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Prefácio*

 Serviço Social e trabalho: desafios em tempos de urgência

O trabalho como dimensão vital e perene do gênero humano assume
na atual contextualidade de crise estrutural do capital um sentido de urgência
em seu desvendamento crítico. A confluência de crises - sanitária, econômica,
política, social, ambiental - que assola o mundo nas primeiras décadas do século
XXI - coloca o trabalho no fio da navalha (RAICHELIS; ARREGUI, 2021)1,
imbrincado  que  está  com  as  profundas  transformações  do  capitalismo  em
escala global.

O domínio do capital financeiro e o impacto das biotecnologias sob a
lógica da maximização do lucro resultaram, desde o final da década de 1970,
num processo crescente de aquisições e fusões em larga escala, transformando a
geografia histórica do capitalismo, que se aprofunda com a crise econômica
mundial  de  2008  (HARVEY,  2011)2.  Gigantescos  oligopólios  transnacionais
controlam  a  produção  de  alimentos,  sementes,  fertilizantes,  agrotóxicos,  e
também a  de  produtos  farmacêuticos,  derivados  do  petróleo  e  a  produção
vinculada  ao  desenvolvimento  de  biotecnologias  e  sistemas  informacionais
(WALLACE, 2020)3.   

Com vistas à maximização do lucro sem limites, o capital, por meio da
automação  industrial  e  digitalização  da  produção,  dispensa  cada  vez  mais
trabalhadores (as), amplia a precarização das condições de trabalho na cadeia
produtiva dos setores agrícola, industrial e de serviços, promove a devastação
do trabalho e dos direitos dele derivados. Inúmeros estudos evidenciam que o
agronegócio, como um dos pilares da economia de muitos países do Sul global,
e em especial da economia brasileira, vem crescendo na base da espoliação da
força  de  trabalho,  da  concentração  e  expropriação  violenta  de  terras  e  da
destruição da natureza. 

Sabemos que as  crises no capitalismo não são fenômenos eventuais,
mas  constitutivos  do  movimento  sociometabólico  do  capital.  São  elas  que
possibilitam a retomada de condições propicias à acumulação e lucratividade do

*DOI – 10.29388/978-65-81417-38-3-0-f.11-16
1 RAICHELIS, R.; ARREGUI, C. C. O trabalho no fio da navalha: nova morfologia no Serviço
Social em tempos de devastação e pandemia.  Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 140,
jan./abr.  2021.  Disponível  em:  https://www.scielo.br/j/sssoc/a/MVGcWc6sHCP9wFM5GH-
rpwQR/abstract/?lang=pt. Acesso em: 17 nov. 2021.
2 HARVEY, D. O Enigma do Capital e as crises do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011. 
3 WALLACE, R. A pandemia e o agronegócio. Doenças infecciosas, capitalismo e ciência. São
Paulo: Editora Elefante & Igrá Kniga, 2020.
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capital, com vistas a eliminar a concorrência e criar novos setores e nichos de
acumulação.

A crise  sanitária  provocada  pela  Covid-19  apresentou-se  como
catalizadora dessa processualidade contraditória. Ela desvelou a forma pela qual
o capitalismo e o Estado burguês, a serviço dos interesses gerais  do capital,
vinham respondendo às suas crises,  desde os anos de 1970,  para reverter  a
tendência da queda das taxas de lucro em decorrência da superprodução de
mercadorias  e  subconsumo,  centralização  e  superacumulação  de  capitais,
aumento do poder dos monopólios e financeirização da economia. 

Nesse  processo,  o  capital  incorpora  as  inovações  e  os  avanços
tecnológicos e científicos, especialmente as tecnologias de base digital (TIC),
que aceleram a produtividade do trabalho,  provocam economia  de  trabalho
vivo, ampliam e diversificam a superpopulação relativa ou exército industrial de
reserva (MARX, 1968)4, contribuindo para comprimir salários e enfraquecer as
lutas coletivas. 

Frente a esse contexto, a precarização do trabalho não é uma fatalidade
ou uma situação excepcional, como muitos (as) querem fazer crer, ainda mais
na  situação  de  pandemia  em que  nos  encontramos,  mas  uma estratégia  do
padrão de acumulação capitalista em tempos de mundialização ultraneoliberal,
com maior incidência nos países da periferia. A precarização do trabalho é um
poderoso mecanismo de reorganização do trabalho nos quadros do capitalismo
hegemonizado  pelas  finanças,  que  combina  flexibilização,  terceirização  e
informalidade do trabalho – tripé que sintetiza a nova morfologia do trabalho
(ANTUNES, 2020)5.

Contudo, embora a precarização do trabalho não seja um fenômeno
novo, ela assume novas dimensões e manifestações na atualidade, atingindo o
conjunto  da  classe  trabalhadora,  ainda  que  com diferentes  intensidades,
considerando-se a divisão sociotécnica, sexual e étnico-racial do trabalho.

A pandemia da Covid-19 vem ocorrendo em uma conjuntura em que já
existia  um quadro  acumulado  e  alarmante  de  informalidade,  desemprego  e
desproteção  no  mercado  de  trabalho  brasileiro,  que  vem  se  agravando  no
âmbito do capitalismo pandêmico (ANTUNES, 2020), uma vez que combina
crescentes níveis de exploração e degradação humanas à destruição sistemática
do meio ambiente.

No Brasil, o golpe jurídico-parlamentar-midiático de 2016 radicalizou a
crise e a ofensiva ultraneoliberal, em um cenário particular de avanço do campo
abertamente conservador, reacionário e neofascista, como observaram em suas
análises vários (as) autores (as) dessa coletânea. A velocidade dos desmontes

4 MARX,  K. O  Capital  (Crítica  da  Economia  Política) .  Livro  1.  v.  1  e  2.  São  Paulo:
Civilização Brasileira, 1968.
5 ANTUNES, R. Coronavírus: o trabalho sob fogo cruzado. São Paulo, Boitempo: 2020.
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operada pelo conjunto de ataques à legislação trabalhista, à previdência pública,
à  garantia  de  recursos  do  fundo  público  para  financiamento  das  políticas
sociais, bem como as medidas de ajuste fiscal, a exemplo da EC n. 95 de 2016,
que congela gastos primários da União por 20 anos visaram, exclusivamente,
repor as condições de superexploração da força de trabalho de trabalhadores e
trabalhadoras,  gerando um aumento  exponencial  de  demandas  e  requisições
para o Serviço Social, que tem no conjunto das políticas sociais o seu campo de
atuação privilegiado,  bem como no Estado,  em suas  três  esferas  de  poder,
notadamente municipal, seu maior empregador. 

Por todas essas razões essa coletânea  Serviço Social em tempos neoliberais,
cujo convite para prefaciá-la trouxe-me enorme alegria e grande responsabilida-
de, é mais do que oportuna e relevante.

Primeiro,  por se tratar  de obra coletiva organizada por docentes da
UERJ, que além de camaradas de longa data, são autores (a) de referência no
Serviço Social  brasileiro.  Trata-se  de  um livro  que  reúne  pesquisadoras  (es)
experientes de alto calibre e jovens quadros profissionais e pesquisadoras (es)
das principais universidades do Rio de Janeiro, doutorandas (os) e mestrandas
(os) do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Serviço Social da UERJ,
comprometidas (os) com o projeto profissional do Serviço Social brasileiro e
seus fundamentos  ético-políticos,  teórico-metodológicos  e técnico-operativos
voltados para a conquista de vida digna e direitos para todos (as), tendo como
horizonte uma sociedade igualitária e emancipada.

Segundo porque esse esforço acadêmico e profissional orienta-se pela
melhor tradição do pensamento histórico-crítico voltado à análise do trabalho
em tempos de devassa e desconstrução pelo sistema global do metabolismo
antissocial do capital (ANTUNES, 2020)6. Tal dinâmica societária exige a busca
de  respostas  a  um  conjunto  de  antigas  e  novas  indagações,  que  possam
prescrutar  a  processualidade  contraditória  do  trabalho  e  seu  sujeito  vivo,  a
classe trabalhadora. Imperativo ainda maior quando o que está em questão é
não apenas entender o mundo, mas transformá-lo, como afirmou Marx em sua
famosa tese sobre Feuerbach em 1845, mais atual do que nunca.

E por último, mas não menos importante, o que torna essa coletânea
relevante é o fato de trazer para o centro do debate a temática do Serviço Social
e  [...]  os  desafios  postos  ao  trabalho  de  assistentes  sociais  nestes  tempos
ultraneoliberais [...], eixo comum dos 10 textos que a integram, nas palavras dos
(a)  organizadores  (a)  na  apresentação.  O que  implica  desvelar  as  novas
configurações  do  trabalho  na  contemporaneidade  de  nosso  capitalismo
dependente, periférico, escravista, patriarcal e patrimonialista, que rebatem no
trabalho  profissional  e  na  sociabilidade  individual  e  coletiva  dos  sujeitos
responsáveis pela implementação das políticas sociais,  criticamente analisadas

6 Antunes, R. Coronavírus – o trabalho sob fogo cruzado. São Paulo: Boitempo, 2020. e-book. 

13



pelos  autores  (as),  em  distintas  áreas,  com  destaque  para  as  políticas  de
educação, previdência social, saúde e assistência social. 

No caso  do Brasil,  que  convive  com um mercado de trabalho que
excluiu  historicamente  imensas  parcelas  da  classe  trabalhadora  do  trabalho
regulado e protegido, as consequências são ainda mais profundas. Observa-se a
ampliação  sem  precedentes  do  desemprego  e  da  informalidade,  queda  dos
salários e da renda, aumento da pobreza, da fome, da desigualdade social, da
precarização da vida e do trabalho, desencadeando assédio moral, sofrimento e
adoecimento de trabalhadores (as), entre os (as) quais assistentes sociais.

Como se  depreende  das  análises  desenvolvidas  em vários  capítulos
deste  livro,  programas  e  benefícios  sociais  são  atravessados  pela  lógica  das
urgências (TELLES, 2020)7, não apenas em função da Covid-19 e da premência
de iniciativas de apoio e monitoramento do impacto da pandemia nas periferias,
nas favelas, nas prisões, nos quilombos, nas populações indígenas, mas porque
essa  lógica  das  urgências  é  uma  questão  permanente  numa  sociedade
dependente,  estruturalmente  desigual,  racista  e  sexista,  que  em  tempos  de
tragédia social8 acelera ainda mais o genocídio das populações indesejáveis e
descartáveis,  especialmente  feminina,  preta  e  parda,  análises  presentes  nas
reflexões de vários (as) autores (as) desta coletânea.

Nesse contexto, presencia-se a expansão da digitalização do trabalho e
de modalidades de trabalho online existentes até então de modo residual, como
o home office, e as várias modalidades de trabalho remoto e teleatendimento, que
passaram a ser adotadas em larga escala, em todas as áreas e setores do mercado
de  trabalho  público  e  privado,  atingindo  também o  trabalho  de  assistentes
sociais.  Tal  situação  não  apenas  incorpora  novas  formas  de  organização,
processamento  e  controle  do  trabalho,  orientadas  por  uma  racionalidade
gerencialista  e  produtivista,  como  (re)configura  a  natureza  do  trabalho
profissional e suas formas de ser nos diferentes espaços ocupacionais em que se
inserem assistentes sociais. 

É crescente a dependência que trabalhadores (as) e consumidores (as)
passam  a  ter  das  plataformas  digitais,  monopolizadas  por  grandes
conglomerados internacionais, para o desenvolvimento de uma multiplicidade
de atividades de trabalho e da vida cotidiana, considerando o acesso desigual às
TICs e a exclusão digital de imensas parcelas da classe trabalhadora em função
de  marcadores  de  classe,  gênero,  raça,  etnia,  território  e  geração,  como
problematizado pelos (as) autores (as) em vários capítulos deste livro.

Essa tendência, que já existia no trabalho de assistentes sociais antes da
pandemia,  agora  se  expande  e  se  generaliza  em  razão  das  situações  que

7 TELLES, V. Micropolíticas da vida em tempos de urgência. Rio de Janeiro: Dilemas, 2020.
8  No momento em que escrevo esse prefácio (novembro de 2021), o Brasil atingiu a trágica cifra
de mais de 611 mil mortes e quase 22 milhões de infectados (as).
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mesclaram trabalho presencial e trabalho remoto em domicílio, sem alteração
dos  contratos  de  trabalho,  com  ampliação  das  jornadas  de  trabalho  sem
contrapartidas, nem sempre acompanhadas de reflexão sobre as mudanças nos
conteúdos do trabalho provocadas pelas novas formas de organização e gestão,
conforme  evidenciado  nas  reflexões  que  comparecem  nessa  coletânea.  O
grande desafio a ser enfrentado é não sucumbir à naturalização desse “novo
normal”, pois o que era embrionário e residual  tende a permanecer no pós-
pandemia, como já é possível observar nos diferentes espaços ocupacionais nos
quais se inserem assistentes sociais, nos âmbitos público e privado.  

O  teletrabalho  ou  trabalho  remoto  se,  por  um  lado,  viabilizam
respostas,  ainda que parciais,  a necessidades sociais de parcela da população
usuária em um contexto de isolamento e aumento da violência contra mulheres,
idosos, crianças e adolescentes; por outro, ampliam jornadas de trabalho sem
remuneração, suprimem as fronteiras entre trabalho e vida privada, transferem
custos  aos/às próprios/as trabalhadores/as, além de trazerem maior impacto
sobre a vida das mulheres pois,  nas atividades de cuidados e no âmbito do
trabalho reprodutivo, são elas que assumem as responsabilidades decorrentes
da tradicional divisão sexual e patriarcal do trabalho. 

No  trabalho  presencial,  o  recrudescimento  de  antigas  e  indevidas
requisições  profissionais,  movidas  pela  urgência  social,  como  o  auxílio
emergencial,  a  distribuição  de  cestas  básicas,  entre  outras,  pressiona  por
respostas profissionais que passam ao largo das políticas e sistemas públicos de
proteção social, contando com equipes defasadas, precárias condições materiais
e tecnológicas, ausência de protocolos e planos de contingência, colocando em
risco a saúde e a vida de trabalhadores (as) e usuários (as). 

Todas essas situações nos convocam a refletir sobre as modalidades de
trabalho remoto e presencial como faces contraditórias e complementares da
nova  morfologia  do  trabalho  profissional  no  capitalismo  contemporâneo
(RAICHELIS,  2020)9.  Assim  como  exigem  apreender  o  significado  da
tecnologia em sua historicidade, como produto do trabalho social cristalizado
no sistema maquínico-digital,  que  potencializa  a  subsunção real  do trabalho
intelectual  aos  circuitos  de  valorização do capital;  mas,  ao mesmo tempo e
contraditoriamente, conforme reflexão de um dos textos,  abre possibilidades
inéditas de apropriação crítica das TIC em uma dimensão contrahegemônica,
desde que sejam superados tanto os determinismos quanto os fetichismos que
cercam o uso das tecnologias. Torna-se urgente pois a criação de estratégias de
enfrentamento das múltiplas situações que podem colocar em xeque os valores

9 RAICHELIS, Raquel. Atribuições e competências profissionais revisitadas: a nova morfologia
do trabalho no Serviço Social. In: Atribuições privativas do/a assistente social em questão.
v.  2.  Brasília:  CFESS,  2020.  Disponível  em:  http://www.cfess.org.br/arquivos/CFESS202-
AtribuicoesPrivativas-Vol2-Site.pdf. Acesso em: 25 nov. 2021.
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éticos e os compromissos históricos da profissão com a classe trabalhadora,
reconhecendo potencialidades, limites e contradições.

É em torno desse cenário e das complexas questões que envolvem o
exercício  profissional  de  assistentes  sociais  enquanto  trabalhadores  (as)
assalariados  (as),  no  enfrentamento  dos  desafios  para  a  materialização  do
projeto ético-político profissional  do Serviço Social,  que  essa  coletânea  está
organizada e vem a público.  

Que  ela  seja  lida,  apropriada  e  problematizada  pelo  público  leitor,
contribuindo para imprimir novos significados e conteúdos ao trabalho coletivo
e compartilhado no cotidiano profissional. 

Profa. Dra. Raquel Raichelis
Coordenadora e professora do PPG em Serviço Social – PUC-SP

novembro, 2021 (em plena pandemia da Covid-19
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Apresentação*

O  aprofundamento  da  barbárie  capitalista,  gestada  historicamente
através  de  ações  deliberadas  e  conscientes  da  burguesia  dominante  e  seus
asseclas – dentre eles governos e intelectuais  -,  no Brasil  e no mundo,  está
expressa  na  crise  estrutural  do  capital  que  entrega  à  humanidade,  guerras
permanentes,  fome, desemprego estrutural,  mortes evitáveis  e,  dentre tantos
outros crimes,  a  destruição destrutiva  da  natureza,  resultando em uma crise
ambiental cada vez mais irreversível e a eliminação evitável de vidas humanas
revelada  na pandemia da Covid-19 que,  até outubro de 2021,  havia  ceifado
quase cinco milhões de vidas no planeta. 

O Brasil, capitaneado por um desgoverno miliciano-empresarial-militar
que  distrai,  ilude  e  confunde  brasileiros  e  brasileiras  com  indicações  que
facilitam o contágio viral em nome do “mercado”, mas antes de tudo, manipula
e distrai os brasileiros dos complexos problemas enfrentados pela humanidade,
se  destaca  entre  os  campeões  em  mortalidade  proporcional.  Assim  sendo,
temos mais de 600 000 mil brasileiros e brasileiras mortos pela Covid-19, entre
as 4.841.471 vidas perdidas no planeta, até às 11h do dia 10.10.2021. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 31.12.2019, foi alertada
sobre os casos de pneumonia na República Popular da China, constatando no
início de 2020, a proliferação do vírus pela Europa, o que, até o momento tem
resultado em uma controvérsia sobre a origem da pandemia e como uma nova
cepa de coronavírus, que não havia sido identificada antes em seres humanos,
pôde infectar milhões de pessoas em poucos meses, resultando na pandemia da
Covid19 que vem devastando a humanidade. 

Em pleno curso da pandemia, nos encontramos, em outubro de 2021,
após  quase  dois  anos  de  seu  início,  com  6.453.773.158  doses  de  vacina
administradas. Em meio à terceira dose já em aplicação em alguns países como
o Brasil;  a  vários  países  com sua  população  com mais  de  70% de pessoas
vacinadas; a contingentes imensos na Europa e nos EUA recusando a ciência
através da recusa da vacinação; a países inteiros, principalmente na África, sem
nenhum ser humano vacinado;  tudo isso revela  ao mundo o mais  perverso
fruto do capitalismo que é a desigualdade socioeconômica e que a humanidade
está muito longe daquilo que substantiva uma sociedade de homens e mulheres
emancipados: “de cada um, segundo sua capacidade; a cada um segundo suas
necessidades”, como pode ser apreendido em Marx, Engels e nos marxistas. 

*DOI – 10.29388/978-65-81417-38-3-0-f.17-24
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Afundados em crimes anunciados como guerras híbridas; guerras pre-
ventivas; pandemias, mortes evitáveis, desastres ambientais (Mariana/Brumadi-
nho), dentre outros, os trilhionários internacionais e nacionais financiam direta-
mente ou observam a rearticulação da direita no mundo, tendo o Brasil como
seu epicentro, revelando que a burguesia/capital não se vexa, não se confunde,
nem se divide, na utilização de formas ideológicas as mais reacionárias domi-
nando as decisões  econômico-políticas,  objetivando perpetuar seu instável  e
abominável poder econômico-político. Assim, fundado na exploração da força
de trabalho, na concentração obscena de renda e propriedade, no racismo, na
xenofobia, na misoginia etc. e recorrendo a práticas fascistas, nazistas, a depen-
der do momento histórico, burguesia/capital confrontam a humanidade diante
dos rumos da civilização, o que se significa escolher entre socialismo ou destrui-
ção da humanidade.   

Nesta produção, nós, docentes, discentes e egressos da Faculdade de
Serviço Social da UERJ, expressamos nosso compromisso teórico-prático com
a emancipação humana;  compromisso  expresso no projeto  ético-político  do
Serviço Social  brasileiro;  compromisso consubstanciado,  principalmente,  nos
11 princípios fundamentais do Código de Ética da(o) assistente social, de 1993,
que, enquanto nos permite a democracia burguesa, renovamos aqui, salientando
que, esses princípios, só revelam nosso compromisso com a emancipação hu-
mana, quando apreendidos como uma unidade, de forma indissociável. Desse
modo, cada princípio só pode ser apreendido na sua direção emancipatória e
anticapitalista, quando não prescinde de nenhum outro manifestado no Código.

 
· Reconhecimento  da  liberdade  como  valor  ético  central  e  das  demandas
políticas  a  ela  inerentes  -  autonomia,  emancipação  e  plena  expansão  dos
indivíduos sociais;

· Defesa  intransigente  dos  direitos  humanos  e  recusa  do  arbítrio  e  do
autoritarismo;

· Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda
sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes
trabalhadoras;

· Defesa  do  aprofundamento  da  democracia,  enquanto  socialização  da
participação política e da riqueza socialmente produzida;

· 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;
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· Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o
respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à
discussão das diferenças;

· Garantia  do  pluralismo,  através  do  respeito  às  correntes  profissionais
democráticas  existentes  e  suas  expressões  teóricas,  e  compromisso  com  o
constante aprimoramento intelectual;

· Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de
uma  nova  ordem  societária,  sem  dominação/exploração  de  classe,  etnia  e
gênero;

· Articulação  com  os  movimentos  de  outras  categorias  profissionais  que
partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores;

· Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional;

· Exercício  do  Serviço  Social  sem  ser  discriminado,  nem  discriminar,  por
questões  de  inserção  de  classe  social,  gênero,  etnia,  religião,  nacionalidade,
opção sexual, idade e condição física.

Mantendo a tradição de democratização das reflexões produzidas pelos
docentes e discentes da Faculdade de Serviço Social da UERJ, o Programa de
Pós-Graduação  desta  faculdade,  protagonista  desta  produção,  avaliado  com
nota 6, assim como todos os demais programas de pós-graduação no Brasil, na
segunda metade do ano de 2021, se encontra sitiado entre duas questões cruci-
ais para a continuidade dos Programas de Pós-graduação no país e, consequen-
temente, da continuidade da ciência brasileira.

Primeiramente, temos, ultrajando o interesse público, a contestação do
sistema de avaliação quadrienal da pós-graduação, conduzido pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível  Superior (Capes).  Um sistema que
vem garantido, a todas as áreas do conhecimento, pesquisa de qualidade em
todo território nacional e parâmetros comuns de avaliação dos programas de
Pós-Graduação  das  universidades  brasileiras  fundadas  na  indissociabilidade
ensino-pesquisa  extensão,  que  são  as  universidades  públicas.  O  sistema  de
avaliação da CAPES, construído coletivamente e aperfeiçoado nos últimos 50
anos,  vem  contando  com  a  aprovação,  sempre  crítica  tendo  em  vista  seu
aperfeiçoamento, da comunidade acadêmica nacional, na medida em que vem
contribuindo com a elevação quantitativa e qualitativa da produção científica
brasileira.  Fundadas em um sistema de pós-graduação vigoroso e respeitável
internacionalmente, o sistema de avaliação vem alavancando as universidades
nas avaliações internacionais.  Junto à USP, Unicamp, UFRJ, Unesp, UFRGS,
UFMG, Unifesp,  Fiocruz e UFSC,  a  UERJ vem se  destacando  entre  as  10

19



melhores instituições de ensino superior do país, da qual nosso/a Faculdade de
Serviço Social/Programa de Pós-Graduação é parte e expressão.

Em segundo lugar e estruturalmente relevante, temos o corte de 87%
das verbas para a Ciência e Tecnologia realizado pelo desgoverno Bolsonaro.
Essa decisão partiu do Ministério da Economia, capitaneado por um ministro
envolvido no escândalo da manutenção de investimentos em um paraíso fiscal,
no valor de 9,5 milhões de dólares.  O ministro,  com a alta  do dólar  – que
permanece consistentemente  acima  de R$ 5,00  -,  vê  sua  propriedade quase
duplicar de valor em reais. Assim sendo, o ministro que, com a alta do dólar,
acumula, individualmente, ganhos que em valores estimados passam de R$ 37
milhões  para  R$  54  milhões,  em nome do  governo  que  representa,  decide
reduzir,  de  R$ 690 milhões para apenas R$ 89 milhões, o financiamento da
ciência e tecnologia no país, ciência e tecnologia que busca favorecer os mais de
220 milhões de brasileiros.

Mesmo neste contexto regressivo e adverso, teimamos em recuperar o
valor da crítica da economia política na apreensão do movimento da realidade
social, democratizando nossas investigações, com todos os nossos limites para
garantir uma caminhada nessa direção. Assim, entregamos à crítica dos leitores
os achados das investigações que realizamos no contexto de uma universidade
ainda pública e de qualidade, financiada pelo povo do Estado do Rio de Janeiro.

A coletânea ora apresentada é composta por dez textos, produtos do
trabalho de diversos pesquisadores, e estão organizados em torno de um eixo
comum: os  desafios  postos  ao trabalho de  assistentes sociais  nestes  tempos
ultraneoliberais. O primeiro, de autoria de Valeria Forti, Jonatas Valle e Juliana
Mauricio,  intitula-se  Projeto  ético-político  do  Serviço  Social:  breves  contribuições  às
polêmicas “interminadas” e/ou intermináveis. Nele, os  autores voltam-se ao Projeto
Ético-Político do Serviço Social, considerando sua relevância ao trabalho do/a
assistente  social,  especialmente  neste  período  de  recrudescimento  da  crise
capitalista,  marcado por  ondas (ultra)neoliberais  e  expressões  conservadoras
correspondentes, favoráveis ao adensamento do conservadorismo na profissão.
O texto  debate  aspectos  em favor  do  fortalecimento  do  referido  projeto  e
tenciona obstar que alternativas divergentes alcem hegemonia na profissão.

No texto  O trabalho de assistentes sociais no contexto de regressão de direitos e
precarização do trabalho nas políticas públicas, Carlos Felipe Nunes Moreira, Gênesis
Pereira de Oliveira e Ney Luiz Teixeira de Almeida elaboram uma análise  a
partir  do  reconhecimento  da  ampliação  das  funções  do  Estado  na  fase
monopólica no sentido de assegurar as condições de reprodução ampliada do
capital.  Segundo  os  autores,  a  crise  estrutural  do  capital  determinada  pela
necessidade da acumulação incessante esbarra na lei tendencial da queda da taxa
de lucro, o que determina o acionamento de estratégias por parte do Estado
que têm impactado fortemente na gestão do trabalho no campo das políticas
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públicas. Esse processo é abordado a partir da  racionalidade gerencialista, das
disputas  pelo  fundo  público  (em  especial  no  que  se  refere  ao  orçamento
destinado ao pessoal do Estado) e das chamadas expropriações secundárias no
contexto  contemporâneo  de  avanço  do  ultraneoliberalismo.  São,  ainda,
apresentadas  as  principais  incidências  dessas  determinações  nos processos  e
relações de trabalho de assistentes sociais no campo das políticas públicas com
ênfase nos campos da educação e da previdência social.

Em  O lugar  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação  no  Serviço  Social ,
Renato  Veloso  apresenta  algumas  considerações  sobre  as  possibilidades  de
articulação entre o Serviço Social e as tecnologias da informação e comunicação
(TIC).  Segundo o  autor,  trata-se  de  uma articulação já  existente  no Serviço
Social há um bom tempo, mas que, nos últimos anos tem sido marcada por um
forte  processo  de  intensificação  de  seu  uso,  derivado  das  novas  condições
impostas pela Pandemia de COVID-19, as quais acarretaram uma generalização
do uso das TIC no trabalho. O autor sustenta que as TIC têm o seu valor, e que
isso fica mais evidente a cada dia, à medida que são experimentadas, tornando
possível  identificar  seus  limites,  suas  possibilidades,  seu  potencial  e  suas
insuficiências técnicas e éticas. E conclui  que tais  ferramentas,  com um uso
crítico, reflexivo e qualificado, podem ter uma importante contribuição para o
trabalho,  sem significar,  no entanto,  que elas sejam a única solução para os
desafios enfrentados na atualidade.

Neusa de  Resende Pinto e Ana Maria de Vasconcelos, em Notas sobre
Regulação na Saúde e Serviço Social partem do pressuposto de que a regulação na
saúde, dificultada por uma burocrática e interessada (des)organização e opera-
ção do que é público, se põe como avessa aos princípios e realização do SUS
constitucional. Ao resultar – no caso do SISREG - em obstáculo/impedimento
ao acesso aos serviços e ações de saúde historicamente não equânime, no país e
no Rio de Janeiro, impõe, aos assistentes sociais, aumento das requisições insti-
tucionais e demandas dos usuários, o que, segundo as autoras, exige da catego-
ria, na perspectiva do projeto profissional, tanto debater quanto elaborar estra-
tégias para o enfrentamento de mais uma das expressões da questão social. 

Para Juliana Fiuza Cislaghi, em Financeirização, Ultraneoliberalismo e Política
Social: impactos para o trabalho dos assistentes sociais, a financeirização do capital, já
descrita por Marx, passa na década de 1970, a comandar o modo de produção
capitalista em seu segundo momento de hegemonia, associado a uma crise es-
trutural do capital. Como sinaliza a autora, esses 40 anos do chamado neolibe-
ralismo aprofundaram a financeirização, com efeitos na totalidade da vida soci-
al,  inclusive  nas  políticas  sociais,  o que traz novos desafios  para  o trabalho
dos/as assistentes sociais, especialmente em meio ao ultraneoliberalismo, que
no Brasil tem contornos ainda mais brutais com o ascenso do neofascismo após
o golpe de 2016.
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Já em  Serviço Social na Política de Assistência Social em tempos de Covid-19:
limites  e  possibilidades,  Juliana  Ferreira  Baltar  e  Natalia  C.  Faro  Rodrigues
abordam o exercício profissional no contexto da pandemia do coronavírus nos
equipamentos da Política de Assistência Social brasileira, identificando limites e
possibilidades  da  atuação  profissional,  a  partir  da  utilização  dos  meios
tecnológicos de informação e de comunicação disponíveis, bem como, no que
diz  respeito  aos  instrumentos  e  técnicas  de  trabalho  adotados  para  a
continuidade  dos  acompanhamentos  sociais  relacionados  aos  benefícios
eventuais.

O texto  Violências  e  resistências  de  mulheres  do  Serviço  Social  na  ditadura
(1964-1985): percursos metodológicos de pesquisa, de Maria Elaene Rodrigues Alves e
Ana Inês Simões Cardoso de Melo, apresenta contribuições sobre percursos
metodológicos de pesquisa em Serviço Social, tendo por referência investigação
realizada  sobre  as  resistências  e  violências  experimentadas  por  mulheres  do
Serviço  Social  –  estudantes,  docentes  e  assistentes  sociais  –  no  período  da
ditadura  civil-militar  de  1964-1985  no  Brasil.  Ao  abordar  este  objeto  de
pesquisa, as autoras apresentam sua fundamentação no método da teoria social
marxiana  em  suas  sucessivas  aproximações  ao  real,  bem  como  os
procedimentos metodológicos de pesquisa utilizados para o desvelamento de
fenômenos sociais e da ação de sujeitos sociais e políticos frente às relações e
processos próprios a este projeto investigativo a fim de suscitar reflexões sobre
a pesquisa social qualitativa.

Carla Cristina Lima de Almeida e Vanessa Cristina dos Santos Saraiva
analisam,  no  texto  Serviço  Social,  Raça  e  Gênero:  perspectivas  para  a  formação
profissional, o  racismo e  o  sexismo como elementos  estruturantes  da  ordem
social  capitalista  burguesa no Brasil  e seus atravessamentos  nas demandas e
necessidades  sociais  da  classe  trabalhadora  e,  portanto,  no  trabalho  de
assistentes sociais. Para as autoras, o racismo institucional, a discriminação e o
preconceito são resultados de uma realidade social forjada no racismo estrutural
e  recolocam  historicamente  a  população  negra  brasileira  em  situação  de
desvantagem  social,  subalternidade  econômica  e  social  e  apartheid social  e
territorial. Nessa direção, destacam a necessidade de uma formação profissional
em Serviço Social que privilegie o debate racial e a perspectiva de gênero como
estratégias importantes para o enfrentamento das desigualdades sociais e das
necessidades  singulares  que  a  população  brasileira  apresenta,  tal  como
preconiza nosso projeto profissional. Trata-se, conforme a analisam as autoras,
de fundamentos essenciais para o fazer profissional de assistentes sociais face à
luta anticlassista, antirracista e antissexista. 

Marco  José  de  Oliveira  Duarte,  Evelyn  Melo  da  Silva  e  Leonardo
Patrício  de  Barros,  em  “Combinaram  de  nos  matar,  combinamos  de  não  morrer”:
necropolítica e lutas antirracistas, tratam das lutas antirracistas protagonizadas pela
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população  negra  em  territórios  periféricos  e  de  favelas  em  tempos  de
necropolítica em contexto ultraneoliberal do Brasil contemporâneo. Os autores
tomam a questão do racismo pelo Estado brasileiro, social e historicamente,
enfatizando  sua  construção  estruturante  e  estrutural  das  relações  sociais
capitalistas.  Além disso,  sua análise problematiza os efeitos  das regressões e
desmontes atuais  das  políticas  sociais  para a  população negra,  ressaltando a
radicalidade das desigualdades socio-raciais em curso nesses tempos.

Fechando o volume, o texto As relações familiares como pauta de intervenção
na saúde:  considerações  para os tempos ultraneoliberais ,  de  Eliane Martins de Souza
Guimarães,  problematiza  a  abordagem  familiar  nos  serviços  de  saúde,  em
especial, na Saúde da Família. Para isso, a autora recupera o debate sobre as
transformações sócio-históricas e a centralidade da família nas políticas sociais
no  contexto  neoliberal  e  apresenta  achados  de  pesquisa  que  apontam  a
tendência  de  intervenções  pautadas  nas  relações  familiares  e  o  uso  de
instrumentos  que  retomam  perspectivas  conservadoras,  com  apontamentos
para o Serviço Social frente aos tempos ultraneoliberais. 

Como se verifica, a presente obra faz um convite à reflexão sobre os
desafios dos tempos atuais,  deixando evidentes a importância da perspectiva
crítica na apropriação dos fenômenos e processos sociais e a necessidade de
fortalecer cotidianamente o projeto ético-político do Serviço Social.

O  atual  momento  revela  as  contradições  do  modo  de  produção
capitalista,  demonstrando que sua lógica não estimula a preocupação com o
coletivo, com a solidariedade entre os sujeitos ou com a busca de alternativas
emancipatórias.  O capital  busca  a  satisfação de  seus  interesses  privados,  os
quais  se  baseiam  na  (super)exploração,  na  concentração  de  capital  e  na
mercadorização  cada  vez  mais  acentuada  das  relações  sociais.  O  projeto
capitalista  encontrou  neste  contexto  pandêmico  condições  propícias  e
favoráveis à sua ampliação, fazendo prevalecer sua lógica destrutiva, na qual a
busca pelo lucro continua sendo o seu objetivo principal.

Mas a História não chegou a seu fim. Ao contrário, está longe disso. Os
mesmos processos sociais que promovem a hegemonia burguesa podem con-
duzir,  também, à construção de alternativas ético-políticas contrárias à lógica
dominante. Esta construção se dará, nos marcos profissionais, com o envolvi-
mento da categoria de forma criativa, crítica, competente e comprometida com
as demandas dos trabalhadores, e exigirá um amplo esforço teórico, ético e téc-
nico. O conjunto de textos presentes nesta obra constitui um importante instru-
mento nesta tarefa.

Rio de Janeiro, outubro de 2021.
Ana Maria de Vasconcelos - Ney Luiz Teixeira de Almeida - Renato Veloso
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Projeto ético-político do Serviço Social:
breves contribuições às polêmicas

“interminadas” e/ou intermináveis*

Valeria Forti
Jonatas Valle

Juliana Mauricio

Introdução

O  atual  projeto  ético-político  dos  assistentes  sociais  brasileiros
comporta  polêmicas  que  merecem  nossa  atenção,  o  que  não  significa
desconsiderarmos a existência de inúmeras consistentes e relevantes produções
textuais e orais sobre o tema. Isso porque avaliamos mister a formulação de
contribuições pertinentes que, cada vez mais, o fortaleçam, particularmente no
momento  presente,  em  que  tendências  (ultra)conservadoras  parecem
adensarem-se  na  profissão,  caracterizando  a  articulação  entre  projetos
profissionais  e  societários  permeados por  valores  distintos  e  até divergentes
daqueles  que  o  fundamentam.  Não  podemos  perder  de  vista  que  essas
tendências  são  possibilidades  no  âmbito  profissional  e,  parafraseando  o
saudoso Gonzaguinha, compatíveis com um tempo em que lutar pelos nossos
direitos pode ser considerado um defeito que mata. Um tempo em que tantas
lutas inglórias produzem histórias que a história qualquer dia contará.1

Sabemos  que  muitos  estudiosos2 da  profissão  já  se  voltaram  e  se
voltam ao estudo de tal tema, mas, mesmo assim, não avaliamos ser demais,
inicialmente,  ratificarmos  que  esse  projeto  profissional,  democrático  e
progressista,  cuja  origem e  trajetória  contam com inúmeros  protagonistas  e
sujeitos,  é  produção  histórica,  visando  nortear,  prestar  fundamentos  e
direcionamento  valorativo,  antecipar  e  imprimir  finalidade  ética  à  ação
profissional  na  realidade  concreta,  que  constitutivamente  é  dinâmica,  um
contínuo vir a ser, um incessante movimento,  o que, portanto, requer análises
plurais e constantes. 

*DOI – 10.29388/978-65-81417-38-3-0-f.25-44
1Parafraseando Luiz Gonzaga do Nascimento Jr. (1945-1991), Gonzaguinha, em sua composição
musical “Pequena memória para um tempo sem memória”, lançada durante uma turnê de shows,
Vida de Viajante, em 1981.
2 Para  evitar  uma  leitura  cansativa  ao/à  leitor/a,  não  utilizaremos  alternância  simultânea  de
gênero.  Todavia,  evidenciamos nos dirigir  ao gênero humano respeitando e valorizando toda
diversidade que comporta.
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Compreendemos o projeto profissional abordado como uma estrutura
direcionada,3 uma  vez  que,  assentado em valores  e  princípios  fundamentais
articulados  a  projetos  societários,  em  sua  dinamicidade,  sustenta  o  rumo
profissional  em  prol  dos  interesses  da  classe  trabalhadora.  Além  disso,
diferentemente da hipótese de um projeto contido em um único documento,
seu significado e direção são encontrados no conjunto de diferentes produções
intelectuais e organizativas – textuais e orais – que lhe dão sustentação, mas que
exigem  dos  profissionais  posicionamentos  e  ações  compatíveis.  Ou  seja,  a
materialização, referenciada por tais produções, não se limita à mera intenção
e/ou  ao  formalismo  e/ou  utopismo  diante  dessas  produções,  sendo
imprescindível  que  tais  conteúdos  se  manifestem  nas  decisões  e  ações
profissionais. Ao mencionarmos isso, mesmo que saibamos não representar o
entendimento  da  possibilidade  da  plena  materialização  do  projeto  na
sociabilidade em que vivemos, haja vista a alusão do projeto a contribuições
profissionais  que  rumem  na  perspectiva  de  construção  da  superação  dessa
ordem social, cabe-nos ter a clareza de que é um projeto e, como os projetos
em geral,  não deve se restringir  ao “mundo das ideias”,4 pois,  como prévia-
ideação,  visa às escolhas e ações na realidade concreta em prol  do produto
pretendido, o que envolve inúmeros nexos subjetivos e objetivos para a sua
efetivação. 

Visando  prestar  referências  à  contribuição  profissional  compatíveis
com as possibilidades  de superação, referimo-nos a um projeto suscitado em
razão  de  uma  sociedade  cujos  conflitos,  contradições  e  antagonismos,
decorrentes,  essencialmente,  da  profunda  desigualdade  social  entre  as  suas
distintas  classes,  definem o seu direcionamento ideopolítico e sua  dinâmica.
Isso,  como  em  parte  já  foi  dito,  nos  impulsionou  à  elaboração  de  alguns
argumentos que, definem o seu direcionamento ideopolítico e sua dinâmica. Ou
seja,  como  em  parte  já  foi  dito,  nos  impulsionou  à  elaboração  de  alguns
argumentos  que,  mesmo em  pequeno  número,  possam adensar  os  debates
acerca do tema e favorecer a materialização de posicionamentos profissionais
consoantes ao projeto. Até porque, mesmo que haja importantes manifestações
de adesão a esse projeto, observamos, simultaneamente, infindáveis polêmicas
em razão das suas distintas interpretações, no meio profissional, o que se, por
um lado,  leva  alguns  profissionais  à  sua  incompreensão;  por  outro,  suscita
sujeitos profissionais que acreditam serem os detentores da verdade sobre ele,
tornando-se uma espécie de “guardiões do projeto” e inibindo, por meio de sua
“verdade absoluta”, qualquer tipo de indagação e/ou problematização a esse

3Qualificativo extraído da obra Estratégias e táticas: reflexões no campo do Serviço Social, de
autoria de Luciana G. P. de Paula (2016).
4Nossa menção é ao pensamento platônico que capta a prevalência  do mundo das ideias ao
mundo sensível, considerado como mera cópia imperfeita do primeiro.
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respeito,  qualificando-as,  simplistamente,  como  contrárias  ao  projeto,  assim
como podemos nos deparar, ainda, com outros profissionais que avaliam que a
materialização de tal projeto ocorre de maneira similar aos mantras, bastando a
contínua repetição em sua defesa.

Como expressamos, nos limitamos ao comentário de alguns aspectos
relacionados ao tema e já os iniciamos. No entanto, cabe-nos esclarecer que
esses foram extraídos e selecionados em razão do critério de recorrência, em
face do que vivenciamos em nosso trabalho como assistentes sociais, seja na
docência,  seja  em outras políticas  sociais,5 sem qualquer  demérito de tantos
outros  aspectos  que  possam ser  avaliados  tão  ou  mais  significativos.  Além
disso, esclarecemos que, mesmo que possam parecer  diminutos e pontuais na
avaliação de outros profissionais, os avaliamos como equívocos que repercutem
de  maneira  importante  no  nosso  meio  profissional,  em  razão  dos  traços
fundamentais do referido projeto e/ou de polêmicas suscitadas pelas inerentes
dificuldades  do  trabalho  dos  profissionais  nos  diferentes  campos  sócio-
ocupacionais. 

Projeto  ético-político  do  Serviço  Social:  construção
crítica e recusa do histórico conservadorismo profissional

Esse  é  um  projeto  encaminhado  e  defendido  por  segmentos
profissionais relevantes do Serviço Social,6 o que nos parece ser crucial para que
significativo  percentual  da  categoria  profissional,  recorrente  e
inquestionavelmente,  afirme  sua  hegemonia.7 Tal  afirmação  não  decorre  de
qualquer  pesquisa  acurada  cuja  metodologia  e  consequente  resultado
possibilitassem  argumentação  sólida  e,  conseguintemente,  consoante  à
importância do referido projeto.8 Esse raciocínio nos leva a indagações quanto
à possível  dificuldade de distinção entre o ser e  o dever ser,  ofuscando tais
variáveis  nesse  sentido,  o  que,  inclusive,  pode  dificultar/impedir  que  a
teleologia se torne o produto almejado – esse produto é nosso almejo também,
aliás, como dito, a finalidade que impulsionou este texto.

No nosso entender, o referido projeto resulta dos desdobramentos do
veio  de  inspiração  mais  crítica  do  Movimento  de  Reconceituação  latino-
americano na realidade brasileira. A partir desse período – meados da década de

5Os autores deste texto têm experiências de trabalho no Serviço Social: na docência, nas políticas
de assistência social, de saúde e de educação – assistência estudantil.
6Em grande parte, assistentes sociais dedicados à docência e autores e/ou coautores da literatura
crítica no Serviço Social.
7Nossa menção não é à posição majoritária. 
8O espaço acadêmico público é onde esse projeto nos parece ter mais adeptos, o que, inclusive,
pode ser verificável pelas produções dos profissionais desse campo sócio-ocupacional.
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1960 – no Brasil,  foi  sendo evidenciado,  paulatinamente,  um pluralismo no
interior  da  profissão,  o  que  não  mais  assegurou  a  unidimensionalidade  do
pensamento  a-histórico,  acrítico  e  moralizador  no  Serviço  Social,  que  se
assentou, fundamentalmente, no doutrinarismo religioso, claramente, de cariz
conservador. Ou seja, foram sendo reveladas diferentes visões de mundo, de
sociedade e, por conseguinte, de vínculos a distintos projetos societários. Isso
oportunizou, cada vez mais,  a elaboração e o aprofundamento das críticas à
origem, às finalidades e ações profissionais do Serviço Social alinhadas à ordem
capitalista, mesmo no que refere àquelas cujas argumentações, aparentemente,
se  mostravam  críticas,  por  meio  de  óticas  superficiais,  românticas  ou
reformistas.

Como  foi  dito,  consideramos  que,  mesmo  que  possam  se  mostrar
meros equívocos pontuais  que talvez até  pudessem ser  desconsiderados,  no
nosso  entender,  verificamos  que  o  que  abordamos  aqui  são  aspectos  que
repercutiram e ainda repercutem, de maneira importante no meio profissional.
Isso ocorre tanto em razão dos traços fundamentais do referido projeto ou das
polêmicas suscitadas pelas intrínsecas dificuldades do trabalho institucional em
uma  sociedade  como a  nossa,  que  merece  ser  observada  e  analisada  pelas
consequências da lógica capitalista, que hoje, recrudescidas, obstam – inclusive
e principalmente pelas precárias condições de trabalho – a oferta de serviços
sociais  de  boa  qualidade,  o  que  corresponde  à  indispensável  objetivação
democrática que tal projeto requer que persigamos e efetuemos. Quanto a isso,
acreditamos que muitos  entre  nós já  ouvimos considerações do tipo:  “Esse
projeto  é  pura  idealização.”  “Esse  projeto  não  tem  como  se  materializar.”
“Perder tempo em discutir esse projeto para quê?” “Isso ocorre por culpa desse
projeto, já que dificulta nosso trabalho na instituição.” “Não cabe aprimorar
esse projeto, e sim acabar com ele, uma vez que é descolado da realidade da
nossa ação profissional.” “Esse projeto só cabe para os do campo acadêmico.”
“Concordo com o projeto, mas não é possível na prática.” “O código, tudo
bem, temos que respeitá-lo, mas o projeto é impossível.” “Esse projeto é puro
idealismo.”

