante para o projeto de sociedade da classe trabalhadora.  

 

Desafios éticos para os assistentes sociais 

 

O projeto ético-político do Serviço Social se materializa no cotidiano, no 

enfrentamento aos desafios éticos com que se deparam os assistentes sociais. Esses desafios 

exigem respostas competentes, que vão além das impostas pelos limites institucionais, que se 

movem numa direção contrária, com suas metas a atingir, suas próprias definições das 

relações e condições precárias de trabalho oferecidas – tais como salário insuficiente, parcos 

benefícios e estruturas de trabalho inadequadas, o que pode causar desmotivação ao 

profissional. É no espaço das instituições que o assistente social desenvolve suas habilidades e 
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competências, onde se condiciona o desafio de aplicar os princípios éticos sustentados pelo 

Código de Ética Profissional. E é no âmbito institucional que o profissional pode cair na 

abordagem moralista, quando as limitações e possibilidades impostas pela instituição negam o 

poder de escolha do usuário, impondo o que deve ou não ser feito no atendimento – o 

assistente social deve respeitar as escolhas do usuário, não podendo projetar o futuro deste, 

nem intervir na sua condição de liberdade, indo de encontro aos princípios éticos 

profissionais.  

O profissional de Serviço Social enfrenta diariamente condições estruturais precárias 

de trabalho, o que pode comprometer os resultados finais das ações interventivas, quando se 

vêem diante de salas que não garantem o sigilo profissional nas entrevistas e contatos com o 

usuário, conforme o que estipula o Código de Ética Profissional. Esta situação imposta pelo 

Estado – maior empregador dessa categoria – e pelo capital, solicita ações pragmáticas e 

imediatistas, não suficientes para suprir as demandas e que não favorecem a relação 

profissional-usuário, onde o sigilo e a clareza dos objetivos propostos são relevantes para que 

a liberdade de escolha e a privacidade dos usuários sejam respeitadas, assim como para que 

seja possível uma ação ética por parte do assistente social. Outra questão relacionada ás 

instituições e que aparentemente pode interferir negativamente no trabalho do assistente social 

é a garantia de que os serviços buscados pelo usuário sejam de qualidade, o que pode não ser 

do interesse do capital, que tem como lema a responsabilização do sujeito pela sua pobreza, 

pela desordem social e pelo não acesso à riqueza socialmente produzida, numa moralização 

da questão social. 

O profissional, filiado ao projeto ético-político hegemônico na categoria, deve 

compreender a verdadeira demanda do sujeito, pois nem sempre o que ele procura é a sua real 

necessidade, pois essas demandas são parte das necessidades de classe e ao assistente social 

cabe a necessidade do conhecimento da realidade identificando que são os sujeitos desse 

projeto. Daí o compromisso ético do assistente social em distinguir até onde o usuário deseja 

ir e como procurar os caminhos para a ação interventora. Para tanto, torna-se necessário o 

acompanhamento do caso pelo assistente social, avançando além da demanda imediata. 

Outro desafio ético do assistente social é que, chamado para intervir em situações de 

risco e vulnerabilidade social, nele está depositada a confiança e responsabilidade da resposta 

imediata, muitas vezes ultrapassando os limites reais da profissão, já que não depende do 
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assistente social a alteração do padrão político-econômico de determinada ordem societária. 

Uma intervenção em longo prazo, numa concepção de garantia de direitos, é bastante 

diferente da imediaticidade na resolução dos problemas.   

Muitos são os desafios do assistente social que se propõe a seguir os princípios éticos 

do Código de Ética Profissional. Que esses desafios estejam presentes nos debates desde o 

processo de formação dos cursos de graduação, sendo estes os primeiros contatos dos futuros 

assistentes sociais com os valores éticos profissionais. É relevante que os assistentes sociais 

articulem o conhecimento teórico, competência e compromisso ético, a fim de realizarem a 

mediação entre a singularidade e a universalidade, para assim alcançar a particularidade em 

que o sujeito está inserido, ou seja, conhecer a sua verdade dentro da totalidade da sociedade. 
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Os desafios ao assistente social que atua na Política de Previdência Social no contexto 

contemporâneo de Estado neoliberal 
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Danielle Menezes de Lima 65 
Mariana Semíramis da Silva 66 

Mayla Stella do Nascimento Ferreira 67 
 

Introdução 

 

No contexto contemporâneo de turbulência econômica e política que vivencia o país, 

evidencia-se o ataque à Seguridade Social, especialmente à Previdência Social. Os 

rebatimentos da crise do capital neste espaço de trabalho de assistentes sociais exigem que os 

profissionais aprofundem o entendimento crítico acerca da realidade dinâmica e contraditória 

em que estão inseridos e de sua própria intervenção técnico-operativa. Desta forma, a 

realização deste debate se faz de extrema importância, no sentido de entender e contribuir 

para o exercício profissional do assistente social comprometido com o projeto ético-político 

da profissão em meio a uma conjuntura controversa. 

 

 

Objetivo 

 

Refletir e debater acerca dos impactos da conjuntura neoliberal na política de 

Previdência Social e na atuação do serviço social neste campo. 

 

 

Resultados e discussões 

 

A previdência social brasileira, definida constitucionalmente como integrante da 

seguridade social, representa um importante campo de atuação para o serviço social. A 

atuação neste espaço sócio ocupacional, contextualizada historicamente, caminhou da 

intervenção assistencialista e funcional para o campo do direito social. Essa transição resultou 

de mobilizações em todo o país e se iniciou mais especificamente no final da década de 1980, 
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culminando na aprovação da Matriz Teórico Metodológica do Serviço Social do INSS em 

1994. Todavia, “com o avanço do projeto neoliberal e da lógica do capital financeiro, a 

previdência social ganha relevância e destaque na disputa do fundo público” (CFESS, 2011). 

A partir da década de 1990 ocorreram reformas estruturais destinadas à 

“modernização” do Estado, da produção e da economia, em detrimento dos direitos 

trabalhistas, de acordo com o dispositivo constitucional (CARTAXO & CABRAL, 2008). O 

discurso de inviabilidade financeira ou “déficit” da Previdência serviu como argumento e 

estratégia para as diversas reformas previdenciárias realizadas nos anos 1988, 2002 e 2003 – 

as duas primeiras no Governo Fernando Henrique Cardoso e a outra no Governo Lula – que 

tiveram o objetivo de reduzir o sistema público e conduzir a classe trabalhadora ao sistema 

privado de aposentadorias e pensões, abrindo caminhos para a privatização, ampliando, ainda, 

o tempo de trabalho e contribuição para se obter a aposentadoria (BOSCHETTI, 2009).  

A consolidação do neoliberalismo, em um cenário de ataque aos direitos sociais e 

aumento crescente do desemprego e da pobreza, trouxe rebatimentos para o serviço social 

previdenciário. O serviço social do INSS sofreu duros ataques, havendo diversas tentativas de 

desconstruir o projeto reunido na Matriz (1994), que culminou na Medida Provisória n° 

1.729/98, que extinguia o serviço social da Previdência (CARTAXO & CABRAL, 2008). 

A pretensão da Medida Provisória foi revertida devido à luta da categoria, articulada a 

seus órgãos representativos e aos da classe trabalhadora – sindicatos, conselhos, 

departamentos, escolas e faculdades de Serviço Social, ONGs, associações e movimentos 

sociais. Conforme Cartaxo & Cabral (2008), devido a negociações intermediadas pela Divisão 

do Serviço Social – INSS e pelo CFESS, que culminou na Emenda Supressiva, o serviço 

social na Lei foi mantido, todavia o exercício profissional foi esvaziado. O atual modelo de 

gestão do trabalho é marcado pelo autoritarismo e cumprimento de metas, que, se não 

atingidas, impactam na carga horária e no salário de profissionais, inclusive diminuição do 

valor das gratificações (CFESS, 2016). 

 

 

Conclusão 
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A luta do serviço social na política de previdência social é constante e em um pouco 

de mais de 70 anos na Previdência, os/as assistentes sociais, juntamente com importantes 

segmentos dos segurados e demais usuários do INSS, têm assumido um protagonismo de 

resistência e luta em defesa da garantia dos direitos previdenciários da população. Além disso, 

a luta de assistentes sociais na previdência tem se dado em defesa da autonomia profissional, 

condições técnicas e éticas de trabalho e ampliação do número de profissionais, com vistas a 

oferecer um serviço cada vez mais qualificado aos seus usuários. 
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Geiziane Silva Cotrim 

 

Introdução 

 

As últimas décadas da sociedade capitalista contemporânea têm sido marcadas por 

transformações no modo de produção capitalista, desenvolvimento do capital, assim como 

crises cíclicas e estruturais de acumulação. Como consequência, temos alterações nas relações 

sociais, sobretudo no que concerne ao mundo do trabalho. (TAVARES, 2004; ANTUNES 

2011). Com esta configuração, uma parcela da classe trabalhadora, numericamente superior, 

passa a atuar, cada vez mais, em diferentes modalidades de vínculos e condições de trabalho.   

  A categoria profissional de Catador de Material Reciclável assume função econômica 

e ambiental na sociedade, mas emblematicamente tem se desenvolvido no seio das 

contradições da sociedade capitalista. Levando em consideração o quantitativo de 

trabalhadores que assume esta função, como também a heterogeneidade que permeia este 

universo, este estudo objetiva analisar a ótica do Assistente Social frente ao trabalho dos 

catadores e catadoras em cooperativas de reciclagem, tendo em vista que o profissional de 

serviço social possui uma natureza investigativa que dispões de um arcabouço teórico-

metodológico sobre várias formas de manifestação das desigualdades e de sua vivência pelos 

sujeitos. 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Analisar a ótica do Assistente Social frente ao trabalho dos catadores e catadoras em 

cooperativas de reciclagem 

 

Métodos 
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Este estudo trata-se de uma revisão de literatura fundamentada no materialismo 

histórico dialético, pois este propicia o conhecimento teórico, que partindo da aparência, visa 

alcançar a essência do objeto. De acordo com Gil (2009): 

 [...] o método dialético fornece as bases para uma interpretação dinâmica e 
totalizante da realidade, uma vez que estabelece que os fatos sociais não possam ser 
entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas influências 
políticas, econômicas e culturais. (GIL 2009, p. 14). 
 

Foram consultados artigos na rede SciELO eGoogle Acadêmico que tratassem das 

temáticas: Trabalho na Contemporaneidade; Trabalho em Cooperativas de reciclagem; 

Serviço Social e Trabalho; e Relatório Nacional sobre situação social dos catadores e 

catadoras de material reciclável.  

 

 

Resultados e discussão 

 

Recorrendo às categorias sociais da mediação e totalidade, aliado ao arcabouço 

teórico-metodológico adquirido, dentre outros processos, o Assistente Social estará apto a 

romper com as análises unilaterais e ultrapassar a imediaticidade dos discursos e fatos. Com 

relação ao trabalho em cooperativas de reciclagem, de início é preciso compreender o seu 

surgimento e expansão que segundo Lima (2006), está diretamente relacionada com o 

aumento das formas de contratação flexíveis e com o crescimento do desemprego estrutural.  

Sabendo disso, ao se aproximar do universo empírico onde se situa os catadores e 

catadoras, é preciso transcender os discursos de ‘‘amigos do meio ambiente’’, 

‘‘sustentabilidade ambiental’’e ‘‘economia solidária’’ atribuídos/associados ao trabalho em 

cooperativas de reciclagem. É fundamental que se desvele a essência que permeia este 

universo, problematizando a temática a partir de condições objetivas.  

Atestando esta linha afirmativa, o estudo: Situação Social das Catadoras e dos 

Catadores de Material Reciclável e Reutilizável (IPEA, 2013) evidencia que a categoria 

profissional de catadores, além de ser fortemente heterogênea em termos de inserção no 

mundo do trabalho, constitui o elo mais vulnerável na cadeia de valor da reciclagem. 