Prosseguindo  nesse  raciocínio,  cabe  destacarmos  que,  como
representação  de  uma antecipação ideal,  o  projeto  ético-político  do Serviço
Social brasileiro é um projeto profissional cujos fundamentos democráticos e
progressistas se alinham ao código de ética profissional do assistente social em
vigência. Todavia, apesar dessa evidência, muitas vezes, é avaliado, até pelos
profissionais  que  jamais  considerariam  a  hipótese  de  desrespeitarem  os
fundamentos de tal código, como um projeto inviável e até o responsável pelas
dificuldades de adoção da referência  desse código na efetivação do trabalho
profissional  cotidiano.  Também  há  aqueles  profissionais  que  alegam que  o
desconhecimento de tal projeto pelos assistentes sociais é o único responsável
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pelas  dificuldades  e  óbices  que os  assistentes  socias  vivenciam em face  das
requisições do trabalho cotidiano nas instituições. Há, ainda, os que consideram
que o mero fato de os profissionais alegarem adesão aos valores do projeto já é
o suficiente  para  tê-lo  como consistente  referência  capaz de  nortear  a  ação
profissional  competentemente.  É  como  se  o  conhecimento,  apesar  de
indispensável, fosse suficiente, ou melhor, o determinante, o responsável pelo
encaminhamento e o resultado qualificado do trabalho do assistente social, ou
se  a  mera alegação de  adesão a  algo ou o discurso em favor de algo fosse
suficientemente  capaz  de  alterar  a  realidade.  Também  observamos  que  há
considerações  profissionais  que  desmerecem  a  força  em  contrário  das
convicções adquiridas nos espaços privados pelos assistentes sociais,  como a
família e a escola, por exemplo, bem como por meio das mensagens emitidas
pela grande mídia. Essa desconsideração comumente permite a esses sujeitos
inferirem que há possibilidade de “captura cognitiva”, suscitando profissionais
em favor das referências do projeto por meio de contatos esporádicos, que,
recorrendo  à  repetição  da  importância  do  referido  projeto  crítico,
independentemente de condições de trabalho decentes e da oportunidade de
estudos mais profundos acerca da sociedade em que vivemos – e temas como
ideologia,  alienação e os valores contidos nesse projeto –,  lhes seja  possível
opção, adesão consciente. Essa é uma postura indubitavelmente inconsistente e
que, de certo modo, pode traduzir uma perspectiva de onipotência, o que não
condiz com os profissionais que se dedicam a buscar conhecimento profundo
sobre o tema. 

Indiscutivelmente,  não  apenas  o  projeto  profissional  crítico  aqui
abordado, mas toda proposta de trabalho profissional  e/ou o trabalho vivo
requerem conhecimento e qualificação pertinentes, em busca de se prevenirem
distorções  de  fundamentos  e  de  finalidade.  Entretanto,  as  condições  de
trabalho não são determinadas pelo profissional, o que inclui até o seu salário.
E, tais condições, também se vinculam às possibilidades e aos limites de alcance
das  finalidades  e,  portanto,  à  materialização  dos  valores  intrínsecos  a
determinado projeto profissional e ao resultado pretendido. Isso significa dizer
que é imprescindível a capacidade de análise da qualidade da tensão entre o ser
e o dever ser, entre causalidade e prévia-ideação – teleologia –, rumo ao alcance
de resultados mais próximos possíveis do que foi projetado e é almejado.

O que buscamos aludir é que mesmo que o referido projeto assegure
fundamentos, valores e princípios voltados aos interesses da classe trabalhadora
e críticos à sociedade capitalista, propugnando contribuição profissional para a
construção de uma outra forma de sociedade/sociabilidade, isso não significa
que os profissionais do Serviço Social não estejam sujeitos à alienação e não
estejam na condição de trabalhadores assalariados, submetidos às injunções do
trabalho na realidade do capitalismo periférico e dependente brasileiro e em um
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contexto mundial e particular de recrudescimento das estratégias neoliberais.
Ou  seja,  aos  assistentes  sociais  cabe  a  realização  de  suas  competências  e
atribuições sob as determinações das requisições patronais e as dos usuários das
instituições  empregadoras  em  situações  concretas.  Isso  significa  que,  não
obstante os projetos em geral, e, portanto, o aqui referido, serem antecipações
ideais, o projeto ético-político não é fruto de mero idealismo, e não lhe cabe ser
considerado nos limites da mera intenção, contemplação e/ou utopismo. É um
projeto cujos fundamentos supõem análise substancial da realidade concreta em
prol de ações profissionais consequentes e voltadas às alterações necessárias aos
interesses  da  classe  trabalhadora,  visando  à  efetivação  de  uma contribuição
profissional que vislumbre a possibilidade de superação da atual ordem social.
E  quanto  a  isso  nos  cabe  a  observação  do  momento  extraordinário  que
vivemos e a propositura do aludido projeto.

Evidentemente, o projeto crítico não se esgota no cotidiano do exercício
profissional,  pois  no  seu  horizonte  há  contribuição  em  face  da
possibilidade de construção de uma nova ordem social. Porém, mesmo
que em conexão com projetos societários, trata-se de projeto profissional
cuja  contribuição  no  sentido  dessa  construção  depende  de  recursos
objetivos  e  subjetivos,  ou  seja,  das  condições  de  trabalho,  da
competência profissional e da direção social assumida na realização das
atividades cotidianas. (FORTI; COELHO, 2015, p. 28). 

 
Segundo Guerra (2015), as determinações históricas do projeto ético-

político  articularam-se  desde  os  anos  1950  do  século  passado,  haja  vista a
repercussão  de  fenômenos  sociais  como  a  Revolução  Cubana,  em  1959,  a
Revolução Sandinista e a Chilena, na década de 1970, e outras expressões em
prol da libertação da América Latina envolvendo operários urbanos, agrícolas e
camponeses. Além disso, a autora destaca movimentos importantes na realidade
brasileira  que  ocorreram  entre  os  anos  1950/1970.  Diante  do  exposto,
destacamos alguns entre esses movimentos, tais como: os contra a carestia e
pelas  reformas  de  base,  especialmente  na  Educação;  os  vinculados  à  Igreja
católica, seja os de operários, universitários, da Juventude Agrária Católica e da
Juventude  Estudantil  Católica  (JOC,  JUC,  JAC,  JEC);  assim  como,  não
podemos deixar  de salientar,  o Movimento Estudantil.  Voltando o seu foco
para o Serviço Social, propriamente, Guerra (2015) menciona a repercussão do
que foi citado na profissão por meio da expressão do movimento composto
pelos Reconceitualizadores, assim denominados em evento realizado em Porto
Alegre, em maio de 1965, tendo o assistente social e docente da PUC-RS, Seno
Cornely, como um dos seus maiores protagonistas. A constituição do grupo
autodenominado  Geração  65  marcou  o  início  do  Movimento  de
Reconceituação latino-americano. Um movimento amplo e heterogêneo cujas
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repercussões se desdobraram na realidade brasileira e, no nosso entendimento,
alavancou um processo que, pelo seu veio de inspiração mais crítica, suscitou as
bases originárias do projeto profissional crítico, que no meio profissional foi
nomeado, a partir de 1998, de Projeto Ético-Político do Serviço Social. 

Recorrendo a Barroco (2007, p. 141), destacamos que, a partir dos anos
1960/1970, uma “[...]  parcela minoritária de profissionais [do Serviço Social]
opta pela participação política e cívica; amplia sua consciência social e recusa
ideologicamente a ordem burguesa.”. Um momento em que, basicamente, se
inicia a produção textual crítica na profissão. Um processo que caracteriza a
busca de novos aportes teóricos,  visando outro rumo para a legitimação do
Serviço Social na sociedade, ou seja, não mais alinhado predominantemente aos
interesses  capitalistas,  mas  comprometido  com  a  classe  trabalhadora  e
vislumbrando  uma  contribuição  profissional  direcionada  à  possibilidade  de
ultrapassagem do horizonte burguês. 

Essas alterações criaram um novo ethos9 no âmbito do Serviço Social,
que apostava no engajamento político e na ação educativa voltada à liberdade
dos oprimidos socialmente. Isso,  apesar de oportunizar importantes avanços
intelectuais e organizativos à categoria profissional, uma vez que a impulsionou
a busca  de  alternativas  críticas  ante  a força  da  hegemonia  conservadora  na
profissão,  também  comportou  equívocos  que,  apesar  de  terem
temporariamente sido arrefecidos, não nos cabe avaliar que foram erradicados.
Atualmente,  inclusive,  alguns deles  mostram-se até equívocos adensados em
tendências que têm a pretensão de disputarem a direção social da profissão,
tendo repercussões no projeto que aqui abordamos, especialmente no que se
refere  a  interpretações  difundidas  de  maneira  distorcida.  Entre  os  citados
equívocos,  salientamos  o  economicismo  e  o  politicismo.  Referimo-nos  aos
posicionamentos que, nas suas diferenças, cindem a conexão entre a economia
e a política, distorcendo o pensamento da teoria social marxiana. No primeiro
referido,  prevalece  o  determinismo  do  fator  econômico  e,  no  segundo,  a
autonomização  da  dimensão  política.  Além  deles,  o  voluntarismo  e  o
militantismo10 também devem ser aqui indicados. Aliás, por nós avaliados de
significativa  implicação  em  face  do  projeto  ético-político.  Isso  porque  são
posicionamentos  que,  em  linhas  gerais,  se  entrelaçam,  sendo  a  ênfase  do
primeiro encontrada na compreensão profissional de que a vontade do sujeito é
o suficiente  em face  da  alteração almejada na  realidade social,  enquanto no
militantismo,  a  ênfase  está  na  desresponsabilização do profissional  das  suas

9Barroco (2007) esclarece que esse novo ethos emergiu da luta de classes, em que segmentos da
categoria, mesmo em contexto de dura repressão, participaram ativamente de experiências, não
propriamente de formulações acadêmicas, que se direcionaram a um novo consenso teórico.
10Esses são equívocos que podem ser identificados entre segmentos profissionais de diferentes
tendências ético-políticas, inclusive e especialmente, entre as mais conservadoras.
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intrínsecas competências  e  atribuições,  ou em detrimento delas,  em prol  da
reprodução  de  posicionamentos  políticos  análogos  aos  que  são  afeitos  aos
campos partidário ou da fé religiosa aguerridos.

Esses  são  aspectos  que  repercutiram/repercutem,  sobremaneira,  no
trabalho  profissional,  e  ainda  podem  provocar  distorções  a  ponto  de
descaracterizá-lo, tanto do ponto de vista teórico-metodológico e operacional
quanto do ponto de vista da dimensão ético-política, o que, conseguintemente,
ecoa na apreensão do projeto profissional crítico aqui em debate e o fragiliza. 

Apesar de comentarmos os equívocos que emergiram nesse período e
mencionarmos  que  não  podem  ser  avaliados  como  erradicados  e  até
encontrados  em  alguns  casos  com  certo  adensamento  e  isso  também  em
segmentos contrários ao projeto crítico, mas que os reproduzem por outra via,
cabe  aludirmos  que  esse  foi  um  processo  em  que  a  recusa  e  a  crítica  ao
conservadorismo profissional, evidenciadas no trânsito da décadas de 1970 para
a de 1980, “[...] gestou o solo histórico, o terreno vivo, que tornou possível uma
abrangente,  profunda e plural  renovação do Serviço Social”  (IAMAMOTO,
2010, p. 88).

O contexto referido, sobretudo a partir da segunda metade da década
de  1970,  é  marcado  por  um  processo  de  crescente  organização  política  e
resistência à ditadura, como estabelece Netto (2007, p. 149). Vejamos: 

A resistência  à ditadura,  conduzida no plano legal  por uma frente  de
oposição hegemonizada por segmentos burgueses descontentes, ganhou
profundidade e qualidade novas quando, na segunda metade dos anos
setenta, a classe trabalhadora se reinseriu na cena política, por meio da
mobilização dos operários métalo-mecânicos do cinturão industrial  de
São Paulo (o “ABC paulista”).

Essa  irrupção política,  exposta  na  citação  de  Netto,  não  se  deu de
forma alheia à profissão. Além das circunstâncias favorecedoras à reinserção da
classe trabalhadora na cena política, promoveu condições objetivas e subjetivas
favoráveis ao pensamento crítico, o que desde os primeiros anos desse cenário
político repercutiu em uma parcela  significativa de assistentes  sociais  que se
tornaram presentes no debate e na atividade política, por meio de movimentos
sociais, organizações sindicais e partidos políticos. 

Esse  envolvimento  político,  certamente,  ressoou  no  interior  da
organização profissional, favorecendo um duplo amadurecimento: por um lado,
no âmbito da  organicidade política  da  categoria,  e,  por  outro,  da  produção
marxista – que assim pôde avançar, inclusive, na superação do marxismo vulgar
presente em alguns espaços profissionais. Esse processo pôde se expressar, em
síntese, no grande marco histórico que representou o chamado “congresso da
virada”, em 1979, marcado pela expressão massiva dos profissionais presentes
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contrários  à  direção  conservadora  da  profissão  em  sua  aliança  com
representantes políticos correspondentes em exercício na sociedade brasileira.
Esse episódio representou um importante impulso para o desencadeamento de
várias outras conquistas dos assistentes sociais na década de 1980, uma vez que
os  assistentes  sociais  investiram  exaustivamente  no  fortalecimento  das  suas
entidades profissionais e dos seus sindicatos. 

Isso  evidenciou,  na  categoria  dos  assistentes  sociais,  um  salto
qualitativo no que tange à sua organização política.

Revitalização  profunda  nos  organismos  básicos  do  Serviço  Social
brasileiro, provocando contradições, divergências e lutas no interior das
entidades nacionais ABESS e CFAS; efetiva-se a reativação das entidades
sindicais  e  pré-sindicais  em todo país,  culminando  com a  criação  da
ANAS, em 1983, registrando-se, também, a reativação do movimento
dos estudantes  de  Serviço Social  no interior  dos movimentos  e  lutas
estudantis universitários em geral. Nesse âmbito, verifica-se o despertar
de  grupos  de  assistentes  sociais  para  maior  participação  na  política
partidária. (SILVA, 2009, p. 42).

Essa experiência política, que se desdobra do veio de inspiração  mais
crítica da reconceituação no Brasil, imediatamente se espraiou para os debates
internos da categoria e contribuiu para a conformação de outros componentes
fundamentais para a formação do projeto profissional crítico aqui em debate.
Dentre  eles,  destacam-se  fatores  como  a  consolidação  da  produção  de
conhecimentos a partir da área de Serviço Social; o alargamento do exercício
profissional  –  determinado  pela  requalificação  da  prática  profissional  e  das
conquistas sociais dos trabalhadores, no decorrer do processo de restauração da
democracia política;  o redimensionamento do ensino em Serviço Social,  que
culminou nos redirecionamentos expressos pelo novo currículo de 1982 e pela
revisão  do  código  de  ética  profissional  que  resultou  na  formulação  de  um
código  profissional  que  marcou  a  ética  profissional  como  um  “divisor  de
águas”, em 1986. 

Segundo Forti (2020), quanto à revisão do Código de Ética profissional
que  resultou  no  de  1986,  surgiram  elaborações  teórico-práticas  que  se
propunham romper com o histórico conservadorismo na profissão. Com isso,
efetivou-se  a  construção  de  um referencial  ético,  que  não  mais  preconizou
valores assentados em interesses individuais ou de grupos sociais particulares,
mas privilegiou voltar-se aos interesses de classe – da classe trabalhadora. Dessa
maneira, salientamos três aspectos que marcaram esse documento: a negação
do  histórico  conservadorismo  profissional,  a  negação  da  neutralidade
profissional e a busca de superação de premissas idealistas fundamentadas no
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moralismo religioso e/ou fruto do senso comum, responsáveis,  basicamente,
por posicionamentos acríticos, generalizadores/preconceituosos. 

No entanto, esse código,  que possui  mérito evidente, no sentido de
refletir a busca dos profissionais pelo rompimento com o conservadorismo que
caracterizou o Serviço Social quase que de maneira unânime por longo período,
não deixou de  conter  equívocos significativos,  uma vez que,  substituindo o
compromisso com determinados valores pelo compromisso irrestrito  com a
classe  trabalhadora,  parecia  captar  essa  classe  como a  detentora  de  valores
positivos,  algo  cuja  fragilidade  analítica  se  mostra  no  demérito  da  força  da
repercussão da alienação na sociabilidade capitalista, a qual pode atravessar os
mais recônditos espaços da vida social. 

Todavia, a continuidade da participação da categoria nos movimentos
sociais e em demais ações político-profissionais e até partidárias permitiu certa
expansão e refino da apreensão e busca no intuito de ruptura com o histórico
conservadorismo profissional. Isso porque tais ações oportunizaram, inclusive,
a recepção crescente de novos pensadores críticos.11 Dessa maneira, sem negar
parâmetros progressistas do código anterior, mas depurando-os, por meio de
avanços  intelectuais  e  outras  experiências  sociais,  a  categoria  profissional
avançou e elaborou o código de ética de 1993, que se mantém em vigor. Assim
sendo, considerando os avanços intelectuais e organizativos do Serviço Social
nesse  período,  em acordo com Netto,  destacamos  que,  “[...]  na  entrada  da
década de noventa, o Serviço Social se apresenta no Brasil como uma profissão
relativamente consolidada” (NETTO, 1996, p. 106). 

Esse  quadro  de  avanços  e  maturação  profissional  ocorreu
estabelecendo uma relação concomitante e retroalimentadora no processo de
consolidação  de  um  projeto  profissional  em  busca  de  ruptura  com  a  sua
tradição conservadora.  Com isso,  a  direção político-estratégica desse projeto
profissional acabou por se expressar, pelo menos, em três grandes frentes:

[...]  a  político  organizativa,  com  o  fortalecimento  das  entidades
representativas da categoria – ABEPSS, CFESS/CRESS e ENESSO; a
acadêmica,  com as  Diretrizes  Curriculares  de  1996,  o  crescimento da
pesquisa  e  da  produção  intelectual  e  técnica  que  referendam  àquela
construção;  e  a  criação  de  novos  instrumentos  de  mobilização
profissional e regulação jurídica da profissão. (MOTA; AMARAL, 2007,
p. 50).

Considerando as três grandes frentes destacadas por Mota e Amaral,
retomamos  o código  de  ética  profissional  de  1993,  uma vez que avaliamos
importante explicitar que, recorrendo ao estudo da ontologia do ser social, tal

11Sobre isso, podem ser destacados autores como: Lukács, Heller e Mészáros.
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documento evidenciou o trabalho como seu elemento fundante, imprimindo de
maneira  mais  apropriada  a  condição  histórica  dos  valores  e  princípios  nele
contidos, oferecendo-nos, assim, um produto mais rico como referência para o
trabalho profissional.

Esse código comporta um referencial  ético-profissional  de profunda
criticidade, ancorado na perspectiva de totalidade que, por sua vez, se sustenta
em valores que têm a liberdade e a possibilidade de emancipação humana como
elementos estruturantes. Isso expressa, de maneira direta, não apenas a mera
ruptura com o predomínio da cultura profissional conservadora, mas também a
vertente do pensamento que lhe serve de base e que, consequentemente, situa a
dimensão ética em direta articulação com a dimensão política. Isso porque, na
teoria social de Marx, a realidade não é apenas objeto de contemplação, mas,
necessariamente,  de transformação,  uma vez que os  sujeitos  que analisam a
realidade também estão nela  implicados,  e  a  teoria  é  produto da elaboração
ideal da – e para – ação na realidade. O que acabamos de dizer, além de ratificar
aspectos  abordados  anteriormente  neste  texto,  nos  leva  a  acrescentar  o
pensamento de Iamamoto:

 
Temos a responsabilidade cívica e política de nos somarmos a outras
entidades da sociedade civil, a outros profissionais na direção indicada, de
maneira  que  o  anúncio  de  valores  éticos  que  regem  a prática  profissional  não  se
transformem apenas em declarações de belas intenções [...] eles devem se traduzir
em  propostas  e  ações  acadêmico-profissionais  e  políticas.
(IAMAMOTO, 2010, p. 104, grifo nosso).

E é justamente considerando o que a referida autora menciona sobre a
possibilidade  histórica  de  declarações  de  belas  intenções  sem  a  tradução
objetiva  de  propostas  e  ações que  avaliamos  fundamentais  as  seguintes
questões:
1) Encontrarmos, no âmbito do Serviço Social, desde os anos 1980, a busca de
amadurecimento de alternativa ao histórico conservadorismo na profissão tem
significado  a  manifestação  disso  no  trabalho  cotidiano  institucional  do
assistente  social,  caracterizando-o  em  prol  dos  reais  interesses  da  classe
trabalhadora?  2)  Considerar  a  indagação  anterior  é  indispensável  para  que
possamos, consistentemente, nos referir à hegemonia do projeto ético-político?
3) Em busca dessas respostas, caberia, ainda, refletirmos sobre o pensamento
de Netto (1996, p. 111) a seguir? 

O conservadorismo nos meios profissionais tem raízes profundas e se
engana  quem  o  supuser  residual.  A  legitimidade  alcançada  para  a
diversidade de posições está longe de se equivaler à emergência de uma
maioria político-profissional radicalmente democrática e progressista.
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4) Há entendimento equivocado, no meio profissional, de que a hegemonia de
um  projeto  profissional  significa  a  sua  exclusividade?  5)  Há  algum
distanciamento  no  que  se  refere  às  concepções  teórico-práticas  entre  os
profissionais  que estão na docência e a maioria dos profissionais  do Serviço
Social que exercem o seu trabalho em outros campos sócio ocupacionais? 5) Se
houver o referido distanciamento, isso teria alguma influência na materialização
do projeto ético-político? 6) Em busca de respostas às indagações, a citação a
seguir poderia auxiliar-nos? 

As  insuficientes  conexões  entre  centros  de  formação  e  campos  de
intervenção têm reduzido a capacidade daqueles de viabilizar inovações,
bem como a sua retroalimentação pela realidade das práticas de campo.
(NETTO, 1996, p. 111).

Consideramos  os  aspectos  e  as  questões  até  então  elencadas
indispensáveis às reflexões e estudos que se voltam ao atual projeto crítico, que,
no meio profissional,  é denominado projeto ético-político do Serviço Social.
Isso  especialmente  nesse  momento  que,  como  dissemos  inicialmente,
atravessamos um período em que ondas (ultra)neoliberais e (neo)conservadoras
podem interferir de maneira importante nas condições de vida e trabalho em
terras brasileiras, ocasionando significativos prejuízos aos avanços intelectuais e
organizativos  da nossa  profissão.  Dessa maneira,  prosseguindo na lógica  do
raciocínio, traremos à baila um dos aspectos que avaliamos se situar entre os
mais polêmicos frente ao tema abordado, haja vista as repercussões do próprio
histórico conservadorismo não erradicado na profissão. Nossa referência é a
consciência de classe. 

Projeto ético-político do Serviço Social  e  a consciência
para si: uma conexão necessária 

O  projeto  aqui  em  debate  se  conecta  de  maneira  intrínseca  a  um
projeto societário e, nesse caso, a um projeto de sociedade que não se estrutura
acriticamente sobre as classes sociais e a exploração do trabalho. Nesse sentido,
esse  projeto  expressa,  sem sombra  de  dúvidas,  o  compromisso  do  Serviço
Social brasileiro com as necessidades dos trabalhadores e com a construção de
uma sociedade diferente. Dizemos isso e lembramos que somos trabalhadores
também, e, especialmente neste momento de escancarados ataques aos direitos
arduamente  conquistados  pela  classe  trabalhadora,  isso  necessita  ser
amplamente discutido.

A  perspectiva  societária  subjacente  ao  projeto  não  comporta
construções  ideais  e  objetivações  condizentes  com  as  relações  sociais
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burguesas, com toda sua potencialidade de subjugar, expropriar e se apropriar
das  riquezas  produzidas  pelos  trabalhadores.  Sob  essa  ótica,  seguramente
podemos apontar que o projeto ético-político do Serviço Social se sustenta em
pilares crítico-emancipatórios e anticapitalistas e que exige do assistente social
que  se  dispõe  a  adotá-lo  uma  consciência  crítica,  que  lhe  permita  efetiva
consciência de classe.

Em  outros  termos,  para  que  os  assistentes  sociais  assumam
efetivamente o referido projeto como uma espécie de “bússola” para as suas
ações  cotidianas,  valendo-se  de  estratégias  críticas  e  apropriadas,  operando
tensionamentos  e  disputas  institucionais,  exige-se  uma consciência  social  de
classe. 

A assunção de  uma consciência  de  classe  por  parte  dos  assistentes
sociais,  de  uma  efetiva  consciência  para  si,  pressupõe  a  superação  da
alienação/estranhamento, do fetichismo e da reificação enraizados objetiva e
subjetivamente  pelo  capital,  que  passa,  dentre  outros  pontos,  pelo
reconhecimento do assistente  social  de sua condição de classe trabalhadora,
conforme retomaremos adiante.12

Sabemos que a perspectiva de busca do rompimento com o tradicional
conservadorismo no Serviço Social introduziu e vem buscando transmitir, por
meio das  salas  de  aula/produção acadêmica  e  demais espaços de  debate  da
profissão, a compreensão de que o assistente social se inscreve no circuito do
trabalho  coletivo.  Essencialmente  a  partir  da  década  de  1980,  o  estatuto
assalariado tornou-se chave analítica prevalente discutida e difundida com o
objetivo  de  propiciar-nos  compreensão  acerca  da  inserção  dos  assistentes
sociais nas instituições. Revela-se e propaga-se que o assistente social se insere
na  divisão  social  e  técnica  do  trabalho,  compondo,  conjuntamente  com as
demais especialidades e especificidades profissionais,  o rol  dos trabalhadores
que, privados dos meios mais elementares de sobrevivência, necessitam vender
suas forças de trabalho.

Dessa maneira, consideramos que a compreensão do assalariamento –
os  direitos  e  limites  daí  decorrentes  –  seja  imprescindível  à  discussão  do
trabalho  do assistente  social,  tanto  no que  se  refere  à  sua  possibilidade  de
autonomia profissional – relativa – quanto em relação às alternativas concretas
de atendimento às demandas que lhe são dirigidas e, portanto, indispensável à
abordagem do projeto em debate.

Nossa experiência profissional nos leva a questionarmos se não há uma
incompreensão por parte dos assistentes sociais acerca das implicações e dos
constrangimentos advindos da referida condição assalariada, bem como um não

12Passa pelo reconhecimento da condição de classe, mas não se encerra nesse reconhecimento. O
reconhecimento configura-se como uma etapa primordial, como uma primeira etapa de negação
do capital, mas que deve atingir a negação da condição de classe.
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reconhecimento do pertencimento à classe trabalhadora e a não identificação
daqueles que atendem na dimensão de classe. Evidentemente, as respostas a es-
ses questionamentos implicam, sobremaneira, o entendimento e as concepções
do projeto ético-político, haja vista, especialmente, seus vínculos com os inte-
resses e as necessidades dos trabalhadores. Corrobora essa reflexão a observa-
ção da Profa. Raquel Raichelis (2011), que esclarece ser verificável na literatura
profissional, com significativa frequência, a discussão sobre o desgaste físico e
mental ocasionado pela superexploração experimentada pela classe trabalhadora
sem, no entanto, inscrever e situar o assistente social nesse circuito. A mencio-
nada professora e pesquisadora identificará o estabelecimento de uma exteriori-
dade e de não pertencimento de classe por parte dos assistentes sociais.

Achados semelhantes,  que reforçam a hipótese da referida autora,  a
partir de outro ângulo de análise, podem ser examinados na recente pesquisa
realizada por Mauricio (2019). Dentre outras reflexões e considerações, a autora
sinaliza que a exterioridade por parte dos assistentes sociais pode ser constatada
tanto em relação à participação em mobilizações, paralisações ou greves, quanto
em relação à sindicalização. Além disso, Mauricio (2019) sinaliza a observada
tendência  por  parte  dos  assistentes  sociais  em  analisarem  o  trabalho
profissional, com sua intrínseca natureza assalariada, somente a partir do crivo
da identificação,  da  apreciação e  da  realização pessoal,  subdimensionando a
dimensão de sacrifício, de desgaste e de captura física e mental inerentes ao
trabalho nos domínios da sociabilidade burguesa.

Nesse  sentindo,  considerando  os  elementos  supramencionados  e,
principalmente,  que a assunção de uma consciência  de classe por parte dos
assistentes sociais se configura como um imperativo, sobretudo para aqueles
que reivindicam e avocam o projeto profissional crítico, erguido sobre o lastro
da  teoria  social  de  Marx,  urge  tecermos  algumas  ponderações  no  que  diz
respeito à consciência e ao processo de ascenso da consciência crítica.

Inicialmente, cumpre demarcarmos a compreensão e a convicção de
que  a  consciência  e  as  representações  ideais  são  condicionadas  pela  vida
objetiva  em suas  relações  concretas  e  contraditórias.  A  constatação  inscrita
dissipa quaisquer ilusões idealistas de que a consciência seria a força motriz da
realidade objetiva e, além disso, reconhece a independência e o primado das
relações objetivas no tocante à representação ideal.

Em consonância  ao  sobredito,  consideramos  que  a  consciência  dos
indivíduos se constitui a partir da inserção em relações sociais objetivas. Trata-
se de um processo em que a realidade objetiva, material, se reflete e se expressa
na consciência dos indivíduos.13 Em outras palavras, a consciência se conforma

13Vale  clarificar  que  não  estamos  nos  referindo  a  algo  mecânico  como  uma  espécie  de
“espelhismo”. Por outra parte, mencionamos que, à medida que o indivíduo se insere em relações
sociais  marcadas  pela  alienação,  estranhamento,  fetichismo  e  reificação,  sua  consciência
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a  partir  da  captação  da  realidade  objetiva,  da  interiorização  das  relações
experimentadas  pelos  sujeitos,  sobretudo  a  partir  dos  seus  vínculos  mais
imediatos.14 Iasi (2011, p. 14) é preciso, ao definir que:

Inicialmente,  a  consciência  seria  o  processo  de  representação  mental
(subjetiva) de uma realidade concreta e externa (objetiva), formada neste
momento, através de seu vínculo de inserção imediata (percepção). Dito
de outra maneira, uma realidade externa que se interioriza.

O sujeito, ao se inserir nas relações sociais, passa a ter acesso a uma
porção da realidade, a um fragmento. Com a sua limitação de acesso, o sujeito
busca  compreender  o  todo  por  meio  da  parte  que  experiencia.  Embora  o
contato com o mundo externo se dê de maneira limitada, parcial, o indivíduo
não  consegue  apreender  essa  parcialidade  de  acesso  à  realidade  e  de
constituição de sua consciência. Estabelece-se o processo de ultrageneralização,
um  dos  mecanismos  constitutivos  da  primeira  forma  assumida  por  sua
consciência. Por meio do processo de ultrageneralização, o indivíduo atribui às
vivências,  experiências  particulares,  o  status de  universalidade.  Isso  também
ocorre com as instituições com as quais o indivíduo se relaciona e se insere, que
não são apreendidas em sua feição particular.15 Nessa perspectiva, as diversas
relações e experiências são universalizadas e naturalizadas.16

A visão de  mundo de um indivíduo,  apesar  de  internalizada,  não é
imutável,  pois  as  relações  sociais  que  a  constituem  estão  em  contínuo
movimento e transformação. Nesse sentido, além das vivências, dos conteúdos
e  dos  valores  proporcionados  e  transmitidos  pela  família,  o  indivíduo  terá
acesso  a  outros  conteúdos  e  valores  facultados  pela  sociedade,  por  suas
instituições e pelas relações que vão se conformando. Essas outras informações
e  os  conteúdos  que  são  apreendidos  e  se  manifestam  na  consciência
influenciarão na concepção de mundo do sujeito, constituída a partir de suas
primeiras experiências e relações – daí a importância de ser captada a força que
pode ter os valores e as referências incorporados, inicialmente, pelos assistentes
sociais, conforme já sugerido neste texto. Isso é relevante, mesmo que saibamos

expressará  esse processo.  Expressará  as  inversões,  dissimulações  e  ocultamentos  constituídos
materialmente pelas relações sociais erguidas e movidas pelo capital.
14De maneira geral,  a  família  é  a  primeira  instituição que inscreve  os indivíduos em relações
sociais.  O indivíduo em desenvolvimento  absorverá  e  introjetará  em sua consciência  valores,
normas, condutas e concepções transmitidos pela família. Vale salientar que a família, por sua
vez, é formada e educada em determinado contexto sócio-histórico, portanto, carrega consigo
normas, valores e concepções oriundos de gerações precedentes.
15Sob essa ótica, uma escola frequentada pelo indivíduo, por exemplo, não é apreendida como
uma escola dentre as existentes, mas como “a escola”.
16A primeira forma de consciência constituída do indivíduo é um terreno fértil para a ideologia,
aqui compreendida como uma ilusão social materialmente constituída e revelada na consciência. 
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que os alicerces em termos de informações, valores e princípios oriundos das
relações  familiares  podem ser  complementados,  reafirmados ou modificados
posteriormente, por meio das novas vivências e relações estabelecidas.

Cumpre esclarecermos que o movimento de maturação da consciência
e expansão da consciência crítica é um processo complexo, dialético, constituí-
do a partir da superação de fases e etapas, que podem envolver avanços, recuos
e estagnação. A consciência amadurece e se expande por meio da sucessão de
fases distintas, em que uma fase supera a outra, mas a nova fase pode carregar
consigo elementos da fase anterior, superada. Trata-se de dialética.

Em  consonância  com  o  mencionado,  é  possível  considerar  que
determinadas condições associadas a certas contradições possam ocasionar a
transição  para  uma  nova  fase  do  processo  de  consciência.  Sabe-se  que  o
indivíduo tem sua visão de mundo constituída a partir da introjeção de valores,
concepções,  normas  e  condutas.  No  entanto,  em  um  contexto  em  que  a
realidade  se  modifica  ou  que  o  indivíduo  tem  acesso  a  novos  conteúdos,
relações e experiências, instaura-se um contexto de contradição que pode se
expressar como revolta, em um primeiro momento (IASI, 2011). Nesse ínterim,
torna-se  possível  a  apreensão  da  injustiça  antes  indetectável,  embora  ainda
apreendida sob um viés fatalista e intransponível.17 

Ademais,  cabe  destacar  que  o  partilhamento  das  contradições  de
maneira coletiva que origina um salto qualitativo no processo de consciência, se
distingue da revolta em nível individual e inscreve as relações experimentadas
em outro patamar de apreensão. Permite ao sujeito vislumbrar possibilidades de
alteração  das  injustiças  identificadas,  e  não  apenas  se  revoltar  contra  as
referidas,  processo  de  vital  importância  para  a  elaboração  de  estratégias
profissionais  competentes  e  consequentes,  consoantes  ao  projeto  que  aqui
vimos nos referindo. 

A  consciência  que  possibilita  aos  indivíduos  se  agruparem  e
questionarem  o  que  até  então  era  considerado  natural  é  denominada
consciência em si, ou consciência de reivindicação. Embora pressuponha uma
perspectiva mais ampliada, que supera o individual, a consciência em si ainda se
baseia em relações e vivências imediatas. Contudo, insta destacar que, apesar de
possuir elementos não superados, a consciência em si  constitui-se como um
momento imprescindível para a superação da primeira forma de consciência,
mais impregnada de alienação, por exemplo.

A apreensão das injustiças e contradições sociais, a associação coletiva
e o reconhecimento da condição da classe, traços da consciência  em si,  são
primordiais no processo de assunção de uma consciência crítica. Entretanto,

17Nesse momento já é possível observar um salto no julgamento valorativo que migra de “[...] as
coisas sempre foram assim [...]” para “[...] as coisas sempre foram injustas [...]” (IASI, 2011, p.
28).
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uma vez que os trabalhadores se identificam e se assumem como classe, negam
“[...] o capitalismo afirmando-o [...]” (IASI, 2011, p. 32). Isso porque a divisão
da sociedade em classes sociais é uma condição importante de existência do
capitalismo. 

No  sentido  do  explicitado,  para  pensarmos  em  uma  efetiva
transformação social,  vislumbrarmos a possibilidade de superação daquilo ao
qual dirigimos nossa crítica profissional e contribuirmos profissionalmente com
ações consequentes para isso, na direção da supressão dos constrangimentos
próprios  do  capitalismo,  não  é  suficiente  somente  o  reconhecimento  da
condição de classe, embora seja um aspecto indispensável. O reconhecimento
da condição de classe deve estar intimamente conexo com a perspectiva, com a
direção da superação da referida condição, de modo a assumir uma consciência
para  si  ou  consciência  de  classe.  Só  assim  poderemos  alcançar  nossos
verdadeiros limites e possibilidades profissionais, captando as alternativas e os
óbices à autonomia profissional relativa. 

Sob essa ótica, considerando os elementos narrados e o mencionado
vínculo  medular  entre  o  projeto  ético-político  e  um  projeto  de  sociedade
democrático  e  progressista,  crítico  da  ordem  capitalista,  sustentamos  e
reiteramos a relevância e a imprescindibilidade de uma consciência para si para
os assistentes sociais. 

Em  consonância  com  o  apontado,  embora  não  seja  suficiente  o
reconhecimento  e  a  identificação  da  condição  de  classe  trabalhadora  para
assunção  de  uma  consciência  para  si,  estamos  convictos  de  que  a  referida
assunção passa pela identificação, reconhecimento e apreensão da condição de
classe. Em outros termos, para que atinja uma consciência para si, é preciso que
o assistente social reconheça sua condição de classe trabalhadora;18 mas isso
não  basta,  é  necessário  que,  associado  ao  reconhecimento  dessa  particular
condição, vislumbre a possibilidade de transformação social. Que vislumbre a
transformação das estruturas sociais que forjam as classes e sua perpetuação,
mas, que com isso, não hipertrofie sua possibilidade profissional nesse sentido.
Entenda  que  cumpre  uma  função  profissional  que  pode  lhe  permitir  certa
autonomia – e, portanto, escolha – no fortalecimento de determinado segmento
de classe, visto que no projeto ético-político do Serviço Social tem-se como
finalidade privilegiar os interesses da classe trabalhadora. 

Nesse sentido é que urge sedimentarmos a compreensão da atividade
profissional  do  assistente  social  como  trabalho  assalariado,  enriquecendo  a
referida  compreensão  com  suas  determinações  constitutivas  desveladas.

18Advertimos que não se trata de uma reprodução esvaziada da compreensão da atividade do
assistente social como trabalho, mas sim uma compreensão substantiva que capte a essência do
fenômeno do assalariamento na sociabilidade burguesa, com toda sua potencialidade de produzir
desgaste, sofrimento social e autossacrifício. 
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Afirmamos  isso  no  sentido  da  recuperação  e  do  fortalecimento  dos
fundamentos  atinentes  ao projeto que discutimos,  mas não só,  assim como
capturando  aspectos  conjunturais  que  incidem  e  influem  na  atividade
profissional historicamente situada, sem perder de vista, é claro, que somente a
transformação  social  é  capaz  de  suprimir  os  constrangimentos  do
assalariamento  e  da  exploração  para  os  assistentes  sociais  e  demais
trabalhadores.  Outrossim,  evocamos  a  necessidade  de  os  assistentes  sociais
adotarem  valores  e  princípios  ético-políticos  universais  que  rechaçam  e
transcendam  a  barbárie  particularista  operada  pelo  capital.  A  necessidade
inalienável de vínculo e compromisso com o processo de atenção e expansão
das necessidades sociais com vistas a contribuições que se dirijam à construção
de uma humanidade universalizada, o que, indubitavelmente, não pode ser a
atualização de equívocos/distorções que nos remeta, entre outros, às verdades
absolutas,  aos  idealismos,  economicismo,  politicismo,  doutrinarismo,
voluntarismo, militantismo, utopismo. 
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O trabalho de assistentes sociais no
contexto de precarização e regressão de

direitos nas políticas públicas*

Carlos Felipe Nunes Moreira
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Ney Luiz Teixeira de Almeida

Introdução

A pandemia da Covid-19 revela como que uma crise sanitária expõe de
modo tão exponencial as desigualdades sociais, econômicas e educacionais que
marcam historicamente o modo como o capitalismo se desenvolveu no Brasil.
Inegavelmente as estratégias de distanciamento social para conter o avanço da
pandemia,  assim  como  as  de  seu  enfrentamento  não  lograram  êxito  pela
combinação de alguns fatores: a ausência de vontade política em realizar uma
ação coordenada no campo da saúde pública sob a responsabilidade da esfera
federal  (adoção  do  distanciamento  social,  campanhas  nacionais  educativas
quanto ao vírus, formas de disseminação, controle e distribuição dos insumos
necessários ao atendimento da população, testagem e vacinação em massa); o
pífio  suporte  econômico  para  a  população  com  a  adoção  de  um  efetivo
programa de garantia de renda básica; a completa desarticulação com as demais
políticas  sociais  setoriais  (educação,  assistência  social,  previdência  social  e
transporte  público).  Esse  descompasso  entre  a  grave  crise  sanitária  e  as
condições  mínimas  de  seu  enfrentamento  só  se  justificam  pela  agenda
hegemônica ultraneoliberal posta em curso desde o Golpe de 2016 por forças
políticas de cariz neoconservador (que reatualiza de modo perverso e agressivo
as  balizas  históricas  que  articulam o  moderno  e  o  arcaico  no  processo  de
dominação  burguesa  brasileira)  e  que,  a  despeito  das  fissuras  e  críticas
produzidas  no  interior  da  burguesia,  ainda  conta  com  o  apoio  do  capital
financeiro.

No entanto, o foco desta reflexão não se sustenta sobre os elementos
mais visíveis e relacionados ao contexto da crise sanitária, mas sobre aqueles
que traduzem a dimensão mais estrutural da crise de acumulação e que vem
sendo  forjada  a  partir  de  um  percurso  não  linear  e  nem  homogêneo  de
mudanças operadas no âmbito do Estado. E, como bem nos lembra Mandel
(1985),  têm  suas  funções  ampliadas  na  fase  monopolista  no  sentido  de
* DOI – 10.29388/978-65-81417-38-3-0-f.45-62
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assegurar as condições de reprodução ampliada do capital, atuando na garantia
do estabelecimento  de  consensos  sociais,  no  monopólio  do  uso  da  força  e
assegurando as condições de reprodução da força de trabalho.

A  tendência  à  queda  da  taxa  de  lucro  própria  à  lógica  do  capital,
conforme aponta Marx (2006), tem sido enfrentada em diferentes conjunturas a
partir  de  estratégias  organizadas  pelo  capital  no  campo  da  produção  e  da
reprodução  social,  mas  sobretudo  acionando  mecanismos  institucionais  que
conformam  o  campo  de  ação  do  Estado,  tanto  pela  adoção  das  políticas
econômicas como pela reconfiguração do alcance das políticas públicas, sempre
determinadas  pelo  grau  de  correlação  de  forças  entre  as  classes  sociais
fundamentais  e  suas  frações.  Observa-se  no caso brasileiro que as bases  da
dominação de cunho autocrático da burguesia oscilaram ao longo dos últimos
30  anos,  mas  não  a  ponto  de  representar  uma  mudança  que  alterasse  as
profundas  desigualdades  sociais  e  econômicas,  ao  contrário,  elas  hoje  se
encontram  ainda  mais  agudas.  Tampouco  expressou  uma  mudança  que
produzisse sentidos e objetivações mais estáveis no campo do reconhecimento
dos direitos sociais. 

Este  trabalho  se  debruça  sobre  duas  tendências  centrais  que
particularizam as mudanças no campo do Estado, com particular destaque para
as políticas públicas, ainda que sem perder de vista, por questão de método e de
aporte teórico, as suas relações de determinação com a esfera da produção: as
disputas pela reorientação do fundo público pela via das expropriações e da
precarização do trabalho realizado no âmbito estatal e a doção do gerencialismo
como forma de intensificação desse mesmo tipo de trabalho num contexto de
regressão de direitos em larga escala.  Esse  tema tem interessado de perto a
todos  aqueles  que  atuam na  gestão,  implementação  e  avaliação  de  políticas
públicas e fez parte das discussões realizadas pelos autores com 110 assistentes
sociais de todo o país, majoritariamente profissionais que atuam no campo da
educação e da previdência social – o que justifica o enfoque nos rebatimentos
dessas tendências nessas duas áreas – no período de 16 de setembro a 18 de
dezembro  de  2020,  a  partir  do  curso  de  extensão  universitária  sobre
“Sistematização da Experiência Profissional”1, desenvolvido de forma remota
pelo  Núcleo  de  Sistematização  de  Experiências  no  Campo  das   Políticas
Públicas (NSEPP) da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado
do  Rio  de  Janeiro  (FSS-UERJ),  em  parceria  com  o  Projeto  de  Extensão
“Assessoria,  Consultoria  e  Supervisão  para  a  Sistematização  de  Experiência
Profissional de Assistentes Sociais no INSS” da Escola de Serviço Social da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

1Além dos autores do texto participaram do referido curso de extensão os/as professores: Renato
dos Santos Veloso (UERJ); Eliana Canteiro Bolorino Martins (UNESP-Franca) e Adriana Freire
Pereira Férriz (UFBA).
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Fundo Público em disputa: o orçamento de pessoal em
questão 

O fundo público sempre foi parte integrante do desenvolvimento do
capitalismo e, ao longo da história, essa relação ganha novos contornos. É no
pós-segunda guerra mundial, com o acirramento da luta de classe e a criação
das legislações sociais que ele assumirá o papel central para assegurar as condi-
ções de reprodução do capital ampliando sua destinação à classe trabalhadora.
Contudo, o exaurimento do padrão de acumulação taylorista/fordista, a queda
da taxa de lucro acirrada pela retração do consumo, o aumento do desemprego,
inflação e crise fiscal do Welfare State reconfigurará seu papel no contexto de
crise estrutural2. O capital dependerá, cada vez mais, do fundo público para am-
pliação de seus investimentos, desenvolvimento tecnológico e para a financeiri-
zação da economia.