Cavalcante e Franco (2007) enfatizam que esses trabalhadores/as encontram-se inseridos num 

ciclo econômico altamente rentável, mas não para eles. Estão expostos à contaminação por 
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produtos químicos, materiais perfurocortantes, animais mortos, e principalmente, 

desguarnecidos de qualquer direito social.  

Oato de coletarmateriais recicláveis expressa a perversidade das desigualdades sociais 

geradas pelo modo de produção capitalista camuflado pela ideologia de ‘‘preservação e 

conservação ambiental’’, sendo assim, é pouco discutido o emergir dessa atividade que tem 

alcançado, em sua maioria, mulheres, pardas e negras, de baixa escolaridade e de baixa 

cobertura previdenciária (IPEA, 2013). 

 Ao reciclar a mercadoria por meio de cooperativas, a indústria de reciclagem otimiza 

os gastos, pois não arca com os direitos sociais devido a inexistência de vínculos com os 

catadores/as, e também por se situam no âmbito da informalidade, em que sua atividade é 

caracterizada como ‘’empreendedorismo’’. Assim, o lucro é mantido ao comprar a força de 

trabalho disfarçada de compra de mercadoria. 

Desse modo, cabe ao Assistente Social estar atento às formas de inserção e 

desenvolvimento da força de trabalho em atividades econômicas, principalmente àquelas que 

vêm se ampliando de forma nitidamente exploratória e precária, das quais evidenciam as 

expressões e a própria reprodução da questão social como em cooperativas de reciclagem.  

 

 

Conclusão 

 

O trabalho em cooperativas de reciclagem se configura como espaços complexos e 

paradoxais. Em sua aparência visa promover a autonomia, bem como melhorar as condições 

de vida dos trabalhadores/as, no entanto, se situa numa lógica de exploração da força de 

trabalho sob condições precárias de grupos que já vivem em situação de vulnerabilidade 

social. Contradição esta que necessita da aproximação e investigação da realidade social pelo 

Assistente Social.  
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Reestruturação produtiva: um novo labor para a classe trabalhadora 
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Introdução 

 

O trabalho, elemento fundante para sobrevivência e desenvolvimento humano, ao 

longo da história sofreu várias transformações. Neste sentido, as estratégias de organização do 

trabalho, em grande medida foramresponsáveis por muitas dessas mudanças. A reestruturação 

produtiva, acabou se configurando como estratégia capitalista para acumulação do capital, 

acarretando em danosas consequências para a classe trabalhadora. Dotado de relevância 

teórico e prática, este artigo se configura como mais uma contribuição no tocante às 

discussões acerca da centralidade do trabalho nas relações sociais e na vida dos trabalhadores 

de maneira geral. 

 

Objetivo 

 

Analisar o processo de reestruturação produtiva e suas repercussões para a esfera do 

trabalho e para a classe trabalhadora. 

 

 

Capitalismo e modelos de produção 

 

O modo de produção capitalista surge ainda no interior do feudalismo, sua origem, 

abre um caminho inédito na história da humanidade. Podemos afirmar que o capitalismo é um 

sistema totalmente diferente dos anteriores, ele é um modo de produção que tem como base a 

propriedade privada dos meios de produção, sobretudo, um sistema econômico, político, 

cultural, social e ideológico. Com isso, sua lógica interfere em cada estrutura, isto é, as 

escolas, o Estado, o direito, as religiões, a igreja, a família e em todos os espaços públicos ou 

privados. 

Apontamos o capitalismo como um sistema diferente dos demais, porque ao contrário 

de todos os anteriores, que se sucumbia com crise, o capitalismo se adéqua a cada momento e 
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cria estratégias propícias a sua valoração; assim podemos apontar algumas das fases do 

capitalismo como: capitalismo mercantil, concorrencial, monopolista etc. No entanto, nos 

detemos a analisar o contexto contemporâneo do capital que se inicia na década de 70 do 

século XX. 

 

 

O processo de reestruturação produtiva e sua incidência na precarização do trabalho 

 

O contexto apresentado acima, se oriunda com a crise do chamado 

taylorismo/fordismo, momento a qual foram pensadas mudanças na estrutura da produção e 

organização da sociedade, isto é, o processo de reestruturação produtiva. Teixeira (1998 p. 73) 

aponta que “hoje, o capital revolucionou a sua estrutura produtiva ao ponto de tornar o 

trabalho vivo evanescente dentro da estrutura da produtiva da empresa”. Com isso, pode – se 

constatar que esse processo foi um labor para a classe trabalhadora. 

Esse labor se acentua por meio das metamorfoses ocorridas nesse período. Antunes 

(2015 p, 33) afirma que: “Foram tão intensas as modificações que se pode mesmo afirmar que 

a classe – que – vive – do – trabalho sofreu a mais aguda crise deste século”. O que 

chamamos de labor, se configura como um trabalho penoso e exaustivo, atividade 

extremamente explorada, e assim responsável pelo aumento da riqueza do burguês.  

 

 

Conclusão 

 

Com o advento do toyotismo, um modelo de produção que impõe a flexibilização do 

processo de trabalho e que tem como contribuinte, o aparatotecnológico, o que denominamos 

como a terceira revolução tecnológica, tem origemos contratos de trabalho flexíveis, 

subcontratação do trabalho, terceirização do trabalho, contrato temporário, ampliação do setor 

de serviço, intensificação da exploração e por fim, o pior e mais gritante problema: o 

desemprego estrutural, que com o advento informática, microeletrônica, automação, 

mecanização , robotização deveria tornar o trabalho livre e emancipado, com tempo livre e 

postos de trabalho para todos; no entanto,  tudo isso, foi ogrande responsávelpelo 



 
 

 

 321 

agravamento das mazelas sociais que rechaça uma gama de trabalhadores para a pobreza, 

prostituição, rua, lixões, adoecimento físico e mental, isto é, a década de 1970, com o advento 

do modelo de produção flexível, abre caminho para as mudanças devastadoras na vidada 

classe trabalhadora em escala global. 
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Trabalho e tempo livre: por uma vida cheia de sentido dentro e fora do trabalho 
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Introdução 
 

Como será apresentado, apreende - se que o trabalho é fundante do ser social, 

atividade que dávida e dignifica o homem. Portanto, cabe ressaltar a centralidade da discussão 

do tempo livre como elemento constitutivo de análise. O trabalho em apreço apresenta em 

linhas peculiares o contexto histórico e, em seguida, importantes estratégias de superação do 

atual modelo de produção que se arraiga na vida material e espiritual dos indivíduos, perante 

o exposto, estabelece-se a seguinte indagação: é possível haver uma vida cheia de sentido 

dentro e fora do trabalho no capitalismo contemporâneo? 