As mudanças na  esfera  da produção,  no contexto de  reestruturação
produtiva,  se caracterizam por um forte ataque ao trabalho como forma de
recuperação das taxas de lucro do capital. No campo ideopolítico, a resposta
para  a  crise  é  marcada  pelo  desmonte  dos  padrões  de  proteção  social,
satanização e privatização da esfera pública. Portanto, as alterações provocadas
pelo  padrão  de  acumulação  flexível  se  expressam  na  hegemonia  político-
ideológica neoliberal e num contexto regressivo para a classe trabalhadora. 

A implementação da agenda neoliberal no Brasil é operacionalizada por
um conjunto de contrarreformas gerenciais que descaracterizam as conquistas
asseguradas na Constituição de 1988 e promovem uma intensa reconfiguração
das  políticas  sociais  e  do  trabalho  na  esfera  pública.  Seu  principal  objetivo
consiste em operar uma punção sobre as parcelas do fundo público destinadas,
por  meio  do  Orçamento  Público  (OP),  ao  atendimento  das  necessidades
sociais. 

O  OP  é  um  importante  instrumento  para  analisar  as  prioridades,
direções e projetos de governo. Não se trata de uma mera peça técnica, envolve
um  processo  de  disputas  em  torno  de  sua  conformação  e  alocação
(SALVADOR; TEIXEIRA, 2014). O debate contemporâneo vem desvelando
os  mecanismos  que  proporcionam  uma  punção  permanente  das  parcelas
orçamentárias  destinadas  ao  financiamento  dos  direitos  sociais  para  o
pagamento  da  dívida  pública,  cumprimento  do  superávit  primário  e  tantas
outras funções destinadas a alimentar a fração financeira do capital. Contudo, a

2 A crise capitalista aberta nos anos de 1970 não se confunde com as crises cíclicas do capital. Sua
natureza estrutural sinaliza uma crise permanente que perpassa todo o processo de produção e
reprodução do capital. Afeta globalmente o desenvolvimento capitalista e atinge a totalidade da
força de trabalho, nos termos de Mészáros: “[...] a crise estrutural do capital é a séria manifestação
do encontro do sistema com seus próprios limites intrínsecos.” (MÉSZÁROS, 2009, p. 14).
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punção  operada  pelo  capital  financeiro  não  se  restringe  ao  orçamento  das
políticas sociais, ela também opera sobre o orçamento que paga os servidores
públicos.  Esse  processo  conforma  um  binômio  expresso  no  desmonte  das
políticas sociais e do trabalho que as operacionaliza. 

Visando uma breve aproximação com o Orçamento Bruto de Pessoal
(OBP) podemos dizer que ele comporta um conjunto de gastos com salários e
benefícios de servidores civis e militares da ativa, aposentados e pensionistas.
Podemos  dividi-los  em  dois  núcleos,  sendo  um  composto  por  salários,
vantagens3 e outro pelos benefícios previdenciários pagos a servidores ativos,
aposentados  e  pensionistas.  Essa  característica  conforma  algumas
particularidades,  como,  por  exemplo,  o  fato  dele  não  contemplar  somente
gastos, mas também receitas. A condição de empregadora e administradora do
Regime  Próprio  de  Previdência  Social  (RPPS)  faz  com  que  a  contribuição
patronal da União seja revertida em receita4. Da mesma forma, o OBP não é
destinado nem apenas ao pagamento de servidores da ativa, nem somente para
o pagamento dos servidores que atuam nas políticas sociais.

 O falacioso discurso de que o Estado brasileiro gasta  demais  com
servidores5 tem sido a pedra de toque para viabilizar  a  punção do OBP. A
principal  forma  de  captura  dessa  parcela  orçamentária  tem  se  manifestado
através da expropriação de direitos trabalhistas dos servidores. Seus impactos
excedem esse segmento e afetam conjunto da classe trabalhadora que depende
dos serviços públicos. 

Em nossa compreensão, pautado na contribuição de Marx e em algu-
mas pistas valiosas por ele deixadas, as expropriações são um fenômeno ineren-
te ao capitalismo e não se limitam à acumulação primitiva. Se as expropriações
primárias remetem ao fenômeno de separação do sujeito dos meios de produ-
ção, conformando força de trabalho “livre” para o capital, as expropriações se-
cundárias (FONTES, 2010), ocorridas sob a égide do capital imperialista, con-
solidam uma nova escala de disponibilização de trabalhadores, lançando amplas
parcelas populacionais a situações críticas, de intensa liberalização para o merca-
do de trabalho. Esse processo ocorre durante o final do século XX e início do
XXI por via de uma intensa expropriação de direitos sociais, trabalhistas, priva-
tizações, dentre outros fenômenos ocorridos sob o predomínio do padrão de

3 As vantagens se dividem em adicionais de vencimentos ou função e gratificações de serviços ou
pessoais.
4 Processo similar acontece com a taxação sobre os salários através do imposto retido na fonte
que, apesar de aparecer como gasto, retorna como receita. 
5 De acordo com Pereira  (2020),  o  gasto com a dívida  pública  consumiu  cerca  de 45% do
orçamento no ano de 2020, enquanto o OBP representou 9,4% dos gastos da União. De acordo
com Lopez e Guedes (2019), a despesa com servidores em exercício frente ao PIB manteve-se
estável entre os anos de 2004 e 2017, variando de 2,6% a 2,7%. Esses dados refletem a falácia em
torno do discurso de um funcionalismo custoso para União.
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acumulação flexível e dos princípios neoliberais.
O debate  sobre  as  expropriações  secundárias  na  esfera  pública  tem

dado maior enfoque ao processo operado no âmbito dos direitos sociais. Na
esfera dos direitos trabalhistas o debate ainda está restrito à esfera produtiva.
Em nossa compreensão, desde a instituição do Regime Jurídico Único (RJU),
vivemos  uma  contrarreforma  administrativa  permanente  que  irá  se
operacionalizar  por  meio  da  expropriação  de  um  conjunto  de  direitos
trabalhistas  que  viabilizam  uma  punção  do  OBP.  Tal  processo  incide  não
somente sobre as formas de contratação, mas também sobre o processo de
trabalho coletivo na esfera pública. 

No âmbito das formas de contratação, observamos o incremento das
terceirizações na esfera pública operacionalizada por meio da Lei nº 8.666/93,
dos Decretos nº 2.271/1997 e 9.507/2018. De acordo com os dados da Pesquisa
Nacional  de  Amostra  por  Domicílio  Continua  (2019)  sistematizados  por
Carvalho (2020),  temos,  entre  os  anos de  2012 e 2019,  um crescimento dos
trabalhadores  informais  de  nível  superior  em  10,63%  e  uma  diminuição  do
funcionalismo público no mesmo nível de escolaridade em 1,02 %. É importante
frisar  que,  de  acordo com a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (101/2000b),  as
atividades-meio  quando  não  forem  atividade-fim  da  instituição  não  são
consideradas como gasto que compõe o OBP. Neste sentido, as terceirizações
têm expropriado um conjunto  de  direitos  trabalhistas  na  esfera  pública  e  se
consolidado como um importante mecanismo de passagem do fundo público
para  uma  rede  capitalista  especializada  em  prestar  serviços  historicamente
improdutivos.  Temos,  nesse  âmbito,  a  invasão  da  lógica  do  valor  na  esfera
pública,  cujos impactos extrapolam as formas de contratação e trazem novas
nuances para o processo de trabalho coletivo na esfera estatal. 

Essas  medidas  não  estão  descoladas  das  restrições  estabelecidas  no
âmbito  do  congelamento  e  da  ampliação  das  dificuldades  para  realização  de
concursos  públicos,  que  se  expressam  no  Decreto  nº  9.739/19,  na  Lei
Complementar n° 173/2020a e, mais recentemente, na aprovação da Proposta
Emenda Constitucional  186 que criou gatilhos6 para  congelamento de  gastos
essenciais que impedem, dentre outras coisas, os aumentos salariais e a realização
de concursos para novas vagas. 

Neste cenário adverso já é possível observar uma não recomposição dos
quadros profissionais  no âmbito das políticas sociais.  Esse enxugamento vem
sendo  realizado  através  da  inserção  de  tecnologias  da  informação,
responsabilização dos trabalhadores por sua produtividade e técnicas de gestão e

6 O congelamento é acionado quando: 1) as despesas primárias obrigatórias passarem, na União,
dos 95% das despesas primária geral. Nos estados e municípios quando as despesas correntes
atingirem 95% das  receitas  correntes;  2)  quando decretado  estado de  calamidade;  3)  quando
aprovada a lei complementar de sustentabilidade da dívida, que prevê novas vedações de gastos. 
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controle gerenciais da força de trabalho. O que se observa é uma degradação do
trabalho  na  esfera  pública  e  uma  profunda  intensificação  das  jornadas  de
trabalho.  Essas medidas incidem no âmbito da organização dos processos de
trabalho no interior das políticas sociais, que se aproximam cada vez mais do
setor privado e rebaixam a qualidade dos serviços públicos.

De acordo com Pereira (2020),  a precarização do trabalho7tem sido a
principal estratégia para viabilizar uma punção permanente sobre o OBP. Neste
sentido, tramita no Congresso a contrarreforma administrativa (PEC 32/2020)
que pretende aprofundar, sem precedentes, a precarização do trabalho na esfera
pública  por  meio  de  uma  intensa  expropriação  dos  direitos  trabalhistas
consolidados no RJU. Em termos gerais, identifica-se a inserção de novos tipos
de contratação8, a retirada do direito à estabilidade para os novos servidores9, a
inviabilização do RJU e o desfinanciamento do RPPS10. 

Os impactos não se restringem aos novos servidores, aqueles inseridos
no RJU serão submetidos à avaliação de desempenho que será normatizada por
lei  complementar  que disporá sobre a  avaliação e as condições de perdas de
vínculo.  Para além desse fato,  a perda do cargo público poderá ser  feita  em
primeira instância e não mais após o trânsito em julgado, rompendo a tradição
jurídica estabelecida desde 1934. 

Esses ataques se mesclam com novos princípios para administração pú-
blica, dentre eles o de imparcialidade e subsidiariedade. O primeiro parece-nos de
natureza ideológica, uma vez que a impessoalidade continua sendo um princípio
da administração. Neste sentido, a arquivada “lei da mordaça” (7180/14) parece
avançar por novos meandros. O segundo remete à preponderância do setor pri-
vado, promovendo um violento ataque no âmbito das prestações do serviço pú-
blico, onde a atuação do Estado torna-se subsidiária. Esse princípio não está des-
colado da privatização, a PEC 32/2020 permite que União, Estados, Municípios
e Distrito Federal firmem cooperação com órgãos e entidades públicas e privadas
para a execução dos serviços públicos. Busca-se ampliaras terceirizações e parce-
rias público-privada no âmbito das políticas sociais. 

7 Compreendemos por precarização um conjunto de medidas que incidem na “[...] inserção e no
contrato,  na  informalidade,  na  terceirização,  na  desregulação  e  flexibilização  da  legislação
trabalhista,  no desemprego,  no adoecimento,  nos  acidentes  de trabalho,  na  perda  salarial,  na
fragilidade dos sindicatos.” (DRUCK, 2011, p. 4).
8 A  contrarreforma  administrativa  prevê  quatro  tipos  de  vínculo,  são  eles:  carreira  típica  de
estado; vínculo por prazo indeterminado; vínculo por prazo determinado (temporário) e cargo de
liderança. 
9 A estabilidade estará restrita às carreiras típicas de Estado. Seu alcance se dará após três anos no
serviço público e estará submetida à avaliação de desempenho. 
10 Somente os vínculos de carreira típica de Estado contribuirão para o RPPS, os vínculos por
prazo indeterminando podem ser absorvidos pelo Regime Geral ou pelo RPPS. Os demais tipos
de  vínculos  estarão  obrigatoriamente  atrelados  ao  Regime  Geral.  Esse  cenário  ameaça  a
aposentadoria dos servidores regidos pelo RJU.
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Nesta direção, a contrarreforma administrativa aprofunda as tendências
gerenciais  que  já  estão  colocadas  para  o  setor  público  e  revelam uma nova
escalada sobre o trabalho na esfera pública. Pretende-se, portanto, criar um novo
modus  operandi para  o  trabalho,  cujo  principal  foco  situa-se  no  conjunto  de
servidores que operacionalizam os serviços e políticas públicas essenciais para o
conjunto da classe trabalhadora. Em nossa compreensão, as mudanças propostas
reforçam  as  tendências  gerenciais  em  detrimento  da  gestão  democrática  e
aprofundam a  punção do OBP através  uma intensa  expropriação de  direitos
trabalhistas, acirrando a precarização na esfera pública.

A pseudodemocratização da racionalidade gerencialista
na esfera pública

Na passagem para os anos 1980 a hegemonia do neoliberalismo iniciou
sua  consolidação global  quando novos governos que chegaram ao poder em
países de capitalismo central (como Inglaterra, EUA, Alemanha e Dinamarca)
passaram a pôr em prática tal ideário.  A liberação das forças do mercado ao
controle  estatal  –  bem  como  a  desoneração  do  consumidor  das  cargas  de
impostos, reduzindo responsabilidades do Estado – são pressupostos defendidos
por governos nacionais e organizações internacionais ao longo desse período que
conformaram aquilo que Newman e Clarke (2012) denominam de gerencialismo.

Trata-se,  na concepção dos autores,  de uma formação cultural  e  um
conjunto distinto de ideologias e práticas que formaram um dos sustentáculos do
novo acordo de gestão pública que emergia com o neoliberalismo, traduzindo um
necessário  ethos do setor privado no Estado e no setor público. E “[...] mesmo
onde os serviços públicos não foram totalmente privatizados [...], era exigido que
tivessem um desempenho como se estivessem em um mercado competitivo. Era
exigido que se tornassem semelhantes a negócios [...]” (NEWMAN; CLARKE,
2012, p. 358).

O triunfo da ideologia neoliberal se consubstancia junto ao capitalismo
avançado nas décadas de 1980 e 1990. O gerencialismo torna-se, então, uma
espécie  de  modelo  global  para  a  realização  das  reformas  necessárias  à
valorização do capital.  Por esse meio,  o neoliberalismo alcançou não apenas
hegemonia político-econômica, mas também ideológica no conjunto dos países
de capitalismo central  que compunham a  Organização para a  Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Organização internacional esta que –
dentre  outras  funções  ligadas  a  regulações  do  mercado –  é  responsável  no
Brasil  em  realizar,  desde  meados  de  1990,  “[...]  pesquisa  e  estudos  para  o
aperfeiçoamento  das  políticas  públicas  nas  mais  diversas  áreas e  à  troca  de
experiências entre países membros e parceiros.” (BRASIL, 2015, grifo nosso).
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Buscando conformar um novo consenso, o gerencialismo colocou-se
como alternativa modernizadora à tradicional burocracia estatal. Para Gomes
(2018, p. 91), esse foi o principal objetivo da contrarreforma estatal brasileira
que – por meio de um modelo orientado pela “gestão por resultados” – deu
sustento para o Estado “[...] transformar as estruturas burocráticas através de
um  novo  mecanismo  de  controle  entre  o  governo  federal  e  organizações
voltadas para o resultado [...]”.

Como afirmam Newman e Clarke (2012), o gerencialismo se caracteriza
por uma série de discursos sobrepostos que articulam proposições diferentes –
até  mesmo  conflitantes  –  a  respeito  de  como  e  o  que  gerir.  Dentre  as
proposições  gerencialistas  encontram-se  a  defesa  de  maior  flexibilização  do
controle  governamental  junto  às  instituições,  permitindo  à  capacidade  de
gerenciar melhores condições de atingir metas a partir,  porém, de um poder
disperso orientado por uma combinação instável de “relações frouxas-rígidas”
(id.; ibid.). Realinhando as relações de poder de maneiras complexas (mas não
enfrentando a concentração desse poder),  o controle centralizado dá,  assim,
lugar  a  controles  fiscais,  regimes  de  desempenho,  diretrizes  políticas  e  um
aparelho de auditoria e avaliação em expansão.

Há aqui relações imediatas com aspectos estruturais e organizacionais
do novo modo flexível do processo de trabalho: a reinvenção descontínua das
instituições  e  a  concentração  do  poder  sem  centralização  (cf.  SENNETT,
2000). Tal reinvenção desconstrói a lógica da hierarquia piramidal, descentrali-
zando o gerenciamento. Uma vez suprimida a figura do supervisor no processo
de trabalho, os próprios trabalhadores são colocados como responsáveis pelo
controle do trabalho coletivo. Nessa estrutura de poder pautada no princípio da
autorregulação, o trabalhador é responsabilizado – objetiva e subjetivamente –
pelo controle da sua própria produtividade.

A concentração de poder aparentemente sem centralização substitui a
“autoridade burocrática” pela ideia de uma “autonomia democrática”, na qual o
gestor – ao não mais centralizar todo o poder, apesar de ampliado seu poder de
gerir – coordena e dá celeridade à tomada de decisões através das equipes de
trabalho  (id.,  ibid.).  A  aparência  democrática  de  um  processo  de  trabalho
“horizontalizado” mascara a essência ainda individualista, alienante e autoritária
do trabalho no capitalismo.

Por esse meio, o controle não mais requer o mando centralizado para
que os objetivos capitalistas sejam alcançados, mas a internalização plena de que
os objetivos empresariais precisam ser cumpridos. Significando mudanças ad-
ministrativas concretas que, em vez de avançar a questão democrática na esfera
pública, a regride e se encerra no reforço da hegemonia, via avanço dos  proces-
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sos de precarização das condições e relações de trabalho como, por exemplo,
largos processos de terceirização de serviços públicos e o avanço de organiza-
ções de caráter público-privado.

Impactos no trabalho de assistentes sociais  na área da
previdência social

O Serviço Social não está alheio ao processo de alteração do trabalho
na esfera pública. Sendo o Estado o maior empregador de assistentes sociais
(IAMAMOTO, 2009), as contrarreformas administrativas incidem nos espaços
sócio-ocupacionais  e  colocam  novos  desafios  para  o  exercício  profissional.
Como trabalhador assalariado, que não detém os meios de trabalho necessário
para realização de sua atividade, o/a assistente social é contratado/a para se
inserir  em processos de trabalhos coletivos organizados pelos empregadores
(IAMAMOTO, 2008). Este elemento incide no âmbito da autonomia relativa
do/a assistente social, uma vez que esses profissionais não têm “[...] o poder de
definir as prioridades nem o modo pelo qual pretende desenvolver o trabalho
socialmente necessário.” (RAICHELIS, 2011, p. 425). 

De acordo com a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores
em  Saúde,  Trabalho,  Previdência  e  Assistência  Social11 de  2010  a  2021  o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) perdeu cerca de 14.868 servidores.
Entre  2018  e  2021  a  instituição  teve  cerca  de  10.272  aposentadorias  e,  no
mesmo  período,  ingressaram  apenas  68  novos  servidores.  Partimos  do
pressuposto  que  a  ausência  de  servidores  tem  sido  a  mola  propulsora  de
alterações que incidem no conteúdo objetivo do trabalho dos/as  assistentes
sociais no âmbito da política previdenciária. 

Assistentes sociais inserem-se no INSS em dois serviços: (i)  Serviço
Social e (ii)  Reabilitação Profissional (RP). No âmbito do Serviço Social seu
trabalho é orientado, para além das normativas profissionais, pelo artigo 88 da
lei  8.213/91,  pela  Matriz  Teórica  Metodológica  desenvolvida  pelos/as
assistentes sociais em 1994 e pelo Manual Técnico do Serviço Social (MTSS).
Esse  arcabouço  institucional  expressa  uma  conquista  importante  para  a
profissão, uma vez que regulamenta uma série de atribuições e competências
que delimitam o espaço sócio-ocupacional e norteiam o campo de intervenção
dos/as assistentes sociais.

Contudo, a conjuntura de enxugamento dos gastos com servidores e a
tendência de restrição do acesso aos direitos previdenciários tem inviabilizado a
realização  de  atividades  previstas  no  MTSS,  tais  como:  socialização  de

11 Disponível  em:  http://fenasps.org.br/2021/02/19/nota-aos-servidores-publicos-e-a-popula-
cao-em-geral-sobre-o-decreto-10-620-21/. Acesso em: 10 abr. 2021.
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informações12;  assessoria e consultoria para organização governamentais,  não
governamentais e movimentos sociais; realização de estudos e pesquisas sobre a
realidade  para  subsidiar  a  política;  realização  de  visitas  domiciliares  e
institucionais,  dentre  outras.  Temos,  portanto,  uma  redução  do  trabalho
profissional  àquelas  atividades  fundamentais  para  a  funcionalidade  da
instituição que só podem ser executadas pelos assistentes sociais, tais como a
emissão de parecer social  e  avaliação social13.  Neste contexto,  as atribuições
profissionais  ligadas  ao  processo  de  ampliação  do  acesso  à  política
previdenciária tornam-se não prioritárias para a instituição empregadora14. 

No  cenário  marcado  pela  ausência  de  servidores,  identificamos
requisições alheias à profissão, dentre elas destacamos a constante demanda de
realização  do  trabalho  técnico  de  análise  administrativa  de  benefícios  do
BPC/LOAS. Assim, apresenta-se uma demanda institucional  que não requer
muito trabalho intelectual, o conteúdo concreto do trabalho é diluído em ações
tecnicistas (GUERRA, 2016), aprofundando, portanto, a desprofissionalização.

Esse desafio não está descolado das formas de contratação. No âmbito
do INSS identificamos que o/a assistente social se insere na instituição a partir
da nomenclatura genérica de Analista do Seguro Social com especialidade em
Serviço  Social.  Tais  medidas  não  se  reduzem  apenas  a  uma  mudança  de
nomenclatura (PEREIRA, 2019), elas expressam tendências de conformação de
carreiras genéricas que, ao expropriarem os direitos profissionais, fragilizam as
atribuições privativas e facilitam o desvio de função.

No âmbito da RP o Manual Técnico de Procedimentos da Área de Re-
abilitação Profissional orienta o trabalho no programa. Diferente dos aparatos
construídos no âmbito do Serviço Social o referido Manual determina que o/a
assistente social se insere como Profissional de Referência desenvolvendo as
mesmas tarefas que psicólogos, terapeutas ocupacionais, sociólogos e fisiotera-
peutas. Como sistematizado por duas assistentes sociais da RP “a responsabili-
dade de todo o estudo do caso e condução do programa, da entrada à alta, foi
atribuída a um único profissional, o que pode ser caracterizado como desprofis-
sionalização”. Temos, nessa conjuntura, a requisição de um trabalhador genéri-
co para um processo de trabalho genérico, o que, por sua vez, acarreta a desca-

12 As  socializações  das  informações  individuais  foram,  em grande  medida,  terceirizadas  pelo
sistema informacional 135. Os funcionários vinculados a este serviço não têm nenhuma relação
com as Agências de Previdências Sociais (APS) e são expropriados dos direitos trabalhistas do
RJU. 
13Ligadas à liberação de Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoa com deficiência,
aposentadoria por idade ou por tempo por contribuição da pessoa com deficiência.
14 Essas tendências aparecem de forma mais acirrada nas APS dos grandes centros urbanos, onde
há uma maior demanda por avaliações sociais. Identifica-se nessas agências a inviabilização, por
parte dos gestores, da realização das atividades de caráter socioeducativo ligadas à reafirmação
dos direitos previdenciários.
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racterização e diluição das atribuições e especificidades profissionais.  
A esses desafios se atrela um amplo aparato institucional que intensifica

e racionaliza o trabalho de assistentes sociais. Essas ferramentas se expressam
no  controle  da  agenda  através  da  regulação  da  duração  e  quantidade  dos
atendimentos  realizados15,  no  estabelecimento  de  metas  institucionais  e
individuais16 que incidem sobre a remuneração do servidor/a e no recurso a
sistemas informatizados como forma de controle e organização do trabalho.
Recentemente a Portaria nº11/2021 regulamentou o aumento do número de
avaliações sociais num mesmo espaço de tempo17, intensificando o trabalho dos
assistentes  sociais  e  reduzindo  o  tempo  das  avaliações  sociais.  Debate-se,
também,  o  estabelecimento  do  trabalho  por  pontuação,  expropriando  os
trabalhadores do direito à jornada de trabalho e conformando a produtividade
como elemento estruturante do trabalho. Essas medidas expressam a busca por
resultados produtivistas, onde os/as assistentes sociais devem produzir mais em
menos  tempo.  Há,  portanto,  uma subsunção da  qualidade  à  quantidade,  os
impactos se expressam na dificuldade de reflexões sobre o trabalho profissional
e o predomínio da cotidianidade no processo de trabalho coletivo.

Essas  tendências  identificadas  no  âmbito  do  INSS  expressam
direcionamentos para as políticas sociais em tempos de aprofundamento das
contrarreformas.  Para  a  profissão,  materializam  a  restrição  da  autonomia
relativa  dos/as  assistentes  sociais  na  condução  de  seu  trabalho,  onde  a
imposição  das  demandas  institucionais  limita  o  exercício  profissional  na
perspectiva  de  ampliação e  consolidação dos  direitos  de  cidadania.  O perfil
profissional  crítico,  competente,  versado  no  instrumental  técnico
(IAMAMOTO,  2009)  vem  sendo  preterido.  Busca-se,  no  contexto  de
enxugamento  da  força  de  trabalho,  um  técnico  adestrado  que  responda
acriticamente à demanda institucional. 

Nesse contexto adverso, encontramos, no âmbito da assessoria, profis-
sionais comprometidos com o Projeto Ético-Político, que mesmo num contex-
to de aprofundamento da precarização, desprofissionalização e de acirramento
da  intensificação  continuam  resistindo  com  embasamento  teórico  e  nitidez
ético-política, de modo a construir respostas profissionais socialmente referen-
ciadas que reafirmam a profissionalidade do Serviço Social no INSS. 

15 O monitoramento é realizado através das senhas de atendimento geradas por sistemas digitais.
16 A avaliação individual é pautada por critérios de assiduidade, desempenho, colaboração e etc. 
17Parecer  técnico  Nº  2/2012  INSS/DIRSATA/DSS  reconhece  que  o  tempo necessário  para
avaliação social é de 60 minutos, sendo exequível cinco avaliações dentro de uma jornada de 6
h/dia.Com a pandemia do covid-19 uma série de medidas de higienização precisam ser tomadas
entre  um atendimento  e outro,  nesse  contexto,  o  aumento  do número  de  avaliação implica,
necessariamente, na redução do tempo com os usuários.Estima-se que as avaliações sociais terão
duração de aproximadamente trinta minutos, onde, além da avaliação, o/a assistente social deverá
realizar o registro no sistema e a emissão do relatório. 
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Impactos no trabalho de assistentes sociais  na área de
educação

As tendências de reorganização do trabalho na esfera pública e estatal
abordadas neste texto reverberam de maneiras diversas na efetivação da política
de educação. Tal como nas demais políticas sociais, o acirramento da disputa
pelo fundo público acarreta o aprofundamento da precarização das condições
de  trabalho na  área  educacional.  É  justo  nesta  esteira  que,  para  atender  às
demandas do capital financeiro, a restrição do orçamento para políticas sociais
foi exponencialmente elevada. O exemplo mais consistente é a “PEC do teto
dos gastos”, que se tornou Emenda Constitucional 95 depois de aprovada em
dezembro de 2016, congelando por vinte anos o orçamento público para as
políticas sociais.

O que se  visualiza nos dias  atuais  é  o resultado de um movimento
sócio-histórico  capitalista  de  investidas  contra  direitos  conquistados  e  de
agudização das desigualdades sociais que, se encontrou determinados períodos
de desaceleração em nosso país pós-1988, nunca mudou sua rota e deixou de
trilhar nessa mesma direção. Uma questão que, portanto, requer atenção nesta
análise é a – cada vez mais evidente – macroestrutural incompatibilidade entre a
lógica do capital financeiro e a garantia de direitos sociais públicos, gratuitos,
universais e de qualidade.

É nesse sentido que adquire maior relevo a conformação do consenso
gerencialista pautado em uma cultura que, ao impor um ethos empresarial em um
Estado com exíguo orçamento voltado às políticas sociais, se encerra no reforço
das parcerias público-privadas que, na educação, acelerou a implantação da razão
gerencialista. A lógica empresarial de gestão imprimiu nas escolas um processo
de “seletividade” e de “gestão dos limites” (cf. NEWMAN; CLARKE, 2012)
que, em suma, prioriza os alunos com melhor rendimento escolar e afasta aque-
les que, por necessidade de maior atenção pedagógica, tornam-se potencialmen-
te mais onerosos para o cofre público. “Estas estratégias eram produto do im-
perativo de privilegiar o desempenho e o sucesso de uma escola individual aci-
ma de lealdades profissionais ou compromissos de serviço público mais am-
plos.”, produzindo uma situação na qual estudantes são encarados como merca-
dorias e (des)valorizados de formas diferenciadas (id., ibid., p. 366-7).

Uma das consequências desse movimento revela-se no acréscimo da
desigualdade  nas  garantias  de  acesso,  permanência  e  qualidade  do  ensino;
complexificando  demandas  de  intervenção  profissional  postas  a  assistentes
sociais nos espaços educacionais.  Se já não bastassem as muitas dificuldades
impostas  a  crianças e  jovens oriundos de famílias  pobres  para manterem-se
estudantes, a violação do direito à educação passou a encontrar na ideologia
gerencialista justificativas “racionais” para a exclusão desse público.
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Outro movimento  relacionado ao fenômeno do gerencialismo foi  o
processo  de  descentralização  da  política  educacional  brasileira.  Ocorrido  no
bojo  da  contrarreforma  do  Estado  iniciada  nos  anos  1990,  a  tendência  de
descentralização das funções públicas no país coadunou com as diretrizes dos
organismos internacionais  que pregam, por um lado, a promoção de escolas
autônomas e responsáveis por seus resultados e, por outro, um novo modelo
de  gestão  pautado  na  racionalização  dos  gastos  estatais  com  medidas
descentralizadoras  do  poder.  Na  prática,  tratou-se  de  uma  municipalização
induzida que desconsidera a  capacidade técnica e financeira  dos entes,  bem
como as condições de permanência dos alunos e a qualidade do ensino (cf.
RAMOS; SANTANA, 2014).

As  consequências  do  gerencialismo  junto  aos  processos  de
democratização da política educacional são profundas. Em relação ao diretor
escolar,  na  condição de  gestor  da  instituição,  houve uma ampliação no seu
poder de gerir. O que não é sinônimo de socialização do poder. A sobreposição
dos  poderes  burocrático,  profissional  e  gerencial  (característica  do
gerencialismo), além de não enfrentar o fenômeno da concentração do poder,
resulta na complexificação das tensões próprias dessa concentração. Na qual o
Estado gerencial, ao ser responsável pela elaboração de normas e regulamentos,
não abandona seu papel governamental nesta dispersão de poder.

Acrescenta-se ainda que “[...]  a liberação de organizações individuais
para gerirem a si mesmas é disciplinada, em parte, por regimes nacionais de
estabelecimento  de  metas  e  sujeita  a  critérios  de  órgãos  de  inspeção  ou
auditoria.” (NEWMAN; CLARKE, 2012, p. 367). Dessa forma, faz necessária a
devida  atenção de  assistentes  sociais  para  o fato de  que a concentração do
poder político no âmbito educacional,  na qualidade de expressão da questão
social, é mediada pelo Estado gerencial de modo a não enfrentar o fenômeno
em si, mas dispersar esse poder mistificando-o como socialização democrática. 

Essa “[...] razão empresarial de gestão [...]” (MOREIRA, 2018, p. 244),
além  de  forte  conotação  gerencialista,  apresenta  embasamento  direto  da
concepção de capital humano, em alinho ideológico com os pressupostos do
Consenso  de  Washington  e,  nesse  sentido,  com orientações  de  organismos
internacionais que entendem a educação como uma estratégia para diminuição
das desigualdades sociais, garantia de melhores trabalhos e inclusão social.

O  consenso  requerido  para  o  fortalecimento  de  uma  ideologia
administrativa, convergente com as transformações no âmbito produtivo, tem
no gerencialismo, portanto, seu elemento nodal. Pela via da razão empresarial
de gestão das escolas, a socialização do poder político no âmbito educacional
além  de  não  se  realizar,  tende  a  sofrer  um  refluxo,  mistificado  por  uma
pseudodemocratização que disputa espaço e legitimidade com compreensões e
práticas  de  democratização  compatíveis  com  o  projeto  de  educação  e  de
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sociedade defendidos pelo Serviço Social.
Não  obstante  as  alterações  no  campo  da  gestão  produzirem  um

reordenamento das formas de controle do trabalho na política de educação, elas
repercutem  numa  nova  divisão  social  e  técnica  do  trabalho  articulada  aos
processos  de  terceirização  e  precarização  do  trabalho  nas  instituições
educacionais conforme observam Almeida e Férriz (2019), fazendo com que os
quadros técnicos concursados sejam paulatinamente deslocados para as funções
de gestão e coordenação enquanto os  profissionais  contratados assumem as
atividades  de  objetivação  dos  programas  e  projetos  junto  às  famílias  e
estudantes. 

Os processos de ampliação do acesso e de garantia da permanência que
asseguraram uma ampliação das formas de inserção de assistentes sociais na
política de educação encontram hoje sérios limites, seja pelo quadro regressivo
no  campo  dos  direitos  sociais,  como  pela  ampliação  das  desigualdades  no
contexto da pandemia de Covid-19. A expansão da racionalidade gerencialista
constitui, deste modo, mais um componente para a intensificação do trabalho
de  assistentes  sociais  nessa  área  que  tem  por  um  lado  uma  ampliação  da
demanda  por  modalidades  de  acesso  e,  sobretudo,  de  permanência,  mais
universais  por parte  da maioria  dos  estudantes,  profundamente afetados em
suas condições de vida e reprodução, mas que passam a atuar numa dinâmica
institucional  com fortes  restrições  e  impedimentos  quanto à contratação do
quantitativo de profissionais que possam dar conta desta nova realidade.

Considerações finais

As  disputas  em torno  do OBP têm se  expressado,  no  interior  das
políticas sociais, através de novas demandas e formas de operacionalização do
trabalho,  alterando  significativamente  o  conteúdo  das  profissões.  A  EC
32/2020 expressa  uma nova escalada  sobre  o RJU e  o aprofundamento  de
alguns traços que já estão presentes nas políticas sociais. Sua aprovação coloca
em risco não apenas os servidores públicos, mas amplos segmentos sociais que
dependem dos serviços sociais ofertados pelo Estado. 

No interior da política previdenciária a não recomposição dos quadros
de aposentadoria e a ampliação da terceirização têm promovido alterações no
trabalho  dos/as  assistentes  sociais.  A  manutenção  dos  serviços  com  um
número cada vez mais restrito de servidores tem se operacionalizado através do
incremento  da  digitalização  e  controle  gerencial  do  trabalho.  Os  resultados
dessas políticas refletem no adoecimento, na redução da qualidade dos serviços
prestados  à  classe  trabalhadora  e  no  estreitamento  das  possibilidades  de
orientação  do  trabalho  profissional  nos  rumos  aludidos  no  Projeto  Ético-
Político. 
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Identificamos,  por  um  lado,  novas  requisições  institucionais  que
reduzem o trabalho dos/as assistentes sociais à função de avaliador social. Por
outro,  uma  permanente  desprofissionalização  que  se  expressa  através  da
conformação de cargos genéricos e de demandas alheias ao Serviço Social. Esse
cenário  adverso  restringe  a  autonomia  relativa  dos/as  assistentes  sociais  e
reafirma a necessidade de aprofundamento da direção estratégica na construção
de  respostas  e  estratégias  que  reafirmem  o  espaço  sócio-ocupacional  da
categoria profissional no INSS. 

No  que  tange  à  dimensão  ideológica  desse  amplo  processo  e  as
disputas de caráter contra-hegemônico a ele inerentes, apresenta-se como um
importante  desafio  para  assistentes  sociais  a  potencialização  da  dimensão
político-pedagógica  do  Serviço  Social.  A  necessidade  nuclear  da  ideologia
manter-se  como um conjunto de  princípios  e  valores  relativamente  fixo  no
âmbito da  consciência  contrasta  com as alterações,  cada  vez mais  rápidas  e
dramáticas,  do  mundo  real.  Identificar  as  múltiplas  contradições  resultantes
desse acelerado descompasso e problematizá-las – crítica e pedagogicamente –
junto à população usuária dos serviços sociais  tende a representar um meio
estratégico de expor a violenta desigualdade social que vem se exponenciando
em  tempos  de  ultraneoliberalismo,  além  de  apontar  para  possibilidades  de
construção  de  um futuro  alternativo  ao  capital  como imperativo  à  própria
sobrevivência da espécie humana.
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O lugar das tecnologias da informação e
comunicação no Serviço Social*1

Renato Veloso

Este capítulo tem por objetivo apresentar algumas considerações sobre
as  possibilidades  de  articulação  entre  o  Serviço  Social  e  as  tecnologias  da
informação e comunicação,  buscando apontar o “lugar” que tais tecnologias
podem  ocupar  nesta  profissão.  O  primeiro  desafio  consiste  em  tentar
apresentar  algumas  definições  básicas,  e  a  primeira  delas,  diz  respeito  à
tecnologia,  que  possui  caráter  histórico  e  social,  sendo  entendida  como
resultado do trabalho acumulado pela sociedade, tratando-se, ao mesmo tempo
de  indicador  da  riqueza  socialmente  produzida  e  de  um  meio  para  a  sua
reprodução (VELOSO, 2011).

Segundo Lévy (1999, p. 22), “[...] as tecnologias são produtos de uma
sociedade e uma cultura”, e para Vieira Pinto (2005), a adequada conceituação
da  tecnologia  tem  como  ponto  de  partida  a  compreensão  do  avanço
tecnológico  como  expressão  do  processo  de  desenvolvimento  das  forças
produtivas da sociedade, destacando que, em termos gerais, a tecnologia pode
ser entendida como o estado de desenvolvimento do trabalho social, explicada
pelo conjunto da sociedade.

Em meio à ampla diversidade de inovações tecnológicas, aplicadas em
diversos  espaços e  instâncias da vida social,  encontram-se as tecnologias  da
informação  e  comunicação  (TIC),  cuja  conceituação,  em geral,  oscila  entre
limitá-las às atividades desenvolvidas pelos recursos da informática (priorizando
a automatização de tarefas)  ou, ainda,  entendê-las como a aplicação de seus
diferentes  ramos  na  geração,  processamento  e  difusão  de  informações
(enfatizando a manipulação e organização de dados para posterior utilização).

Por  um  lado,  a  aplicação  das  TIC  é  vista  em  termos  de
operacionalização em sentido genérico,  priorizando a habilidade de utilizar e
interagir  com  a  máquina;  por  outro,  valoriza-se,  também,  a  atividade  de
reapropriação e reelaboração da linguagem informacional voltada para novos
usos e finalidades. Fica nítida a coexistência de uma lógica instrumental e uma
* DOI – 10.29388/978-65-81417-38-3-0-f.63-82
1 Texto produzido a partir de pesquisas e reflexões realizadas no âmbito do Núcleo de Estudos
em  Gestão  &  Informação  (NEGI)  e  do  PPGSS-UERJ.  Dedico  meus  agradecimentos  à
professora Vânia Morales Sierra, pela parceria de mais de uma década na coordenação do NEGI,
e  às  alunas  e  alunos  da  disciplina  eletiva  “Trabalho  Remoto,  Tecnologia  e  Serviço  Social”
(ofertada no segundo semestre de 2021 no PPGSS), na qual tivemos a oportunidade de discutir
boa parte das reflexões presentes neste texto.
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atividade  de  criação  que  mobiliza  os  diversos  recursos  com  vistas  ao
estabelecimento  de  diferentes  modalidades  de  trabalho  e  conhecimento,
denotando que a prioridade não é  para o domínio operacional  apenas,  mas
estende-se a uma apropriação mais efetiva, mais crítica do recurso tecnológico. 

As  TIC  são  produto  da  convergência  das  telecomunicações  com a
informática  e  a  computação,  e,  em termos  gerais,  sua  definição  remete  ao
conjunto  de  dispositivos,  serviços  e  conhecimentos  relacionados  a  uma
determinada infraestrutura, composta por computadores, softwares e sistemas de
redes  que  têm  a  capacidade  de  processar  e  distribuir  informações  para  as
organizações e os sujeitos sociais que compõem a sociedade. Trata-se de novas
tecnologias que podem mediar tanto o fortalecimento da acumulação quanto a
criação e desenvolvimento de posturas alternativas aos valores capitalistas,  a
depender do movimento das forças sociais em disputa. Em outros termos, a
influência que as TIC podem exercer no campo econômico, político e social
depende da sua concretização como instrumento que pode vir a reforçar ou
não a lógica da acumulação capitalista (VELOSO, 2011). 

O Serviço social vem se apropriando, ao longo das décadas de diversas
tecnologias  e  técnicas  que  cada  época  disponibiliza.  Lembremo-nos,  por
exemplo,  do  telefone,  recurso  fundamental  e  indisponível  ao  trabalho  de
assistentes  sociais,  além  das  diversas  técnicas  de  coleta,  armazenamento  e
catalogação de dados e informações, seja de usuários e usuárias, das demandas e
dos atendimentos,  ou, ainda,  dos encaminhamentos realizados. Não se trata,
portanto, de pensar se há uma relação entre Serviço Social e tecnologia, já que
tal relação, a nosso ver, existe, e há um bom tempo. Como nos lembra Vieira
Pinto,  a  tecnologia  expande-se  socialmente  nos  diversos  tempos  históricos,
tendo,  cada  tempo,  suas  próprias  inovações.  Isso nos  permite,  como faz  o
autor,  criticar  a  noção  de  “[...]  civilização  tecnológica  [...]”,  “[...]  como  se
qualquer outra época também não o fosse.” (PINTO, 2005, p. 107). 

O  momento  atual  de  incremento  de  mecanismos  tecnológicos,
aplicativos  e  plataformas  não  corresponde  à  criação  da  tecnologia,  mas  à
reprodução,  de  forma mais  ampla,  de  um processo que já  estava  em curso
muito antes da nossa época. Portanto, o que se busca é refletir sobre a relação
do Serviço Social com algumas das expressões mais atuais do desenvolvimento
tecnológico,  sobretudo aquelas sobre as quais  costumamos nos referir como
tecnologias  da  informação e comunicação.  Estas,  sim,  vinham apresentando
pouca  presença  entre  assistentes  sociais,  embora  as  especificidades  do
momento atual tendam a alterar esse quadro.

É razoável  afirmar  que o  Serviço Social  já  vinha promovendo uma
articulação com as TIC, sendo possível apresentar alguns dos principais traços
desta  articulação.  O  uso  das  TIC  pelo  Serviço  Social  vinha  se  dando,
basicamente,  por  meio  de  três  formas  principais:  tratamento  de  dados,

64



agilização do trabalho e uso de redes e da Internet (VELOSO, 2011). O que
tem se verificado é que o contexto atual, de isolamento e distanciamento social,
ocasionou uma nítida elevação do acesso às redes, plataformas e ferramentas
digitais, concentradas, sobretudo, mas não exclusivamente, nas tecnologias de
streaming,  que  em nosso dia-a-dia  se  manifestam nas  lives,  videoconferências,
webnários, chamadas de vídeo e vários outros recursos com os quais passamos
a lidar e nos vimos, na maioria das vezes obrigadas(os) a usar, sem termos tido
um momento anterior  de  aprendizado,  de reflexão e de  apropriação2 destas
ferramentas. 

Com  a  utilização  cotidiana  das  TIC,  no  bojo  desse  processo  de
generalização do seu uso pelo Serviço Social,  ficamos frente a uma série de
desafios.  Se  por  um  lado,  a  experimentação  das  diversas  funcionalidades
tecnológicas nos levou à percepção de inúmeros pontos positivos, não há, por
outro lado, como desconsiderar os pontos negativos que complexificam esse
processo de generalização do uso das TIC. As possibilidades de conexão com
profissionais e estudantes de vários lugares do país vieram acompanhadas da
forma  particular  de  utilização  das  tecnologias  pelo  modo  de  produção
capitalista, marcada pela prioridade aos processos de precarização do trabalho
(ANTUNES,  2020),  pela  destruição  de  direitos  (BARBOSA,  2020),  pela
mercadorização dos serviços públicos (HUWS, 2017) e pela expansão do poder
das  grandes empresas de tecnologia3,  no âmbito de um fenômeno que vem
sendo preliminarmente chamado de capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 2021)
ou economia da atenção (PEIRANO, 2019), o qual  possui  nítidas conexões
com o ultraneoliberalismo e neoconservadorismo (SIERRA et al., 2020)4. 