 

 
Objetivo 
 

 Analisara luta histórica da classe trabalhadora por tempo livre, apontando estratégias 

para o enfrentamento dessa expressão tão assoladora para a vida classe trabalhadora. 

 
 
O trabalho e a luta histórica da classe trabalhadora por tempo livre 
 
 

O trabalho numa perspectiva ontológica se configura na vida social como contributivo 

para o desenvolvimento do trabalhador, permitindo sua transformação, depois de objetivado, 

para que haja a modificação da natureza. Sendo assim, o trabalho cria e recria toda a raça 

humana. Segundo Marx (2016, p.211) 

 
O trabalho é um processo que participa o homem e a natureza, processo em que o 
ser humano, com a própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercambio 
material com a natureza [...] atuando assim sobre a natureza externa e modificando-
a, ao mesmo tempo modifica a sua natureza. 
 

O trabalho é uma atividade crucial para a sobrevivência humana, sem essa atividade o 

mundo se resumiria a ócio, ou melhor, sem ela a vida não se efetivaria, o ser humano por sua 

vez não teria se transformado, e se ainda assim o tivesse, viveríamos em uma profunda 

depressão, pois, a vida não teria nenhum sentido. Portanto, apreende-se que; o trabalho é bom, 

nos transforma, traz saúde, proporciona vida e dignidade ao homem, fazendo-o se reconhecer 
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como tal, isto é, o trabalho é o fundamento humano. Entretanto, cabe acentuar que no sistema 

de produção em que vivemos perdem-se todos esses benefícios e o trabalho se traveste de 

todo tipo de violência, arbitrariedade, alienação e exploração. 

A luta por tempo livre é protagonista naspautas da classe trabalhadora. A revolução 

industrial, consolidada no século XVIII, foi um momento de grande feito para história. No 

entanto, o que era trazer liberdade,Huberman (1974, p. 189) afirma que “As máquinas, que 

poderia ter tornado mais leve o trabalho, na realidade o fizeram pior.” 

No modelo de produção capitalista, não podemos pensar em nenhuma das suas fases, 

em tempo com ociosidade, pois o trabalho associado, coletivo e livre não se efetiva, assim 

poderia ser, mas sobre a estrutura em que vivemos, o trabalho excedente é o responsável pela 

acumulação da riqueza do capitalista.  Hoje na contemporaneidade, não seria diferente; com a 

revolução industrial, tecnológica e o surgimento da informática, robótica, automação e todas 

as mudanças no mundo do trabalho, poderíamos pensar na produção de bens materiais para 

satisfação de todos as necessidades objetivas e subjetivas do indivíduo, mas como pensar em 

uma vida cheia de sentido para o trabalho seas barreiras da exploração, alienação, trabalho 

assalariado, fetichização, coisificação etc., se perpetuam interferindo na vida material e 

espiritual do ser social.Antunes(2015. p. 133) aponta que: [...] “Uma vida cheia de sentido 

fora do trabalho supõe uma vida dotada de sentido dentro do trabalho. [...] uma vida 

desprovida de sentido no trabalho e incompatível com uma vida cheia de sentido fora do 

trabalho”. 

 

 

Conclusão  

 

Desta forma, só podemos pensar em vidas emancipadas humanamente, e cheias de 

sentido, se o paradigma do sistema capitalista for superado, pois as estratégias criadas por 

este, em momento algum permitirá que os trabalhadores sejam seres responsáveis, autônomos 

e racionais, isto é, que o ser seja ético, pois diante do que se presencia em toda história do 

capitalismo, em cada fase, em cada momento de criação e recriação do sistema, os 

trabalhadores sempre são tratados como seres desprovidos dos bens materiais produzidos por 

eles mesmos. 
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Introdução 
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As Políticas sociais historicamente se constituem como importante instrumento para a 

melhoria de vida da população. Entretanto, na atualidade sob o prisma da hegemonia 

neoliberal, a política social tem sido brutalmente restringida. Em decorrência disso, o 

surgimento e acirramento de “novas” expressões da questão social intensificam-se, deixando a 

margem uma gama de indivíduos desprovidos de direitos. Nesse sentido, o presente artigo ao 

inclinar-se sobre a conjuntura atual que compõe o mundo das políticas sociais, estabelece a 

seguinte pergunta: é possível haver universalização das políticas sociais frente ao paradigma 

neoliberal? 

 

 

Objetivo 

 

Analisar como se constitui as políticas públicas no contexto neoliberal e sua 

contribuição para o acirramento das expressões das questões sociais 

 

 

Historicidade e atualidade das políticas sociais frente ao paradigma neoliberal 

 

As políticas sociais, garantidas numa série de arcabouço legais, nem sempre foram 

enxergadas desta forma. Sobre isso, o processo histórico de desenvolvimento das políticas 

sociais aponta as muitas modificações que elas sofreram. Ainda que para muitas vertentes as 

políticas de corte social não tiveram surgimento em um período especifico, apreende-se que 

sua universalização (emergida de fatores como o advento da revolução industrial, a luta da 

classe trabalhadora e a intervenção estatal deu-se a partir da transição do chamado capitalismo 

concorrencial para o monopolista). (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Na Europa, sobretudo na Inglaterra diante de extensa exploração sofrida, a luta dos 

trabalhadores por melhores condições de trabalho e vida fizeram emergir leis protetivas que 

posteriormente generalizaram-se em demais países. Desta forma, o enfrentamento dos 

trabalhadores se configurou como processo crucial no que se refere àconquista de direitos 

sociais. Mesmo sem atingir os fundamentos do sistema capitalista, tais aquisições foram 
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imprescindíveis ao fomentarem precedentes para lógica do capital. No que tange ao Brasil, o 

desenvolvimento das políticas sociais também sofreu transformações. Da colônia ao império, 

a exemplo da irmandade da misericórdia e da roda dos expostos apreende-se o caráter 

caritativo e filantrópico das primeiras ações da proteção social.  

O processo de urbanização e o acirramento da questão social, na primeira metade do 

século XX, acabaram por emergir intensas mobilizações da classe trabalhadora. Nesse 

sentido, as criações de leis como as caixas de aposentadorias e pensões, do seguro 

desemprego e de outras legislações protetivas, ao passo que se constituíram como avanços no 

campo do direito também corroboravam com a atenuação do movimento dos trabalhadores. 

Durante o processo de ditadura militar os desdobramentos das instalações das políticas que 

regulamentaram a relação capital/trabalho, em linhas gerais objetivaram a contenção das 

massas. No que se refere ao momento de redemocratização, se por um lado a constituição 

federal de 1988 reconheceu o princípio da seguridade social, por outro a intensificação do 

paradigma neoliberal legitimou o desmantelamento dos avanços conquistados. 

 

 

Conclusão 

 

Os ideais neoliberais, intensificados nos anos 1990 no país, ao defender princípio 

como estado mínimo e individualismo, evidenciou a lógica dos mínimos sociais. Permeada 

pela contrarreforma estatal, a questão social na atualidade aponta para os constantes 

agravamentos das desigualdades sociais e nesse sentido, “a velha questão social 

metamorfoseia – se, assumindo novas roupagens”. Yamamoto (2014, p 114). Seja no âmbito 

nacional ou internacional, é notório que os sujeitos sociais historicamente estigmatizados da 

sociedade são brutalmente assoados pelo acirramento das mazelas emergidas da questão 

social. Altos índices de pobreza, desemprego, violência, analfabetismo, precarização do 

trabalho, entre outras expressões denotam que o fomento de políticas sociais focalistas e a 

recessão dessas são fatores cruciais para intensificação das desigualdades entre a população. 

Na atualidade, a incompatibilidade estrutural do alcance universal das políticas sociais frente 

ao ideário e medidas neoliberais não se efetiva. Tal afirmativa se evidencia a disparidade entre 

a produção e compartilhamento das riquezas produzidas. 



 
 

 

 327 

 

 

Referências 

 

BEHRING, Elaine; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: Fundamentos e História. São 
Paulo: Cortez, 2011. 
YAMAMOTO, Marilda Vilela. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche: Capital 
Financeiro, Trabalho e Questão Social. São Paulo: Cortez, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intensificação do trabalho, suas implicações, e o Serviço Social 

 

Jaidete de Oliveira Correia 
Débora da Silva Pereira 

Joeny Alves de Souza 
Glaucineth Cavalcante de Albuquerque Lima 

 



 
 

 

 328 

Resumo - O presente trabalho analisa o sistema capitalista que ao longo das suas permanentes reatualizações cria 
estratégias e formas de produzir mercadorias que intensificam o trabalho e potencializam a sua exploração. Essa 
intensificação resulta na precarização do trabalho em retração dos direitos historicamente conquistados pelos 
trabalhadores. Os efeitos dessa ofensiva capitalista materializam-se no desemprego, na flexibilização das 
relações de trabalho, na informalidade e na precarização do trabalho. A contribuição do profissional do Serviço 
Social nesse processo se materializa a partir do conhecimento dos direitos e, consequentemente, da sua 
efetivação. 
 
Palavras-chave: Capitalismo. Precarização. Flexibilização; Serviço Social. 
 
 

A reestruturação do capital, acompanhada da introdução de novos meios tecnológicos, 

desencadeia uma série de consequências que afetam os trabalhadores no processo de trabalho, 

nas condições de trabalho, bem como na sua vida. É exigida por parte das empresas a 

chamada competência, a mercantilização das relações de trabalho e, a competição acirrada 

entre pares. Este cenário acarreta em um novo perfil do trabalhador.  Nesse sentido, 

nosso objetivo é identificarmos qual o novo perfil exigido no nível de formação e qualificação 

para o trabalho, haja vista que as transformações no mundo do trabalho passam a decretar um 

trabalho marcado pelo cumprimento de metas, o que gera a concorrência entre os próprios 

trabalhadores. Nosso trabalho é fruto de leituras de uma revisão de literatura bibliográfica. 

Como forma de aumentar a sua lucratividade, o sistema capitalista utilizou-se de 

mecanismos de extração da mais-valia que se configuraram como objetivo da acumulação, 

mecanismos estes que acabaram produzindo elevados níveis de exploração do trabalhador. 

Com a reestruturação do capital o processo de trabalho se modificou e introduziu uma nova 

organização na sua gestão e no modo de produzir, baseado na tecnologia da informática e da 

robótica, essa nova gestão do trabalho decreta os vencimentos a partir das avaliações por 

produção, criando um clima de instabilidade marcado pelas demissões, pela precarização dos 

vínculos trabalhistas e pela eliminação dos direitos (LOURENÇO, 2016). 

Os efeitos desse novo processo materializam-se no desemprego, na flexibilização das 

relações de trabalho, na informalidade e na precarização do trabalho, podendo produzir a 

violência moral, ética, política, física e psíquica do trabalhador. A condição para a sua 

materialização é dada pela instabilidade, insegurança, intensificação dos ritmos, extensão da 

jornada de trabalho, fragmentação de classe e a concorrência entre os próprios trabalhadores. 

O desemprego estrutural é o subproduto mais evidente desta globalização excludente calcada 

na reestruturação produtiva (LOURENÇO, 2016), favorece a competitividade e competência 

criando um universo psicológico e moral de adaptação às condições de trabalho postas, visto 
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que aqueles que estão empregados correm o risco de desemprega-se. É justamente o medo do 

desemprego que justifica a aceitação do trabalhador as formas mais diversas de exploração, 

submetendo-se ao trabalho terceirizado e precário. 