2 Cabe apontar  uma rápida distinção entre  incorporação e apropriação das TIC ao trabalho.
Muitas vezes usamos tais termos como sinônimos, sem atentar para as diferenças presentes nos
seus sentidos. Considera-se que a mera presença de recursos tecnológicos (um computador, por
exemplo)  no  local  de  trabalho  pode caracterizar  uma  incorporação  de  tecnologias,  mas  não
corresponde, necessariamente, a uma apropriação destas tecnologias. A apropriação corresponde
a  um  processo  mais  sofisticado,  reflexivo,  crítico,  de  aprendizagem  e  percepção  do
funcionamento, do sentido e da utilidade das TIC para o trabalho, em sintonia com valores e
objetivos político-profissionais.
3 O aumento do poder e influência das chamadas Big Techs (MOROZOV, 2018) é cada vez mais
evidente. Um acontecimento recente relativo à queda generalizada, em escala planetária, das prin -
cipais redes sociais (Facebook, Whatsapp e Instagram) dá uma pequena amostra de como a socie-
dade vem construindo uma dependência dos serviços prestados por essas empresas. Cf. disponí-
vel  em:  https://brasil.elpais.com/tecnologia/2021-10-04/whatsapp-facebook-e-instagram-
sofrem-queda-generalizada-no-mundo-todo.html. Acesso em: 30 jun. 2021) 
4 Os limites deste texto não permitem uma reflexão, ainda que breve, sobre o “[...] capitalismo de
vigilância [...]”, termo que vem ganhando espaço nas discussões sobre os impactos sociais das
novas tecnologias da informação e comunicação. Para Zuboff (2021), o capitalismo de vigilância
“[...] reivindica de maneira unilateral a experiência humana como matéria-prima gratuita para a
tradução em dados comportamentais [...]”, que levam, dentre outros, à criação de “[...] produtos
de predição que antecipam o que um determinado indivíduo faria agora, daqui a pouco e mais

65



A pandemia de Covid-19 trouxe inúmeras consequências para todos
nós, e é neste contexto que as TIC passaram a ter uma presença cada vez maior
no cotidiano de boa parte da população (FREIRE  et  al.,  2021). O acesso às
tecnologias passou a ter centralidade, evidenciando as contradições do modo de
produção capitalista,  dentre as quais podemos destacar a chamada “exclusão
digital”, a qual, segundo Silveira (2008, p. 54), refere-se ao “[...] bloqueio do
direito  à  comunicação  em  rede”,  em  que  as  redes  informacionais  são
impactadas por “um mecanismo econômico que impede o acesso da maioria
dos cidadãos.”.  O conceito de  exclusão digital  aponta para as condições  de
acesso  às  inovações  tecnológicas,  marcado  por  diversos  aspectos  que
caracterizam o processo social capitalista, expressando-se, desta forma, como
uma  das  expressões  da  questão  social  (VELOSO,  2010),  ou  seja,  de  um
processo  de  apropriação  privada  da  riqueza  produzida  socialmente  pelo
trabalho  coletivo.  Apesar  de  estas  tecnologias  serem  produto  do  trabalho
realizado  pelo  coletivo  de  trabalhadores,  estes  não  se  apropriam  delas.  O
fenômeno da exclusão digital  é produto do desenvolvimento da acumulação
capitalista,  que produz e reproduz novas mediações nas quais  se expressa a
questão social.5 

Mesmo com uma forte presença da “exclusão digital”, verificamos que
o uso das TIC foi aumentando cada vez mais, já que estas se tornaram uma das
principais  alternativas  para  enfrentar  o  isolamento  social,  o  que  elevou  sua

tarde [...]”. Esses “mercados de comportamentos futuros” têm proporcionado um aumento da
concentração de riqueza a partir das operações comerciais, uma vez que “[...] muitas companhias
estão ávidas  para  apostar  no nosso comportamento  futuro [...]”  (ZUBOFF,  2021,  p.  22-23).
Embora o uso das TIC, neste contexto de “[...] capitalismo de vigilância [...]”, contribua para o
aumento da acumulação,  isso não nos parece  suficiente  para caracterizar  uma “nova” ordem
econômica, como sustenta a autora, já que, a nosso ver, trata-se não de uma nova fase, mas sim
de uma expansão da postura capitalista  de exploração e expropriação da riqueza  socialmente
produzida, com fins de valorização do capital.  A novidade reside mais nas ferramentas (TIC)
utilizadas nesta expansão, estas, sim, inexistentes em fases anteriores do capitalismo.
5 Se  por  um lado a  “exclusão  digital”  tem se  tornado  cada  vez  mais  evidente,  por  outro  o
investimento público no seu enfrentamento não tem sido muito animador. Apesar da existência
de recursos, estes não são adequadamente aplicados. Um bom exemplo é o caso do Fundo de
Universalização  dos  Serviços  de  Telecomunicação  (FUST),  em  que  se  verifica  um  evidente
descompasso entre o volume de recursos arrecadados e a sua aplicação. Entre 2001 e 2015, por
exemplo, foram arrecadados R$ 16,05 bilhões, mas apenas 1,2% foi utilizado na universalização
dos serviços de telecomunicações,  objeto do Fundo.  O montante de 69% da arrecadação foi
empregada  “em  outros  fins”,  como  remuneração  de  instituições  financeiras  e  auxílios  para
servidores do Ministério das Comunicações. Nos últimos 20 anos, o FUST contou com aportes
da  ordem  de  R$  22  bilhões,  mas  os  saques  para  outras  finalidades  reduziram  o  superávit
financeiro do fundo a R$ 5,6 bilhões em 2019. Dos R$ 9,1 bilhões autorizados entre janeiro de
2015 e julho de 2020, só foram efetivamente pagos R$ 573,2 mil, o que corresponde a apenas
0,006% dos recursos. Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/17/apos-20-anos-e-r-22-6-bi-
arrecadados-fust-falha-em-ampliar-acesso-a-internet. Acesso em: 30 jun. 2021.
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utilização de forma rápida e intensa. Quem já usava, passou a usar ainda mais;
quem usava pouco, intensificou o seu uso; e quem não usava, passou a utilizar.
Ao  mesmo  tempo,  várias  atividades  foram  migradas  para  as  plataformas
digitais,  ocasionando  o  crescimento  do  trabalho  remoto  e  a  imposição  das
novas  tecnologias  digitais  a  atividades  como  atendimentos,  prestação  de
serviços, aulas, reuniões, dentre outras, o que tem gerado vários impactos para
as trabalhadoras e trabalhadores6. Com o intuito de acompanhar este processo e
oferecer subsídios para lidar com as suas consequências, entidades de Serviço
Social,  como o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e a Associação
Brasileira  de  Ensino  e  Pesquisa  em  Serviço  Social  (Abepss)  produziram  e
divulgaram documentos tratando alguns dos principais impactos desse processo
de generalização e imposição das TIC, seja no âmbito do teletrabalho (CFESS,
2020), seja no do Ensino Remoto (ABEPSS, 2021).

Como  temos  visto  ao  longo  dos  últimos  dois  anos,  o  cenário  é
complexo, marcado por contradições e limites, mas também, possibilidades e
perspectivas.  Isso  coloca  em  destaque  a  importância  de  se  realizar  uma
abordagem  crítica  das  tecnologias,  visando  identificar  e  entender  os  seus
sentidos  e  significados  como instrumentos  a  serviço  de  projetos  societários
distintos. Por isso, para tentar compreender adequadamente o seu significado é
preciso  um  esforço  para  identificar  os  projetos  em  disputa  na  sociedade
capitalista,  para,  aí  sim,  identificar  o potencial  das novas tecnologias  para o
alcance das finalidades e objetivos de cada projeto. Consideramos a existência
de dois projetos antagônicos, que disputam o potencial estratégico das novas
tecnologias da informação e comunicação: um projeto capitalista e um projeto
de  radicalização  da  democracia, oriundo  da  defesa  dos  interesses  da  classe
trabalhadora.

O projeto capitalista está voltado ao reforço dos interesses do mercado
e  à  reprodução  de  seus  processos  socioeconômicos  fundamentais,  como  a
concentração  e  a  centralização  de  capital,  a  mercadorização  acentuada  das
relações sociais, a intensificação da exploração do trabalho, a precarização das

6 Para ilustrar estes impactos, vale lembrar a “sugestão” que o presidente de um banco, no Brasil,
fez de que os funcionários que estivessem trabalhando em casa propusessem uma “redução vo -
luntária dos salários”, já que, em sua visão, estariam tendo menos gastos e “uma vida mais fácil”.
Convém lembrar que um dos mitos mais recorrentes dos “benefícios” da tecnologia é justamente
a falsa ideia de que ela reduz custos, quando na verdade o que ela permite é o repasse destes cus -
tos aos trabalhadores. O que aparece para o capital como economia, se objetiva para os trabalha-
dores como aumento de gastos domésticos, como se ilustra a reportagem do jornal Valor, de fe-
vereiro de 2021, que aponta uma economia para o Governo Federal de R$ 3 bilhões com o
Home Office; os gastos que foram contidos se referem justamente a energia elétrica, água, telefo -
ne, material de consumo, internet, despesas que estas que passaram a ser de responsabilidade dos
trabalhadores e trabalhadoras. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/presi-
dente-do-santander-sugere-que-funcionarios-cortem-salarios-para-dividir-com-empresa/. Acesso
em: 30 jun. 2021.
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condições de trabalho e o aumento do controle sobre o(a) trabalhador(a). Neste
projeto,  as  novas  tecnologias  são  instrumentos  para  o  aumento  de  ganhos
privados,  redução  de  custos  com o  trabalho  para  empresas,  repasse  destes
custos para os próprios trabalhadores e eliminação de direitos, como vemos
acontecer em fenômenos como uberização, home office e ensino à distância. Aqui,
a  tecnologia  é  usada  numa perspectiva  de  substituição de  trabalhadores  em
perfeita sintonia com a lei geral da acumulação capitalista (MARX, 2013), de
aumento do capital constante às custas do capital variável, de substituição de
trabalho vivo por trabalho morto. Trata-se de uma  apropriação capitalista da
tecnologia,  em  que  esta  se  subordina  aos  processos  de  acumulação,
mercadorização e pauperização7. 

O projeto de radicalização da democracia tem caráter civilizatório, em
consonância  com demandas  da  classe  trabalhadora.  Neste  projeto,  as  novas
tecnologias podem ter um papel estratégico como instrumento que permite a
defesa  e  a  ampliação  de  direitos,  o  aumento  do  acesso  à  informação  e  ao
conhecimento (expressões da riqueza socialmente produzida), a socialização de
informações,  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  de  políticas  públicas,  a
participação em processos de mobilização e organização de formas inovadoras
de resistência social. Aqui as tecnologias podem ser usadas numa perspectiva de
acréscimo, e não de substituição; elas se acrescentam e se combinam a outras
formas  e  mecanismos  de  manifestação  e  resistência  social,  auxiliando  o
combate a opressões e contribuindo para a construção de relações sociais mais
igualitárias e de processos sociais democráticos e participativos8.
7 Como  expressão  desta  apropriação  capitalista  da  tecnologia  temos  os  processos  de
plataformização ou, nos termos de Filgueiras e Antunes (2020),  uberização do trabalho, cujas
principais características são o repasse dos custos e riscos do negócio para os trabalhadores e
trabalhadoras; a negação, por parte dos empregadores, da relação de assalariamento e o aumento
da precarização e do controle sobre o trabalho. Já em relação ao Serviço Social, a perspectiva de
substituição pode ser detectada na homologação, pelo Ministério da Educação e do Desporto
(MEC),  da  forma  final  assumida  pelas  diretrizes  curriculares  no  texto  legal,  que,  tal  como
denunciou Iamamoto (2012, p. 43), “[...] sofreu uma forte descaracterização tanto na sua direção
social, quanto na base dos conhecimentos e habilidades considerados essenciais ao desempenho
profissional do assistente social.”, destacando que “[...] no perfil do bacharel em Serviço Social
constava  ‘profissional  comprometido  com os  valores  e  princípios  norteadores  do Código de
Ética  do  Assistente  Social’,  o  que  foi  retirado  e  substituído  por  ‘utilização  dos  recursos  da
informática’." (IAMAMOTO, 2012, p. 43). 
8 Um  exemplo  de  apropriação  democratizante  da  tecnologia  é  a  atuação  de  coletivos  de
comunicação  voltados  ao  midiativismo,  tais  como  o  Mídia  Ninja,  que  a  partir  de  2013,
começaram a transmitir, por live streaming, não apenas protestos e manifestações que ocorreram
em vários pontos do país, como também eventos relacionados à mobilização popular, ampliando,
com  isso,  as  formas  de  participação  dos  sujeitos  sociais  na  vida  pública.  Disponível  em:
https://exame.com/tecnologia/coletivo-midia-ninja-usa-4g-para-transmitir-manifestacoes/.
Acesso em: 30 jun. 2021. Castells (2013) destaca a importância das tecnologias e das redes sociais
digitais  baseadas  na  Internet  para  os  movimentos  sociais.  Para  o  autor,  trata-se  de  “[...]
ferramentas decisivas para mobilizar, organizar, deliberar, coordenar e decidir.”, que permitem
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A  apropriação das  tecnologias  é  também  uma  tarefa  política.  Uma
apropriação  crítica,  competente,  sustentada  por  uma  fundamentação  teórica
sólida da vida social e de seus processos, e também por uma postura ético-
política comprometida com valores e princípios emancipatórios, não deve se
limitar  à  dimensão tecnológica,  restrita  ao domínio do recurso técnico,  mas
entendê-lo como um dos recursos disponíveis para a promoção de mudanças
na estrutura de desigualdades que marca a nossa sociedade. A tecnologia não
deve  ser  deificada,  nem  tampouco  mistificada,  mas  também  não  deve  ser
despojada  do  potencial  que  detém  para,  em  conjunto  com  outros  fatores,
assumir  a  condição  de  recurso  de  grande  importância  para  o  combate  às
opressões. 

Não  se  trata,  portanto,  de  uma  mera  incorporação por  parte  dos
sujeitos.  Uma  apropriação  crítica  não  considera  apenas  a  sua  contribuição
quantitativa, substitutiva, voltada à automação de tarefas, preocupada com o
aumento da rapidez dos processos e com a redução de custos, ou seja, produzir
mais, mais rápido e mais barato. A maior contribuição dessas novas tecnologias
é o potencial que possuem de promover mudanças qualitativas, dando suporte
a processos de reflexão, mobilização, conscientização, ampliando o acesso ao
conhecimento, à informação e a condições que promovam melhorias concretas
e efetivas nas condições de vida e trabalho da população. 

Expressões  como  tecnofobia,  que  denotam  medo  ou  resistência  às
tecnologias atuais, perdem boa parte do seu sentido quando identificamos que
o problema, a “fobia” real, não é em relação à tecnologia em si, mas ao uso
social que dela é feito, a forma como o projeto capitalista dela se apropria, já
que, como sabemos, as consequências dessa apropriação serão a intensificação
da  exploração,  a  precarização  das  condições  de  trabalho,  o  aumento  do
desemprego e a eliminação de direitos. 

As novas tecnologias devem ser apreciadas de forma crítica, livre das
amarras  do  pragmatismo e  das  armadilhas  da  mistificação,  reconhecendo  o
caráter  contraditório  das  relações  sociais  na  sociedade  de  classes.  Elas  são
objetos  de  disputa,  o  que  abre  novas  sendas  à  sua  apropriação  crítica.
Caracterizam-se como espaço de disputa social, e possuem conexões com as
finalidades e projetos dos segmentos que as instrumentalizam. A tecnologia é
expressão  do  desenvolvimento  das  forças  produtivas,  marcada  pelo  caráter
contraditório constituinte do padrão específico de relações sociais capitalistas, e
se, por um lado, ela vem sendo largamente utilizada pelo capital para alcançar
suas  finalidades  de  aumento  da  mercadorização  e  da  intensificação  da
exploração do trabalho, com o intuito de extrair e acumular parcelas cada vez

manter “[...] a comunicação entre as pessoas do movimento e com a sociedade em geral.”,  e
fortalecer a “[...] cultura da autonomia [...]” característica de tais movimentos (CASTELLS, 2013,
p. 166).
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maiores  de mais-valia,  potencializando a produtividade e o lucro,  por  outro
lado,  no  mesmo  processo  social,  podem  ser  engendradas  possibilidades
históricas de apropriação deste recurso numa perspectiva alternativa, crítica e de
resistência,  voltada,  por  exemplo,  à  defesa  dos  direitos  sociais  e  ao
fortalecimento  de  projetos  sintonizados  com  a  superação  dos  valores
capitalistas. 

As  TIC,  embora  sejam  usadas  hegemonicamente  para  satisfazer
interesses  do capital,  podem entrar  em sintonia  com experiências  de  luta  e
resistência social. Ao tomá-las com base em sua natureza contraditória, pode-se
sugerir  que  este  recurso  seja  utilizado  tanto  para  conservar  e  reproduzir
aspectos  do  modo  de  organização  vigente  quanto  para  buscar  negá-los  e
superá-los. Apreendidas numa perspectiva de totalidade, as redes sociais e as
ferramentas digitais  podem atender  interesses  contraditórios  do capital  e  do
trabalho,  constituindo-se  como  um  campo  de  disputas  em  que  projetos
societários se confrontam. A inserção neste campo de disputas e a construção
de uma contribuição voltada para os interesses não hegemônicos requerem dos
sujeitos sociais (individuais e coletivos) tanto o domínio operacional do recurso
tecnológico, quanto a postura crítica que lhes permita se apropriar deste recurso
e colocá-lo a favor de valores e princípios civilizatórios.

Uma  apropriação  crítica  da  tecnologia,  voltada  ao  atendimento  das
legítimas necessidades da população, numa perspectiva de acréscimo (e não de
substituição)  pode fornecer  subsídios  valiosos  para  a  criação  de  alternativas
para  os  sérios  problemas  que  enfrentamos  na  atualidade,  muitos  dos  quais
amplificados pelas  próprias  consequências  da  pandemia.  As TIC têm o  seu
valor, estamos percebendo isso a cada dia, à medida que as experimentamos e
identificamos os seus limites e as suas possibilidades, o seu potencial e as suas
insuficiências  técnicas  e  éticas.  São  ferramentas  que,  com  um  uso  crítico,
reflexivo e qualificado, podem ter uma importante contribuição para o trabalho.
Isso não significa, no entanto, que elas sejam a única solução para os desafios
que enfrentamos.  A lógica  substitutiva  presente  no projeto  capitalista  busca
justamente  construir  essa  percepção,  ofuscando  outras  respostas  igualmente
necessárias, tais como a redução da concentração de renda, o financiamento de
políticas sociais, a realização de concursos públicos, a melhoria das condições
trabalho,  dentre  várias  outras.  São  reivindicações  históricas  da  classe
trabalhadora cujo alcance deve ser  potencializado pelas TIC, e  não por elas
substituídas. 
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Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  e  Serviço
Social

Cabe  destacar  que  a  utilização  das  tecnologias  da  informação  e
comunicação  no  exercício  profissional  não  corresponde,  necessária  e
automaticamente,  a  uma adesão ao tecnicismo,  caracterizado por  Iamamoto
(1998,  p.  54)  como  o  “[...]  privilégio  da  eficiência  técnica  [...]”,  tomado
isoladamente e incapaz de garantir um exercício profissional  crítico e eficaz.
Também não corresponde a sucumbir ao risco, já alertado por Guerra (2017),
de  contribuir  para  reeditar  a  velha  tendência  metodologista,  que
superdimensiona o papel e o lugar do instrumental técnico-profissional. O pré-
requisito  para  a  adesão  ao  tecnicismo ou  metodologismo não é  o  uso  das
tecnologias, mas sim a ausência da perspectiva crítica na condução do trabalho. 

Embora as tecnologias  possam vir  acompanhadas pela  armadilha  da
mistificação e da ideologização, a saída não é descartá-las ou negá-las, mas sim
promover a sua apropriação ao trabalho tendo por base a competência crítica,
que articula  as  dimensões  fundamentais  do exercício  profissional:  a  teórico-
metodológica,  a  ético-política  e  a  técnico-operativa.  As  tecnologias,  como
importante  recurso  que  são,  podem contribuir  para  o  trabalho profissional,
desde que as(os) profissionais estejam preparadas(os) para utilizá-la, não só do
ponto de vista técnico, mas também, crítico. As competências profissionais não
podem ser reduzidas ao domínio do recurso tecnológico apenas, mas envolver,
também, a competência que permita uma apropriação do recurso tecnológico
como elemento potencializador, capaz de estimular e constituir modalidades de
atuação profissional sintonizadas com as demandas de nossos usuários. Neste
sentido, mais importante do que uma pretensa “competência tecnológica”, o
importante  é  consolidar  as  diversas  competências  profissionais  que  tornam
possível a apropriação das tecnologias ao trabalho em sintonia com os valores e
princípios do nosso projeto ético-político profissional. 

Por  outro  lado,  as  tecnologias  não correspondem às  respostas  para
todos os problemas presentes no trabalho profissional. Trata-se de uma postura
ideologizante  que  busca  construir  uma  imagem  de  indispensabilidade  das
tecnologias,  reforçando  o  que  Zuboff  (2021,  p.  31)  caracterizou  como
“inevitabilidade tecnológica”. Reconhecer a importância das tecnologias para o
Serviço Social não deve significar um deslize para a armadilha da mistificação,
como se todos os desafios existentes no exercício profissional  simplesmente
desaparecessem ao se incorporar a tecnologia. Incorrer neste equívoco significa
atribuir  às  tecnologias  um  caráter  salvacionista,  conferindo-lhe  poder
demiúrgico, como já sinalizou Vieira Pinto (2005. p. 158).

Embora as tecnologias possam ser consideradas um recurso importante
para o exercício profissional, entende-se que os problemas postos no trabalho
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cotidiano não serão automaticamente solucionados a partir da incorporação da
tecnologia, tendo em vista que esta, sozinha, pouco realiza. Elas podem ter um
potencial  estratégico  para  o  Serviço  Social  desde  que  sua  utilização  supere
posturas fetichizantes, segundo as quais a tecnologia seria uma solução mágica
para  os  problemas  a  serem  enfrentados  pela  profissão,  “[...]  como  se  sua
simples presença garantisse a produção de mudanças qualitativas e, até mesmo,
uma espécie de revolução.” (BARRETO, 2005, p. 142). Assim, para um efetivo
processo de apropriação, as tecnologias devem estar subordinadas a finalidades
projetadas  pela  categoria  no  sentido  do  fortalecimento  profissional,  com
consequências  positivas  para  o  aperfeiçoamento  e  a  qualidade  do  trabalho,
superando tendências reducionistas, tecnicistas, burocratizantes e fetichizantes.

Lidar  com as tecnologias  de  forma crítica pressupõe contrapor-se  a
qualquer  postura  de  “reverência”  ou  “encantamento”  com  o  seu  uso,
construindo  um  processo  de  apropriação,  com  envolvimento  da  categoria
profissional,  que  deve  se  dar  não  pelo  fascínio  com  as  diversas  novas
tecnologias  disponíveis,  mas  sim por  uma necessidade  de  aprimoramento  e
qualificação do trabalho. As tecnologias devem ser criticamente apropriadas ao
nosso  trabalho,  auxiliando  a  organização  e  sistematização,  possibilitando  a
formulação  de  propostas  de  intervenção  inovadoras  e  contribuindo  para  a
consolidação de um exercício profissional cada vez mais competente, crítico e
qualificado.

De acordo com pesquisas realizadas ao longo dos últimos anos sobre a
presença  das  tecnologias  no  exercício  profissional9,  é  possível  apontar  três
elementos básicos que tornam possível a apropriação das novas tecnologias ao
trabalho  profissional:  vontade  e  interesse  das(os)  profissionais  em utilizar  a
tecnologia; disponibilidade de condições de trabalho adequadas; tratamento do
tema  na  formação  profissional.  O  principal  deles  tem  sido  uma  formação
profissional que aborde não apenas o uso operacional do recurso técnico, mas
também discuta a sua vinculação aos projetos em disputa na sociedade, o que
permite  uma  apreensão  dos  seus  diversos  sentidos  e  significados.  Trata-se,
portanto,  de  promover,  na  formação  profissional,  a  reflexão  sobre  a
apropriação das tecnologias e a criação de espaços de discussão sobre o tema,
em  que  sejam  apresentadas,  analisadas  e  problematizadas  experiências  de
aplicação dessa tecnologia ao exercício profissional10.

9 O Núcleo de Estudos em Gestão & Informação (NEGI) da Faculdade de Serviço Social da
UERJ, vem desenvolvendo, desde 2011, pesquisas sobre a presença das tecnologias no âmbito do
Serviço  Social.  Dentre  os  projetos  realizados,  destaca-se:  A  Presença  das  TIC na  Formação
Profissional em Serviço Social; Cadastro Único: o Potencial da Tecnologia da Informação para o
Acesso ao Programa Bolsa Família; Tecnologias da Informação a Serviço do Social: uma Análise
do seu Potencial para a Gestão Pública. 
10 Neste  período  de  pandemia,  temos  verificado  que  o  interesse  a  respeito  do  tema  das
tecnologias  e  a  sua  presença  no  Serviço  Social  aumentou  de  forma  sensível,  indicando uma
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Os  outros  fatores  que  impactam  a  apropriação  das  tecnologias  ao
exercício  profissional  referem-se  à  existência  de  condições  adequadas  de
trabalho,  que  disponibilizem  recursos  físicos  e  materiais  em  quantidade  e
qualidade necessárias para a condução das atividades com competência crítica e
eficácia, e a iniciativa profissional, no sentido de buscar identificar os desafios
presentes  no  trabalho  e  as  possibilidades  ofertadas  pelas  tecnologias  para
auxiliar a superação destes desafios.

Em  relação  às  possibilidades  de  utilização,  percebe-se  que  as
tecnologias têm estado presentes em alguns processos como a agilização do
trabalho, a dinamização do atendimento, a organização e tratamento de dados,
e o uso de redes e da Internet11. Elas podem ser utilizadas como importante
recurso na agilização do trabalho e na dinamização do atendimento prestado a
usuários e usuárias, facilitando processos e ações que envolvam comunicação,
troca/busca  de  informações  e  de  registros.  Permite  agilizar  a  produção  de
relatórios, a busca de recursos, instituições, textos e diversos outros materiais de
interesse  profissional,  proporcionando  rapidez  nos  fluxos  de  trabalho  e
transparência aos processos. 

Quanto ao aprimoramento da organização e do tratamento de dados, o
uso das tecnologias está relacionado a atividades como registro, sistematização
de dados e produção de informações sobre demandas e atendimentos, por meio
da construção de bancos de dados,  da produção de perfis  de usuários e de
atendimentos, estatísticas, relatórios e avaliações dos programas e projetos em
andamento.  Os  dados  armazenados  e  as  informações  geradas  pelo  Serviço
Social, com a contribuição das tecnologias, podem ser utilizados para pesquisa e
avaliação do trabalho, contribuindo para o desenvolvimento e o aprimoramento
do exercício profissional. 

O acesso à Internet e às redes de serviços e recursos disponíveis é uma
das formas de democratizar as informações e ampliar o acesso de usuários e
usuárias aos direitos sociais. Com o uso das tecnologias, é possível a realização
de  contatos  e  o  acesso  a  informações,  podendo  disponibilizar  a  usuários  e
usuárias  condições  mais  favoráveis  para  a  realização de  encaminhamentos  e
oferta de respostas às demandas apresentadas. O uso de redes e da Internet
pode  auxiliar  o  trabalho,  oferecendo  uma  importante  contribuição  na  sua
condução,  seja  na  socialização  de  informações  durante  os  atendimentos
propriamente  ditos,  agilizando  encaminhamentos,  relatórios  etc.,  seja  na

tendência  a  ocupar  um maior  espaço  no  âmbito  da  formação.  Inúmeros  cursos,  palestras  e
debates têm sido organizados, e um dos episódios mais expressivos foi o debate promovido pelo
CFESS, em 2020,  com o tema “Tic:  novas tecnologias para a velha exploração do trabalho”.
Disponível em: http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1759. Acesso em: 30 jun. 2021.
11 Este último ponto tem se destacado mais fortemente no contexto de isolamento social imposto
pela  pandemia,  devido  à  generalização  do  uso  das  novas  tecnologias  de  informação  e
comunicação, sobretudo a tecnologia do streaming, sobre a qual nos dedicaremos mais à frente. 
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formulação e elaboração de pesquisas mais específicas sobre temas referentes
ao trabalho. 

Estas vinham sendo as possibilidades mais conhecidas de utilização das
tecnologias  no  âmbito  do  Serviço  Social  ao  longo  da  última  década.  No
entanto,  com  o  advento  da  pandemia  de  Covid-19  novas  ferramentas
tecnológicas  passaram  a  ser  introduzidas  nos  processos  de  trabalho,
acompanhadas de um aumento das ações realizadas remotamente e da migração
de  atividades  presenciais  para  o  espaço  digital,  ocasionando  um  intenso
processo de remotização do trabalho e do ensino. A alta incidência, no mundo
do trabalho, das novas tecnologias da informação e comunicação se expressa na
expansão  do  trabalho  online e  dos  aplicativos  (ANTUNES,  2020)  e,  na
particularidade  do  Serviço  Social,  no  aumento  das  práticas  de  teletrabalho,
teleperícia  e  trabalho  remoto  (CFESS,  2020),  bem  como  das  experiências
recentes de ensino remoto (ABEPSS, 2021), o que tem dado fôlego renovado a
estudos  sobre  a  precarização  do  trabalho  e  os  rebatimentos  do  ensino  a
distância nos processos educacionais (SILVA, 2020).

Dentre essas novas tecnologias se encontra o streaming, que vai permitir
a realização de chamadas por vídeo individuais ou coletivas e as transmissões ao
vivo  de  conteúdos,  conhecidas  popularmente  como  lives.  Trata-se  de uma
tecnologia  que  possibilita  a  transmissão instantânea  de  conteúdos  de
imagem e/ou som pela Internet,  sem a necessidade de fazer  ou aguardar o
download completo dos arquivos12. O live streaming é uma extensão do streaming, e
permite  uma  postura  mais  ativa  dos  espectadores,  alcançando  maior
envolvimento,  interação  em  tempo  real  com  reações,  mensagens,  feedback
instantâneo e  engajamento13.  Durante o período de isolamento imposto pela
pandemia de Covid-19, o  número de transmissões por  live streaming aumentou
de forma significativa, dando visibilidade a diversos eventos artísticos, políticos,
culturais, acadêmicos, religiosos e esportivos. 

Podemos afirmar que, do ponto de vista do uso das tecnologias, as lives
têm sido uma ferramenta bastante utilizada neste período de isolamento social.
Trata-se  de  transmissões  realizadas  ao  vivo,  por  streaming,  pela  Internet,  em
plataformas digitais  como Youtube, Facebook e Instagram, e sua incidência,
juntamente com as videoconferências, foi aumentando com o passar do tempo.
Dados referentes ao período inicial da pandemia mostram a magnitude deste
aumento.  Como exemplo, temos o caso do aplicativo de chamadas em vídeo
Zoom,  cuja  utilização  cresceu  19  vezes  num  período  de  três  meses14. No

12 Disponível em: https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/conheca-o-streaming-
tecnologia-que-se-popularizou-na-web.html. Acesso em: 30 jun. 2021.
13 Disponível  em:  https://netshow.me/blog/live-streaming-tudo-o-que-voce-precisa-saber.
Acesso em: 30 jun. 2021.
14 Disponível  em:  https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,como-o-app-de-chamadas-de-
video-zoom-cresceu-19-vezes-em-meio-a-quarentena,70003257968. Acesso em: 30 jun. 2021.

74



Instagram, houve um aumento de 70% nas transmissões ao vivo durante o mês
de março de 202015, enquanto o Youtube apontou um aumento de 4.900% nas
buscas por conteúdo ao vivo no Brasil e, em termos mundiais, um crescimento
de 19% nas transmissões ao vivo,  no fim de março de 2020, com cerca de
quase três 3,5 bilhões de minutos de conteúdo por dia16. 

Esta  alta  incidência  das  lives também foi  sentida  no  Serviço  Social.
Vários foram os eventos organizados pela categoria de Assistentes Sociais, que
foram e  ainda  estão  sendo  transmitidos  ao  vivo  pelas  diversas  plataformas
digitais, nos diversos formatos disponíveis. Os temas tratados têm sido os mais
diversos,  desde  aqueles  com  caráter  mais  nitidamente  acadêmico,  como
congressos, simpósios e conferências, até aqueles que expressam atividades de
organização  e  mobilização  política.  Universidades  e  órgãos  estudantis  e
profissionais  têm  utilizado  estas  ferramentas  digitais  para  socializar
informações, transmitir conhecimentos, promover debates e comunicar ideias e
pontos  de  vista.  Estamos,  portanto,  num breve  período de  experimentação
destas ferramentas, lidando com as suas limitações na realização cotidiana do
trabalho,  mas  também  identificando  algumas  possibilidades  que  permitem
refletir  sobre  as  contribuições  que essa  tecnologia  pode oferecer ao Serviço
Social17. 

Como se  percebe,  as  possibilidades  oferecidas  pelas  tecnologias  são
inúmeras. Sua apropriação está em construção e para não se correr o risco de
vê-las sendo utilizadas para reforçar práticas conservadoras ou tradicionais, o
Serviço  Social  precisa  articular  a  construção  de  modalidades  de  uso  numa
perspectiva  crítica  e  democratizante.  Para  isso,  alguns  cuidados  são
fundamentais: 

-  evitar  privilegiar  a  parte  técnica,  sem  demonstrar  as  conexões
possíveis  destas  tecnologias  com  a  construção  de  um  projeto  de
sociedade  e  um  projeto  profissional,  esvaziando,  dessa  forma,  o
potencial estratégico das tecnologias para o trabalho profissional;

15 Disponível  em:  https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/lives-no-instagram-crescem-70-
em-marco-e-ganham-novas-funcoes-20042020. Acesso em: 30 jun. 2021.
16 Disponível em:  https://exame.com/revista-exame/o-mundo-e-uma-live/. Acesso em: 30 jun.
2021.
17 Uma das experiências de aplicação do livestreaming no Serviço Social, realizada pelo Núcleo de
Estudos em Gestão & Informação (NEGI), é o canal do Youtube “Serviço Social na Pandemia”
(bit.ly/sesonapandemia), que vem promovendo uma série de atividades organizadas em parceria
com projetos e grupos de pesquisa.  O canal foi criado em abril de 2020 e possui, até o momento,
quase  quatro  mil  inscritos,  com um alcance  de  mais  de  46  mil  visualizações,  dentre  alunos,
profissionais e público em geral. As atividades vêm sendo produzidas e transmitidas com o uso
de software livre, os quais, segundo Santos e Hetkowski (2008), permitem o reforço da liberdade
e da coparticipação,  fazendo da rede um espaço político,  em oposição aos ideais  meramente
capitalistas, que visam a venda e a obtenção do lucro, característicos do software proprietário. 
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- enfatizar que as tecnologias devem ser utilizadas como um recurso a
serviço do fortalecimento do exercício profissional parametrado pelo
Projeto Ético-Político Profissional;

-  não  se  submeter  e  se  adequar  acriticamente  à  forma  hegemônica
como as  tecnologias  vêm sendo  utilizadas,  forma  essa  que  confere
prioridade para interesses privados e de mercado; 

- não permitir que a perspectiva capitalista de utilização das tecnologias
determine o uso que será feito deste instrumento;

- captar o potencial das tecnologias para o trabalho profissional, tendo
como horizonte  a  satisfação  das  demandas  e  o  estabelecimento  de
modalidades  de  uso  criativas  e  compatíveis  com  as  finalidades
profissionais buscadas em nosso cotidiano profissional. 

As  tecnologias  da  informação  e  comunicação,  e  suas  diversas
ferramentas,  vêm  sendo  gradualmente  apropriadas  pelo  Serviço  Social,
podendo se constituir como uma relevante contribuição capaz de proporcionar
subsídios para, em conjunto com outras competências profissionais, construir
soluções para os desafios que permeiam o exercício profissional. Os desafios a
sua consolidação como instrumento relevante para o trabalho ainda são muitos,
mas, a cada dia, fica mais evidente a necessidade de se aprofundar o tema e de
trilhar novos caminhos que levem à superação de tais desafios. As TIC têm o
seu valor, estamos percebendo isso a cada dia, à medida que as experimentamos
e identificamos os seus limites e as suas possibilidades, o seu potencial e as suas
insuficiências  técnicas  e  éticas.  São  ferramentas  que,  com  um  uso  crítico,
reflexivo e qualificado, podem ocupar um importante lugar no Serviço Social e,
com isso, oferecer uma expressiva contribuição para o trabalho profissional.

Considerações Finais

O momento atual expõe de forma dramática as contradições presentes
no  modo  de  produção  capitalista.  Evidencia  que  a  lógica  capitalista  não
estimula a preocupação com o coletivo, com a solidariedade entre os sujeitos ou
a  busca  de  alternativas  emancipatórias.  Sua  preocupação principal  reside  na
satisfação  de  interesses  privados,  baseados  na  (super)exploração,  na
concentração  de  capital  e  na  mercadorização  cada  vez  mais  acentuada  das
relações  sociais.  O  projeto  capitalista  encontra  neste  contexto  pandêmico
condições propícias e favoráveis a sua ampliação. Neste complexo cenário, as
novas tecnologias da informação e comunicação, como instrumento a serviço
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dos projetos societários, ganha relevância, podendo ser usadas para reproduzir
e ampliar as desigualdades ou para contribuir para construção de alternativas
civilizatórias. 

Buscamos  apontar,  ao  longo  do  texto,  alguns  elementos  para
problematizar esse processo, auxiliando a identificação das intencionalidades e
projetos  presentes  no  uso  das  tecnologias,  ou,  em  outras  palavras,  o  seu
potencial contraditório, já que, como vimos, ela pode ser usada a serviço do
capital  ou  do  trabalho.  Por  isso,  tão  importante  quanto  à  crítica  aos  usos
concretos  das  tecnologias,  é  também  a  percepção  e  crítica  aos  projetos
subjacentes a tais usos, descortinando seus reais sentidos. 

No contexto pandêmico a lógica destrutiva do capital foi ainda mais
aprofundada. As tecnologias, as redes sociais, as plataformas digitais entraram
nesse  circuito,  adensaram  a  lucratividade,  contribuíram  para  processos  de
sucateamento,  precarização  e  desfinanciamento  das  políticas  sociais,  num
quadro  em  que  se  tem  uma  presença  cada  vez  mais  baixa  do  Estado  na
produção  de  respostas  às  expressões  da  questão  social,  criando uma maior
exposição das pessoas a esses efeitos deletérios do capitalismo, pelo uso das
novas tecnologias de comunicação nas condições definidas pelo capital.

Ao mesmo tempo, é difundida uma série inverdades relacionadas às
novas  tecnologias,  muitas  vezes  tratando-as  de  forma  mistificada,  deificada,
como  recursos  milagrosos  que  podem  resolver  todo  e  qualquer  problema.
Dentre  estes  mitos,  podemos  destacar  a  pretensa  “redução  de  custos”  nos
processos de trabalho, quando, na verdade, o que se tem é um repasse destes
custos aos trabalhadores. Outro mito se refere à noção de maior eficiência e
eficácia, quando, de fato, o que ocorre é o aumento da exploração, do controle,
do alcance de metas e da extração máxima de mais valia. E, por fim, a ideia de
uma democratização proporcionada pela tecnologia, quando na verdade tem-se
uma restrição de acesso e uma obliteração da chamada neutralidade da internet,
promovida por práticas conhecidas como zero rating (tarifa zero)18.

Este  quadro  demonstra  que  os  desafios  no  campo tecnológico  são
enormes  e  vão  demandar  uma  ampla  capacidade  de  articulação  teórica  e
política. Nos dias atuais, o tema da tecnologia é central, por isso pautá-los nos
debates  é  fundamental.  Problematizar  os  sentidos  das tecnologias  e  de  seus
usos,  e  perceber  as  possibilidades  de  vinculação  com  o  fortalecimento  de
práticas emancipatórias são tarefas das quais não podemos nos furtar. 

Toda tecnologia é adjetiva. O fator substantivo sempre será a pessoa, o
sujeito, homem ou mulher, que faz uso dessa tecnologia, desde uma caneta até
a  mais  avançada  máquina  ou  computador.  A  tecnologia  é  um  dos  meios
disponíveis  para  se  chegar  a  um fim,  ou,  como preferimos,  um importante

18 Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/05/o-que-e-zero-rating-
entenda-polemica-que-envolve-facebook-e-operadoras.html. Acesso em: 30 jun de 2021.
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recurso que tem a  propriedade de  potencializar  as  habilidades  necessárias  à
realização de uma determinada atividade. 

As  plataformas  digitais  atuais  não  neutralizam  os  desafios  e
contradições presentes nas relações sociais, e tampouco devem ser encaradas
como  substitutas  dos  reais  sujeitos  que  promovem  tais  relações.  Possuem
caráter adjetivo, e não substantivo; a tecnologia (e sua utilização) sempre estará
subordinada à vontade e à ação do sujeito que, direta ou indiretamente, a utiliza.
Como  recurso  que  é,  a  tecnologia  se  subordina  à  vontade  dos  sujeitos  e
consequentemente serve para alcançar objetivos estipulados por essa vontade.

O maior ou menor êxito na aplicação das tecnologias  possui  alguns
requisitos, dentre os quais a disposição de usá-la, a boa capacitação/formação e
a disponibilidade de bons equipamentos.  O envolvimento do Serviço Social
com um processo de apropriação das TIC tem sido construído ao longo dos
últimos anos e um dos seus avanços consiste em perceber que as consequências
derivadas de uma forma capitalista de uso das TIC não podem ser confundidas
com as próprias TIC19.

Ainda que a apropriação capitalista da tecnologia seja hegemônica em
nossa sociedade e que os seus efeitos sociais sejam flagrantes nos processos de
intensificação  da  exploração  do  trabalho  e  de  mercadorização  das  relações
sociais, isto não significa que formas críticas e criativas de apropriação das TIC,
opostas  à  lógica  capitalista,  não  possam  ser  criadas  e  reproduzidas.  Isso
demonstra o caráter político que marca o debate sobre a apropriação das TIC,
não se  tratando apenas  de uma questão meramente tecnológica.  Por isso,  é
fundamental  ao  Serviço  Social  perceber  os  inúmeros  desafios  presentes  no
debate sobre as novas tecnologias da informação e comunicação, e identificar
que “lugar” elas  podem ocupar  no  exercício  da  profissão,  de  forma crítica,
competente e articulada aos valores e princípios  fundamentais  presentes  em
nosso projeto profissional. 
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Notas sobre Regulação na Saúde e Serviço
Social*

Neusa de Resende Pinto
Ana Maria de Vasconcelos

Introdução 

“Isso é crime [fila do SISREG]. Vidas ameaçadas e interrompidas! A má
gestão da Saúde está matando mais que o Covid [Pandemia do

Coronavírus]”. (Profissional de saúde)

Inúmeros relatos e fatos revelam o martírio vivenciado por diferentes
segmentos da classe trabalhadora1 e profissionais da Rede de Atenção à Saúde,
não somente do município do Rio de Janeiro. Isso já acontecia, bem antes do
Brasil, assim como o mundo, ser atingido pela Pandemia do Covid-19 que vem
causando milhares de mortes no Brasil e no mundo. 

No contexto da pandemia, se para parte dos brasileiros (principalmente
os segmentos pobres/miseráveis) vem restando a morte diante do “colapso” do
SUS (hospitais sem oxigênio, doentes transitando pelos céus em busca de vagas
de UTI2), para outra parte expressiva no país que é o campeão de exportação de
alimentos no mundo resta a fome3, a privação de outras necessidades essenciais
e a consequente exposição ao vírus em busca da sobrevivência no dia a dia.
Aqui, estamos nos referindo a mais de 100 mil brasileiros, como indica a mídia
e tantos intelectuais. Desse modo, além destes segmentos que são obrigados a
utilizar ônibus, trens e metrôs superlotados, temos o contingente de trabalhado-

* DOI – 10.29388/978-65-81417-38-3-0-f.83-110
1 Reconhecendo a necessidade de estudos profundos e qualificados sobre o assunto, para os fins
desse artigo,  consideramos classe trabalhadora,  operários,  demais  trabalhadores  assalariados e
trabalhadores considerados supérfluos para o capital (Ver: VASCONCELOS, 2015, Cap. 1). 
2 Para  registro  histórico,  não  podemos  esquecer  do  dia  14  de  abril  de  2021,  em  Manaus.
Depoimento  de uma médica  de uma UPA com 20 leitos,  relata  uma lotação de mais de 50
manauaras espalhados pelos corredores e, em meio a choro, gritos e desespero de familiares,
pacientes e profissionais,  a morte, naquele dia de caos na cidade, de 26 dos doentes somente
naquela “unidade de saúde”. 
3“Insegurança alimentar atinge seis em cada 10 domicílios brasileiros, segundo estudo elaborado
por  universidades  do  Brasil  e  da  Alemanha.  No  fim  do  ano  passado,  mais  da  metade  da
população não tinha acesso garantido à comida”. Disponível em: www.correiobraziliense.com.br .
Acesso em: 14 abr. 2021. 
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res e trabalhadoras obrigados a desafiar o vírus diariamente, nas mesmas condi-
ções de mobilidade, para dar conta da continuidade dos “serviços essenciais”;
se algumas atividades são realmente essenciais para assegurar a vida, como as da
área da saúde, assistência social e comercio de alimentos, temos aquelas consi-
deradas essenciais somente para sustentar os lucros dos diferentes segmentos
que detêm o poder econômico-financeiro e político.  

A pandemia, não por acaso, teve início nas camadas mais abastadas da
sociedade brasileira, em momento de retorno de férias na Europa e países do
continente asiático. Em curto espaço de tempo, o vírus passou a circular de
forma  comunitária,  sendo  a  condição  de  classe  um  fator  determinante  no
adoecimento/morte4, tornando-se, no Brasil, progressivamente, mais fatal para
a classe trabalhadora. Observe-se o alto índice de adoecimento e morte entre
trabalhadores da Petrobrás.5 Na Europa, por exemplo, a mortalidade aconteceu
prioritariamente entre a população idosa6. 

Se o que dirigiu o curso da pandemia na Europa foi a estrutura etária e
doenças crônicas, no Brasil, foram as desigualdades sociais. Na pandemia, são
os mais pobres que mais adoecem e morrem no Brasil porque é o segmento da
população mais exposta ao vírus, seja porque já contava com menos recursos
para garantir todo tipo de assistência, seja porque esteve ou está desempregado,
subempregado,  submetido  ao  trabalho  informal,  à  fome  e  apartada  das
condições não só do acesso, mas na continuidade de um Auxílio Emergencial
digno. Para agravar esse quadro endêmico, no mínimo desde 2015, o caos na
economia,  em  meio  a  recordes  de  produção  do  agronegócio,  resulta  no
aumento  do  preço  dos  alimentos  ampliando  ainda  mais  os  segmentos  de
trabalhadores atingidos pela fome7.

O  ataque  ao  sistema  previdenciário,  anterior  à  pandemia,  as
contrarreformas que atingiram as políticas sociais, principalmente as de saúde e
assistência social, o desemprego e a informalidade agravaram o complexo causal
das  desigualdades  no  país,  o  que  resultou  na  total  falta  de  condições  dos
trabalhadores  e  trabalhadoras  realizarem  o  isolamento  e  o  distanciamento
social,  ampliando,  assim,  o  contágio,  o  adoecimento  e  os  óbitos  em  taxas
inaceitáveis8. Somado a isso, temos à frente do poder executivo um Presidente
4 A primeira morte no estado do Rio de Janeiro, em março de 2020, foi a de uma trabalhadora
doméstica,  moradora  da  Baixada  Fluminense,  que  trabalhava  na  residência  de  um casal  que
estavam infectados, após retornarem de férias na Europa.
5 Ver em: www.fup.org.br Acesso em: 15 jun. 2021.
6 Como exposto em artigo de Adriano Massuda, et al. Desigualdades socioeconômicas afetaram
mais o curso da pandemia no Brasil  do que fatores de risco para a Covid-19. Disponível em
www.impacto.blog.br. Acesso em: 16 abr. 2021.
7“Preço dos alimentos leva o consumo de carne a declinar em mais de 40%. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=neVyq YoFyc0Entrevista. Acesso em: 14 abr. 2021.
8 No dia 14.05.2021, o Brasil ultrapassou 430 mil mortes por Covid-19, permanecendo em um
patamar que vem ultrapassando 2100 mortes nas últimas vinte quatro horas. De março de 2020,
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da República que, como mostram os diferentes tipos de mídia, é negacionista e
minimizador da pandemia, debocha das mortes, estimula aglomerações, critica
o isolamento social e sai às ruas sem máscara, sabota a testagem, a produção de
vacinas no país e a vacinação, faz propaganda de medicamentos incentivando
um  “tratamento  precoce”  não  reconhecido  cientificamente,  além  de  não
socorrer  a  população  brasileira,  o  que  está  expresso  no  miserável  Auxílio
Emergencial de menos de 30 dólares por pessoa, sendo que, na grande parte
dos países do mundo, esse auxílio ultrapassa 1000 dólares e no abandono total
das pequenas empresas e da agricultura familiar que produz 75% dos alimentos
consumidos  pelos  brasileiros,  como  mostram  estudos  nacionais  e
internacionais.  Como resultado,  temos o Brasil  transformado em um grande
cemitério, visto que permanecemos, diante de pequenos e eventuais recursos,
em  curva  ascendente  de  contaminação  e  mortes,  em  meio  a  ausência  de
testagem  e  ritmo  lentíssimo  na  vacinação9.  Realidade  que  nos  remeteu  ao
extermínio de mais de 600 mil brasileiros e brasileiras, em um ano de pandemia
e,  o  mais  grave,  levando o  Brasil  a  ser  ridicularizado,  temido e  isolado  no
mundo todo. Desse modo, diante de prognósticos alarmantes do número de
mortes, o presidente vem sendo responsabilizado pelas mortes no exterior e no
próprio país,  como revelado pela abertura de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito pelo Senado, em abril de 2021, a CPI da Covid10.

Diante  disso  é  que  se  torna  relevante,  não  só  tendo  em  vista  o
momento atual, mas o futuro, resgatar historicamente o movimento e o caráter
de um sistema de regulação na saúde – o SISREG (Sistema de Regulação de
Vagas); um sistema que tendo como objetivo focalizado na política facilitar o
acesso  a  serviços  e  ações  de  saúde,  pelo  contrário,  vem complexificando  e
tornando  obscuro  o  processo,  ao  confundir  trabalhadores/usuários  e

até os dias atuais, temos a seguinte evolução das mortes: de 1 a 100 mil mortes: 144 dias; de 100 a
200 mil: 152 dias; de 200 a 300 mil: 76 dias; de 300 a 400 mil: 36 dias. Assim, o país torna-se “[...]
o segundo país do mundo com população acima de 20 milhões de habitantes com mais mortes
por covid-19 por milhão, o chamado coeficiente de mortalidade ou simplesmente mortalidade”.
Número de mortes por covid-19 no Brasil chega a 434,8 mil. Disponível em: https://.globo.com
Brasil  | Valor Econômico (globo.com). Acesso em: 15 maio 2021.  Esse é o quadro que nos
levou, em 16 de março de 2022, a ultrapassar 655 mil mortes de brasileiros e brasileiras, com
29.478.039 casos confirmados. Disponível em https://covid.saude.gov.br. Acesso em 16 mar de
2022. 
9 Em meio ao caos bolsonariano,  o espetáculo das vacinas/vacinação é um capítulo à parte.
Segundo  dados  divulgados  pelo  Consórcio  de  veículos  de  imprensa  a  partir  de  dados  das
Secretarias Estaduais de Saúde atualizado em 09/05/2021 aponta que 35.327.845 brasileiros e
brasileiras  tomaram  a  primeira  dose,  este  número  representa  apenas  16,68%  da  população
brasileira, e 17.744.038 tomaram a segunda dose, o que representa somente 8,38% de imunização
completa.  Ver:  Balanço  da  vacinação contra  Covid-19.  Disponível  em:  https://g1.globo.com
Acesso em 09 de maio 2021.
10 Ver:  https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/13/senado-cria-cpi-da-covid.
Acesso em: 13 abr. 2021.
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profissionais, burocratizar o acesso, retardar e/ou atravancar procedimentos e
ações,  impor  escolhas  antiéticas,  inserindo,  desse  modo,  mais  obstáculos  à
transformação do SUS legal em SUS real. É isso que podemos apreender no
município  do Rio de  Janeiro que,  com as longas  filas  do SISREG e a não
continuidade do tratamento em tempo hábil na RAS (Rede de Atenção à Saúde)
de  referência,  obriga  os  trabalhadores(as)  cariocas,  usuários  do  SUS/RJ,  a
retornarem às unidades de saúde da sua área programática com problemas de
saúde agravados, situação que não só compromete a integralidade do cuidado,
colocando vidas em risco, mas também resultando em morte. 

Na  primeira  parte  do  Capítulo,  que  tem como base  Pinto  (2021)11,
apresentamos o SISREG como porta de entrada no SUS na capital carioca, sua
implementação e operacionalização num período que coincide com a ampliação
da  Atenção  Primária  de  Saúde  pela  via  da  terceirização  através  das  OS,
destacando  notas  sobre  as  gestões  Paes  e  Crivella.  Na  segunda  parte,
focalizamos na relevância desse debate para aos assistentes sociais no cotidiano
da prática na saúde.

Marcos históricos da Regulação e o SISREG como porta
de entrada do SUS no município do Rio de Janeiro.

Com a  Constituição  Federal  de  198812,  ao  final  de  uma década  de
crise13 e a posterior regulamentação do SUS pelas leis  n. 8080/90 e n. 8142/90,
institucionalizam-se as principais propostas do Movimento Sanitário, passando
a Saúde, considerada como direito universal e dever do Estado, a ser organizada

11 Este Capítulo contém estudos e reflexões da dissertação O SISREG na Atenção Primária de
Saúde – Um estudo sobre a reorganização da porta de entrada do SUS no Município do Rio de
Janeiro, defendida no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ) em dezembro de 2020, por Neusa de Resende Pinto.
12 O texto constitucional aprovado, reconhecido como “Constituição cidadã”, refletindo uma dis -
puta de projetos antagônicos, possibilitou ao mesmo tempo a garantia de direitos sociais, huma -
nos e políticos e a manutenção de interesses privados. Assim, temos uma Constituição Federal
como base das políticas sociais e garantias individuais que, no contexto de correlações de forças
desfavoráveis ao trabalho, ao mesmo tempo que mantém e amplia o que favorece os processos
de acumulação de riqueza, propriedade e renda, vem sendo desmontada com relação a tudo que
favorece os trabalhadores. Basta comparar o documento aprovado em 1988 e o que restou dele
na Constituição vigente em 2021, com todas as suas revogações e Emendas Constitucionais. Para
conferir atualizações, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicaocompila-
do.htm Acesso em: 09 maio 2021.
13 A  década  de  1980,  considerada  como  década  perdida  por  conta  da  crise  econômica  que
provocou baixo crescimento do PIB, estagnação econômica  e acentuada inflação,  teve como
consequência profundas transformações no mundo do trabalho, o que atingiu radicalmente a
classe  trabalhadora,  acarretando  níveis  altíssimos  de  desemprego  e  precarização  das  relações
trabalhistas. Ver, dentre outras produções do autor, Antunes (2018).
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por um Sistema Único, numa rede que, na legislação, congrega, de forma indis-
sociável, o atendimento integral, hierarquizado, regionalizado, descentralizado,
com participação da comunidade. A Lei 8.080/90 que regula as ações e serviços
de saúde em todo território nacional estabelece os princípios e as diretrizes nor-
teadores do SUS, os quais é sempre necessário relembrar e publicizar, no senti -
do de  contribuir,  não só para  que eles  permaneçam presentes  na  legislação
como direito de todos, mas para que eles se transformem em objetivos a serem
alcançados no cotidiano da prática na saúde14.

A participação do setor privado é considerada de forma complementar,
ainda que sendo vedada a subvenção direta ao setor lucrativo, priorizando-se o
setor  filantrópico.  Uma decisão  que resultou  em contradições  insanáveis  ao
SUS. Como exemplo, temos o município do Rio de Janeiro que, desde 2008,
optou pelo modelo assistencial  de ampliação da Atenção Primária  de Saúde
(APS) gerenciada por Organizações Sociais em Saúde (OS), entidades de direito
privado, sem fins lucrativos. Foi por essa via da terceirização que ocorreu uma
expansão da cobertura estruturada na Estratégia de Saúde da Família (ESF),
priorizada na agenda dos governos de Eduardo Paes (2009-2012 /2013-2016)15.

Dentre  tantos  outros  decorrentes  de  uma  legislação  contraditória  e
submetida  ao  movimento  da  histórica  correlação  de  forças  entre  capital-

14 Art.  7º  As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  e  os  serviços  privados  contratados  ou
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes  previstas  no  art.  198  da  Constituição  Federal,  obedecendo  ainda  aos  seguintes
princípios: I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II
-  integralidade  de  assistência,  entendida  como  conjunto  articulado  e  contínuo  das  ações  e
serviços, preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema; III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral; IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios
de  qualquer  espécie;  V  -  direito  à  informação,  às  pessoas  assistidas,  sobre  sua  saúde;  VI  -
divulgação de informações quanto ao potencial  dos serviços de saúde e a sua utilização pelo
usuário; VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática; VIII - participação da comunidade; IX - descentralização
político-administrativa,  com  direção  única  em  cada  esfera  de  governo:  a)  ênfase  na
descentralização dos serviços para os municípios; b) regionalização e hierarquização da rede de
serviços  de  saúde;  X  -  integração  em nível  executivo  das  ações  de  saúde,  meio  ambiente  e
saneamento básico; XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos
da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  na  prestação  de  serviços  de
assistência à saúde da população; XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis
de assistência; e XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos. 
15 Em 1994, com o incentivo do Ministério da Saúde, a Estratégia Saúde da Família (SF) começou
a ser implantada em municípios de diferentes regiões do Brasil, objetivando a necessária mudança
do modelo assistencial - centrado no Hospital/doença. No município do Rio de Janeiro, um dos
últimos a incorporar esse modelo,  a  ampliação da cobertura,  de 3,5% em 2008,  passou para
70,63% em 2016. Fonte: Plano Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (2014-2017; 2018-2021) 
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trabalho16,  este  fato  mostra  que,  apesar  do  SUS  ter  representado  uma
significativa  conquista  legal,  não  se  pode  perder  de  vista  as  enormes
dificuldades  e entraves  para  sua transformação em realidade,  diante  da  “[...]
herança  histórico  cultural  de  tratamento  do  Estado  com  relações  de
patrimonialismo,  fisiologismo  e  privatização  por  grupos  e  corporações
organizadas.” (JUNIOR, 2011, p. 36). Assim, temos financiamento e modelos
de  atenção  em  saúde  que  não  efetivam  os  direitos  garantidos
constitucionalmente, uma realidade agravada pela adoção na década de 1990 do
modelo neoliberal que direcionou o Estado para submissão total ao capital, em
detrimento do trabalho, o que resultou na concentração exponencial da riqueza
no Brasil – enquanto 19 milhões passam fome, a riqueza dos super ricos no
Brasil  cresce 71%17 -, com a consequente desigualdade expressa em políticas
sociais de cunho pulverizado, parcializado, focalizado e privatizante. 

Com as Normas Operacionais Básicas (NOB)18, foi introduzido  o  ter-
Regulação no Sistema Único de Saúde (SUS), o que se deu em 2002, com a
NOAS  01/02 (OLIVEIRA  et  al.,  2012).  A  Regulação  passa,  por  lei,  a  se

16 A viabilização dos objetivos do SUS não se tornou possível e prioridade dos governos eleitos,
após a Constituição de 1988, já que, a partir dos anos de 1990, ocorre a aprovação da Reforma do
Estado de Bresser Pereira, reforma que, defendida pelo ideário neoliberal, traz à tona a questão
da  função  regulatória  da  administração  pública;  função  sustentada  pelos  pilares  da
descentralização administrativa – com a criação de agências autônomas (executivas e reguladoras)
e organizações sociais; implementação de parâmetros gerenciais e melhoria do atendimento ao
público, o que favoreceu principalmente aqueles governos que, capturados pelos interesses do
capital, não se mostraram interessados na garantia  da saúde como direito do cidadão e dever do
Estado (BRASIL,  1995).  É  no contexto  do capitalismo neoliberal  que o “Estado regulador”
assume  o  papel  de  desregulamentar  direitos,  uma  vez  que  regular  um  processo  de
desregulamentação pode ser uma das faces  da contrarreforma do Estado que vem reduzindo
progressivamente direitos e garantias, não só os conquistados com a Constituição de 1988, mas
direitos históricos da classe trabalhadora dizimados pela Reforma Trabalhista (2017), em nome da
“modernização das relações de trabalho”, e pela Reforma da Previdência (2020), que resultou em
mudanças radicais e nefastas para os trabalhadores, públicos e da inciativa privada. Um cenário
que colocando o Brasil, desde os anos de 1990, sob o capitalismo neoliberal, impingiu ao país e
aos  brasileiros  “o  mercado”  -  na  realidade  a  burguesia  econômico-financeira  nacional  e
internacional  -,  como  regulador  das  relações  socioeconômicas,  diluindo,  em  meio  a  tímidos
avanços  e  incontroláveis  recuos  circunstanciais,  a  esfera  pública,  que representa  o  espaço da
garantia de direitos universais – civis, políticos e sociais. 
17 “Quem são os  bilionários  brasileiros  que  seguem na  lista  da  Forbes  apesar  da  pandemia.
Enquanto 19 milhões passam fome, número de bilionários saltou de 45 para 65, com aumento de
71%  na  soma  das  riquezas.  Disponível  em:  https://www.brasildefato.  com.br/
2021/04/07/quem-sao-os-bilionarios-brasileiros-que-seguem-na-lista-da-forbes-apesar-da-
pandemia. Acesso em: 14 abr. 2021.
18 As NOB foram criadas com a finalidade de normatizar a implantação do SUS, definindo a
relação entre os gestores,  objetivos, estratégias,  prioridades e repasses financeiros. São elas:  a
NOB 01/1991; NOB 02/1992; NOB 03/1993 e a NOB 04 /1996. Nos anos 2000, tivemos a
criação das Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS/SUS 01/2001 e NOAS/SUS
01/2002 (MENDES; ALMEIDA, (2005)
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configurar  como  uma  importante  ferramenta  para  transpor  desafios  que
acometem o SUS, desde a sua criação, relacionada que está à função do Estado
de ofertar e ordenar a distribuição de recursos, bens e serviços de saúde. Assim,
a Regulação deveria possibilitar a concretização dos objetivos do SUS por meio
da garantia do direito à saúde; do acesso com eficiência, da eficácia e efetividade
da  prestação  das  ações  e  serviços  de  saúde  com  qualidade  e  quantidade
suficientes para dar respostas às necessidades de saúde da população, conforme
previsto na legislação.

O SISREG, como parte da série de estratégias de regulação da política
nacional  de  saúde,  orienta  a  gestão do SUS,  indicando ações  e  serviços  de
controle,  avaliação  e  auditoria,  incluindo  o  conceito  de  regulação  e  suas
implicações para reorganização do modelo, visando o acesso aos serviços de
saúde com equidade. Mas, a maioria dos 5570 municípios brasileiros não adotou
a ferramenta objetivando modificar o conceito de “acesso” até então utilizado
(OLIVEIRA,  2012).   Com o processo  de  municipalização19,  os  municípios,
progressivamente, passam a assumir prerrogativas e responsabilidades que vão
desde  a  gestão  plena  da  atenção  básica  à  saúde  à  responsabilização  pela
totalidade dos serviços  de saúde,  o  que pressupõe alta  capacidade técnica  e
administrativa.  Nesse  processo,  tem-se  a  aprovação  da  Política  Nacional  de
Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS20, instituída pela Portaria GM/MS
nº 1.559, em 2008, que, no seu Art. 1º, define sua implantação “[...] em todas as
unidades  federadas,  respeitadas  as  competências  das  três  esferas  de  gestão,
como instrumento que possibilite a plenitude das responsabilidades sanitárias assumidas
pelas esferas de governo (grifo nosso). As ações concernentes a essa regulação, estão
pensadas  em  três  dimensões  de  atuação,  com  recomendação  da  necessária
integração  entre  elas,  a  saber:  I  -  Regulação  de  Sistemas  de  Saúde;  II  -
Regulação da Atenção à Saúde: III - Regulação do Acesso à Assistência.

Ainda que essas três dimensões exijam sua apreensão como totalidade,
o foco deste Capítulo é a Regulação do Acesso à Assistência, visto que implica
a regulamentação de todo e qualquer procedimento de marcação de consultas,
exames e internação, necessários à garantia da integralidade dos cuidados de
saúde  da  população. Também  denominada  regulação  do  acesso/regulação

19  O princípio da descentralização exige que o poder e a responsabilidade sobre diferentes setores
sejam distribuídos entre os três níveis de governo – federal, estadual e municipal, com o objetivo
de garantir a prestação de serviços com eficiência e qualidade e a fiscalização e o controle por
parte da sociedade. A realização deste princípio resulta na municipalização da gestão dos serviços
de saúde, quando esta é transferida dos governos federal e estadual para os municípios, como
previsto na Constituição Federal, na Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080, e nas NOBS, NOAS.
20 Na  saúde,  dentre  diferentes  órgãos  de  controle  e  regulação,  temos:  Agência  Nacional  de
Vigilância  Sanitária  (ANVISA);  Conselho  Nacional  de  Saúde  (CNS),  Conselhos  Estaduais,
Municipais e Distritais; Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA). 
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assistencial, “[...] tem como objetos a organização, o controle, o gerenciamento
e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como
sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo
regulador e suas unidades operacionais  e esta dimensão abrange a regulação
médica, exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em
protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização.” (BRASIL,
2008). Como pode ser apreendido no espírito da legislação, ainda não presente
na  realidade,  a  Política  Nacional  de  Regulação  do  Ministério  da  Saúde
(BRASIL, 2008) “[...] objetiva, precipuamente, promover o acesso equânime,
universal  e  integral  dos  usuários  ao  SUS.  Não  em  uma  lógica  meramente
financeira,  a  regulação  em  saúde  contribui  para  otimizar  a  utilização  dos
serviços, em busca da qualidade da ação, da resposta adequada aos problemas
clínicos e da satisfação do usuário, sem que haja, para tanto, a fragmentação do
cuidado.” (VILARINS, 2012, p. 644).

A Regulação,  como um dos  instrumentos  de  gestão  utilizados  pelo
SUS, é pensada como mecanismo de equilíbrio entre oferta e demanda o que
pode facilitar a disponibilização de serviços e recursos assistenciais adequados
às necessidades da população e, com isso, garantir acesso de qualidade, além de
poder atenuar a relação necessidade, demanda e oferta, tornando-a coerente,
compatível e sem grandes distorções. Se o real refletisse o legal, poderíamos ter
como parâmetro as manifestações de Vilarins (2012, p. 641) ao afirmar que “[...]
a regulação assistencial promove a equidade do acesso aos serviços de saúde,
garantindo  a  integralidade  da  assistência  e  permitindo  ajustar  a  oferta
assistencial disponível  às necessidades imediatas do cidadão.”. No entanto, a
regulação do acesso vem seguindo de forma lenta e conflitando a inteligência da
legislação, sendo notório que o acesso dos trabalhadores/usuários aos serviços
do SUS permanece não equânime, realidade que pode ser percebida nas longas
filas  virtuais  nos serviços  públicos  de saúde – as  quais  substituíram as  filas
físicas  -  e  que  continuam  a  ser  noticiadas  diariamente  nos  meios  de
comunicação, não para denunciar o exíguo financiamento e a fúria privatista,
tendo em vista transformar em mercadoria todas as instâncias da vida social,
mas desacreditar o espaço público e seus trabalhadores. 

É  assim  que  podemos  apreender  os  problemas  impostos  à  gestão
pública, no caso, da saúde, que associados à não aplicabilidade dos conceitos de
regulação na prática vigente das políticas públicas em saúde, dão mostras do
que  significa  “[...]  o Estado  Democrático  de  Direito/democracia  burguesa,
[que]  ao  se  contentar  mais  com  a  aparência/forma  do  que  com  a  essên-
cia/conteúdo,  concomitantemente,  por  um lado,  não  necessita  materializar  tudo
aquilo que assegura legalmente, e, por outro lado, favorece e contribui para que a
organização  capitalista  mantenha  obscurecida  sua  origem  e  natureza.”
(VASCONCELOS, 2015, p. 483. grifo do autor). Isso significa que tudo que é
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garantido legalmente na sociedade burguesa – cujo fundamento é o modo de
produção  capitalista  -  é  garantido  como  possibilidade  que  raramente  se
transforma em realidade para todos, como encantadoramente é assegurado na
lei, fundamentalmente aquilo que favorece trabalhadores e trabalhadoras. 

A cidade  do Rio  de  Janeiro  foi  capital  federal,  até  o  ano de  1960;
posteriormente, Estado da Guanabara; em 1975, a fusão, se transformado em
capital do Estado do Rio de Janeiro. Esse histórico resultou em uma grande
concentração de estabelecimentos públicos de saúde que impõe particularidades
ao sistema de saúde caracterizado por ampla oferta de serviços e complexo e
fragmentado  acesso.  Um  sistema  que  conta  com  pouquíssima  interlocução
entre os serviços federais, estaduais, municipais e particulares conveniados ao
SUS e que, dividindo o mesmo espaço, gera uma total desarticulação da RAS na
cidade do Rio de Janeiro, se tornando um martírio para qualquer trabalhador,
usuário e usuária do SUS, o acesso organizado aos serviços de saúde . Assim,
como mostra  Rocha (2015),  a  cidade tem uma distribuição de  vagas  contra
produtiva, desorganizada e ineficaz, o que resulta em um sistema de distribuição
de vagas muitas vezes ilógico e injusto, diante da implantação de um complexo
regulatório que vem ocorrendo de forma bastante lenta.

Somente  em  2004  que  se  implantou  uma  versão  introdutória  do
SISREG no município do Rio de Janeiro, sistema desenvolvido pelo Ministério
da Saúde (DATASUS) e cedido às prefeituras no município do Rio de Janeiro,
porém  bastante  restrito  e  direcionado  aos  prestadores  privados,  não  era
disponibilizado via internet, e sim, através de relatórios de agendamento. Em
2006,  ocorreu  a  mudança  do  sistema  para  SISREG  II,  que  passou  a  ser
disponibilizado via online com informações das vagas de todos os prestadores
privados e alguns prestadores do setor público.

Mas cabe apontar que até o ano de 2009, era praticamente inexistente o
Sistema de Regulação de consultas e procedimentos no município, quando este
teve acesso ao SISREG III. Até então era rotineiro o usuário, quando recebia o
encaminhamento, ir às unidades secundárias e terciárias encontrar vaga para o
procedimento que necessitava. 

O SISREG III consiste na inserção das solicitações de procedimentos
pelos  médicos  assistentes  dos  pacientes.  Posteriormente,  essas  solicitações,
como todas,  são avaliadas  por médicos reguladores que devem julgar  a  real
necessidade de encaminhamento, bem como determinar qual serviço seria mais
adequado para o paciente,  agendando, assim, a  consulta.  As solicitações são
listadas por unidade solicitante, podendo ser ordenadas por data de solicitação,
gravidade  do  quadro  ou  ordem  alfabética  do  nome  dos  pacientes.  Podem
também ser agrupadas por especialidade solicitada. Há três possibilidades de
resolução para tais pedidos: o médico regulador autoriza e agenda o paciente; o
médico regulador devolve, quando deseja obter mais detalhes do caso; médico
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regulador  nega,  quando  julga  o  encaminhamento  não  pertinente.  Caso  a
autorização ocorra num momento em que não haja vagas disponíveis para a
especialidade,  a  solicitação  retorna  para  a  lista  de  pendentes  e  deverá  ser
novamente regulada. 

A regulação operacionalizada pelo SISREG está dividida em: Regulação
Ambulatorial e Regulação Hospitalar, Urgência e Emergência21. Para concretizar
o  processo  de  regulação,  estas  centrais  deveriam  atuar  de  forma  conjunta,
porém, a realidade é que não existe uma oferta de leitos pelas unidades da rede
SUS no município, disponíveis para a regulação municipal, principalmente no
que se refere às redes federal  e  estadual.  Uma realidade que necessitaria ser
revista tendo em vista seu pleno funcionamento, porque, no município que tem
a maior e mais complexa rede de saúde pública do país, é impossível organizar
uma regulação de leitos, através de Centrais (municipal/estadual) que não se
comunicam. Não é do desconhecimento das respectivas autoridades que o não
investimento  em  uma  Central  Única  de  Regulação  impossibilita  o  pleno
funcionamento do sistema, como previsto na Política Nacional de Regulação.
Assim,  a  não  existência  de  cogestão  do  sistema  entre  os  poderes
municipal/estadual/  federal  vem  resultando  em  ações  fragmentadas  e  sem
planejamento estratégico.

A  Regulação  Ambulatorial,  descentralizada  para  grande  parte  dos
procedimentos22, é operada pelos médicos das unidades da APS que solicitam e
agendam procedimentos de acordo com a disponibilidade de vagas. Segundo o
Plano  Municipal  de  Saúde/RJ  (2018-2021),  a  capacidade  regulatória  da
Secretaria  Municipal  de  Saúde  (SMS)  é  de  uma  média  de  6.000
procedimentos/dia,  porém,  a  quantidade  de  procedimentos  regulados  fica
longe dessa capacidade, como mostram as estatísticas do próprio município, o
que  compromete  os  princípios  da  acessibilidade,  longitudinalidade  e
coordenação do cuidado na atenção primária.

21 O Complexo Regulador do município do Rio de Janeiro que funciona 24 horas por dia, durante
os  07  dias  da  semana,  utilizado  para  agendar  os  procedimentos  de  regulação  da  Urgência  e
Emergência  é  o  SISREG  III.  Este  sistema,  integrado  a  outras  ferramentas  informatizadas
desenvolvidas  pela  SMS-Rio,  possibilita  a  distribuição  de  vagas  de  urgência,  emergência,
internação  e  a  liberação  de  ambulâncias  em tempo  oportuno,  entre  outras  ações.  São  ações
operadas pelo mesmo sistema SISREG que mantêm relação direta, ainda que não aparente, como
as cirurgias, por exemplo, que podem ser retardadas e/ou adiadas, pela falta ou atraso nos exames
laboratoriais necessários ao diagnóstico e à própria intervenção.
22 Procedimentos  ofertados  sem  grande  burocracia  anteriormente,  hoje  são  regulados  pelo
SISREG,  órteses  e  prótese,  por  exemplo.  Isso  resulta  em  situações  como  a  abordada  na
reportagem “Por 25 reais, durmo na fila e marco o exame que precisar. Para driblar a fome na
pandemia,  faxineira  baiana  passa  a  noite  diante  de  central  de  regulação  e  agenda
procedimentos. Disponível em:  https://piaui.folha.uol.com.br/por-25-reais-fico-na-fila-e-marco-
o-exame-que-precisar/. Acesso em: 12 maio 2021.
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Dentre  os  procedimentos  ambulatoriais  de  alta  complexidade,
denominados procedimentos estratégicos, inclui-se uma extensa lista que tem
sua origem na rede municipal e que são regulados pela rede do Estado, por
meio da Central Unificada de Regulação (REUNI-RJ); central atua em regime
de cogestão com a SMS/RJ, em consonância com pactuação bipartite/201523,
uma cogestão que na realidade não acontece. Com destaque para a notória não
efetivação do que consta nos planos governamentais do município do Rio de
Janeiro,  como  revelam  as  gestões  Paes/Crivella,  são  inúmeros  os
questionamentos sobre essa cogestão. Assim temos, desde o funcionamento das
Centrais de Regulação em locais diferentes, até processos de regulação morosos
e desrespeitosos com os trabalhadores/usuários. 

Como sinalizado, as Centrais de Regulação funcionam em locais dife-
rentes24, sendo o processo de regulação do ente estadual também moroso e des-
respeitoso com o usuário, desde a inserção no sistema, até um possível agenda-
mento. A Central de Regulação do Estado (CER), que opera através do Sistema
Estadual de Regulação (SER) apresenta números piores do que o SISREG, no
quesito demora e/ou devolução das solicitações ao responsável pela solicitação
da vaga, que, no caso do SISREG, é a unidade de Atenção Primária.

No Plano Municipal  de  Saúde  (2014-2017),  observa-se  a  ampliação
progressiva das vagas ambulatoriais que são ofertadas pelo SISREG, uma oferta
que,  como  divulgado  pelo  município,  passou  de  231.644/2010,  para
1.425.101/2016. Porém, esse resultado não teve como consequência a solução
dos  problemas  enfrentados  pelo  sistema.  Assim,  tem-se  que  não  foram
concretizadas: a pactuação de metas de regulação no âmbito dos contratos e
convênios;  os  termos  de  compromisso  com  as  policlínicas  municipais;  a
ampliação  da  articulação  com  a  rede  federal.  Como  agravamento  dessas
questões, tem-se que todas são objeto de questionamento por parte do Tribunal
de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), há mais de 06 anos25.

Como mostram os levantamentos da SMS/RJ26, as unidades próprias
municipais  são responsáveis  pela  oferta de mais de 60% dos procedimentos
referentes a consultas clínicas e exames, enquanto os prestadores privados, os
hospitais  e institutos federais  contratados e universitários ficam responsáveis
23 De acordo com o Plano Municipal de Saúde/RJ, as pactuações foram formalizadas através das
deliberações: CIB RJ Nº 3.470 de 20 de julho de 2015, que pactuou a criação de uma Central
Unificada de Regulação/REUNI RJ, com o objetivo de ordenação do acesso dos usuários dos
municípios fluminenses a serviços estratégicos localizados no município; a deliberação CIB RJ nº
3.534 agrega os procedimentos estratégicos a serem regulados exclusivamente pela REUNI/RJ.
24 O Complexo Regulador do Município - o SISREG - funciona no Hospital Municipal Souza
Aguiar, já a Superintendência de Regulação Estadual funciona na Rua Carmo Neto, s/nº, Cidade
Nova, Rio de Janeiro.
25 Mais  informações  podem  ser  consultadas  na  Revista  do  TCMRJ.  Disponível  em:
www.tcm.rj.gov.br. Acesso em: 02 maio 2019.
26 Disponível em: www.rio.rj.gov.br/web/sms. Acesso em: 19 nov. 2020.

93



por  24,2%,  7,4%  e  8,3%  dos  procedimentos,  respectivamente.  Para  que  a
regulação assistencial funcione entre esses diferentes entes, foram elaborados
protocolos  clínicos  pelo Ministério  da  Saúde e  pela  Secretaria  Municipal  de
Saúde/RJ, objetivando subsidiar a organização do fluxo dos pacientes na rede
assistencial. Um processo norteado pela Programação Pactuada e Integrada da
Assistência à Saúde (PPI),  que define os parâmetros e os limites financeiros
destinados à assistência à saúde da população referenciada. Esses protocolos,
fundamentais para uma adequada organização do fluxo, em muitos casos, se
resumem a normas técnicas, frias e burocráticas, distantes da complexidade da
oferta de uma vaga pelo sistema.

As solicitações de procedimentos lançadas no SISREG, com as devidas
justificativas,  são  classificadas,  em  um  sistema  de  prioridade,  baseado  em
classificação de risco, onde: a cor vermelha representa situações clínicas graves
e/ou que necessitem de agendamento prioritário,  em até 30 dias;  a  amarela
representa situações  clínicas que necessitem de um agendamento prioritário,
para próximos dias, em até 90 dias; a verde representa situações clínicas que
necessitem de um agendamento prioritário, podendo aguardar até 180 dias e
azul representa  situações  clínicas  que  não  necessitem  de  um  agendamento
prioritário, podendo aguardar mais do que 180 dias. Antes da consulta e/ou
qualquer  procedimento  ser  efetivamente  autorizado, ele  é  avaliado  pelo
regulador  do  SISREG  que  pode  negar  a  vaga  por  não  concordar  com  a
indicação clínica,  devolver o pedido para complementação de dados que ele
julgar necessário, deixar como pendente para o caso de o regulador concordar
com o pedido,  mas  não  haver  vaga  disponível  ou  autorizar  a  marcação  da
consulta/exame. Aqui  se revela  um dos  grandes entraves  ao funcionamento
adequado da  referida  cogestão,  visto  que  a  ampliação  da  rede  secundária  e
terciária, ao não acompanhar a ampliação do acesso da APS, vem inviabilizando
o referenciamento a atendimentos mais complexos, assim como a urgências e
emergências,  o  que  vem  resultando  em  mortes  evitáveis.  Por  outro  lado,
qualquer  equívoco  relacionado  ao  diagnóstico  ou  ao  preenchimento  da
solicitação pode resultar em diferentes consequências que vão desde a perda ou
retardo de uma consulta/exame, até a morte do usuário.  Para exemplificar o
quão grave é a situação da FILA DE ESPERA do SISREG, em novembro de
2020,  existiam 386.95427 trabalhadores/usuários  aguardando atendimento  no
município do Rio de Janeiro.  Uma fila  virtual  que,  mostrando tendência de
crescimento constante, revela o quanto a operacionalização do SISREG tem
sido problemática, com piora expressiva, a partir  de 2016, como poderemos
observar a seguir.

27Informações  presentes  no  site  da  Prefeitura  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Disponível  em:
www.rio.gov.br . Acesso em: 23 nov. 2020.
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O  SISREG  nas  gestões  Eduardo  Paes  (2013-2016)  e
Crivella (2017-2020)

Em  2012,  tardiamente,  o  Poder  Público  Municipal  elabora  a
metodologia do SISREG. Neste processo, agiliza o sistema de regulação, com a
descentralização da regulação ambulatorial para os profissionais da APS; define
o SISREG como principal ferramenta da regulação assistencial ambulatorial no
município;  inicia  a  expansão da APS no município,  de  modo a  aumentar  o
acesso de mais cidadãos aos serviços de saúde básicos; realiza a descentralização
da  regulação  dos  procedimentos  especializados  para  a  APS,  por  meio  de
atribuição  da  função  de  regulação  aos  médicos  responsáveis  técnicos  do
município; elabora protocolos sobre o SISREG e mostra preocupação com a
capacitação dos profissionais e respeito aos protocolos e regulação profissional.
Porém o movimento real do SISREG revela a distância entre intenção e ato.
Diante das atribulações e malversações das políticas, que envolvem interesses
privados  de  indivíduos  e  grandes  corporações,  a  vontade  política  de
transformar  o  legal  em  real  torna-se  escassa.  Ou  seja,  a  necessidade  de
implementar e consolidar aquilo que é pensado de forma brilhante como parte
e expressão de uma política de saúde universal – aqui, especificamente o que
interessa  essencialmente  a  classe  trabalhadora  –  é  relegado  em  favor  de
interesses dos diferentes segmentos da classe que detém o poder econômico e
político. É assim que podemos observar que o processo de descentralização do
SISREG  para  a  APS  realizado  na  gestão  Paes  pouco  contribuiu  para  a
diminuição das pendências no sistema de regulação carioca,  como podemos
observar no quadro abaixo: 

Tabela 1  - SISREG/Município do Rio de Janeiro. Número de pendências da
regulação – 2012/2016.

2012 2013 2014 2015 2016
Solicitações 1.168.766 1.181.020 1.514.679 1.767.287 1.834.778
Agendamentos 838.572 984.020 1.256.064 1.494.863 1.486.358
Pendência  de
Regulação

157.214 150.930 105.055 100.043 158.006

Fonte: PINTO (2020).

Permanece a  ineficiência  da  Central  de Regulação carioca diante do
fluxo  solicitação/agendamento,  a  partir  de  2012.  Sem  desconsiderar  a
ampliação das solicitações ano a ano, verifica-se que as pendências na regulação
foram altas em todos os anos da Gestão Paes, o que reflete, dentre outros,
problemas  da  cogestão,  complexidade  da  rede  do  município,  descompasso
entre crescimento da rede APS e da rede de atenção secundária e terciária.
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No ano de 2017, Crivella inicia sua gestão sinalizando a reorganização
do SISREG;  no primeiro dia  de  governo apontou que envidaria  esforços  e
criaria mutirões “para zerar as filas do SISREG para cirurgia onde o paciente
corre risco de vida” e ainda prometeu que “aumentaria em 20% o número de
leitos  nos  hospitais  municipais,  até  o  final  de  2018  (RELATÓRIOS  DE
GESTÃO SMS/PCRJ28, visando reduzir o tempo de espera na fila do SISREG.
Segundo dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde no Brasil
(CNIS), o número de leitos, no entanto, vem caindo, progressivamente: 3.872
leitos em 2016; 3.634 em 2018; 3522 em 2019. Crivella prometeu aumento de
20% dos leitos, em 2016, mas o crescimento de 2,6% - 102 leitos -, em 2020, só
se  deu  em razão  da  instalação  da  pandemia  do Covid-19,  que  ainda  atinge
tragicamente o Estado e o Município. Quanto aos mutirões – seis, de janeiro de
2017  a  março de  2020  –,  não  reduziram a  fila  do  SISREG que,  em 2016,
contava  mais  de  130 mil  trabalhadores/usuários  e,  em 2017,  com 140  mil,
quando a SMS foi pressionada por várias instâncias29 a criar estratégias para
abrir vagas e acelerar a realização de procedimentos com maior demanda. É
digno de nota que dentre as promessas não foi  contemplada a necessária  a
contratação de profissionais  de saúde. No período, o que se observou foi a
redução de equipes com demissão de profissionais.

O não investimento na  RAS,  o episódio “Fala  com a  Márcia”  30,  o
intenso  processo  de  demissões  (principalmente,  Agentes  Comunitários  de
Saúde),  a  redução do horário de funcionamento de unidades de saúde e os
constantes atrasos no pagamento de salários dos trabalhadores da saúde, pelas
OS, são fatos que, além de triplicar a fila do SISREG, revelam o caminho da
privatização e da utilização do serviço público em favor de interesses privados
na gestão Crivella.

A ampliação da rede de APS não acompanhada pela ampliação da rede
estadual, como na gestão Paes, utilizada como justificativa para o aumento da
demanda reprimida por consultas e exames revelam não só a mesma falta de
vontade política de consolidar um sistema público e universal de saúde, mas a
privatização em andamento desde a aprovação da Constituição de 1988 e a con-
tinuidade da subserviência do SUS ao Complexo Médico Industrial – através
das compras vultuosas de medicamentos, insumos e equipamentos (Ver Vas-
concelos, 2012 – Posfácio) –, acirradas e historicamente aprofundadas, mesmo

28 Informações presentes no site www.rio.gov.br transparência Rio SISREG. Acesso em: 23 nov.
2020.
29 Tribunal  de Contas  do Município  do Rio de Janeiro/TCMRJ;  Ministério  Público;  notícias
veiculadas  na  imprensa  sobre  o  não  acesso  ao  SISREG;  Movimentos  e  Conselho  de  Saúde
(distritais, municipal e estadual), dentre outras instâncias. 
30 Ver Portal EPSJV/FIOCRUZ, em 13 de julho de 2018, o envolvimento do prefeito Crivella
em um escândalo para facilitar “furar a fila do SISREG”. Disponível em: www.epsjv.fiocruz.br.
Acesso em: 19 nov. 2020.
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nos governos denominados “democráticos-populares”.

Regulação na saúde, Serviço Social e prática profissional

A regulação das  ações assistenciais  interfere em diferentes  níveis  de
gravidade na saúde,  quando o trabalhador/usuário não consegue regular  em
tempo hábil um atendimento, desde a Atenção Primária, através da regulação de
uma simples  consulta  para  o cumprimento  de  condicionalidade junto  a  um
Programa Assistencial como o Bolsa Família – porque o Agente Comunitário
não consegue acessar a sua moradia em razão da “violência” do local –, até o
diagnóstico de um câncer de mama que, retardado em 6 meses, 1 ano, vai, não
somente onerar o tratamento a ser realizado pelo SUS, mas, antes de tudo, o
que  é  terrivelmente  mais  comum,  abreviar  o  tempo  de  vida  da  mulher,
provocando mais uma morte precoce e evitável, como tantas mortes durante a
pandemia  dos  anos  2020.  Esses  são  fatos  presentes  nas  manifestações  de
incontáveis trabalhadores/usuários nos Plantões do Serviço Social, nas Visitas
ao  Leito,  nas  Visitas  Domiciliares, que  revelam  uma  demanda  oculta  do
trabalhador  pela  regulação  na  saúde,  e  que  não  é  percebida  por  ele  como
demanda  para  a  regulação  na  saúde  e  que  necessita  ser  sistematizada  e
publicizada pelo assistente social/equipe que só pode identificá-la ao ter sua
prática mediada por teoria – ou seja, conhecimento da realidade. 

A importância  para  os  trabalhadores  de  uma regulação coordenada de
vagas referentes a consultas,  exames e leitos oferecidos pelo SUS vai  muito
além  da  divulgação  de  dados  que,  em  si,  não  revelam  os  rumos  e  as
consequências  da  caótica  e obscura regulação na saúde.  O que importa  aos
trabalhadores  e  trabalhadoras  é  o  rastro  de  sofrimento,  suplício  e  mortes
evitáveis que esta regulação na saúde vai deixando, a partir de decisões tomadas
por  gestores  de  plantão,  no  incerto  movimento  de  avanços  e  recuos  das
decisões  políticas  submetidas  à  correlação  de  forças  da  hora,  no  momento,
completamente desfavorável aos trabalhadores; decisões que resultam no acesso
(frequentemente incompleto), no retardamento do acesso ou no veto do acesso
a  ações  e  serviços  de  saúde.  Ou  seja,  a  regulação  na  saúde,  para  além de
números, na verdade resulta em perda da vida ou prolongamento da doença a
um contingente da população brasileira que supera 80% que contam somente
com o SUS. 

É  em  meio  a  esse  complexo  movimento  da  realidade  social,
determinado por interesses antagônicos entre capital-trabalho que, no contexto
de pandemia, tivemos todos de depender do SUS para que coletivamente nos
voltássemos para defesa do sistema e de seus profissionais,  tão massacrados
pela mídia oficial que necessita desqualificar não só o SUS, mas os serviços
públicos em geral, na sanha de transformar todas as instâncias da vida social em
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mercadoria  a  ser  adquirida no mercado31.  Mas a  defesa do SUS, mesmo na
pandemia,  não  é  uma  defesa  unânime.  Enquanto  a  maioria  que  depende
somente do SUS para garantir acesso a ações e serviços de saúde 32 começa a ter
a dimensão da importância e defesa de um sistema público que garanta a saúde
como direito do cidadão e dever do Estado, como ainda consta da Constituição
de 1988, para os capitalistas, a defesa do SUS está condicionada à garantia de
mínimas  condições  de  vida  da  classe  trabalhadora  para  garantir  imensos
contingentes disponíveis para exploração, o que resulta em forçar cada vez mais
para baixo o financiamento do sistema, objetivando garantir um mercado de
venda dos serviços e ações de saúde33. Na pandemia, a ocasional defesa do SUS
pelos capitalistas significa, não ações que reforcem a necessidade de garantia do
financiamento  necessário  para  o  pleno  funcionamento  do  SUS,  mas  um
eventual “auxílio ao sistema” para que ele possa enfrentar o caos pandêmico, a
partir  da  destinação  de  quantias  a  serem,  não  só  geridas  pelos  próprios
doadores, mas também descontadas do Imposto de Renda, como presenciamos
em abril de 2020, com a doação feita por várias empresas/conglomerados para
o “combate ao coronavírus”34. Na verdade, isso significa a filantropização do
SUS  e  a  valorização  das  parcerias  público  privada  (PPP),  impostas  como
solução para  o chamado “colapso”  da  saúde pública.  Contexto  que exige  a
construção  das  condições  necessárias  a  uma  defesa  substantiva  do  espaço
público pelos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros o que, como parte de um

31 O lema do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro é “Saúde não é mercadoria”. Disponível em:
http://pelasaude.blogspot.com/?fbclid=IwAR0vWrl-Bk
C4gRlZlSXkkz4iMkuKl3HdrAJPPfU54bQ2eVMTmtuKMXrgok. Acesso em: 09 maio 2020.
32 O SUS, pela Constituição de 1988/leis complementares, assegura, legalmente, prioridade da
promoção e prevenção, sem prejuízo das ações assistenciais, o que é garantido, na medida do
nível  de  financiamento,  especialmente  aos  trabalhadores  –não  contemplados  por  Planos  de
Saúde.  Assim temos,  a  atenção  primária,  secundária,  terciária  e  de  reabilitação,  a  Vigilância
Sanitária e a Vigilância Epidemiológica, estas duas últimas, de fato, universais, tendo em vista
garantir  às  elites  econômico-financeiras e  política,  condições  de sobrevivência,  para si  e  seus
herdeiros, no país. Não podemos esquecer ainda que os mais caros serviços da atenção terciária e
de reabilitação são utilizados  pelos ricos  e  super  ricos,  principalmente,  os procedimentos  no
exterior, pagos pelo SUS e que necessitam de complexa assessoria jurídica para serem garantidos.
33 Ver financiamento na esfera federal estadual e municipal de 2012 a 2020. O Brasil mantém, ao
longo do tempo, o financiamento de saúde centrado predominantemente no sistema privado de
saúde, ao qual só tem acesso os 23% da população. Sem contar que nos últimos anos, há um
incentivo federal para a criação de planos de saúde mais populares, com cobertura reduzida para
doenças graves, o que onera o SUS, já que não é ressarcido pelos planos de saúde em tratamentos
mais complexos  e  graves.  Esse sistema favorece o capital  privado em detrimento do sistema
público. Ver Ocké-Reis (2007).
34 Sem referência  aos 500 maiores devedores  da Previdência – ou seja,  uma dívida de vários
bilhões ao sistema de seguridade social – e ao exíguo financiamento do SUS, grandes corporações
fazem  doações  para  o  “combate  ao  Coronavírus”.  Disponível  em  Economia/G1:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/13/itau-e-outras-empresas-anunciam-
doacoes-para-o-combate-ao-coronavirus.ghtml. Acesso em: 09 out. 2020.
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processo  que  terá  vigência  enquanto  a  humanidade  estiver  submetida  aos
ditames  do  capital,  certamente  conta  com  grande  força  na  formação  e
desenvolvimento da consciência política popular.