Atualmente, o Brasil sob o governo do presidente Michel Temer dar ênfase 

precarização do trabalho, por meio de ajustes que atendem as necessidades do capital e que 

por outro lado acabam destruindo as conquistas sociais, contribuindo para a degradação da 

vida do trabalhador. Precarização está que passa a ser garantida em lei, gerando uma 

rotatividade entre trabalhadores, aumentando os índices de acidentes e adoecimento, 

favorecendo ainda as formas de contratações isentando os empregadores de suas obrigações 

trabalhistas, sobretudo porque esses trabalhadores terceirizados são menos remunerados e não 

possuem estabilidade no emprego.  

O Serviço Social atua de forma interventiva. O assistente social transforma as 

necessidades sociais em demandas profissionais, estas, reportadas ao projeto ético-político e 

teórico-metodológico da profissão. Esse agravamento de tais condições de trabalho atinge o 

trabalhador, sendo umas das expressões da questão social que constitui a matéria-prima ou 

objeto do trabalho profissional do assistente social. As expressões da precarização do trabalho 

e das relações de emprego na contemporaneidade configuram-se como um traço da 

universalidade do modo de produção capitalista. As condições de trabalho dos assistentes 

sociais são profundamente atingidas pelas determinações da precarização do trabalho e sua 

autonomia torna-se limitada. Estamos vivendo uma regressão de direitos e de desmonte do 

sistema público de proteção social, por isso, se faz necessário esclarecer e conscientizar os 

trabalhadores e trabalhadoras que seus direitos devem ser cumpridos. 
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Resumo - O presente artigo será abordado a respeito da função social da terceirização, suas implicações e 
problemáticas atingindo diretamente a classe trabalhadora. Este novo modelo empregatício impacta no mundo do 
trabalho – no que concerne à retirada de direitos trabalhistas historicamente conquistados e promove a 
precariedade das relações de trabalho; enfatizando interesses do capital financeiro para a manutenção do capital 
com a falácia de aquecimento da economia, geração de novos empregos, obtendo por finalidade um determinado 
mecanismo de redução de custos na produção - sem a inclusão de direitos trabalhistas, em outras palavras uma 
escravidão moderna mascarada. Para compor o nosso estudo, foram utilizadas bibliografias de autores 
importantes para o Serviço Social, que dará um respaldo contundente no tema proposto, desta forma 
esclarecendo os reais motivos da terceirização, desdobrando-se nos seus impactos, refletindo o cenário político e 
econômico em que o Brasil se encontra, ademais, o direito fundamental do trabalhador pautado na dignidade 
humana. 
 
Palavras- chave: Capitalismo. Precarização. Questão Social. Terceirização. 
 
 

Introdução 

 

A relação capital/trabalho sempre teve como essência a exploração do homem pelo 

homem em todos os modos de produção a partir da propriedade privada. Com o 

desenvolvimento do modo de produção, a exploração através do trabalho agravou-se, novas 

expressões da Questão Social surgiram numa “superexploração do trabalho pelo capital”, 

onde a atual conjuntura do cenário brasileiro tem nitidamente a ofensiva do capital no que diz 

respeito à retirada de direitos dos trabalhadores, bem como a reforma das leis trabalhistas que 

interferem na relação do trabalho das classes sociais, atingindo diretamente a classe 

trabalhadora, esta, que depende unicamente da venda da sua força de trabalho para sobreviver.  

O capitalismo se reinventa para buscar saídas das fissuras que produz 

compulsoriamente, no entanto sem alterar a sua base e o seu principal objetivo; o lucro, desse 

modo, surgem novas interações comerciais intensificadas entre os países centrais, uma nova 

circulação de comércio globalizado impactando na esfera da produção, desencadeando novas 

formas de controle, alterações no proletariado, enquadramento da força de trabalho e espaços 

produtivos desconhecidos. Esse novo mundo resulta da ofensiva do capital sobre o trabalho, 

                                                           
68 Acadêmicos do Curso de Bacharelado em Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Atuam 
no Projeto de Extensão Pet Saúde GraduaSUS. 
 
69Acadêmica do Curso de Bacharelado em Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Atua 
como Bolsista do Projeto de Extensão Pet Nesal. 



 
 

 

 332 

significando uma regressão social. A ordem do capital passou a ser reconhecida como a 

ordem do desemprego e da informalidade, a classe trabalhadora é afetada por diferenciações, 

divisões, cortes e recomposições, seguindo os passos de uma nova divisão social e técnica do 

trabalho.  

Sendo as principais categorias afetadas com a terceirização o trabalho domiciliar, as 

empresas fornecedoras de componentes e peças, as empresas de prestação de serviços, as 

empresas ou trabalhadores autônomos em áreas centrais, as cooperativas, o trabalho 

temporário. Em média um trabalhador terceirizado trabalha três horas a mais por semana e 

ganha 27% a menos que um empregado direto, a generalização da terceirização provoca para 

toda a economia e a sociedade, uma gravíssima lesão social de direitos sociais, trabalhistas e 

previdenciários no país. 

Para tanto, a intenção mascarada dessas formas de terceirização é contratar empresas 

especializadas para alguma atividade requerida, porém, com finalidade em ter a mesma 

qualidade de um trabalhador direto com uma redução de custos, desresponsabilizando a 

empresa contratante de qualquer relação com o terceirizado. Com a flexibilização há uma 

imposição ao trabalhador a extensas e intensas jornadas de trabalho (mais-valia relativa 

combinada com mais-valia absoluta), redução salarial, alto nível de 

periculosidade/insalubridade sem as devidas proteções e precauções, expondo o trabalhador a 

altos índices de acidentes e doenças ocupacionais, a rotatividade em empregos e a 

instabilidade. Em contrapartida a flexibilidade trás aos capitalistas a liberdade de despedir o 

trabalhador sem penalidades e quando lhe for conveniente; paga salários mais baixos, divide a 

jornada de trabalho de acordo com a sua necessidade; destina parte de suas atividades a 

empresas externas e contrata trabalhadores temporários. 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Evidenciar o quanto a terceirização impacta no mundo do trabalho. Demonstrando que 

a vida dos trabalhadores sofre impactos como: aumento da jornada de trabalho, diminuição de 
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salários, exclusão de direitos trabalhistas e fragmentação das categorias, dificultando deste 

modo, a existência de uma consciência coletiva e da continuidade das atividades sindicais que 

são de extrema relevância para a luta da classe trabalhadora. 