Pois bem, em busca de realização do compromisso dos assistentes sociais
com  os  trabalhadores  e  trabalhadoras  brasileiros,  expresso  no  projeto
profissional apreendido como anticapitalista crítico (VASCONCELOS, 2015), e
ante a  importância  do SUS como política pública,  universal  e  com controle
social35,  reconhecemos  a  área  da  saúde  como  espaço  estratégico para  a
profissão. 

Não sem razão, a categoria dos assistentes sociais, junto a um conjunto
expressivo de profissionais considerados indispensáveis na implantação de um
modelo assistencial que objetive as diretrizes do SUS36,  foi reconhecida pelo
Conselho Nacional de Saúde37, desde 1997, como profissional de saúde. Diante
disso,  coube e cabe à categoria  definir  seu papel  na área da saúde,  ou seja,
mostrar, através de projetos e práticas qualificadas, a que veio o assistente social
nessa área de atuação, o que tem sido objeto de atenção de vários assistentes
sociais e segmentos da categoria38.

Ora, sabemos que na direção do projeto profissional, tendo em vista a
necessária prioridade aos interesses e necessidades dos trabalhadores(as)/usuá-
rios,  uma  prática  profissional  que,  em  consonância  com  os  princípios  que
abrem o Código de Ética do assistente social e, desse modo, necessariamente
mediada pela teoria social crítica – Marx e os marxistas –, para além das neces-
sárias orientações e encaminhamentos tendo em vista respostas às requisições
institucionais por viabilização ou recusa do acesso a bens e serviços, exige a di-
fícil tarefa de construir as condições necessárias39 a uma análise social recíproca;

35 Como preconizado no Art. 196 da Constituição de 1988, 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. (BRASIL, 1998) A histórica desqualificação e recusa do status
jurídico e da função social dos Conselhos de Saúde na efetivação plena dos SUS.  
36 O Art. 198, para além dos parágrafos que definem o essencial financiamento e sua aplicação,
define  que  “As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I
- descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com
prioridade  para  as  atividades  preventivas,  sem  prejuízo  dos  serviços  assistenciais;  III  -
participação da comunidade.
37 Conselho Nacional de Saúde, Resolução nº 218, de 06/03/1997.
38 Dentre tantas produções, ver: os Parâmetros para atuação de assistentes sociais na Política de
Saúde (CFESS, 2009); a produção de Maria Inês Souza Bravo e Maurílio de Castro Matos 2004 e
Ana Maria de Vasconcelos 2008, 2012, 2015.
39 O que exige o conhecimento da Instituição e trabalhadores usuários e a análise da constituição
e formação da equipe e forma e qualidade da inserção do Serviço Social como parte e expressão
desse  complexo  contraditório  –  requisições  institucionais-  demandas  dos  trabalhadores.  (Ver
VASCONCELOS, 2015, Prelúdio, Cap. 1 e 3).
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uma análise que, para além do planejamento da atividade profissional, significa
o envolvimento substantivo do assistente social  e do trabalhador/usuário na
apreensão do movimento da realidade, na apreensão das possibilidades e alter-
nativas de enfrentamento das questões presentes nas demandas (históricas e
pontuais) dos trabalhadores, com indicação das formas, instrumentos e meca-
nismos de realiza-las. Um processo que vai além das necessárias respostas às re-
quisições institucionais e/ou da busca de “solução de problemas” (emergenci-
ais/pontuais), na medida em que as diferentes expressões da questão social no
capitalismo jamais terão solução. Isso significa trazer o social para a área da saú-
de, motivo pelo qual o assistente social foi chamado e lutou para integrar as
equipes interprofissionais, ou seja, como integrante de uma equipe que se cons-
titui através de um exercício profissional articulado junto aos usuários, através
da reciprocidade — o que implica troca — e interação entre seus membros.   

 É  nessa  direção  que  duas  das  diretrizes  elencadas  no  Art.  196  da
Constituição se mostram muito caras ao assistente social: “atendimento integral,
com  prioridade  para  as  atividades  preventivas,  sem  prejuízo  dos  serviços
assistenciais” e “participação da comunidade”. Diretrizes que, como categoria,
pouco  contribuímos  para  tornar  realidade,  diante  de  uma  conjuntura  que,
mesmo de implantação do SUS, se destacou pela concomitância de um modelo
assistencial que não superou a centralidade do/no médico e da/na doença e de
um  violento  e  sutil  processo  de  manipulação,  controle,  captura  etc.  dos
diferentes segmentos da classe trabalhadora. Não podemos deixar de ressaltar
que o espírito dessas diretrizes está presente no Código de Ética do assistente
social, principalmente no que diz respeito aos deveres do assistente social nas
suas relações com os usuários, como pode ser observado no Art. 5º do referido
Código. 

É neste  contexto  que apreendemos algumas das  consequências  que o
caótico  funcionamento  de  um sistema  de  regulação  na  saúde  –  no  caso  o
SISREG – traz para o cotidiano do assistente social, ampliando ainda mais não
só  as  requisições  institucionais  por  “manejo  dos  conflitos”;  sabemos  que,
historicamente,  qualquer  fato  “desagradável”  que  implique  atravancar  o
movimento  institucional  é  transformado em requisição  institucional  para  os
assistentes sociais, seja através de diferentes profissionais40 e  técnicos,  seja  por

40 São os médicos que, objetivando resolver a lentidão na realização de procedimentos que atra-
vancam suas respostas profissionais, que acionam o assistente social para orientar/acompanhar o
usuário na fila do SISREG. A situação da fila do SISREG no município do Rio de Janeiro é bas -
tante séria e o tempo de espera é um dos fatores mais preocupantes, seja para o usuário que está
enfrentando problemas de saúde, seja para os profissionais que não encontram saídas quando, em
muitos casos, já se esgotaram as possibilidades de ação em situações de risco de vida. Nestes ca -
sos, o que resta como alternativa para encaminhar o paciente para o atendimento especializado é
o acionamento judicial, mais uma situação que tem o Serviço Social como um dos profissionais
estratégicos para orientar e encaminhar os usuários.
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parte de chefes/diretores. É neste contraditório e complexo contexto que,

Se o assistente social nem sempre tem clareza do seu papel e do que
fazer nos diferentes espaços profissionais, os empregadores (tanto públi-
cos como privados) sabem do papel que ele pode desempenhar e desem-
penha,  no  reforço  e  garantia  do  controle,  da  manipulação  e  da
dominação  dos  trabalhadores/usuários.  É  na  gestão  das  unidades
socioassistenciais, atravessadas que são pela luta de classes, o que resulta
num  movimento  institucional  conflitivo  e  contraditório,  que  os
empregadores (inclusive os gerentes de capital, nas empresas capitalistas)
contam com o assistente social que, ao mediar conflitos, apaziguar os
ânimos,  garantir  harmonia,  consentimento,  reconciliação,  acomodação,
consenso  entre  desiguais,  responsabiliza-se  por  tudo  aquilo  que,
independentemente da brutalidade e da violência das situações, assegura
aquela sensação agradável de prazer, principalmente, porque, ao mesmo
tempo em que é uma sensação necessária a um “movimento institucional
sem  conflitos”  (mesmo  que  só  na  aparência),  essa  sensação,  nessas
circunstâncias, quase nunca está ligada à satisfação de uma demanda, de
uma necessidade. É nessa medida que os empregadores contam com o
assistente  social  para  harmonizar  interesses  que  se  colocam  como
incompatíveis. Afinal, historicamente o assistente social é chamado para
que  situações  conflitivas  não  resultem em conflitos  de  fato,  mas  em
conciliação,  consentimento,  acordo,  “consenso”  entre  desiguais.
(VASCONCELOS, 2015, p. 367-368).

Desse  modo,  são  os  assistentes  sociais  que  são  acionados  para  dar
conta do sofrimento e revolta dos trabalhadores/usuários, diante do processo
moroso, confuso e cheio de barreiras e contradições que vai desde a complexa
marcação  de  consulta  na  sua  unidade  de  APS  até  a  realização  efetiva  do
procedimento  -  consulta  com  especialista/exame.  Aqui,  a  organização  de
espaços  coletivos  –  reuniões  –  que,  a  partir  de  democratização  de
conhecimentos  e  informações,  fomente  reflexão  crítica,  orientações  e
identificação/definição  de  táticas  que  facilitem,  não  só  o  acesso,  mas  o
acompanhamento do SISREG, guarda possibilidades de favorecer o controle
social; uma estratégia, na pandemia, extremamente comprometida. 

Mas  o  precário  funcionamento  do  SISREG  amplia,  substancial  e
concomitantemente,  as  demandas  individuais  manifestadas  de  forma
espontânea, imediata e emergencial pelos trabalhadores/usuários, importantes e
em determinados momentos vitais, as quais exigem respostas qualificadas por
parte do assistente social. Um fato que, ao sobrecarregar ainda mais o cotidiano
dos assistentes sociais,  intensifica e complexifica a construção das condições
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teórico-práticas41 que  favoreçam  a  apreensão  do  caráter  coletivo  dessas  e
demais demandas manifestadas individualmente (demandas que revelam não só
as  necessidades  e  interesses  individuais  e  coletivas  dos  usuários,  mas  as
contradições  que envolvem sua  apreensão e  enfrentamento),  assim como o
enfrentamento das  demandas históricas que podem favorecer a luta geral dos
trabalhadores.42 Mas,  contraditoriamente,  é  essa  mesma  ampliação  das
requisições  institucionais  e  das  demandas  dos  trabalhadores/usuários  que
amplia  também  as  possibilidades  de  diálogo  e  interlocução  dos  assistentes
sociais com os trabalhadores.

Neste movimento, as requisições institucionais direcionadas aos assis-
tentes sociais, não compatíveis com as atribuições e competências profissionais,
não surgem somente do desconhecimento de gestores, profissionais e técnicos
da saúde sobre o que é atribuição do assistente social. Surgem da observação,
por eles, tanto do que o assistente social vem assumindo historicamente como
das consequências favoráveis e funcionais de sua atuação no movimento insti-
tucional. Assim, nos parece que são as requisições institucionais que ao permiti-
rem a aproximação dos assistentes sociais com os trabalhadores usuários nos
oferecem oportunidade,  alternativas  e  possibilidades  de  tanto  redirecionar  o
complexo movimento institucional – ou seja a política e serviços socioinstituci-
onais -, em favor dos interesses histórico dos trabalhadores, mas também de fo-
mentar e ampliar processos de reflexão crítica (Vasconcelos, 1997)  sobre, den-
tre tantos outros temas relevantes para a luta dos trabalhadores, espaço públi-
co/política pública/SUS, financiamento/fundo público, controle social/partici-
pação etc., para além de recusas e respostas pontuais.

Desse modo, se por um lado damos respostas diretas às requisições
institucionais  e  demandas  dos  trabalhadores/usuários,  por  outro,  ao
sistematizarmos  e  analisarmos  os  dados  produzidos  pelo  Serviço  Social,
cotejados com dados gerais  e  institucionais,  podemos também desempenhar
um papel relevante para os trabalhadores tendo em vista influenciar chefias e
profissionais  no  planejamento  e  rotinas  institucionais.  Assim,  é  necessário
publicizar tanto os gargalos do SISREG quanto suas nefastas consequências
para  os  trabalhadores/usuários,  junto  a  gestores,  profissionais,  Conselhos,
Conferências e organismos de representação dos trabalhadores e trabalhadoras.
Este pode ser  um movimento virtuoso que,  consequente  da opção por um
projeto  profissional  anticapitalista-crítico-emancipatório,  como  pode  ser
apreendido no Código  de  Ética/1993,  exige  formação permanente,  ou seja,

41 Aqui  estamos  nos  referindo,  à  formação  permanente  e  ao  planejamento,  assim  como  à
correlação de forças institucionais e à autonomia que determinam a transformação do ideado em
realidade. 
42 Para uma abordagem das demandas dos trabalhadores ver Vasconcelos, 2015, Capítulo 3, 3.1.5
Dimensão técnico-operativa, especialmente, 3.1.5.4.1 Demanda de trabalhadores-trabalhadoras/
usuários

102



aprofundamento  da  formação  ético-política,  teórico-metodológica  e  técnico
operativa, para além da graduação. 

Considerações Finais 

A organização da porta de entrada do SUS, tendo o SISREG como um
dos instrumentos de acesso à RAS nos municípios, se efetiva em espaços de
disputa  entre  os  projetos  da  Reforma  Sanitária  –  fundamento  do  SUS
constitucional  -,  o  Projeto  Privatista  e  o  Projeto  da  Reforma  Sanitária
Flexibilizada  (BRAVO,  2018)43.  Diante  do  refluxo  do  protagonismo  dos
trabalhadores  na  luta  de  classes,  nas  últimas  décadas,  observamos  gestões
federais, estaduais e de Paes/Crivella/Paes na Administração Municipal do Rio
de Janeiro, um SUS real totalmente submetido ao mercado, bem distante do
SUS legal como garantido na Constituição de 1988; ou seja, nos três níveis de
governo, observa-se um processo que acelera ainda mais o desmonte do SUS
iniciado ato contínuo à sua  aprovação em 1988,  na  medida em que,  dentre
outras  tantas  investidas  contra  o  SUS,  os  cuidados  em  saúde  vêm  sendo
ofertados de forma incompleta, residual e sem respeitar seus princípios. Mas,
mesmo  no  contexto  de  uma  despudorada  ofensiva  capitalista,
burguesa/imperialista/financeira em curso, por décadas, o SUS vem sendo bem
sucedido,  com  destaque  para  a  Vigilância  Epidemiológica/Programa  de
Imunização, a Política Nacional de sangue, a Vigilância Sanitária, o PSF etc.
Assim,  a  APS,  não  somente  no  município  do  Rio  de  Janeiro,  vem  sendo
submetida à lógica da atenção biomédica e individualizada, sem considerar as
complexas questões relativas às condições de vida e de trabalho dos diferentes
segmentos da classe trabalhadora, o que pode se configurar na manutenção de
uma assistência à saúde seletiva e de integralidade amesquinhada, quando os
determinantes sociais não são considerados, deixando, mais uma vez, as ações
de promoção e prevenção em saúde – tidas como prioridade pela lei maior - em
segundo plano, como consta das diretrizes contidas no Art. 198 da Constituição
de  1988:  “As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,  organizado de
acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em
cada  esfera  de  governo;  II  -  atendimento  integral,  com  prioridade  para  as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação
da comunidade”. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 198, 1988).

43 A discussão e análise dos projetos em disputa (Projeto da Reforma Sanitária; Projeto Privatista;
Projeto da Reforma Sanitária Flexibilizada e Projeto de SUS totalmente submetido ao Mercado)
foi elaborada e vem sendo atualizada pela Professora Maria Inês Bravo, trata-se de uma análise
gramsciana, da qual compartilhamos. Ver dentre outras produções da autora, Bravo (2018).
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A crise sem precedentes instalada no Rio de Janeiro, que antecede a
pandemia do Covid-19, “[...] numa combinação de elementos locais e nacionais
[...]” (MELO, 2019), revela, na saúde, retrocessos amparados na PNAB 201744;
o aprofundamento do desmonte dos mecanismos de proteção social em função,
principalmente, da aceleração do processo de destruição dos serviços públicos,
potencializada por meio de medidas como o desmonte da PNAB e da PEC do
teto  de  gastos45.  Esses  fatos,  aliados  à  total  irresponsabilidade  e
descompromisso dos entes governamentais nas três esferas de governo (federal,
estadual  e  municipal),  diante  da  falta  de  resolutividade  da  RAS,  vem
deteriorando  a  regulação  na  saúde,  em  especial  o  SISREG  –  um  dos
instrumentos  para  a  Regulação  na  saúde  na  capital  carioca,  resultando  na
degradação e debilidade do sistema de saúde, com o aumento das filas, agora
virtuais. 

Nas gestões Paes/Crivella, observou-se o descompasso entre a oferta
em  Atenção  Especializada  à  Saúde  e  Atenção  terciária  e  a  circunstancial
ampliação do acesso na  Atenção Primária,  no período 2008-2016/Paes,  não
acompanhada  pela  gestão  Crivella.  Esse  movimento  gerou  a  fila  de  espera
virtual, em substituição à histórica fila física, ficando claro que também nessas
gestões (Paes e Crivella), a Regulação em Saúde se põe em contradição com a
própria Política Nacional de Regulação e, consequentemente, com os princípios
do SUS.

A fim de que a demanda para o SISREG não permaneça obscurecida,
mascarada, ocultada, quando não sistematizada e publicizada pelos assistentes
sociais, ela exige ser considerada e discutida em reuniões de chefias, Conselhos
e Conferências, em artigos científicos, mas antes de tudo, problematizada junto
aos próprios trabalhadores(as)/usuários que muitas das vezes são taxados, por
profissionais e equipes, como relapsos e inconsequentes por não recorrerem a
tempo  ao  tratamento.  Assim,  são  culpabilizados  pelo  cumprimento  de
condicionalidades dos programas socioassistenciais que não dependem somente
do trabalhador/usuário, mas, antes de tudo, do que é identificado na sua trágica
história de vida: a demanda oculta pela regulação qualificada e coordenada do
sistema de saúde, pela qualidade da política pública de educação.

O  compromisso  com  o  aprimoramento  intelectual,  como  princípio
presente no Código de Ética, ao carregar as condições de uma prática mediada
por teoria porque pensada – ou seja planejada e avaliada nas suas consequências
objetivas, sustentando a tão almejada “formação permanente” de cada um e da

44 A  revisão  da  Política  Nacional  de  Atenção  Básica  -   PNAB -  em 2017,  representa  uma
reorientação do modelo de atenção primária no país e é totalmente prejudicial aos princípios do
SUS.
45 EC-95/2016 – Emenda Constitucional aprovada em 2016 que fere o direito à saúde, garantido
na Constituição de 1988, uma vez que congela os investimentos e imobiliza o piso da saúde por
vinte anos.
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categoria, é que põe condições do assistente social, individual e coletivamente,
como  profissional  de  saúde,  apreender,  na/da  realidade,  possibilidades  e
alternativas  que  vão  muito  além  do  atendimento  a  demandas  pontuais  e
emergenciais  dos  trabalhadores  usuários  e  das  requisições  institucionais  pela
operação dos sistemas46. Nesse caminho, atuando em equipes interprofissionais,
podemos contar com condições favoráveis para contribuir com segurança de
princípios e competência profissional,  conforme indicado nos Parâmetros de
Atuação do assistente social na política de saúde (CFESS/2009) e com base na
Lei 8.666. Assim, em meio a relações interprofissionais e democratização de
informações  e  conhecimentos  junto  aos  trabalhadores/usuários  e  seus
diferentes  organismos  de  representação  e  de  luta,  a  adesão  aos  espaços  da
regulação pode permitir que os assistentes sociais encaminhem suas ações de
forma a pressionar/tensionar a regulação de vagas em direção aos ideais  da
Reforma Sanitária/Constituição de 1988 e do projeto do Serviço Social. Nesse
caminho,  tanto  o  debate  como  a  materialização  das  competências  e  ações
profissionais podem trilhar a defesa da universalidade, integralidade e equidade,
constituindo um sistema inteiramente público, estatal, laico e único de saúde
que pode e deve ser o SUS.
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Financeirização, Ultraneoliberalismo e
Política Social: impactos para o trabalho dos

assistentes sociais*

Juliana Fiuza Cislaghi

Introdução

O capítulo que ora apresentamos pretende ser um texto para formação
na temática da financeirização. A conjuntura contemporânea aponta para um
aprofundamento  das  políticas  neoliberais  em todo  o  mundo,  sob  a  ordem
capitalista,  que  temos  caracterizado  como  ultraneoliberais.  Assim  como  na
totalidade na vida social, a política social também é, cada vez mais, capturada
pelas  características  do  capital  fetiche  (IAMAMOTO,  2007),  liderado  pelas
finanças desde a virada neoliberal há 40 anos.

Chamamos  de  formação  porque  sintetiza  pesquisas  bibliográficas
organizadas para a elaboração de aulas e palestras sobre o tema, e os debates
delas oriundos, cada vez mais demandadas por assistentes sociais e estudantes
de  Serviço  Social  que,  certamente,  têm  percebido  no  chão  da  realidade
cotidiana os efeitos da financeirização nas dimensões concreta e abstrata de seu
trabalho profissional.

Iniciaremos, então, com base na argumentação marxiana a discutir o
que é efetivamente a financeirização trazida pelo desenvolvimento capitalista.
Essa primeira seção é baseada nas partes quarta e quinta do livro III de O
Capital. A seguir, em uma abordagem histórica, trataremos das características
específicas da financeirização neoliberal. Por fim chegaremos ao nosso objeto –
as políticas sociais no Brasil e avançaremos para hipóteses iniciais do impacto
desse cenário para a natureza do trabalho dos assistentes sociais.

Financeirização e capitalismo

Marx vai tratar do capital das finanças (capital de comércio de dinheiro
ou  portador  de  juros)  no  livro  III  d’O Capital,  quando  passa  a  discutir  o
processo global da produção capitalista.  Da totalidade do capital,  uma parte,
tomando  a  forma  de  capital–dinheiro,  se  autonomiza  e  se  concentra,

* DOI – 10.29388/978-65-81417-38-3-0-f.111-126
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inicialmente  em  bancos,  para  efetuar  operações  fundamentais  para  a
reprodução do capital restante - comercial e industrial.

Essas  operações  não  criam  valor,  o  que  só  ocorre  na  esfera  da
produção por  meio do trabalho,  representando,  então,  custos  de circulação.
Uma classe de capitalistas passa a ter  essa função:  garantir capital  na forma
capital–dinheiro como reserva de meios de compra e meios de pagamento: “[...]
capital vadio na forma dinheiro à espera de aplicação, e nessa forma parte do
capital reflui sem cessar.” (MARX, 2008, p. 422).

O comércio de dinheiro chega a seu pleno desenvolvimento quando às
demais funções de circulação se somam as de emprestar e de tomar emprestado
constituindo um sistema de crédito. Essa massa de capital dinheiro, que é o
capital comercial e produtivo que se encontra em circulação, lucra por meio da
dedução de parte da mais valia, na forma juro. Esse capital, parte do comércio
de dinheiro que compõem o sistema de crédito, é chamado capital portador de
juros. Os bancos tornaram-se os grandes administradores do capital–dinheiro,
representando  todos  os  prestamistas  ao  centralizar  o  dinheiro
“momentaneamente  vadio”  de  todas  as  classes.  Esses  empréstimos  tomam
diversas formas de adiantamento:  desconto de letras,  crédito pessoal,  papéis
rentáveis, títulos públicos, ações de diversos tipos.

Esses adiantamentos sobre mercadorias ainda não vendidas (por vezes
sequer produzidas) aumentam a “tentação”, nas palavras de Marx, de inventar
mercadorias com o objetivo único de conseguir adiantamentos em dinheiro.
Essa especulação, sobre um valor que sequer existe, ou ainda não se realizou, se
confunde com o próprio negócio inventando um capital que não existe, um
capital fictício.

Uma das mais  importantes  formas de capital  fictício é a  dívida dos
Estados. Isso porque o Estado ao pedir emprestado dinheiro vai investi-lo e
não  utilizá-lo  para  a  exploração  do  trabalho  como  capital.  Assim,  o  valor
emprestado é gasto, “devorado”, despendido, não existe mais. Como capital e
sua derivação, os juros pagos anualmente aos donos dos títulos de sua dívida,
são  ilusórios,  fictícios.  O  montante  de  juros  devido  a  esses  credores  se
aproxima mais de um tributo,  oriundo do fundo público,  cuja taxa é fixada
pelas condições da luta de classes em torno da composição e gasto do fundo
público em cada momento histórico e geográfico do capitalismo.

Já  as  ações  (ou  outros  papéis  vinculados  ao  capital  produtivo)
constituem títulos de propriedade que representam capital efetivo. Esse capital,
no  entanto,  não  existe  duas  vezes,  isto  é,  como  capital  empregado  ou  a
empregar  adiantado  pelos  acionistas  e  como  ação.  A  ação  é  um  título  de
propriedade sobre uma proporção de mais valia a ser realizada por intermédio
desse capital no futuro. 
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A  constituição  de  capitais  fictícios  chama-se  capitalização.  Essa
capitalização reforça a aparência de que esses capitais são autômatos, ou seja,
valorizam a si  mesmos.  Esse  movimento  aparentemente  autômato do valor
desses títulos de propriedade, sejam títulos da dívida pública ou ações, flutua de
acordo com os níveis de segurança dos rendimentos à que dão direito (os assim
chamados “humores” do mercado bursátil). Esse valor é em parte especulativo
porque  não  é  determinado  pelo  rendimento  real,  mas  pela  expectativa  de
rendimento, pelo que se supõe previamente.

Em momentos de crise do capitalismo, que são intrínsecas e repetidas
nesse modo de produção, quando a produção de mais valia é perturbada no
processo  real  de  produção,  esses  títulos  se  desvalorizam.  Isso  atua  na
centralização da riqueza financeira, que volta a se valorizar em novo período de
ascenso em menos mãos.

Assim, essa forma de capital portador de juros, em posse em grande
parte pelos bancos, é majoritariamente especulativa. São direitos acumulados,
ora  títulos  jurídicos  de  propriedade  sobre  a  produção futura  ora  “tributos”
subtraídos do fundo público que não representam capital algum.

Segundo  Dumenil  e  Levy  (2010)  até  o  meio  do  século  XIX  a
propriedade capitalista era majoritariamente individual e familiar e a atividade
bancária centrada em financiamento de despesas públicas, crédito hipotecário e
crédito comercial.  Foi a primeira grande crise econômica do capitalismo em
1890 que levou à formação de sociedade por ações e centralização do capital
por  meio  de  fusões  nos  EUA e na  Europa.  Esse  período de formação do
capitalismo  monopolista  é  conhecido  como  “revolução  das  sociedades”.  A
gestão dos capitais deixa de coincidir com a propriedade dos mesmos, sendo
entregue  para  uma  camada  de  assalariados  médios,  gerando  também  uma
“revolução gerencial”.

Aparece, então, um grande setor financeiro que, segundo Dumenil e
Levy  (2010),  foi  o  “braço  armado”  da  onda  de  fusões  na  organização  e
fornecimento de fundos e entrada no capital  de sociedade,  fusão do capital
industrial e bancário, que Lenin caracterizou como capital financeiro. Ascende,
assim, um grupo da burguesia financeira proprietária de capital de empréstimo
com rendas  constituídas  de  juros  e  dividendos.  Esse  período  das  primeiras
décadas do século XX será a primeira hegemonia da finança, que a partir daí
torna-se  ator  central  na  história  do  capitalismo (DUMENIL;  LEVY,  2010)
vivendo seus anos de ouro até a crise de 1929.

Depois de 1929, o Estado passa a interferir na regulação das finanças
com a  fundação  dos  primeiros  Bancos  Centrais.  Com o  fim  da  II  Guerra
Mundial  essa  intervenção será  ainda  mais  efetiva,  com políticas  construídas
deliberadamente em oposição ao poder da finança. No período de hegemonia
keynesiana  os  poderes  e  rendas  associados  à  propriedade  de  ações  e
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participação  no  sistema  de  crédito  foram deliberadamente  reduzidos.  Essas
medidas, orientadas pelo momento histórico e geográfico da luta de classes nos
países centrais, levaram à queda na concentração de renda, inversão de lucros e
dividendos para o investimento e o crescimento das empresas devido a baixas
taxas de juro. A classe capitalista foi contida com rendas reduzidas, mas não
despossuída, para que fossem garantidas fortes concessões à classe trabalhadora
dos países centrais (DUMENIL; LEVY, 2010).

Esse período, único intervalo da hegemonia financeira no capitalismo
moderno,  foi  de  recuo  do  poder  das  finanças,  com  os  Estados  centrais
controlando  a  macroeconomia  com  câmbios  fixos  e  possibilidade  de  certo
controle dos movimentos internacionais do capital devido ao acordo de Bretton
Woods em 1944.

Ao  fim  da  década  de  1960  e  1970,  com  o  avanço  dos  elementos
detonadores da crise estrutural do capital, retoma-se a hegemonia da finança, o
que Dumenil e Levy (2010) chamam de Reconquista Neoliberal. A queda nas
taxas de lucro e o aumento da inflação foram atacados pelas correntes teórico-
políticas do monetarismo que venceram as eleições com Thatcher na Inglaterra
e  Reagan nos  EUA.  É encerrado,  na  prática,  o  acordo de Bretton  Woods,
retomando  a  livre  flutuação  das  moedas.  Em  1979  o  Banco  Central
estadunidense eleva os juros para controlar a inflação, a máxima orientação das
correntes monetaristas, gerando desemprego e endividamento das famílias. As
dívidas de países periféricos explodem, levando-os a grandes crises econômicas
e períodos de recessão apoiados em regimes ditatoriais de extrema direita na
América  Latina,  que  impuseram  o  neoliberalismo  com  violência,  como  no
icônico caso chileno.

A Reconquista  Neoliberal,  ou contrarrevolução monetarista,  levou à
ruptura com o modelo keynesiano dos Estados Sociais, inclusive em países que
ainda almejavam sua formação como o Brasil, o que, associado com o fim da
URSS, levou a um profundo transformismo das esquerdas socialistas no mundo
e  uma  segunda  hegemonia  da  finança  capitaneada  pelos  EUA e  a City em
Londres como veremos na próxima seção.

Financeirização e Neoliberalismo 
 

Chesnais (2010) aponta o período entre 1969 e 1973 como aquele que
cria  as  condições  para  o  avanço  neoliberal.  Os  lucros  industriais  não
reinvestidos  do crescimento industrial  fordista  foram o ponto de partida da
acumulação  financeira  em  um  período  de  taxas  de  lucros  baixas.  Essa
reacumulação de um capital  especializado em empréstimos foi  puxada pelos
eurodólares emprestados para os países periféricos, então chamados “terceiro
mundo”. Essas dívidas contraídas entre 1975 e 1979, que, para Chesnais (2010),
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são a porta de entrada para o ascenso neoliberal, tinham juros flutuantes, mas
indexados ao dólar em um período de alta inflação, o que parecia favorável aos
devedores.

O fim do acordo de Bretton Woods1, entretanto, funcionou como uma
espécie de “Golpe de Estado financeiro” levando a uma elevação incontrolada
das taxas de câmbio e de juros. A assim chamada “crise da dívida do terceiro
mundo” em meio à liberalização dos mercados financeiros mundiais torna essas
dívidas, então, impagáveis, injustas e, em muitos países, odiosas, pois realizadas
por  ditaduras  ilegítimas.  Além  disso,  as  dívidas  serviram  como  uma  “[...]
formidável alavanca que permitiu impor as políticas de ajustamento estrutural e
desindustrialização.” (CHESNAIS, 2010, p. 153).

Organismos  multilaterais2,  think  tanks do  imperialismo  neoliberal,
elaboraram, inicialmente por meio do Consenso de Washington, um receituário
de contrarreformas que tinha como objetivo transformar os fundos públicos
em mecanismos de “Robin Hood às avessas”:  formados cada vez mais por
salários  dos  trabalhadores  e  utilizados  como  um  fundo  de  socialização  de
prejuízos de um capital fictício das finanças, “insaciável por natureza”. Apesar
da retórica do “Estado mínimo”, os Estados seguiram arrecadando vultuosas
somas  de  recursos  por  meio  de  mecanismos  de  exploração  tributária
(O’CONNOR, 1977), que formam fundos públicos cada vez mais estruturantes
para  o  conjunto  do  processo  de  acumulação  do  capital,  tornando-se
pressupostos gerais  in flux (BEHRING, 2021) que sugam a riqueza produzida
na economia real para alimentar os acionistas.  

Ainda que esses ativos sejam fictícios, podem exercer uma pressão com
todo  seu  peso  sobre  a  sociedade  pelo  fato  de  constituírem  uma
acumulação  de  direitos,  de  títulos  jurídicos  sobre  a  produção  futura.
(CHESNAIS, 2010, p. 130).

A partir da década de 1980, os bancos perdem sua predominância na
gestão das finanças entrando em cena os fundos de pensão, os fundos mútuos
de investimentos coletivos e as companhias de seguro. 

Em trabalho anterior (CISLAGHI, 2020) expusemos uma hipótese de
cronologia do neoliberalismo que se iniciou ao fim da década de 1970 com um
primeiro ciclo e que na década seguinte se expandirá por todos os países do
planeta. 

1 O acordo de Bretton Woods foi estabelecido em uma conferência com a presença de 44 países
em 1944, que resultou na definição de que o dólar seria atrelado ao valor ouro e as outras moedas
seriam atreladas ao dólar estadunidense.
2 Como o  Banco  Mundial  (BM),  a  Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC)  e  o  Fundo
Monetário Internacional (FMI).
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No Brasil, esse primeiro ciclo chegou com força no primeiro governo
Cardoso  e  sua  contrarreforma  do  Estado  por  meio  do  Plano  Diretor  da
Reforma  do  Aparelho  do  Estado  (PDRE),  um  documento  norteador  do
período segundo Behring (2021). No que tange à financeirização da economia,
em 1996 durante o governo Cardoso, aprovou-se uma lei que isentava pessoas
físicas da tributação de juros e dividendos, uma medida a favor de acionistas
que só existe no Brasil, na Estônia e na Letônia. Segundo Salvador (2010), essa
medida  compôs  uma  contrarreforma  tributária  regressiva  iniciada  antes  no
governo Sarney, que reduziu nove faixas do Imposto de Renda para duas, e
aprofundada  no  governo  Cardoso.  Além  do  fim  da  taxação  de  lucros  e
dividendos, Cardoso congelou entre 1996 e 2001 a tabela do Imposto de Renda
(IR),  ampliando,  assim,  os  contribuintes  nas  faixas  mais  baixas,  como
mecanismo de exploração tributária; extinguiu a punibilidade de crime contra a
ordem tributária, favorecendo a sonegação no país, entre outras medidas.

Esse primeiro ciclo neoliberal não ascendeu, porém, sem resistências.
Na América Latina, movimentos como o zapatismo no México e os Sem Terra
no Brasil foram responsáveis por grandes enfrentamentos com os governos e o
capital questionando as dívidas públicas e a retirada de direitos sociais.

Esses  processos  políticos  levaram  ao  avanço  de  governos
“progressistas”  também chamados  de  “onda  rosa”  na  região  como Chavez
(1998), Lula (2002), Kichner (2003), entre outros. Esses governos, no entanto,
não  significaram  uma  ruptura  com  o  neoliberalismo,  mas  um  modelo  que
temos  chamado de  “neoliberalismo de  cooptação”.  São  governos  de  países
periféricos compostos por antigas lideranças de movimentos dos trabalhadores
que  passaram  por  um  transformismo,  semelhante  às  sociais  democracias
europeias, em uma nova forma de dominação que Oliveira (2010) caracterizou
como  uma  “hegemonia  às  avessas”  onde  “não  são  os  dominados  que
consentem  sua  exploração;  são  os  dominantes  que  consentem  a  condução
política  por  representantes  dos  dominados desde que a  ‘direção moral’  não
questione a exploração capitalista”(CISLAGHI, 2020, p. 293).

O  neoliberalismo  de  cooptação,  ainda  que  concedesse  pequenos
ganhos para os trabalhadores, não mudou o sentido do projeto neoliberal. Pelo
contrário, mantiveram as bases de financeirização da economia, os ganhos da
finança, e avançaram com o neoextrativismo (SVAMPA, 2019) como base da
economia  real  dos  países.  Foram  ainda  responsáveis  por  grandes
apassivamentos  dos  movimentos  sociais,  que  passaram a  aderir  às  medidas
regressivas neoliberais, quase como um mal necessário para a garantia de parcos
ganhos econômicos e sociais.

Com a crise financeira de 2008 o cenário se alterou. Essa foi a primeira
grande  crise  aguda  mundial  do  capitalismo  no  século  XXI.  Para  Meszáros
(2011,  p.  135),  ainda  que  faça  parte  das  nuances  da  crise  estrutural  do
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capitalismo, a crise de 2008 é mais grave e sensivelmente diferente de outros
momentos, na medida em que “irrompeu globalmente com grande veemência”.

Ainda  que  nesse  período  se  tenha  aberto  um momento  da  luta  de
classes  de  grande  resistência  dos  trabalhadores,  com  movimentos  como  o
Occupy Wall Street, os Indignados na Espanha e a vitória do Syriza na Grécia, o
capital  das finanças  foi  amplamente vitorioso empurrando os  governos para
rodadas  ainda  mais  duras  de  austeridade  fiscal  para  os  trabalhadores  e
socialização dos prejuízos das finanças por meio do fundo público, que é cada
vez mais o único e obrigatório lastro do capital fictício.

No Brasil, os efeitos da crise de 2008 começaram a ser sentidos em
2013, não por coincidência o ano das grandes manifestações contra o governo
de Roussef, com a queda de preços das commodities que davam sustentação a
algum sucesso das políticas sociais, aumentos reais do salário mínimo e crédito
para o consumo dos trabalhadores, em uma brevíssima síntese do ciclo petista.

A  resposta  do  capital  veio  com  o  golpe  parlamentar,  jurídico  e
midiático  de  Temer  em  2016,  que  aprovou,  na  sequência,  a  Emenda
Constitucional 95 de teto dos gastos, garantindo por 20 anos o pagamento de
juros  e  amortizações  da  dívida  pública  para  as  finanças,  estrangulando  o
orçamento das políticas públicas de modo inédito e violento, mesmo para o
ajuste fiscal permanente brasileiro (BEHRING, 2021). O governo golpista de
Temer foi, ainda, a porta de entrada para a eleição de Bolsonaro em 2018, um
dos diversos  governos  neofascistas  que chegaram ao poder  após a  crise  de
2008.  Esse  novo  bloco  histórico  que  tem como marcos  políticos  além  de
Bolsonaro,  a eleição de Trump, em 2016, e o Brexit,  em 2017, (DARDOT;
LAVAL,  2016),  segue  fortemente  liderado  pelas  finanças,  articuladas
mundialmente, impondo um ultraneoliberalismo ainda mais brutal na retirada
de direitos, nas expropriações de bens comuns e privatização de bens públicos.

Essa violência ultraneoliberal se apresenta ainda mais perversa na crise
sanitária  mundial  gerada  pela  pandemia  de  Covid-19,  iniciada  em  2020.
Segundo dados da Oxfam, em relatório sobre 2020, estima-se no mundo inteiro
a perda de 400 milhões de empregos ao mesmo tempo em que as 32 empresas
mais lucrativas do mundo esperavam faturar 577 bilhões de dólares a mais do
que  em  anos  anteriores.  No  Brasil,  já  em  2020,  33  pessoas  tornaram-se
bilionários durante a pandemia. Estimava-se que meio bilhão de seres humanos
em 2020 passariam à condição de pobreza absoluta e mais gente morreria de
fome do que das  consequências  pela  contaminação  de  Covid-19 (OXFAM,
2020).
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Financeirização das Políticas Sociais e o Impacto Para o
Trabalho dos Assistentes Sociais

A  financeirização  das  políticas  sociais  foi  iniciada  pela  Previdência
Social,  certamente  por  ser  uma  política  que  centraliza  grandes  valores
monetários que se revertem para os trabalhadores por meio, principalmente, de
aposentadorias. Desde a década de 1920, nos EUA, na primeira hegemonia das
finanças, portanto, os bancos apresentaram fundos de pensão como alternativas
para a aposentadoria dos trabalhadores.

 Os fundos de pensão são poupanças dos trabalhadores financeirizadas,
isto  é,  transformadas  em  capital  portador  de  juros.  Depois  da  II  Guerra
Mundial,  quando  começaram  a  pagar  seus  primeiros  benefícios,  foram
estimulados pelos Estados com benefícios fiscais.  Na década de 1970, com a
retomada da hegemonia das finanças, foram os principais beneficiários do golpe
financeiro  de  1979  e  pilares  do  mercado bursátil,  tornando-se  os  principais
credores de dívidas públicas, compondo, ainda, no seu portifólio investimentos
com empréstimos privados e hipotecas.

Os fundos de pensão foram os primeiros recursos de centralização de
capitais  portadores  de  juros  apresentados  como  “políticas  sociais”.
Investimentos  de longuíssimo prazo e  alto  risco para  seus  investidores,  por
financiarem capitais fictícios extremamente especulativos, os fundos de pensão
são ideologicamente oferecidos aos trabalhadores como substitutos de fundos
públicos de aposentadorias por solidariedade geracional. 

Os  assalariados  aposentados  cessam  de  ser  simples  ‘poupadores’  e
tornam-se,  geralmente sem que deles tenham clara consciência, partes
constitutivas  de mecanismos que comportam a apropriação de rendas
fundadas sobre a exploração dos assalariados no trabalho. (CHESNAIS,
2010, p. 134).

Difundiu-se  entre  os  trabalhadores  que  a  solidariedade  intraclasse
estaria  em  crise.  Para  substituir  as  aposentadorias  públicas  são  oferecidas
mercadorias  financeiras  (fundos  de  pensão,  previdências  complementares),
instituições  não  previdenciárias  chamadas  previdência  por  uma  razão
pedagógica.  Em 1976,  já  durante  a  crise  e  ascenso  do segundo período de
hegemonia das finanças, Peter Drucker lança nos EUA um livro que defende
que  os  fundos  de  pensão  instituíram  um  socialismo  de  fundos  de  pensão
(GRANEMANN, 2012) ao converter os trabalhadores em acionistas do capital
pela propriedade de ações de títulos públicos.
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Granemann (2012) demonstra que os fundos de pensão são o oposto
de qualquer socialismo.  O controle pelas  finanças de  parte  dos salários  dos
trabalhadores  transforma-os  em  capacidade  de  extrair  trabalho  excedente,
ampliando  a  exploração  por  meio  da  expropriação  de  trabalho  necessário.
Feitichizado para  parecer  previdência,  sua  existência  não  deriva  da  crise  da
política  social  previdenciária,  mas,  pelo  contrário,  da  “[...]  exuberância
cumulativa de recursos, sua possibilidade de a largo prazo mobilizar extensas
quantidades de dinheiro, o que faz dela uma importante saída para o capital.”
(GRANEMANN,  2012,  p.  254)  sobretudo em momentos  de  crise,  quando
servem como contratendência da queda nas taxas de lucro.

No Brasil as primeiras leis para a instituição de “previdências privadas”
são promulgadas pela ditadura empresarial militar em 1977, primeiro período de
construção de condições para a hegemonia neoliberal segundo a cronologia de
Chesnais (2010). 

Esse modelo de “política social” vem substituindo, no que restou de
público,  equipamentos  públicos  formatados  pela  perspectiva  de  acesso
universal, operado por trabalhadores públicos, com instrumentos de controle
social. Os direitos mediados por serviços sociais são transformados em “[...]
direitos monetarizados operados no mercado bancário financeiro e não mais
como  ações  do  Estado.”  (GRANEMANN,  2007,  p.  59).  Essas  mudanças
tiveram ritmos e variações diferentes nos diversos países, em acordo com suas
formações sociais e intensidades da luta de classe. Mas é possível afirmar que
essa “bolsificação” e monetarização das políticas sociais se generalizou para o
conjunto das políticas sociais em todo o mundo, sob as orientações do Banco
Mundial.

Enquanto  os  trabalhadores  formais  tornaram-se,  por  meio  das
mercadorias  financeiras  chamadas  de  “previdência  privada”,  “acionistas  das
finanças”,  a  massa  de  trabalhadores  mais  precarizados,  informais,
desempregados  tornaram-se  “acionistas  da  miséria”  por  meio  de  variadas
formas  de  “transferências  de  renda”,  “programas  de  rendas  mínimas”  com
ingresso  no  sistema  bancário-financeiro  para  receber  baixíssimos  benefícios
monetários (GRANEMANN, 2007). 

Na Assistência  Social  brasileira,  apesar  da  criação tardia  do Sistema
Único  de  Assistência  Social  (SUAS)  em  2005,  conforme  foi  previsto  na
Constituição de 1988, a política de bolsificação se iniciou no governo Cardoso
na  década  de  1990  e  se  fortaleceu  com  a  unificação  desses  benefícios  no
programa Bolsa Família em 2004, durante o governo Lula. Em meio à trágica
pandemia de Covid em 2020, a bolsificação da Assistência Social ganhou novo
capítulo. A grave crise econômica, política, sanitária e social obrigou o governo
ultraneoliberal de Bolsonaro a criar um benefício de valores um pouco mais
robustos  e  com maior  cobertura,  mas,  ainda  assim,  entre  aproximadamente
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meio salário e um salário mínimo,  quando as beneficiárias fossem mulheres
sozinhas com filhos. O chamado Auxílio Emergencial, no entanto, aprofundou
o processo de financeirização da  Assistência  Social,  na medida em que não
possuía  nenhuma  interface  com  o  SUAS  sendo  exclusivamente
operacionalizado pela Caixa Econômica, o DATAPREV e os Correios. Foram
abertas  contas  digitais  para  o  pagamento  e  o  cadastro,  que  teve  que  ser
realizado por meio de um aplicativo de celular, ignorando o Cadastro Único da
Assistência Social que existe desde 2007 (BRANDT; CISLAGHI, 2021).