 

Metodologia 

 

Para compor o nosso estudo, foram utilizadas bibliografias de autores importantes para 

o Serviço Social que dará um respaldo contundente no tema proposto. Desta forma, as fontes 

bibliográficas possibilitaram o esclarecimento dos reais motivos da terceirização, bem como o 

desdobramento dos impactos na vida da classe trabalhadora. 

 

 

Discussão/resultados 

 

Como resultado, podemos visualizar a atual conjuntura brasileira frente às retiradas de 

direitos da classe trabalhadora, com ofensiva na esfera do trabalho para a reforma trabalhista, 

legalizando assim este tipo de trabalho. 

 

 

Conclusão 

 

Portanto, a terceirização tornou-se conveniente para a classe dominante, retrocedendo 

muitas conquistas trabalhistas a favor da acumulação do capital e a manutenção dos mesmos, 

a precarização do trabalho, o retrocesso de direito, a instabilidade do trabalhador são 

processos dessa nova estrutura do capital que para estancar as crises cíclicas e crise estrutural 

do capital, esta segunda que afeta todo o globo, procuram mecanismos de redução de custos 

para aumentar a economia, prejudicando com essas alterações somente a classe trabalhadora. 
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Elaine Albuquerque de França Monteiro70 
 
 
Resumo - O presente estudo visa contribuir para a discussão sobre o Terceiro Setor na atualidade e suas 
implicações ao Serviço Social, buscando compreende-lo como uma estratégia do capital que reforça o modo 
como o Estado e a burguesia historicamente têm respondido àsexpressões da “questão social”: com a caridade, o 
clientelismo, o patrimonialismo. Evidenciando assim que, muito embora o “terceiro setor” tenha se fortalecido a 
partir da década de 1990, representando a refilantropização da “questão social”, responder as demandas da classe 
trabalhadora com o viés conservador sempre fez parte da história do país. 
 
Palavras-chave: Serviço Social. “Terceiro Setor”. Refilantropização da “questão social”.  
 
 
Introdução  
 

Historicamente as expressões da “questão social” no Brasil, que representam uma 

“arena de lutas políticas e culturais contra as desigualdades socialmente produzidas” 

(IAMAMOTO, 2013, p. 230), que evidenciam as contradições entre capital e trabalho, vêm 

sendo respondidas com bases nos interesses privados, representando o que Gramsci (apud 

Josiane, 2012) denomina “Revolução Passiva”, onde as “classes dominantes operam, quase 

sempre pela via do Estado e burlando os mecanismos democráticos instituídos” (SANTOS, 

2012, p. 113). 

Com a Constituição Federal de 1988, o Brasil conforme Mondaini (2007) torna-se 

avançado no “legal”, mas no “real” um país que vive às margens das conquistas obtidas, tendo 

em vista que a partir da década de 1990 adere à agenda neoliberal, “a ação sociorreguladora 

do Estado se retrai pulverizando os meios de atendimento às necessidades sociais dos 

trabalhadores entre organizações privadas mercantis e não mercantis” (MOTA, 2009, p. 09). 

O “terceiro setor” se afirma no país com o discurso ideológico da “solidariedade social”, 

acentuando e retornando práticas filantrópicas, clientelistas e focalizadas na pobreza. 

“abalando sensivelmente a utopia nacional de instituir, pela primeira vez, um regime de bem 

estar social” (PEREIRA, 2012, p. 737). 

 
 
Objetivo 
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Colaborar com a evidenciação da continuidade do “terceiro setor” como uma manobra 

do capital em desresponsabilizar o Estado no enfrentamento às desigualdades produzidas pelo 

Modo de Produção Capitalista, compreendendo-o como uma estratégia histórica da burguesia 

brasileira, demonstrando suas implicações ao Serviço Social.  

 
 
Metodologia  
 

Levantamento bibliográfico, elucidado pelos fundamentos da teoria social crítica 

marxiana, tendo em vista à perspectiva de aproximações sucessivas a realidade. Conforme 

Fonseca (2002) a pesquisa bibliográfica consiste no levantamento de referenciais teóricos já 

analisados, dessa forma foram utilizados os clássicos do Serviço Social e a análise dos anais 

publicados no 15º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais.  

 
 
Resultados e discussões  
 

A década de 1990 no Brasil, segundo Amaral e Cesar (2009), é marcada pelas 

privatizações, fusões empresariais, flexibilização e terceirização, afetando a classe 

trabalhadora e o fazer profissional do Serviço Social. A partir da desresponsabilização do 

Estado, recai ao “terceiro setor”, espaço que situasse “ao lado do Estado (público) e Mercado 

(privado), no qual são incluídas entidades distintas como ONGs, fundações empresariais, 

instituições filantrópicas e atividades do voluntariado” (ALENCAR, 2009, p. 08).  

Conforme Maria da Glória Gohn (apud Figueiró, 2001) utilizando-se de lógicas 

instrumentais racionais e mercadológicas, tal setor vem dando continuidade a práticas 

tradicionais da caridade e da filantropia, requisitando dos profissionais práticas doutrinadoras, 

baseada na ajuda, próprias do conservadorismo, tencionando assim a atuação profissional 

pautada no Projeto Ético Político, pautado da emancipação humana.  

Foram analisados seis anais submetidos no 15º Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais, apenas dois falavam especificamente sobre o “terceiro setor”, porém todos 

evidenciam que: 1)no âmbito privado as contradições se acentuam, requerendo profissionais 

que possam ir além do fenômeno aparente; 2)“nos debates profissionais, nas reflexões sobre o 

trabalho do Assistente Social [...] estamos precisando construir respostas que legitimem essas 
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ações, para que os profissionais ai inseridos se sintam parte dessa profissão” (SOUZA, CBAS, 

2016).Ou seja, no atual contexto político e econômico em que se encontra o Brasil é de suma 

importância dar mais ênfase as discussões do fazer profissional no âmbito privado no geral, 

tendo em vista o fortalecimento do atual Projeto Ético Político do Serviço Social.   
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Resumo - Este trabalho originou-se de um estudo bibliográfico, tendo como objetivo analisar as inflexões do 
governo Temer para as Políticas Sociais diante do desmonte dos direitos sociais e trabalhistas e seus influxos 
para o campo do Serviço Social.  Avalia-se o momento atual como uma retoma da lógica das privatizações e 
intensificação do discurso do Estado Mínimo.  
 
Palavras-chave: Reformas. Serviço Social. Política Social. 
 
 

 

Introdução 

 

A relevância do estudo justifica-se pelo momento político e ideológico das expressões 

da questão social que é refletida na Política Social brasileira e no Serviço Social. A 

Constituição Federal de 1988 garantiu uma nova gestão das Políticas Sociais via Estado. 

Porém, nos anos 1990, o Brasil sofre a ofensiva neoliberal que trouxe um conjunto de 

medidas que afetou profundamente as Políticas Sociais com a privatização, flexibilização, 

focalização, parceria com as Organizações Não Governamentais (ONGs) e um Estado mínimo 

na área social.  Nos anos 2000, se vivenciou no Governo de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma 

VanaRousself (2003-2016), uma forte ideologia neodesenvolvimentista, que significou uma 

nova roupagem do neoliberalismo com vistas para a população em extrema pobreza e pobreza 
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no país, no intuito de aliar o desenvolvimento econômico ao social sem mexer na estrutura 

política econômica, conforme Mota (2012).   

No atual governo de Michel Miguel Elias Temer Lulia (2016-) surgi inquietações 

devidoaos desmontes dos direitos sociais. Desse modo, será abordado no ponto a seguir um 

panorama geral sobre os impactos das reformas dos direitos sociais e seus rebatimentos parao 

Serviço Social, e suas consequências negativas para todo o país, em especial para a classe-

que-vive-do-trabalho e das políticas sociais. 

 

Reformas no governo Temer: impactos nas políticas sociais e seus influxos para o 

Serviço Social 

 

Avaliar a ação do Estado no trato das Políticas Sociais atualmente tornou-se um 

desafio. O governo Temer iniciou seu mandato fundando ministérios estratégicos na 

perspectiva da inclusão e dos direitos sociais. Também unificou outros, como foi o caso do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). 

Em pouco tempo no poder, Temer facilitou a “PEC 241/2016” que cortou os gastos 

sociais (saúde, educação e assistência social) por 20 anos sem a mínima negociação junto à 

classe trabalhadora, mostrando seu caráter antidemocrático e com um discurso conservador de 

que a crise é derivada dos gastos sociais, não apontando a corrupção (histórica) que se 

expressa no país.  Atualmente o Estado unilateralmente “[...] está talhado estruturalmente para 

funcionar conforme o capital” (MASCARO, 2015, p. 24).  Os impactos negativos rebatem 

diretamente no trabalho do Assistente Social, tendo em vista que o Estado é seu maior 

empregador e o profissional é executor e formulador das políticas sociais, quanto instrumento 

de enfrentamento da “questão social”.  Com o corte nos gastos, as condições de trabalho, 

ficam ainda mais precárias. 

O programa de governo “Uma ponte para o futuro”, de Temer, “[...] destina-se a 

preservar a economia brasileira e tornar viável o seu desenvolvimento, devolvendo ao Estado 

a capacidade de executar políticas sociais que combatam efetivamente a pobreza e criem 

oportunidades para todos” (PMDB, 2015, p. 2). No entanto, nota-se o foco de preservar a 

economia brasileira, pois, o que se apresenta são medidas concretas para o processo de 

fragilização do maior Programa de Transferência de Renda (PTR) em seus programas e 
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benefícios. Começou por exigir uma maior fiscalização para a condição socioeconômica da 

população usuária, o famoso “pente fino” ou “processo de atualização” (no Programa Bolsa 

Família e Benefício de Prestação Continuada), cabendo ao profissional de Serviço Social a 

missão de redução do público beneficiado pelos PTRs. 

O que se apresenta é um discurso de um ajuste duradouro que consiste na defesa de 

um tripé para “[...] redução estrutural das despesas públicas, na diminuição do custo da dívida 

pública e no crescimento do PIB” (PMDB, 2015, p.16). Todavia, o que se observa é um 

retorno à política liberal, a ideia de um Estado não intervencionista. 

Os setores mais atrasados da elite econômica brasileira jamais se libertaram da herança 

do colonialismo e da escravidão, jamais aceitaram Políticas Públicas emancipatórias e 

possibilitadoras de melhores condições de vida, de direitos e oportunidades para os cidadãos. 

Não querem partilhar a riqueza socialmente produzida. Dessa forma, o Assistente Social, em 

seus espaços de atuação, muitas vezes se ver tolhido para viabilizar direitos diante de todo 

limite institucional, somado a insuficiência de recursos. 

Desse modo, no cenário presente há o aprofundamento dos desmontes dos direitos 

tanto sociais quanto trabalhistas, iniciado no período neoliberal, freado pelo 

neodesenvolvimenismo e que retornou agora fortemente, tentando esmagar a classe 

trabalhadora, como se pôde ver com a reforma da previdência, a Proposta de emenda 

constitucional (PEC 241/2016) e o Projeto de Lei da terceirização (PL 4302/98) em todas as 

áreas das empresas.  O Assistente social é “classe- que vive-do-trabalho” nos termos de 

Antunes (2011) e sofre também com essas “reformas”, a PEC suspende concursos, tornando 

ainda mais precarizado o vínculo destes e de tantos outros trabalhadores. “O trabalho 

encontra-se no centro da questão social [...]” (IAMAMOTO, 2007, p. 140). 

Em termos conclusivos, o Assistente Social imergido nesse contexto, ao intervir deve 

compreender a totalidade dos fatos e “[...] compreender a política social como resposta ao 

enfrentamento da questão social na tensão Estado e sociedade capitalista.” (SILVA, 2016, p 

39).  Assim, deve se voltar ao seu Código de Ética Profissional (1993) e lutar por um novo 

projeto societário sem exploração de classe. 
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