Com isso a Caixa,  um banco público e nacional,  tornou-se o maior
banco digital do mundo com 120 milhões de clientes. Segundo o presidente da
Caixa, “achou-se” 36 milhões de “invisíveis” que não tinham conta bancária e
foram,  assim,  “incluídos  financeiramente”,  novos  acionistas  da  miséria
(BRANDT; CISLAGHI, 2021).

Várias outras políticas e benefícios, que deveriam ser tratados como
políticas  sociais,  tornaram-se  mercadorias  financeiras  como os  empréstimos
feitos para compra de casa própria por meio de programas como o Minha Casa
Minha  Vida,  o  já  antigo  Financiamento  ao  Estudante  do  Ensino  Superior
(FIES)  que  endivida  os  estudantes  universitários  sustentando as  instituições
privadas de ensino superior, entre outros direitos como o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS),  o  Programa de Integração Social  (PIS) e  o
Seguro Desemprego. 

As  políticas  sociais  são  mediações  fundamentais  no  trabalho  dos
assistentes sociais. O ascenso da hegemonia neoliberal, com a necessidade de
apropriação dos fundos públicos para a sustentação dos processos gerais  de
acumulação  liderados  pelas  finanças,  levou  em  primeiro  lugar,  a  um
desfinanciamento e sucateamento dos serviços sociais que materializam essas
políticas. Para tanto, as políticas sociais foram cada vez mais focalizadas nos
segmentos  mais  pauperizados  da  classe  trabalhadora.  Associado  a  isso  a
filantropia  privada  e  empresarial  retornou ao centro do cenário,  como uma
“volta dos que não foram” no enfrentamento às expressões da Questão Social,
apresentada, agora, com um verniz de racionalidade e modernidade. 

Para os segmentos assalariados menos precarizados dos trabalhadores,
ampliou-se  a  privatização  de  serviços  de  educação  e  saúde,  ao  lado  da  já
discutida, assim chamada “previdência privada”, como anunciada resposta aos
serviços públicos desmontados pelos próprios governos.

Associado  a  todos  esses  movimentos,  o  que  restou  de  serviços
residuais  oferecidos  nas  políticas  sociais,  sustentados  pelo  fundo  público,
passaram a  ser  cada  vez  mais  tomados  pelos  processos  de  financeirização,
como apontados no decorrer desse capítulo. Dessa forma, transformam fundo
público em capital  portador de juros e inserem os trabalhadores no sistema
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bancário-financeiro  que,  assim,  tornam-se  candidatos  ao  endividamento  e  à
apropriação de seus parcos salários.

Os assistentes sociais como trabalhadores assalariados sofrem, por um
lado, igualmente com a redução de seus direitos e cada vez menores salários,
estejam eles  empregados  pelo  capital,  por  instituições  filantrópicas  ou  pelo
Estado, ao mesmo tempo em que aumenta a complexidade e a quantidade de
dificuldades  na  reprodução  e  sobrevivência  enfrentadas  pelos  usuários  das
políticas sociais,  e mesmo a quantidade de usuários, frente as cada vez mais
profundas crises econômicas e sociais.

Por  outro  lado,  no  que  tange  às  características  concretas  do  seu
trabalho, os processos acima descritos tendem a alterar sua natureza. Iremos
nos focar nas consequências dos mecanismos de financeirização que aqui são
nosso objeto de investigação. 

A redução das políticas sociais a transferências monetárias, como por
exemplo, na Assistência Social e na educação por meio das bolsas de assistência
estudantil,  subtrai  a  dimensão  de  distribuição  de  benefícios  materiais  do
trabalho  dos  assistentes  sociais.  Yasbeck  (2009)  afirma  que  a  atuação  dos
assistentes socias se dá, em primeiro lugar, no atendimento às necessidades dos
usuários nas suas condições concretas de vida, pela viabilização de acesso a
políticas sociais e sua diversidade de recursos, por meio de abordagens diretas,
planejamento e gestão de políticas  sociais.  Além disso,  os assistentes sociais
promovem ações socioeducativas “[...] interferindo em seus comportamentos e
valores,  em  seu  modo  de  viver  e  de  pensar,  em  suas  formas  de  luta  e
organização e em suas práticas de resistência” (YASBECK, 2009, p. 155). Em
nossa  hipótese,  a  primeira  dimensão  do trabalho,  junto  às  políticas  sociais,
ainda  que  não  se  extingua,  e  cuja  existência  siga  sendo objeto  de  luta  por
profissionais  e  usuários,  tende  a  se  esvaziar  sobremaneira  diante  da
financeirização dos benefícios, sob controle dos bancos.

No  caso  do  Bolsa  Família,  os  assistentes  sociais  já  estavam  sendo
chamados a fazer trabalhos altamente tecnocráticos, triagens que limitassem o
acesso dos usuários aos parcos benefícios e a acompanhar as contrapartidas que
invertiam  a  relação  entre  direitos  e  deveres  em  um  sentido  de  controle  e
punição.  A  relação  do  programa  de  transferência  monetária  com  o  SUAS
permitia,  porém  que  essas  requisições  institucionais  fossem  reinterpretadas
pelos assistentes sociais no exercício de sua autonomia relativa, o que poderia
orientar uma direção social do trabalho pautada pela ampliação do acesso aos
direitos sociais, inclusive de saúde e educação, compreendidos pela legislação
apenas como contrapartidas.

Com a passagem da política de transferência monetária para a exclusiva
operacionalização  de  bancos  essas  possibilidades  deixam  de  existir  porque,
ainda  que  os  usuários  procurem  os  equipamentos  coletivos  públicos  das
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políticas sociais para tirarem dúvidas sobre o acesso a essas transferências, essas
ações tornam-se pontuais e desarticuladas não garantindo, por menor que seja,
a possibilidade de ação profissional 

Dessa forma, se redimensionam as requisições dirigidas aos assistentes
sociais  assim como as  bases  materiais  e  organizacionais  das  suas  atividades,
conforme  sempre  ocorreu  no  desenvolvimento  histórico  da  profissão.  A
construção do projeto ético-político profissional em torno da organização das
políticas  sociais,  o  que  certamente  foi  bem-sucedido  ao  fim  da  ditadura
empresarial militar no ascenso das lutas sociais que construíram a Constituição
de 1988,  nesse cenário se tornam muito mais limitadas.  Durante o ciclo de
governos do PT, que temos caracterizado como neoliberalismo de cooptação,
ainda se acreditava, por alguns, nas possibilidades de ampliação de direitos pela
via  das  políticas  sociais  institucionalizadas,  o  que  de  fato,  com  todas  as
limitações e contradições, permitiu ao menos a construção do SUAS.

A virada para o ultraneoliberalismo, no entanto, com um avanço ainda
mais  brutal  do  desmonte  e  da  financeirização  das  políticas  sociais,  com
verdadeiras descaracterizações do seu sentido público, parecem tornar menor
qualquer espaço para além de resistências à extinção do que foi conquistado.

Nesse cenário amplia-se para os assistentes sociais  a necessidade do
investimento no caráter pedagógico e socioeducativo, como descreve Yasbeck
(2009),  do  seu  trabalho  profissional.  Faz-se  agora  ainda  mais  urgente  o
investimento  dos  profissionais  em  organização  e  educação  popular,  na
assessoria a movimentos sociais e populares. Assim como no Movimento de
Reconceituação,  que  aproximou  a  profissão  das  demandas  da  classe
trabalhadora e da perspectiva teórica marxista, a aproximação de experiências
nesse horizonte com a extensão universitária crítica e comprometida, e mesmo
o exercício de espaços de autonomia em organizações não governamentais, nos
parece o mais profícuo caminho para novas estratégias profissionais frente à
nefasta conjuntura que vivemos, que se soma no nosso país com os “delírios”
neofascistas do atual governo.

Considerações Finais

Nesse capítulo procuramos apresentar de forma didática os elementos
que sustentam a financeirização no modo de produção capitalista a partir do
texto  marxiano  e  suas  categorias.  Apresentamos  ainda  uma  hipótese  de
cronologia  histórica  do  desenvolvimento  das  finanças  como um ator  social
central, em particular na história recente do neoliberalismo.

É importante  ressaltar  que  a  sociedade  mundializada  ultraneoliberal
comandada pelas finanças que vivemos hoje, em meio a uma crise sanitária de
proporções inéditas gerada pela pandemia de Covid-19, construiu uma razão,
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na definição de Dardot e Laval (2016), que invadiu a totalidade da vida social.
Com a crise de 2008, a conjuntura tornou-se ainda mais perversa com a vitória
de governos neofascistas em vários países que, responsáveis pelas políticas de
enfrentamento à pandemia levaram a verdadeiros genocídios de sua população
por meio de negacionismo científico e políticas de estímulo da contaminação
com  tratamentos  ineficazes  e  mesmo  criminosos,  como  vem  revelando  a
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) brasileira, em 2021.

Nesse  cenário  as  políticas  sociais,  apropriadas  pelas  finanças,  são
esvaziadas  como  instrumentos  fundamentais  para  a  reprodução  da  classe
trabalhadora o que impõe aos assistentes sociais pensarem seu trabalho à luz
dessa realidade de profundos retrocessos.

Compreender  os  fetichizados  caminhos  do  capital  fictício  é  tarefa
importante  na  construção  das  lutas  contra  hegemônicas  em  um  momento
histórico da crise estrutural do capitalismo, quando até mesmo a existência da
humanidade está em xeque. Renova-se, num cenário brutal de “apocalipse dos
trabalhadores” a sentença luxemburguiana “socialismo ou bárbarie”. Escrevo
essas linhas recebendo a animadora notícia3 de uma ocupação do Movimento
Sem Teto (MTST) à Bolsa de Valores de São Paulo, centro das finanças no
Brasil, contra a carestia e a fome. As múltiplas manifestações dos trabalhadores
são a esperança de um futuro diferente. Façamos unidos com nossas mãos.
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Serviço Social na Política de Assistência
Social em tempos de Covid-19: limites e

possibilidades*

Juliana Ferreira Baltar
Natalia C. Faro Rodrigues

Introdução

No contexto da Pandemia Social ocasionada pelo COVID-19, a partir
do ano de 2020 no Brasil, para a categoria dos assistentes sociais, ressaltam-se
os deveres profissionais no que se refere à sua participação em “[...] programas
de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa
de seus interesses e necessidades.” (CFESS, Título II, artigo 3, alínea d, grifo nosso,
2012). Com isso, a rotina dos assistentes sociais vem sofrendo mudanças no
que  se  refere  às  requisições  institucionais,  demandas  dos  trabalhadores  e  à
utilização dos instrumentos e das técnicas utilizadas no cotidiano profissional,
junto aos trabalhadores e trabalhadoras, usuários dos serviços socioassistenciais.

A partir da apreensão do movimento da realidade profissional e à luz
das  reflexões  teóricas  que  orientam os assistentes  sociais  na  perspectiva  do
projeto profissional,  abordamos mediações  entre teoria-realidade,  necessárias
aos  assistentes  sociais  no  cotidiano  profissional,  tendo  em vista  realizar  os
acompanhamentos  sociais  relacionados ao acesso a benefícios  eventuais  que
estão sendo concedidos ao longo dos meses de pandemia.

Para isso, traçamos uma breve explanação do cotidiano de uma equipe
de Serviço Social da área da Assistência Social, em um equipamento privado,
diante da necessidade de dar seguimento aos atendimentos de forma remota
(através de ligações telefônicas, chamadas de vídeo via WhatsApp, etc.), com o
objetivo de garantir as orientações necessárias a “[...]  indivíduos e grupos de
diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso
dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos.” (BRASIL, 2012, art.
4), como consta da Lei de Regulamentação da Profissão – nº 8.662, artigo 4,
inciso 5. 

Posteriormente,  analisamos  a  experiência de  orientação  do “Auxílio
Emergencial”  –  durante  o  período  da  pandemia  –  a  partir  da  realidade
vivenciada nos processos de acompanhamento dos trabalhadores/usuários dos
serviços de uma instituição socioassistencial ressaltando a enorme dificuldade
* DOI – 10.29388/978-65-81417-38-3-0-f.127-148
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para que os  trabalhadores não contemplados pelo processo de  inscrição no
CadÚnico  e,  consequentemente,  não  beneficiários  do  Programa  de
Transferência de Renda (Programa Bolsa Família), tiveram para terem garantido
o acesso ao referido benefício.

A Assistência Social como direito e serviço essencial na
pandemia do covid-19 e a prática do assistente social 

A Política de Assistência Social brasileira alcançou o patamar de um
direito social na Constituição Federal de 1988, como partícipe do Programa de
Proteção Social brasileiro, a partir da frágil consolidação do tripé da Seguridade
Social  constituído  pelas  políticas  de  Saúde,  Previdência  Social  e  Assistência
Social. Seguridade Social esta que, embora restrita, significou um grande avanço
no âmbito dos direitos sociais no Brasil. Essas políticas sociais, ao longo dos
anos de 1990 e 2000 – marco de intervenções neoliberais na sociedade brasileira
–, encontraram um cenário de disputas de ordem, principalmente, econômica,
iniciando  processos  de  contrarreforma  com  cortes  e  ajustes  fiscais,  o  que,
colocando em xeque o pleno e amplo funcionamento da já restrita seguridade
social brasileira, intensifica a necessidade de lutas e defesa da mesma. 

Na primeira década dos anos 2000, independentemente dos avanços no
processo  de  regulamentação  da  Assistência  Social,  o  desfinanciamento  da
seguridade  social  se  intensificou,  resultando  na  crescente  focalização  das
políticas,  dificultando  e/ou  impedindo  o  acesso  aos  direitos,  um  quadro
agravado,  principalmente,  no  que  diz  respeito  ao  orçamento  destinado  às
políticas sociais. Desta forma, segundo Oliveira, Paiva e Rizzini (2020, p. 230):

Desde 2014, o Brasil  tem sofrido maiores ataques às políticas sociais,
com ações  restritivas  nos  orçamentos  após  sentir  os  efeitos  da  crise
econômica  e  mundial  e  principalmente  após  2016,  com a  adoção  de
políticas  ultraneoliberais,  que  vem impondo desmontes  nos  direitos  e
nos frágeis sistemas públicos que compõe a proteção social.  Este é o
cenário em que nos encontrou a pandemia de infecção pela COVID-19
no  início  do  ano  de  2020.  Políticas  altamente  precarizadas,  sem
condições  adequadas  de  trabalho,  com  perdas  aviltantes  de  recursos
públicos  para  serem  realizadas,  com  demissões  e  terceirizações  de
contratos profissionais.

 
Diante deste cenário já trágico, agravado pela morte de mais de 500.000

brasileiros e brasileiras em menos de um ano e meio (até 20.06.2021), a fim de
garantir atendimento aos trabalhadores e trabalhadoras, juntamente com outros
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serviços,  a  Assistência  Social  foi  considerada  um  serviço  essencial  para
continuar atuante em seu atendimento à população no período da pandemia. 

O vírus que causa a COVID-19, transmitido principalmente por meio
de gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala, para
além da vacinação em massa, vem exigindo distanciamento social radical, o que
põe o “Auxílio Emergencial” – como parte integrante da política de assistência
social que prevê a concessão de benefícios eventuais em situação de calamidade
pública  –,  no  Brasil  e  no  mundo,  como  essencial.  Isto  porque,  além  dos
trabalhadores –  que são requisitados para  a  execução dos serviços  e tarefas
considerados essenciais – em sua maioria, já venderem sua força de trabalho
por um salário mínimo que não responde nem mesmo pela cesta básica, um
contingente imenso de trabalhadores encontra-se em situação de desemprego,
trabalho  informal,  situação  de  rua  etc.,  parte  expressiva  não  inserida  nos
serviços e benefícios da política de assistência social.  

No contexto de pobreza e miséria, mais de ¼ da população brasileira
depende da política de assistência social; são aqueles que residem em favelas,
periferias urbanas ou em situação de rua; a população ribeirinha; os povos das
florestas; os imigrantes e refugiados, assim como crianças e jovens indígenas e
quilombolas, com frequência invisibilizados e esquecidos (OLIVEIRA; PAIVA;
RIZZINI, 2020). Uma realidade que nos remete ao que foi considerado como
serviços/atividades  essenciais  que  são  “[...]  aqueles  indispensáveis  ao
atendimento das  necessidades inadiáveis  da comunidade,  assim considerados
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a
segurança da população.” (BRASIL, 2020, Art. 3, parágrafo 1º)1. 

A Portaria SNAS nº 54/2020 considera a Assistência Social um serviço
essencial e recomenda aos trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de
Assistência  Social  (SUAS)  dos estados,  municípios  e  Distrito  Federal  a  não
suspensão dos serviços e atividades essenciais da Assistência Social durante a
pandemia  da  COVID-19.  Por  isso,  a  Portaria  SNAS  nº  54  previu  como
fundamental  a  garantia  da  “continuidade  da  oferta  de  serviços  /  atividades
essenciais  da  Assistência  Social  (...).  Estas  medidas  devem  abranger  o
funcionamento  do SUAS como um todo,  incluindo  a  rede  socioassistencial
pública e privada.” (BRASIL, 2020, Portaria nº 54, Anexo 1, Nota Técnica 7,
Introdução, 2.3)2.

A fim de dar continuidade aos atendimentos da Assistência Social, as
rotinas dos equipamentos sofreram mudanças a fim de que os atendimentos
pudessem  continuar  ocorrendo,  de  forma  a  respeitar  as  necessidades  do

1 Decreto  nº  10.282,  de  20  de  março  de  2020.  Disponível  em:  http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm 
2 Portaria  SNAS  nº  54,  de  1º  de  Abril  de  2020.  Disponível  em:  http://blog.mds.gov.br/
redesuas/portaria-no-54-de-1o-de-abril-de-2020/ 
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distanciamento  social  e  higienização,  para  conter  o  avanço  da  pandemia,
principalmente,  a  utilização  de  máscaras  e  álcool  em  gel.  Desse  modo,  a
assistência a trabalhadores e trabalhadoras usuárias dos serviços desta política e
que não são atingidos pelos critérios excludentes da política, puderam continuar
acessando um direito que, neste caso, tem significado a sobrevivência, a saúde
e/ou a segurança, como consta do Decreto nº 10.282.

Enquanto os assistentes sociais trabalhadoras da saúde, que, em muitos
casos, segundo Matos (2020), tiveram suas férias suspensas para assumir a linha
de frente na assistência, nos equipamentos públicos e privados da política de
Assistência Social, independentemente do caráter do equipamento – Proteção
Social  Básica ou Proteção Social  Especial  –, as equipes contaram com certa
autonomia  para  gerenciar  a  rotina  institucional,  desde  que  ela  estivesse  de
acordo com as orientações da Portaria SNAS 54º/2020.

Muito embora essa autonomia tenha sido maior que em outras áreas,
não podemos deixar de destacar que a pandemia trouxe à tona as contradições
e  a  péssima  qualidade  da  maioria  dos  equipamentos  do  SUAS.  Conforme
afirma Kelly Melatti (2020, s/p), na política de Assistência Social encontram-se:

[...]  equipes  desfalcadas,  número  de  CRAS,  CREAS,  Centros  Pop
deficitários, em face da população a ser atendida, contratos de trabalho
precarizados,  ausência  de  política  sólida  de  educação  permanente,
incapacidade  de  gestão  da  assistência  social  em  todos  os  níveis,
desrespeito,  por  parte  do  Executivo,  às  instâncias  de  controle  social,
dentre outras3.

O equipamento privado da política de Assistência Social – objeto de
análise – conta com uma equipe técnica composta por 5 assistentes sociais e 4
psicólogos;  é  um  equipamento  de  uma  Organização  Não  Governamental
(ONG) que, inserido no universo do SUAS, promove “Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos”,  no âmbito da Proteção Social Básica. Assim
como os demais equipamentos, precisou passar por adaptações no contexto da
pandemia, a fim de dar continuidade aos atendimentos, seguindo as orientações
da Portaria 54º, assim como orientado abaixo:

Suspender  temporariamente  as  atividades  coletivas,  considerando  a
orientação  de  evitar  aglomerações  neste  momento;  Avaliar  o
remanejamento dos  trabalhadores  do  SCFV4 para  o  suporte  a  outros
serviços,  sobretudo  os  de  acolhimento;  Considerar  possibilidades  de

3 Kelly Melatti  é trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social (Suas) na Prefeitura da
Cidade  de São Paulo e conselheira  do CFESS.  Fragmento  retirado de entrevista  ao CFESS.
Disponível em: http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1717. Acesso em: 10 jun. 2021.
4 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
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suporte do SCFV para orientação, por meio remoto, de atividades que
possam  apoiar  famílias  em  isolamento,  levando-se  em  conta  a
necessidade  de  organização  de  uma  nova  rotina  de  vida  durante  a
pandemia; Apoiar o CRAS, de modo articulado à Estratégia de Saúde da
Família, para orientações, monitoramento e suporte remoto a grupos de
risco  da  Covid-19,  sobretudo idosos  que  moram sozinhos.  (BRASIL,
2020, Anexo 1, Nota Técnica 7, 5.2).

 Como  se  pode  observar,  além  de  todos  os  limites  e  deficiências
sinalizados acima, esta portaria põe novas requisições institucionais e demandas.
Diante disso, as atividades coletivas e individuais passaram a ocorrer de forma
remota,  online,  com  o  objetivo  de  dar  continuidade  à  orientação  dos
trabalhadores  /  usuários  e  das  famílias  acompanhadas,  diante  da  realidade
vivenciada pela pandemia, na perspectiva de desenvolver ações que ofereçam
suporte  aos  equipamentos  de  Assistência  Social  na  concessão  de  benefícios
eventuais  para  as  famílias  acompanhadas  pela  entidade:  neste  período,  a
instituição promoveu a entrega de cestas básicas. 

O  teletrabalho  passou  a  ser  implementado  para  um  conjunto  de
profissionais em seus diferentes espaços de atuação, tornando-se uma realidade
que  não  contou  com  um  debate  entre  os  trabalhadores  e  as  organizações
empregadoras.  Assim,  não  houve  uma  reflexão  sobre  as  exigências  e  as
condições de trabalho que geraram custos para os profissionais, relacionados à
utilização dos equipamentos na realização das atividades socioassistenciais. Por
conseguinte,  a  internet  wifi,  o  material  de  consumo,  a  energia  elétrica  e  a
infraestrutura  ficaram  sob  a  responsabilidade  de  cada  profissional,  o  que
provocou a intensificação da exploração da força de trabalho assalariada e uma
economia para as instituições empregadoras, como vem acontecendo em outras
modalidades dos denominados “trabalho remoto”, “home office” ou teletrabalho. 

O Governo Federal  e  o  Ministério  da  Economia  implementaram o
Programa Emergencial  de Manutenção do Emprego e de Renda BEM5 que
considerou como alternativa, suspensão do contrato de trabalho ou redução do
salário  dos  trabalhadores,  o  que  resultou  negativamente  no  exercício
profissional  dos assistentes sociais.  Com a suspensão de contratos, para não

5 O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e de Renda é um programa instituído
pelo Governo Federal através do Ministério da Economia e pela Medida Provisória nº936/2020.
A iniciativa buscou a manutenção dos empregos e da renda de trabalhadores durante o período
de calamidade pública (iniciado com o contexto da Covid-19). Diante das medidas do programa,
temos o BEM que é um valor que será pago pelo governo quando houver acordo entre o empre -
gador e trabalhadores para a situação de redução de jornada de trabalho com redução salarial, ou
até mesmo suspensão temporária do contrato de trabalho. Para mais informações, ver: https://
servicos.mte.gov.br/bem/.;  https://www.brasildefatomg.com.br/2020/07/10/o-programa-
emergencial-de-manutencao-do-emprego-e-da-renda-agora-e-lei.  Acessados  em  18  de  maio  de
2021.
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deixar o segmento populacional sem um mínimo de atendimento, as atividades
necessárias ao acesso a bens e serviços exigiram continuidade, o que obrigou os
assistentes sociais  em atividade a incorporarem atividades para além de suas
atribuições.

Assim, no que se refere à situação analisada, o assistente social – além
de dar respostas às requisições institucionais  referentes ao seu trabalho e às
demandas decorrentes das situações geradas durante a pandemia de Covid-19 –,
após a suspensão de contratos na equipe, precisou assumir algumas atividades
de outros profissionais, como as de cunho administrativo, a fim de manter o
registro  das  atividades  desenvolvidas  na/para  instituição.  Ademais,  as
necessárias reuniões de equipe, agendadas para além do horário de trabalho (de
forma remota), fizeram com que o assistente social se visse impossibilitado do
real controle de sua jornada de trabalho, não podendo receber adicional na sua
remuneração. 

Isto posto, com a implementação do “home office”, as várias dimensões
da vida privada foram acometidas. O aumento do cansaço e do estresse do
trabalhador  por  ficar  horas  diante  de  um  equipamento  eletrônico  vem,
frequentemente, ocasionando problemas de saúde; a diminuição do tempo de
descanso precariza ainda mais as condições de trabalho, o que é intensificado
pela sobrecarga do acúmulo com os trabalhos domésticos. O que antes era um
espaço  de  lazer  e  descanso  em  família,  a  residência  passou  a  ser,
prioritariamente, um espaço laboral.

Quanto  às  atividades  socioassistenciais,  no  trabalho  remoto,  o
profissional  é  requisitado a  analisar  a  melhor  forma  de  como vai  se  dar  o
atendimento social, de acordo com as necessidades de cada situação concreta e
familiar.  Considerando  as  já  precárias  condições  de  vida  e  de  trabalho  ou
ausência  dele,  no  cotidiano  dos  equipamentos  da  Assistência  Social,  as
dificuldades do assistente social para contatar as famílias, através da busca ativa,
foram redobradas, já que várias famílias estão apartadas do acesso aos recursos
tecnológicos. 

Tendo  como  prioridade  a  manutenção  da  vida,  sobram  poucos
recursos  financeiros  para  se  adquirir  celulares  e  /  ou  manter  um plano  de
internet mensal que suporte baixar e operar sistemas / aplicativos complexos.
Assim, em alguns casos, torna-se necessário o assistente social utilizar chamadas
de vídeo, ligação direta pelo telefone celular; em outros casos, o atendimento é
realizado  apenas  por  mensagens  de  texto  ou  de  áudio.  Isso  porque  o
trabalhador teve a linha telefônica cortada, impossibilitando que a ligação fosse
completada  de  alguma  maneira,  até  mesmo por  outras  plataformas  sociais.
Ademais, encontramos usuários que não apresentaram nenhum meio telefônico
de  contato  levando  a  equipe  a  aguardar  uma  próxima  comunicação  do
trabalhador/usuário com instituição.
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Ainda que o profissional tente garantir um atendimento de qualidade,
quanto às orientações e encaminhamentos necessários às diferentes demandas
trazidas  pelos  usuários,  devido  aos  precários  recursos  que  as  famílias
apresentam, somado à suspensão de algumas atividades em setores públicos,
uma luta é travada para que o acesso a um mínimo de bens e serviços seja
possibilitado aos trabalhadores e trabalhadoras atendidos.

Com a suspensão também das reuniões com as famílias, tendo em vista
a  necessidade  de  cuidados  e  prevenção do contágio  da  Covid-19,  a  equipe
planejou maneiras de realizá-las através das plataformas virtuais. No entanto, as
reuniões  não  foram realizadas,  diante  das  mesmas adversidades  encontradas
pelas famílias; às dificuldades de acesso à internet, já sinalizadas, somaram-se a
incompatibilidade  do  aparelho  celular  ao  aplicativo  disponibilizado  para  a
realização das reuniões; o desconhecimento da plataforma remota disponível
via internet e seu manuseio, além dos problemas com a telefonia e dificuldade
de acesso à internet (WiFi). Diante disso, através de um trabalho conjunto com
outros profissionais que não sofreram com a suspensão de seus contratos de
trabalho,  foi  possível  a  elaboração  de  um  “Boletim  Informativo”  mensal,
baseado em vídeos e/ou de fotos/imagens.  Boletim que pode ser  acionado
através das mídias da instituição, dirigidas aos usuários, e pelas redes sociais,
pelo  menos  por  aqueles  trabalhadores/usuários  que  apresentam  condições
tecnológicas de acesso ao mesmo.

A política de Assistência Social no Brasil é uma política que, rompendo
com a  ideia  original  de  uma política  destinada  a  quem dela  necessitar,  está
dirigida para segmento da classe trabalhadora que se encontra fora do mercado
de trabalho,  ou seja,  aqueles  segmentos  eventualmente  não absorvidos  pelo
mercado  de  trabalho  (exército  de  reserva)  e  aqueles  que,  no  contexto  do
desemprego  estrutural  (MÉSZÁROS,  2003),  não  se  põem  em  condições  e
possibilidades de serem explorados pelo capital: os supérfluos para o capital. 

No enfrentamento das consequências da pandemia do Covid-19 e am-
parado pela LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social; nº 8.742/ 1993), no que
diz respeito à conceção de Benefícios Eventuais em situação de calamidade pú-
blica, assim como demais governos ao redor do mundo, o Governo Federal – a
partir da aprovação pelo Congresso Nacional, em abril de 2020 – instituiu o
Auxílio Emergencial como um benefício financeiro destinado aos trabalhadores
informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos,  desemprega-
dos e beneficiários do Programa Bolsa Família, com o objetivo de fornecer pro-
teção emergencial para este conjunto de trabalhadores.

Num  primeiro  momento,  durante  o  mês  de  março  de  2020,  o
Ministério da Economia de Paulo Guedes iniciou discursos sobre a distribuição
de “vouchers” por três meses para trabalhadores informais que estariam inscritos
no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, ressaltando que o valor
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desses “vouchers” estaria  de  acordo com o que já  era  pago pelo Programa
Bolsa  Família,  o  que  seria  algo  em  torno  de  R$  200,00  reais.  Entretanto,
segundo a Agência do Senado, devido à demora no envio de uma proposta
legislativa oficial do governo, o Parlamento aprovou por meio do Projeto de lei
nº 1066, de 2020, o auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 reais a ser pago, a
princípio, por três meses (abril, maio e junho), tendo sido prorrogado por mais
dois meses (julho e agosto) a serem pagos no mesmo valor inicial. 

Chegando próximo ao fim da 5ª (quinta) parcela do auxílio emergenci-
al, o ministro da Economia, numa audiência pública, confirmou a prorrogação
do auxílio emergencial com mais 4 (quatro) parcelas (setembro, outubro, no-
vembro e dezembro/2020), entretanto com um valor menor em cada parcela,
sendo de R$ 300,00 reais. A estimativa inicial que a Instituição Fiscal Indepen-
dente (IFI) declarou, era de que este benefício alcançaria aproximadamente cer-
ca de 30 milhões de trabalhadores. Entretanto, de acordo com a Caixa Econô-
mica Federal, foram habilitados a receber o auxílio emergencial cerca de 51 mi-
lhões de trabalhadores no primeiro momento da avaliação.

Mesmo em recessão,  o  Brasil  continua  como uma das  dez  maiores
economias  do  mundo  e  é  extremamente  vergonhoso  que  ofereça  aos  seus
trabalhadores,  em tempos de calamidade pública,  um auxílio  emergencial  de
valor tão ridículo, em meio a uma alta da taxa de inflação, em 2020, de 1,35%,
segundo o IPCA/IBGE6, esta, a mais acentuada desde 2003 e ao aumento de
preços  nos  alimentos  durante  o  ano  de  2020  (Boletim  de  Conjuntura  do
DIEESE de fevereiro de 2021); as “[...] maiores elevações foram verificadas no
preço do óleo de soja (104%), do feijão (81%), do arroz (75,3%) e da batata
inglesa (67,3%).” (DIEESE, 2021, p. 2).

Ao redor do mundo, os valores estabelecidos por outros países para a
concessão do “Auxílio Emergencial” foram bem superiores aos R$ 600,00 reais
fornecidos  pelo  Governo  Federal.  Nos  Estados  Unidos,  por  exemplo,  o
governo passou a depositar em abril de 2020 cheques no valor de US$ 1200,00
dólares  para  cada  pessoa  ou chefe  de  família,  sendo adicionados  mais  US$
500,00 dólares por filho7. Já o governo do Japão começou a pagar US$ 900,00
dólares para cada cidadão independente da classe social e idade. Países como
França, Alemanha e Espanha emitiram pacotes de auxílio às empresas e aos
trabalhadores através de complementação salarial por parte do governo para os
trabalhadores que estavam tendo as suas jornadas de trabalho diminuídas.

6 IPCA: Índice  de preços  ao Consumidor Amplo;  IBGE:  Instituto Brasileiro  de Geografia  e
Estatística.
7Essas  informações  foram  extraídas  do  site:  https://g1.globo.com/economia/noticia/
2020/05/19/veja-medidas-economicas-adotadas-pelos-paises-para-socorrer-populacao-e-empre-
sas.ghtml. Acesso em: 9 jun. 2021.
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Ou seja, para além das dificuldades de acesso ao Auxílio Emergencial,
o trabalhador brasileiro,  em plena pandemia,  mais uma vez “paga a conta”,
através de um miserável “auxílio”.  Auxílio que, custeado pelo fundo público
composto majoritariamente pelos altos impostos que paga, tem sua condição de
direito esvaziada de sentido e conteúdo. 

O benefício da Renda Básica sempre foi amplamente discutido como
um benefício essencial, principalmente pela categoria de assistentes sociais, em
especial  nos  últimos  anos  diante  do  agravante  quadro  de  desemprego  e
aumento da pobreza no país. Diante da conjuntura da pandemia de Covid-19,
este  debate  se  coloca  em  pauta  novamente  e  com  ele  a  possibilidade  de
fortalecimento do próprio SUAS, haja vista a já existência de equipamentos e
recursos humanos para a realização do cadastro e do controle do processo de
inserção  dos  trabalhadores  no  benefício  Auxílio  Emergencial,  o  que,
obviamente,  exigiria  a  ampliação  emergencial  destes  aparatos  já  disponíveis.
Entretanto, segundo a assistente social Jessica Morais, conselheira do CRESS-
RN  “[...]  o  que  vemos  é  um  processo  que  desconsidera  o  SUAS  e  as/os
profissionais que nele se inserem, desprezando as instâncias de participação e
controle  social  historicamente  construídas  e  privilegiando  um  modelo
burocrático centrado em um banco. (MORAIS, 2020, s/p)”8.

 A  necessidade  de  requisição  do  Auxílio  Emergencial  se  deu  para
aqueles  que  não  estavam  inscritos  no  CadÚnico,  através  de  aplicativo
desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, a fim de realizar o cadastro dos
trabalhadores  informais,  microempreendedores  individuais,  autônomos  e
desempregados  que  estivessem  dentro  do  perfil  de  renda  estipulado  pelo
programa9. 

Durante  o  período  de  inscrição  no  aplicativo  é  que  a  equipe  de
assistentes sociais  identificou as adversidades, dificuldades e limites por  parte
dos  trabalhadores  para  dar  conta  da  burocracia  de  acesso  ao  auxílio.
Dificuldades e limites decorrentes do perfil dos trabalhadores aptos a acessarem
o benefício  como a incompatibilidade dos aparelhos celulares e/ou falta  de
acesso  à  internet,  para  além  do  desconhecimento  total  do  que  seja  um
“aplicativo” disponível via internet. Assim, a telefonia pré-paga e a dificuldade
de  acesso  à  internet  (WiFi)  foram  ainda  mais  agravadas  pela  falta  de

8 Fragmento  extraído  de  http://www.cressrn.org.br/noticias/ver/1486.  Acesso  em:  18  maio
2021.
9 Perfil de renda estipulado para acesso ao Auxílio Emergencial: ter mais de 18 anos, não ter
emprego formal,  ser de família com renda mensal per capita (por pessoa) de até meio salário
mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135), além
de não ter  tido rendimentos  tributáveis,  em 2018,  acima de R$ 28.559,70 (ou seja,  que  não
precisou  declarar  Imposto  de  Renda  em  2018),  de  acordo  com  o  site
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial#:~:text=A%20pessoa
%20tamb%C3%A9m% 20precisa%20ter,R%24%2028.559% 2C70%20(ou.
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conhecimento da ferramenta disponível  pela Caixa Econômica e da falta  de
experiência em operar os aplicativos que dão acesso ao auxílio, para além da
complexidade e das falhas do próprio aplicativo. Esta foi uma realidade – como
pudemos constatar em depoimentos de vários profissionais, através de artigos,
encontros remotos e contatos de trabalho – vivenciada não somente por nossas
equipes, mas também por assistentes sociais/equipes que trabalharam na linha
de frente da pandemia. 

Neste contexto, frente o compromisso com a classe trabalhadora, não
somente  em  situações  de  calamidade  pública,  o  que  significa  em  qualquer
circunstância o dever de participar no processo de atendimento e defesa dos
interesses  e  necessidades  dos  trabalhadores  e  trabalhadoras,  usuários  das
instituições públicas e privadas (CFESS, 2012), e objetivando atuar na garantia
do acesso a um direito que, no contexto da pandemia significa, para a maioria,
matar a fome do dia a dia, participamos ativamente – na maioria das vezes a
partir  de  recursos  próprios  (celular,  internet,  energia)  –  da  realização  dos
cadastros  nos  aplicativos.  Esse  processo  foi  acompanhado  das  orientações
quanto a necessidade de realização de cadastro junto ao CadÚnico, assim como,
a democratização e reflexões críticas sobre as informações disponibilizadas a
respeito  do  miserável  auxílio  emergencial,  disponibilizado  aos  brasileiros  e
brasileiras. Todo este movimento foi desmobilizado, o que foi extremamente
difícil, já que novos cadastros foram suspensos em detrimento da pandemia e
da  reinserção  do Brasil  no  mapa  da  fome,  quando o  país  volta  a  atingir  o
patamar de 5% ou mais da população10. 

Como vimos,  se em grande parte dos países  ricos  como o Brasil  o
auxílio emergencial não foi inferior a 2000 dólares11, no Brasil, tivemos entre
abril  e  agosto  de  2020  um já  irrisório  auxílio  de  600  reais  (120  dólares12),
reduzido para R$ 300,00 (58 dólares) entre setembro e dezembro. Suspensos os
pagamentos  de  janeiro a  março,  tem início,  somente  em abril  de  2021,  um
Auxílio Emergencial de 150 reais (30 dólares) por pessoa13, mesmo diante das

10 Ver:  https://amazonasatual.com.br/brasil-volta-a-ser-incluido-no-mapa-da-fome-das-nacoes-
unidas/#:~:text=Neste%20ano%20de%202021%2C%20no,reinclu%C3%ADdo%20no
%20mapa%20da%20fome. Acesso em: 18 maio 2021.  
11 Sobre o auxílio emergencial de outros países, disponível em: https://www.uol.com.br/ecoa/re-
portagens-especiais/paises-resistem-a-covid-dando-dinheiro-para-empresas-e-cidadaos-/#page6.
Acesso em:  08 maio 2021.;  https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2020/12/camara-
dos-eua-aprova-auxilio-emergencial-de-us-2-mil-projeto-vai-ao-senado-ckj98x6j1006z01iieia-
cl23g.html. Acesso em: 08 de maio 2021.
12  Em 2020, ano de início da pandemia, o dólar fechou em alta acumulada de 29,33%, cotado a
R$ 5,189. Assim, diante da oscilação do dólar no Brasil – que, desde 2015, varia entre 3 a 6 reais -,
partimos do patamar de 5 reais para calcular o valor do Auxílio Emergencial, somente a título de
ilustração da miserabilidade do Auxílio no Brasil.  
13 Sobre  os  critérios  e  valores  de  pagamento  do  Auxílio  Emergencial  2021:
https://economia.uol.com.br/colunas/carla-araujo/2021/03/17/novo-auxilio-emergencial-
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estatísticas que já revelavam a volta da fome no país. Uma situação que só não
foi  mais  grave,  por  diversas  ações  de  solidariedade  substantiva  que  se
materializaram através da doação de cestas de alimento e / ou outras ações14.

O Auxílio Emergencial é tão irrisório que o valor da Cesta Básica e do
salário mínimo real no país, com base no mês de fevereiro 2021, equivalem a
R$1.014,63 e R$1.100,00,  respectivamente15.  Não podemos esquecer que,  de
acordo  com o  DIEESE,  para  responder  aos  direitos  sociais  e  direitos  dos
trabalhadores e trabalhadoras constantes do Art 6º e 7º da Constituição Federal
de 1988, o valor necessário do salário mínimo no Brasil, em dezembro de 2020,
teria que ser de R$5.304,90 reais – o cálculo aproximado é feito tendo como
base  os  orçamentos  de  uma  família  de  baixa  renda  que  apresenta  quatro
integrantes,  com dois  adultos  e duas  crianças.  Deste  modo,  temos que este
valor equivale quase cinco vezes o valor do salário mínimo vigente naquele
mesmo mês – R$1045,00 reais. 

As  atividades  que  fizeram  parte  do  cotidiano  de  atendimento  e
orientações  foram  realizadas  de  forma  remota,  junto  ao  usuário,  com  a
utilização  de  materiais  das  próprias  profissionais  (energia  elétrica,  aparelho
telefônico,  computador,  números  de  telefones  pessoais)  através  de  ligações
telefônicas  e/ou  chamadas  de  vídeos  para  instruir  remotamente  os
trabalhadores / usuários na realização dos cadastros,  orientar cada passo de
operação do aplicativo, com verificação das telas visualizadas no passo a passo,
orientação sobre os caminhos a seguir, opções de clicar etc. 

Tendo  em  vista  o  dever  do  assistente  social  de  “[...]  participar  de
programas  de  socorro  à  população  em situação  de  calamidade  pública,  no
atendimento e defesa de seus interesses  e  necessidades.” (CFESS, 2012, At.  3ºd, grifo
nosso), essa atuação se mostrou necessária, por conta dos inúmeros erros que
ocorreram  na  operação  do  sistema  e  da  insegurança  vivida  pelo
trabalhador/usuário  que,  receoso  com  o  indeferimento  do  benefício  por
problemas  no preenchimento  dos  dados,  solicitam orientação  na  realização,
conferência  e  acompanhamento  do processo  de  cadastramento  e  acesso  ao
recurso. Um processo que, mediado por reflexões que objetivam elucidar este
complexo vivido pelos trabalhadores, avança da mera atividade burocrática. 

2021-so-uma-pessoa-por-familia-podera-receber.htm. Acesso em: 8 maio 2021.
14 Dentre inúmeros exemplos disponível na mídia da época, ver: “Para combater a "pandemia da
fome", MST já doou mais de 600 toneladas de alimentos. Dirigente do movimento, Kelli Mafort
reforça importância da solidariedade para salvar vidas e possibilitar quarentena”; https://www.-
brasildefato.com.br/2020/05/11/para-combater-a-pandemia-da-fome-mst-ja-doou-mais-de-600-
toneladas-de-alimentos. “No Rio, movimentos populares distribuem alimentos saudáveis e sem
veneno. Cestas contêm apenas alimentos não processados, sem agrotóxicos e produzido por pe-
quenos agricultores do estado: https://www.brasildefato.com.br/2020/06/19/no-rio-movimen-
tos-populares-distribuem-alimentos-saudaveis-e-sem-veneno. Acesso em: 20 de abril de 2021.
15 Ver  site:   https://www.infomoney.com.br/economia/maioria-vai-receber-r-150-de-auxilio-
emergencial/. Acesso em: 20 abr. 2021.
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Assim,  mesmo  diante  das  recomendações  de  manutenção  do
“distanciamento social”, com vários trabalhadores, foi necessário agendar um
atendimento presencial,  por conta da impossibilidade de acesso à internet;  a
maioria dos trabalhadores – diferentemente daqueles que planejam ou decidem
a  utilização  do  fundo  público  –  possui  linha  pré-paga  ou  não  conta  com
aparelho  celular  e  muito  menos  computador16 e  WiFi.  Também  aqui,  foi
necessária  a utilização dos aparelhos telefônicos das profissionais,  tanto para
baixar  os  aplicativos  como para  realizar  o  cadastro  do trabalhador/usuário,
quando necessário. 

Analisar  a  forma  pela  qual  este  benefício  eventual  –  o  Auxílio
Emergencial – foi disponibilizado aos trabalhadores e trabalhadoras deste país
impõe-nos refletir  sobre o segmento da classe trabalhadora que nem sequer
conseguiu ter acesso ao benefício, como a população de rua. Um benefício que,
como vimos, é sustentado pela própria classe trabalhadora através do fundo
público,  financiado  e  subsidiado  direta  e  indiretamente  pelos  impostos
embutidos nos valores finais dos produtos comercializados e consumidos, em
sua maioria, pela classe trabalhadora desse país. 

Todo  esse  complexo  e  burocrático  processo  de  cadastramento  foi
seguido  do  acesso  ao  auxílio  emergencial  atravessado  por  um conjunto  de
(des)informações, por parte do governo e da mídia, que mais confundiram do
que esclareceram o conjunto de trabalhadores necessitados do recurso. Assim,
tivemos  aglomerações  e  filas  nas  agências  bancárias,  por  parte  de  pessoas
confusas com relação às datas da liberação dos valores e do acesso ao dinheiro,
sendo impossível aos assistentes sociais contribuírem no acompanhamento do
processo.  Além disso,  foi  necessário  permanecer  com os  atendimentos  por
chamadas de vídeo e/ou atendimentos presenciais, pois em alguns casos, foi
necessário auxiliar os usuários na realização das transferências dos valores a fim
de prevenir que mais pessoas fossem contaminadas por se dirigirem às enormes
filas nas agências.

Ressaltamos que essas foram algumas das estratégias utilizadas neste
período  de  atividades  profissionais  remotas  para  minimamente  garantir  aos
trabalhadores  e  trabalhadoras,  usuários  da  política  de  Assistência  Social,  o
16 Não podemos deixar de sinalizar que, também na educação, através do ensino remoto, os pro-
fessores e famílias trabalhadoras enfrentam dificuldades ainda maiores relacionadas não só ao de-
sinteresse dos alunos, impactados pela falta da sala de aula e convivência, e as dificuldades intelec-
tuais e de tempo dos pais em apoiar seus filhos, mas a falta de equipamentos e acesso à internet,
além das dificuldades relacionadas ao manuseio dos equipamentos, diante do completo desinte-
resse das instituições públicas em investir e garantir os recursos tecnológicos necessários – para
professores e famílias -, para assegurar a qualidade do ensino remoto adotado de forma emergen-
cial no contexto de uma pandemia que não mostra, no Brasil, condições de arrefecer tão breve.
Para aprofundamento da questão, ver https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/mais-traba-
lho-alunos-sem-acesso-e-incertezas-a-realidade-do-ensino-pelo-whatsapp.  Acesso  em:  20  abr.
2021.
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acesso aos benefícios eventuais disponibilizados neste período de pandemia da
Covid-19. Assim sendo, a tecnologia foi utilizada como uma ferramenta para
diminuir a circulação dos trabalhadores – expostos que estão a ônibus, metrôs e
trens  superlotados  –  auxiliando,  assim,  na  diminuição  dos  processos  de
aglomeração e de disseminação do vírus da Covid-19. 

Não podemos deixar de registrar, ainda, o dever das instituições – na
saúde, na educação, na assistência social etc. – em garantir que os equipamentos
e  recursos  tecnológicos  sejam da  própria  instituição,  pois,  além dos  custos
gerados para o trabalhador, a utilização pessoal dos equipamentos e recursos
pode gerar a não continuidade dos contatos e acompanhamentos sociais, visto
que  o  profissional  que  trabalha  diretamente  no  atendimento  pode  vir  a  se
ausentar – por motivo de doença, férias etc. – e, por outro lado, o respeito a
ética e ao sigilo das informações prestadas pelos usuários aos profissionais fica
ainda mais dificultado.

Como é próprio da sociedade do capital, o auxílio emergencial, assim
que de  posse  do trabalhador é utilizado na aquisição de alimentos  e outras
mercadorias destinadas à melhoria das condições de vida, o que teve impacto
positivo  na  economia,  reduzindo  não  só  os  impactos  vividos  pelos
trabalhadores  atingidos  pelas  medidas  de  distanciamento  social  durante  a
pandemia,  mas  alavancando  a  atividade  econômica  e  o  PIB17.  Segundo  o
presidente  da  Caixa  Econômica  Federal,  responsável  pelo acesso ao auxílio,
mais  de  67  milhões  de  pessoas  foram beneficiadas  com o  primeiro  auxílio
emergencial.  Além  disso,  segundo  o  levantamento  realizado  pelo  Instituto
Brasileiro de  Economia  da  Fundação Getúlio  Vargas  (Ibre/FGV),  o auxílio
possibilitou o registro da menor taxa de pobreza e extrema pobreza, com níveis
até menores que os níveis na pré-pandemia18.

Muito embora o auxílio emergencial tenha significado uma segurança –
mesmo que temporária – na renda das famílias, assim como, uma segurança
para o próprio “mercado” – ou seja,  para a burguesia econômico-financeira
devido a circulação do dinheiro neste período de pandemia – o planejamento e
a  execução do benefício  apresentaram sérias  falhas  desde seu  início.  Como
rebatimento deste desnorteado e velado processo de repasse  do auxílio,  em
meio a 3,9 milhões de famílias ricas que receberam o primeiro auxílio19 de R$
600 e de 53.459 militares que receberam o auxílio indevidamente, como mostra

17 Para  isso,  ver  dentre  outras  tantas  reportagens  e  artigos  disponíveis  na  mídia:  “Auxílio
emergencial  moveu  a  economia  do  Brasil  em  2020.  O  que  vem  agora?  Disponível  em:
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/auxilio-emergencial-economia-brasil-2020/.
Acesso em: 18 maio 2021.
18 Informações  extraídas  de:  https://exame.com/economia/fgv-auxilio-emergencial-reduz-
extrema-pobreza-ao-menor-nivel-em-40-anos/. Acesso em: 9 jun. 2021.
19Ver:  https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/03/pesquisa-instituto-locomo-
tiva-auxilio-emergencial.htm. Acesso em: 19 de outubro de 2020.
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o Ministério da Defesa20,  não foram poucos os trabalhadores que tiveram a
solicitação do benefício negada ou não concluída no estágio de homologação
(considerados “Em Análise”), apesar do cumprimento de todos os requisitos
exigidos. Um estado de coisas que veio impossibilitando que a própria categoria
profissional  realizasse  seu  trabalho  de  orientação  e  democratização  de
informações  de  forma  clara  aos  trabalhadores  e  trabalhadoras  brasileiras,
dependentes do acesso a uma renda mínima. 

Com  a  continuidade  da  pandemia,  no  momento  em  que  o  Brasil
carrega tristemente mais de 500000 mortes, fora as subnotificações21, e diante
do aumento  do preço  dos  alimentos  e  do  trágico  índice  de  desemprego  e
subemprego no país22,  teve início,  em 6 de abril  de 2021,  a  distribuição do
segundo  auxílio  emergencial  –  mais  miserável  que  o  primeiro  –  para  um
número reduzido de trabalhadores e trabalhadoras que ainda necessitam arriscar
suas  vidas  para  tentar  sobreviver.  São  20  milhões  as  famílias  na  categoria
“unipessoal” e 16,7 milhões de famílias com mais de um integrante que vão
receber R$ 250,00 e 9,3 milhões de mulheres que, como únicas provedoras de
suas  famílias,  vão  receber  R$  375,0023. Certamente,  esse  é  um fato  que  vai
agravar as já trágicas condições de vida e de trabalho no capitalismo brasileiro,
impactadas, ainda mais, pela violência do campo e da cidade e das desigualdades
de etnia e gênero.

Considerações Finais

Os  números  oficiais  disponibilizados  pelo  Governo  Federal  com
relação aos investimentos realizados para o pagamento do auxílio emergencial
durante o ano de 2020 foram de R$ 293,1 bilhões de reais, beneficiando cerca
de 67,9 milhões de brasileiros. Contudo, segundo dados do Tribunal de Contas
da  União,  devido ao processo de  base de dados incompleto,  ao sistema de
regras de acesso fora de controle, a ausência de revisão periódica dos requisitos

20Ver:  https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/26/auxilio-emergencial-devolu-
vacao-militares-forcas-armadas-defesa.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em: 19 out. 2020.
21 Até 18 hs do dia 18.06.2021, o país registra mais 2.449mortes e 98.135 casos de covid-19 em 24
horas, o que significa a manutenção de um índice altíssimo de mortes nas próximas semanas, com
pelo menos 17.802.176 brasileiros diagnosticados com covid-19 e 498.621 mortes pela doença,
como divulgado pelo Ministério da Saúde. Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/re-
dacao/2021/06/18/covid-19-coronavirus-casos-mortes-18-de-junho.htm. Acesso  em:  18  jun.
2021.
22 Ver:  https://www.dieese.org.br/boletimdeconjuntura/2021/boletimconjuntura26.html  ;
Acesso em: abr. 2021.
23 Sobre  essas  informações,  ver:  https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/
2021/03/16/maioria-vai-receber-r-150-do-novo-auxilio.htm  e  https://economia.estadao.com.-
br/noticias/geral,ministro-diz-que-valor-do-auxilio-emergencial-e-o-viavel-e-promete-novo-
bolsa-familia-para-agosto,70003652304. Acesso em: 8 maio 2021.
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legais, entre outras questões, houve cerca de 54 bilhões de reais em pagamentos
indevidos a pessoas que não correspondiam ao perfil inicial de aptidão para o
recebimento  do  benefício  Auxílio  Emergencial.  Ressaltamos  que  esses  são
números registrados na fiscalização do TCU, em agosto de 2020, sendo assim,
os números atuais devem ser maiores que os já registrados, haja vista que o
processo se estendeu até dezembro do mesmo ano24. 

As  bases  de  dados  desatualizadas  e  outras  questões  já  citadas  pelo
TCU,  como  pagamentos  indevidos,  também  podem  ter  deixado  de  fora
trabalhadores  e  trabalhadoras  que  tinham  direito  a  receber  o  auxílio
emergencial. Por outro lado, o Ministério da Cidadania vetou o recebimento do
benefício,  sem  qualquer  previsão  na  lei,  de  pessoas  que  tenham  familiares
presos, mesmo que estas tenham perfil  de direito ao auxílio25.  Isso mostra a
inabilidade dos gestores deste governo na condução da política pública no país,
como bem reforça o especialista Leandro Ferreira, mestre em Políticas Públicas
da Universidade do ABC e Presidente da Rede Brasileira de Renda Básica:

O Brasil  não deve nada a ninguém quando se trata de política social,
especialmente política de transferência de renda. Isso se deve às várias
experiências,  de  vários  partidos,  em  nível  municipal,  estadual,  e
principalmente com o Bolsa Família, e o Bolsa Escola. Mas o governo
(federal)  se  encastelou,  e  tomou  uma  série  de  decisões  erradas.  Se
tivessem  constituído  um  grupo  aberto  para  técnicos,  especialistas,
academia, não estariam errando tanto. (SHALDERS, 2020, p.126).

Durante todo o desenvolvimento do trabalho profissional, os registros
de atendimentos  foram realizados  em processadores  de  texto  online  com a
garantia  da  proteção  de  dados,  a  fim  de  promover  a  privacidade  e  sigilo
necessários na condução deste processo. Com isso, foi necessário se utilizar de
prontuários  online,  manuseio  de  programas  e  arquivos  em  equipamentos
eletrônicos de computador, em pastas criptografadas com senhas que venham
impedir  que outras pessoas acessem tais  informações sigilosas  adquiridas ao
longo  dos  atendimentos  sociais  realizados  junto  aos  usuários.  Desta  forma,
apenas  foram  disponibilizadas  pastas  de  arquivos  coletivos  e  comuns  que
facilitassem o acesso a dados quantitativos e informações básicas do público
atendido  pela  instituição,  tais  como,  telefones  que  servem como  forma  de
contato da instituição com os usuários. Segundo Veloso (2011, p. 87):

24 Para  consultar  essas  informações,  segue:  https://portal.tcu.gov.br/data/files/2D/A7/DA/
DA/1C5D771082725D77  F18818A8/00_cartilha_acomp_auxilio-emergencial_TCU_v3.pdf.
Acesso em: 9 jun. 2021. 
25 Idem à nota 22.
26 Ver: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52694726. Acesso em: 9 jun. 2021.
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[...]  as  mudanças proporcionadas  pela  tecnologia  da  informação estão
vinculadas à existência de um projeto de trabalho consistente, de uma
equipe competente, crítica e comprometida com os princípios éticos que
norteiam a nossa profissão. Dessa forma, o que a TI promove não é a
substituição  do  assistente  social,  mas  sim  a  sua  transformação  num
profissional mais “rico”, cujas atribuições e competências se amplificam,
enfim, o que a TI proporciona é uma potencialização do seu trabalho.

A  ferramenta  de  comunicação  junto  aos  usuários  trabalhadores
também  foi  bastante  importante  para  o  enriquecimento  dos  processos  de
comunicação  e  articulação  deste  público  de  forma  virtual.  Foi  possível  à
equipe/profissional,  perceber  uma  forma  de  potência  nas  ferramentas  de
comunicação com os usuários (Whatsapp e redes sociais) de forma a utilizá-las
como  ferramentas  de  fortalecimento  das  questões  coletivas  trazidas  pelos
trabalhadores e trabalhadoras, entendendo que estas não têm como superar a
potência organizativa que os instrumentos coletivos construídos na sociedade
(movimentos sociais, partidos políticos, associação de moradores, etc.) possuem
em si. Entretanto, como ressalta Vasconcelos (2015, p. 26), 

[...]  no  processo  dialético  da  contraditória  sociedade  capitalista,  onde
tudo é  atravessado  pela  contradição  capital-trabalho,  não  poderíamos
deixar  de  sinalizar  que,  se  por  um lado,  o  twiter  e  o  whatsapp  não se
revelam  como  instrumentos  que  favoreçam  processos  de  formação
humana,  por outro lado, eles guardam possibilidades de contribuir na
mobilização e organização dos trabalhadores nas suas lutas. (Grifos da
autora).

 
 Diante deste quadro, ressaltamos que a Política de Assistência Social,

neste processo de crise do capital, assim como o seu aprofundamento através
da  pandemia  do  novo  Coronavírus,  exerce  um  papel  de  destaque  neste
contexto, pois,  segundo a professora Aine Fandin Pandolfi em entrevista ao
CRESS do Espírito Santo sobre a socialização dos dados da pesquisa a respeito
do Auxílio Emergencial27, ressalta que:

Em momentos como este, de aumento do desemprego, de aumento da
necessidade  por  benefícios  de  transferência  de  renda,  de
empobrecimento  da  classe  trabalhadora  de  forma  geral,  a  Política  de
Assistência Social deve ter sua demanda aumentada. Neste sentido, seria
fundamental que as equipes de trabalho dessa política dispusessem de
condições  de  trabalho  para  pensar  ações  no  plano  mais  imediato  de

27 Informações e citação extraídas de: http://www.cress-es.org.br/entrevista-assistente-social-e-
professora-de-servico-social-da-ufes-aline-fardinpandolfi-fala-sobre-a-pesquisa-referente-ao-
auxilio-emergencial/. Acesso em: 18 de maio de 2021 .
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demandas da população. Entretanto, essa política é uma das que menos
recurso recebe da esfera federal historicamente e sua execução tem sido
realizada  de  forma  bastante  precária  no  Brasil.  Além disso,  a  função
dessa Política é dar respostas “a quem dela necessita”, mas, haja vista os
dados  que  levantamos  sobre  o  Auxílio  Emergencial,  há  um  número
significativo de trabalhadores/as no Brasil  que sobrevivem de maneira
bastante  precária  e  sequer estavam identificados pelo CadÚnico (41%
dos beneficiários). Esse aspecto reforça que nenhuma política social no
capitalismo periférico brasileiro cumpre na integralidade sua função, isto
porque essas políticas sociais fundamentalmente visam contribuir com a
reprodução da força de trabalho como mercadoria para o capital. Essas
políticas também resultam de disputas entre trabalho e capital dentro da
ordem, tensionando, mas sem ameaçar o status quo. (PANDOLFI, 2020,
p. 1).

Cotidianamente  ressaltamos  ser  complexo  o  desenvolvimento  do
trabalho  no  interior  de  uma  Organização  Não  Governamental  com  a
perspectiva do fortalecimento das Políticas Públicas. Isto porque os princípios
defendidos pelas Organizações Não Governamentais, em sua gênese, buscam
conceder respostas funcionais “[...] ao processo de reformulação do padrão de
respostas às sequelas da ‘questão social’,  propiciado no interior da estratégia
neoliberal de reestruturação do capital.” (MONTAÑO, 2008, p. 15) uma vez
que  transfere  para  o  âmbito  dos  sujeitos  individuais  a  responsabilidade  no
atendimento das demandas geradas pela Questão Social. 

Por  isto,  é  extremamente  importante  o  desenvolvimento  de  um
trabalho  cada  vez  mais  articulado  entre  os  profissionais  dos  equipamentos
públicos de Assistência Social e dos equipamentos privados, na perspectiva de
aprofundar cada vez mais a compreensão de que os espaços das Organizações
Não Governamentais  são  espaços  nos  quais  a  Política  Pública  se  realiza  e,
enquanto  tal,  é  de  direito  o  acesso  dos  trabalhadores  e  trabalhadoras  aos
serviços prestados por estas entidades,  reforçando ainda que são instituições
que são financiadas com verbas advindas do Fundo Público de forma direta
e/ou indireta.

Mas,  um  trabalho  articulado,  não  só  entre  os  profissionais  dos
equipamentos públicos e privados da Política de Assistência Social,  mas dos
serviços e Políticas Públicas em geral, de forma que os usuários que circulam
entre os equipamentos da saúde, da assistência social, da educação, do sistema
sociojurídico etc., que são os mesmos, possam contar com serviços e ações de
qualidade. Como afirma Matos (2020, p. 244):

[...]  faz-se  fundamental  que  nos  articulemos  com  colegas  de  outras
instituições, pois a chamada “rede” está com a rotina e procedimentos
alterados.  É  importante  saber  como  estão  funcionando  as  outras

143



instituições. A articulação, via redes sociais,  também poderá contribuir
para o diálogo coletivo sobre como encarar, nas diferentes dimensões da
nossa  sociabilidade,  as  questões  que  envolvem  a  pandemia,  como  o
medo por exemplo.

Por fim, as necessárias reflexões sobre o direito que o trabalhador tem
ao Auxílio Emergencial, principalmente o fato de ser ele um recurso que pode
contribuir  para  que  permaneça  em  casa  e  proteja  sua  vida,  ficam
impossibilitadas de serem aprofundadas, principalmente através de atendimento
remoto,  no  contexto  de  uma pandemia.  É  diante  disso  que  o  processo  de
atendimento  online  tem seu  foco  maior  na  realização  dos  cadastros  e  nos
prazos estipulados para o acesso aos benefícios. Mas esse não parece ser um
grande  problema  para  a  categoria  dos  assistentes  sociais,  em  situação  de
calamidade pública; o problema é que, no cotidiano da prática, na busca de
identificar  práticas  mediadas  pelo  projeto  profissional,  vários  estudos  têm
revelado  uma  prioridade  de  práticas,  individualizantes  e  individualizadas,
reiterativas, respetivas, burocráticas, nos diferentes espaços sócio-ocupacionais
(VASCONCELOS, 2015), o que se põe como um dos grandes desafios a ser
permanentemente  enfrentado  na  busca  de  práticas  mediadas  pelo  projeto
profissional.  
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Violências e resistências de mulheres do
Serviço Social na ditadura (1964-1985):
percursos metodológicos de pesquisa*

Maria Elaene Rodrigues Alves
Ana Inês Simões Cardoso de Melo

Introdução

Atendendo  o  objetivo  desta  coletânea  em  problematizar  o  Serviço
Social  em  tempos  (ultra)neoliberais,  considera-se  pertinente  contribuir  com
reflexões  sobre  o  processo  de  produção de  conhecimento  na  nossa  área  e
segundo o marco de referência teórica adotado. O que se traz aqui, portanto,
são  contribuições  a  partir  da  construção  e  desenvolvimento  de  pesquisa
específica  de  doutorado  junto  ao  Programa  de  Pós-Graduação  em  Serviço
Social (PPGSS/UERJ), cujo objeto se voltou para as violências e resistências
experimentadas  pelas  mulheres  do  Serviço  Social  no  contexto  ditatorial  de
1964-1985  no  país  (ALVES,  2018).  Se  o  objetivo  deste  artigo  é  o  de
proporcionar  contribuições  relativas  ao  processo  de  produção  de
conhecimento, está, contudo, intimamente articulado ao objeto sob exame e
que  remete  aquele  período  da  ditadura  civil-militar,  permitindo  também
problematizar  os  traços  conservadores  e  autoritários  que,  herdados  de  um
longo passado,  ali  se  impuseram e,  sobretudo,  nos questiona e envolve nos
desafios do presente. 

O processo  de  produção de  conhecimento  é  marcado por  diversos
questionamentos  e  descobertas,  alguns  mais  simples  e  outros  de  maior
complexidade,  mas  todos  com  um  grau  de  importância  e  relevância  para
aproximações à realidade.  No conhecimento do ser social/da vida social (no
campo do  que  se  convencionou chamar  de  Ciências  Sociais  e  Humanas)  a
questão do método se impõe,  sendo importante explicitar  que a perspectiva
teórica adotada é aquela que aposta no projeto de emancipação humana, ou
seja,  naquela  que  se  coloca,  pela  crítica,  no  horizonte  dos  subalternos  e
explorados. Com base nesse entendimento, o materialismo histórico-dialético,
sua  teoria  e  método,  fundamentou  a  pesquisa  que  deu  origem  a  tese  de
doutorado, como compreensão e explicação dinâmica e histórica do real por
meio de um processo de sucessivas aproximações ao objeto em seu movimento
objetivo.
* DOI – 10.29388/978-65-81417-38-3-0-f.149-168
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Este capítulo apresenta, portanto, questões de teoria e método e dos
procedimentos  metodológicos  que  orientaram  e  resultaram  na  tese  de
doutoramento de sua primeira autora, sob orientação da segunda. Pesquisa esta
que se propôs ao estudo das violências e resistências vivenciadas por mulheres
do Serviço  Social  –  estudantes,  docentes  e/ou  assistentes  sociais  –  em sua
inserção no enfrentamento à ditadura civil-militar no Brasil, entre 1964 e 1985
(ALVES, 2018). Destaca-se como hipótese de trabalho, na tese desenvolvida, a
afirmação de que as relações patriarcais podem ser associadas à explicação da
produção e reprodução das relações sociais capitalistas no país, bem como de
que a ditadura civil-militar freou o desenvolvimento teórico-metodológico da
profissão em sua vertente crítica, só expressa e retomada no Brasil a partir de
1979. 

A questão de pesquisa se voltou, assim, para conhecer como se deu a
inserção  das  mulheres  do  Serviço  Social  na  realidade  brasileira  frente  ao
contexto de ditadura civil-militar de 1964-1985, recortando, especificamente, as
violências  sofridas  e  os  processos  de  lutas  e  resistências  experimentados.
Importava conhecer, ainda, como essas mulheres, sendo estudantes, assistentes
sociais  e/ou  docentes,  além  de  contestarem  o  regime  ditatorial  vigente  no
período,  colocaram em questão os  valores estabelecidos acerca  do papel  da
mulher em nossa sociedade e,  sobretudo, na política.  Isto é particularmente
importante, dado o momento político daquele período ditatorial, que marcou o
Brasil durante 21 anos, e do legado conservador do Serviço Social. Tratou-se do
desafio  teórico-empírico  de  identificar  e  explicar,  historicamente,  as
propriedades da ditadura civil-militar e suas contradições a partir da experiência
específica destas mulheres do Serviço Social. 

Com  este  recorte,  foram  sendo  colocadas  as  condições  para  a
formulação  de  questões  de  pesquisa,  reconhecendo  que  construir  perguntas
sobre a realidade é estabelecer relações de aproximação, em busca de possíveis
respostas,  mesmo que sejam parciais,  exigindo do(a)  pesquisador(a)  abertura
frente a um percurso tortuoso, porém instigante, e que deve considerar suas
diferentes  dimensões  e  que  não  são  dadas  de  imediato.  O  conjunto  de
indagações norteadoras da pesquisa se inseriu, portanto, no processo e percurso
de  investigação,  se  orientando  para  novas  inquirições  que  permitissem  se
aproximar do objeto em estudo e procurando (re)conhecer,  naquele período
histórico, a inserção destas mulheres.

Neste  texto,  o  objetivo  é  o  de  contribuir  com  reflexões  sobre  o
processo de produção de conhecimento, considerando as questões de teoria e
método  articuladas  à  escolha  e  delimitação  de  critérios  e  procedimentos
metodológicos  que  conduziram  o  processo  de  investigação  para  a  tese  de
doutorado. Para isso, seu desenvolvimento está estruturado em três tópicos. O
primeiro discorre sobre a necessidade de buscar os fundamentos do fenômeno
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social sob estudo, a partir de um método capaz de propiciar a apreensão do
objeto em suas múltiplas determinações, à luz de sua contextualização histórica
e do referencial teórico apto a enfrentar os desafios postos à problemática. O
segundo tópico aborda, a partir deste caso exemplar de pesquisa, as estratégias
adotadas frente as exigências próprias ao processo de pesquisa qualitativa, isto
é, seus procedimentos,  critérios e recursos metodológicos.  O terceiro tópico
correlaciona o método e o percurso metodológico com alguns dos resultados
centrais  obtidos  na  pesquisa,  demonstrando  que,  por  meio  de  sucessivas
aproximações, o método adotado possibilitou apreender esta realidade, a partir
de  distintas  mediações  necessárias  que  envolvem  os  processos  e  relações
vinculados à problemática de estudo. 

No processo de pesquisa é fundamental que a realidade apareça com o
máximo  da  sua  vivacidade,  identificando  as  relações  e  processos  aí
estabelecidos, por meio da construção do conhecimento acadêmico-científico
(IANNI, 2011). Cabe, portanto, reconhecer que o objeto de estudo não é algo
inerte, pronto e acabado para ser analisado, na medida em que existem várias
determinações que se cruzam nas ações e relações construídas pelos sujeitos
sociais e políticos em sua realidade concreta. 

1. A escolha do método de pesquisa 

Toda investigação se depara com duas ordens de exigências. Uma é a
da  escolha  do  método,  isto  é,  de  um caminho  ou  de  um percurso  para  a
elucidação do real e que “[...] nunca se apresenta como uma simples soma de
técnicas  [...],  mas  sim  como  um percurso  global  do  espírito  que  exige  ser
reinventado para cada trabalho.” (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998, p. 15). A
outra  exigência  é  a  do  uso  de  critérios,  procedimentos  técnicos  e  de
instrumentos  apropriados  que  darão  suporte  ao  método,  viabilizando  o
processo investigativo.  

O método, como um meio consistente de captação da realidade, requer
o emprego do pensamento crítico, para que o pesquisador possa desvendar o
que não é visível aos seus sentidos e descobrir conexões entre teoria e empiria,
para além da forma fenomênica aparente de seu objeto de estudo. Ademais, é
fundamental compreender a dinâmica,  o movimento do real e  isso deve ser
dado, do ponto de vista da pesquisa, a partir da teoria. Compreende-se que,
para  Marx,  “[...]  a  teoria  é  o  movimento  real  do  objeto  transposto  para  o
cérebro  do  pesquisador  –  é  o  real  reproduzido  e  interpretado  no  plano  ideal  (do
pensamento).” (NETTO, 2011, p. 21, grifo do autor). Isso significa dizer que a
teoria  não cria  o objeto;  o conhecimento teórico é,  antes,  a reprodução,  na
consciência  do investigador,  da objetividade do objeto,  de sua “estrutura” e
“dinâmica”. E esta reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito
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que  pesquisa  (que  constitui  propriamente  o  conhecimento  teórico)  será  tão
mais verdadeira quanto mais fiel for o sujeito ao objeto. 

A  partir  dessa  compreensão,  Netto  (2011,  p.  22,  grifo  do  autor)
observa  que  o  objetivo  principal  de  um(a)  pesquisador(a)  deve  ser  o  de
“apreender a essência (ou seja: a estrutura e a dinâmica) do objeto” que estuda.
Se  a  “aparência  fenomênica,  imediata  e  empírica  por  onde  necessariamente
inicia o conhecimento” se constitui em “um nível da realidade e, portanto, [...]
importante e não descartável”, é, contudo, distinta de sua essência, que, cabe
ao(à) pesquisador(a) desvelar. Isto é, “por meio de procedimentos analíticos e
operando a sua síntese, o pesquisador reproduz no plano do pensamento [...] a
essência  do objeto que investigou”.  (NETTO, 2011,  p.  22,  grifo do autor).
Assim sendo,  trata-se  do “[...]  método de pesquisa que  propicia  o  conhecimento
teórico, [e que] partindo da aparência, visa alcançar a essência do objeto [...]” – este que,
fundamentalmente,  tem  “[...]  uma  existência  objetiva,  que  independe  da
consciência do pesquisador.” (NETTO, 2011, p. 22, grifo do autor). 

A historicidade  e  a  lógica  das  contradições  para  a  compreensão  da
totalidade são fundamentais para o método da economia política proposto por
Marx.  Com  este  método,  parte-se  sempre  do  real  e  do  concreto,  que  no
primeiro caminho, seguido pela economia, constitui uma representação caótica
do todo. Através da análise, move-se do concreto idealizado às abstrações até
alcançar as determinações mais simples. A partir daí, movimenta-se no caminho
inverso, onde o concreto é reconstruído pelo pensamento com uma totalidade
rica de determinações e relações diversas. Como afirma Marx (2008, p. 259)
“[...] no primeiro método, a representação plena volatiza-se em determinações
abstratas, no segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do
concreto pelo pensamento.”. 

Nesse sentido, é também importante a advertência de Ianni (2011, p.
397)  quando  observa  que  “A  realidade  é  complexa,  é  heterogênea,  é
contraditória; apresenta diversas facetas, diversas peculiaridades. Se revela sobre
diferentes  partes.”  O(a)  pesquisador(a)  “deve  observar,  deve  examinar  essa
realidade,  o  fato,  o acontecimento que está  em questão [...]”,  a  fim de “[...]
basear a compreensão global, que implica em compreender o fato como um
todo que seja  vivo,  não como um todo que está  dissecado numa anatomia,
numa fotografia, numa sincronia.” (IANNI, 2011, p. 397).

Da mesma forma, Kosik (1976, p. 42) observa acerca do significado da
“[...] compreensão dialética da totalidade [...]”, argumentando que não se trata
apenas de “[...] que as partes se encontram em relação de interna interação e
conexão  entre  si  e  com  o  todo,  mas  também  que  o  todo  não  pode  ser
petrificado na abstração situada por cima das partes, visto que o todo se cria a si
mesmo na interação das partes.” (KOSIK, 1976, p. 42).
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Como observa Netto (2011, p. 44), “O conhecimento teórico é, [...],
para Marx, o conhecimento do concreto, que constitui a realidade, mas que não
se oferece imediatamente ao pensamento: deve ser reproduzido por este e só ‘a
viagem de modo inverso’ permite esta reprodução.”. Se a realidade concreta é
ponto de partida, Netto também nos relembra quanto ao cuidado de Marx em
“[...] distinguir a esfera do ser da esfera do pensamento; o concreto a que chega
o pensamento pelo método [...] ‘cientificamente exato’ (o ‘concreto pensado’) é
um  produto  do  pensamento  que  realiza  ‘a  viagem  de  modo  inverso’.”
(NETTO, 2011, p. 44). E, de forma complementar, Netto relembra que “[…]
Marx não hesita em qualificar este método como aquele ‘que consiste em se
elevar do abstrato ao concreto’, ‘único modo’ pelo qual ‘o cérebro pensante’ ‘se
apropria do mundo’.” (NETTO, 2011, p. 45).

Nessa  perspectiva,  é  possível  considerar  que o ponto  de  partida  da
intuição  e  da  representação,  que  possibilitou  a  aproximação  ao  objeto  de
estudo,  encontra-se  na  convergência  das  experiências  de  cunho  acadêmico,
profissional e político da primeira autora junto à temática da violência contra a
mulher. O vínculo com a bandeira de luta das mulheres, ou seja, do feminismo
–  como  movimento  social  emancipatório  que  se  propõe  a  superação  da
dominação/exploração  hetero-patriarcal,  racista  e  capitalista,  pautando  a
igualdade  e  a  liberdade  para  mulheres  –,  esteve,  portanto,  relacionado  ao
interesse em realizar esta pesquisa e constituiu,  por assim dizer, o ponto de
inflexão inicial. Assim, o método utilizado para apreensão e sistematização do
real está diretamente ligado ao perfilamento teórico-político da pesquisadora,
intrínseco ao compromisso com o objetivo de  conhecimento  que procurou
apreender  o  movimento  real  do  objeto  proposto,  permeado  por  processos
históricos e determinações econômico-políticos e socioculturais.

As relações sociais associadas a este objeto de estudo expressam, assim,
clivagens importantes e pertinentes, em que as relações patriarcais e raciais se
somam  àquelas  das  classes  sociais  –  a  rigor,  fundantes  do  ordenamento
capitalista. Ou seja, apreender a ditadura civil-militar no Brasil exige inscrever
este processo particular (e as singularidades do posicionamento e alinhamento
de  mulheres  de  uma  profissão  no  seio  das  resistências  políticas  frente  às
múltiplas  violências  do  Estado  ditatorial),  em  uma  totalidade  carregada  de
contradições, que é a formação social brasileira nos marcos do ordenamento
monopólico  no  país,  marcado,  também,  pelo  racismo  e  pelo  machismo,
tomados  para  estudo  circunscrito  dos  anos  de  1964-1985.  Ao  abordar  a
experiência de mulheres do Serviço Social no contexto da ditadura civil-militar,
é  necessária  a  escolha  teórico-metodológica  e  sua  expressão  no  universo
categorial utilizado para explicar a inserção da mulher neste processo. 
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Nesse sentido, foram demarcados como objetivos centrais do processo
investigativo:  analisar  a  inserção  de  mulheres  estudantes,  assistentes  sociais
e/ou  docentes  do  Serviço  Social  no  processo  de  lutas  e  de  estratégias  de
resistência à ditadura civil-militar brasileira no período de 1964 a 1985; bem
como o de conhecer e explicitar as várias formas de violência experimentadas.
Já  especificamente,  a  pesquisa  objetivou  identificar  as  mulheres  do  Serviço
Social que sofreram violências – torturas em todas as suas formas, sejam elas
psicológica,  física  e/ou  sexual;  verificar  e  conhecer  quais  as  estratégias  de
resistências  utilizadas  no  enfrentamento à ditadura  civil-militar  brasileira  e  a
relação  com o Serviço  Social;  e  explicar  este  processo  de  resistências  e  de
violências por elas experimentado.

Partindo da realidade social desse período histórico tratava-se de captar
as  múltiplas  determinações  das  relações  da  sociedade  capitalista  em  um
contexto de ditadura civil-militar,  articulando e identificando suas mediações
com  as  relações  patriarcais  de  gênero,  a  fim  de  abordar  as  violências  e
resistências  experimentadas  pelas  mulheres  do  Serviço  Social.  Categorias
essenciais ao método utilizado foram as de totalidade, contradição e mediação,
bem como, ao abordar este objeto a ser capturado pelo pensamento, a fim de
apreender  sua  estrutura  e  dinâmica,  exigiu  relacionar  as  categorias  de
particularidade e singularidade frente a universalidade do modo de produção
capitalista,  isto  é,  especificamente,  nos  marcos  da  ordem  monopólica  e  na
formação social brasileira. E, nesse sentido,  as relações patriarcais de gênero
também  constituíram  mediação  essencial  para  apreender  a  especificidade
particular do capitalismo no Brasil1.

No  que  tange  às  escolhas  propriamente  ditas  frente  ao  objeto  de
estudo,  procurou-se  captá-lo  em seu  conjunto,  por  se  tratar  da  experiência
social e política de mulheres estudantes, assistentes sociais e/ou docentes que
vivenciaram  as  agruras  do  cotidiano  das  repressões  e  violações  de  direitos
humanos  na  ditadura  civil-militar.  De  acordo  com  Netto  (2011),  no
materialismo  histórico-dialético,  a  teoria  é  uma  modalidade  especial  de
conhecimento do objeto que busca compreender a estrutura dinâmica de sua
existência real efetiva. 

Trata-se, ainda, de um método que, por suas características dinâmicas e
relacionais, foge do padrão linear e predeterminado de aproximação à realidade,
visto que por esta é, também, moldado e incorpora o seu movimento, cabendo
apreender o movimento objetivo do objeto sob estudo em sua processualidade.
Com isso, o contexto da ditadura civil-militar foi tratado, metodologicamente,

1 Evidentemente,  o  seriam também as  relações  raciais,  considerando a  realidade  do passado
escravista no país; no entanto, nesta pesquisa, não se objetivou responder a esta mediação da
particularidade histórica da formação social brasileira, reconhecendo, contudo, sua importância
em possíveis estudos futuros.  
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como um processo ambíguo e contraditório. Isto porque, ele homogeneíza a
sua  lógica  estrutural,  mas,  ao  mesmo  tempo,  cria  e  recria  diferenciações  e
tensões históricas.

Como  expresso  anteriormente,  na  perspectiva  teórico-metodológica
adotada, se o objeto violências e resistências de mulheres do Serviço Social na
ditadura civil-militar de 1964-1985 se revela em sua forma fenomênica como
concreto,  para ser  apreendido necessitou ser  identificado em sua estrutura e
dinâmica. Todavia, tal não se deu a partir  de conceitos pré-estabelecidos, da
idealização  de  que  o  conceito  pudesse  criar  o  objeto,  tendo  em  vista  sua
existência  em  si,  objetiva.  Isto  porque  se  “A  totalidade  concreta  como
totalidade de pensamento, como um concreto de pensamento, é de fato um
produto do pensar, do conceituar [...]” (MARX, 2008, p. 259), é no modo da
exposição  que  se  torna  possível  expressar  este  todo  concreto,  a  partir  do
pensamento, reconstruindo o processo global em suas relações, contradições e
mediações.  Se  o  processo  de  pensamento  tem sua  trajetória  própria,  é  no
concreto  real  que  está  sua  condição  de  possibilidade,  pois,  o  objeto,  assim
revelado pelo  conhecimento  teórico-científico,  “[...]  de  forma  alguma  é  um
produto do conceito que pensa fora e acima da intuição e da representação, e
gera  a  si  próprio,  sendo  antes  produto  da  elaboração  da  intuição  e  da
representação em conceitos.” (MARX, 2008, p. 259). 

Seguindo a orientação metodológica presente no Posfácio à segunda
edição alemã do volume 1 de  O Capital,  cabe relembrar, portanto, a distinção
entre  os  modos  de  investigação  e  de  exposição.  Assim,  no  modo  de
investigação, trata-se “[...] de se apropriar da matéria [Stoff] em seus detalhes,
analisar  suas  diferentes  formas  de  desenvolvimento  e  rastrear  seu  nexo
interno.”  (MARX,  2013,  p.  78).  Isto  é,  responder  às  questões  de  pesquisa,
investigar  e identificar particularidades e singularidades do objeto de estudo,
reconhecer  suas  contradições  e  mediações,  a  fim de  revelar  sua  estrutura  e
dinâmica,  para  poder  “[...]  expor  adequadamente  [seu]  movimento  real.”
(MARX, 2013,  p.  78).  Como complementa  Marx,  “Se  isso é realizado com
sucesso, e se a vida da matéria é agora refletida idealmente, o observador pode
ter a impressão de se encontrar diante de uma construção a priori.” (MARX,
2013, p. 78).

A partir dessa orientação se tornou possível partir do nível mais geral e
abstrato, com o intuito de revelar a interface das relações patriarcais  com o
contexto  da  ditadura  civil-militar  de  1964-1985,  nas  particularidades  da
formação social  brasileira  e  do desenvolvimento do capitalismo entre  nós e
como se vinculam, nesse processo. Isto é, as diferentes formas de violências
que  as  mulheres  do  Serviço  Social  –  estudantes,  docentes  e/ou  assistentes
sociais – experimentaram e viveram sob a ditadura brasileira, bem como suas
lutas e resistências. 
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Expostos alguns dos fundamentos da teoria e método que orientaram a
pesquisa, cabe retomar, agora, como se constituiu a trajetória de pesquisa. Isto
porque, como mencionado no início deste tópico, não menos importantes são
também os procedimentos metodológicos, os critérios, técnicas e instrumentos
que permitiram e viabilizaram a realização da pesquisa.

2. Percursos metodológicos da pesquisa 

Para a realização deste estudo qualitativo e de natureza exploratória se
recorreu,  além da revisão teórico-bibliográfica e de pesquisa documental,  ao
trabalho de campo envolvendo entrevistas com 10 (dez) mulheres do Serviço
Social  que  estiveram  inseridas,  como  estudantes,  assistentes  sociais  e/ou
docentes,  nas  lutas  e  resistências  daquele  período,  bem  como  sofreram
diferentes tipos de violência nesse processo.2 

No que se refere aos procedimentos metodológicos, observa-se que as
questões  suscitadas  pela  pesquisa  conduziram  à  opção  pela  realização  da
“triangulação dos dados”, através da pesquisa de cunho teórico-bibliográfico,
documental  e  de  entrevistas.  Segundo  Minayo  (2010),  este  trabalho  de
triangulação é importante na realização de pesquisas quantitativas e qualitativas.
Ele favorece, na opinião da autora, a análise do “[...] contexto, da história, das
relações, das representações [...], visão de vários informantes e o emprego de
uma variedade de técnicas de coleta de dados que acompanha o trabalho de
investigação.” (MINAYO, 2010, p. 28-29).

Na pesquisa e revisão teórico-bibliográfica foram pesquisados índices
remissivos  em literatura  especializada;  referências  ao  tema  em monografias,
dissertações  e  teses,  bem  como  em  artigos  e  livros,  documentos  oficiais
(nacionais) de escopo abrangente e localizado; relatórios de pesquisas realizadas
com  finalidades  políticas  e  acadêmicas;  matérias  divulgadas  em  veículos
científicos de circulação periódica; entrevistas publicadas, pronunciamentos e
editoriais  de  autoria  de  especialistas,  veiculados por  órgãos de  comunicação
acadêmica e de massa; ordenamentos legais; matérias abalizadas disponíveis na
internet.  Isso  demandou,  naturalmente,  exaustiva  pesquisa  e  revisão
bibliográfica,  por  meio  das  quais  foram  obtidos  dados  e  informações
secundárias ou indiretas, mas que muito contribuíram para o estudo.

Para a pesquisa documental  foram consultadas fontes diversas, desde
aquelas já publicadas até a consulta e análise de registros do Sistema Nacional
de  Informações  (SNI),  disponíveis  no  Arquivo  Nacional,  no  Centro  de
Referência das Lutas Políticas no Brasil, denominado “Memórias Reveladas”.

2 O projeto desta pesquisa foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (CEP/UERJ), sob registro no. CAAE: 55619716.6.0000.5282, tendo
obtido parecer favorável sob no. 1.657.943. 
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Foram realizadas visitas semanais ao Arquivo Nacional,  durante três meses3,
para consulta ao acervo do Serviço Nacional de Informações (SNI),  que foi
criado, naquele período ditatorial, com o objetivo de supervisionar e coordenar
as atividades de informações e contrainformações no Brasil e exterior4. 

Esta aproximação às fontes documentais  foi  importante como parte
dos passos iniciais para a pesquisa. Elas propiciaram informações importantes e
pertinentes  que,  bem  integradas  ao  longo  da  investigação,  permitiram  uma
primeira  contextualização,  auxiliando,  ainda,  na  preparação  da  pesquisa  de
campo  e  contribuindo  na  identificação  de  possíveis  informantes  para  a
realização  de  entrevistas.  Na  pesquisa  de  campo,  a  técnica  de  investigação
utilizada foi a entrevista em profundidade, com a coleta de depoimentos orais.
Estas  entrevistas  foram  realizadas  tendo  por  referência  um  roteiro
semiestruturado,  orientador  das  questões  e  pontos  de  interesse  a  serem
abordados. Esta técnica permitiu que fossem recolhidos os relatos orais, a partir
de  depoimentos  sobre  as  trajetórias  de  vida  das  mulheres  entrevistadas,
especialmente  em suas  relações  com o contexto  sócio-histórico brasileiro  e,
especificamente, no que se refere ao período da ditadura civil-militar de 1964-
1985. 

Considerada  um  instrumento  fundamental  na  produção  de
conhecimento,  via  pesquisa  de  campo,  a  entrevista  temática  com  roteiro
semiestruturado,  segundo Triviños  (1987),  corresponde  àquela  que  parte  de
certos questionamentos básicos apoiados em teorias e nas hipóteses de trabalho
para a pesquisa e oferecem amplo campo de interrogações. Novos pressupostos
e/ou  hipóteses  podem,  assim,  surgir  em  articulação  com  as  respostas  do
informante. Este último, por sua vez, “[...] seguindo espontaneamente a linha
de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado
pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa.”.
(TRIVIÑOS, 1987, p. 146). Nesse sentido, a entrevista individual realizada na
pesquisa  de  campo  teve  o  objetivo  de  captar  os  depoimentos  orais  das
assistentes sociais sobre as violências e resistências vivenciadas no contexto de
ditadura civil-militar brasileira, no período de 1964-1985. 

3 Teve-se acesso, na ocasião, à Plataforma D-Space,  onde está arquivada a documentação do
Serviço Nacional de Informações (SNI), sob forma digitalizada. O D-Space é um software que
reúne metadados e representantes digitais dos documentos que integram os acervos da ditadura
civil-militar, o que facilita o acesso à informação produzida no período, a partir da pesquisa ao
conteúdo indexado no banco de dados. 
4 BRASIL. Lei nº 4.341, em 13 de junho de 1964, sob o regime ditatorial (BRASIL, 1964). Cf.
BRASIL. Lei no. 4.341, de 13 de junho de 1964. Cria o Serviço Nacional de Informações. Diá-
rio  Oficial  da  União,  Brasília,  15  jun.  1964.  Disponível  em:  http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l4341.htm. Acesso em: 08 jun. 2021.
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De acordo com Haguette (1992, p. 86), a entrevista pode ser definida
como um “[...]  processo de interação social entre duas pessoas na qual uma
delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte
do outro, o entrevistado.”. A entrevista, como técnica de coleta de dados sobre
um  determinado  tema  científico  na  pesquisa  social,  é,  sem  dúvida,  muito
utilizada no trabalho de campo. Todavia, no caso específico desta investigação,
a entrevista foi empregada não só por se tratar de uma técnica muito usual em
pesquisas  de  caráter  qualitativo,  mas,  ainda,  por  possibilitar  dar  voz a estas
mulheres. 

Tornou-se possível, assim, resgatar e publicizar seu legado, sendo que
este interessa não apenas ao Serviço Social, mas ao conjunto da sociedade brasi-
leira. É, dessa forma, um instrumento que contribui para o resgate da memória,
a partir de depoimentos orais dos próprios sujeitos sobre o objeto em questão –
nesta pesquisa, especificamente, os de mulheres do Serviço Social, que foram
protagonistas de lutas e resistências e que sofreram as violências por parte do
Estado brasileiro, no período estudado. Por isso, as entrevistas, também com-
preendidas como uma “[...] conversa com finalidade [...]” (MINAYO, 1999, p.
65), constituíram um momento extremamente enriquecedor da pesquisa. Elas
permitiram aprofundar questões e/ou suscitaram novas perspectivas. Além das
informações apresentadas pelos sujeitos da pesquisa, foram registradas também
observações e situações identificadas, pela própria pesquisadora, durante todo o
trabalho de campo. 

Considerando  o  escopo  do  estudo,  os  sujeitos  da  pesquisa  foram
identificados  e  selecionados  a  partir  dos  seguintes  critérios  de  inclusão:
mulheres que, no período de 1964 a 1985, estiveram inseridas como assistentes
sociais, estudantes, e/ou docentes de Serviço Social, nas lutas e enfrentamentos
à  ditadura  de  1964-1985  no  Brasil,  e  que  sofreram  diferentes  formas  de
violência  e  violações de direitos e que assim se autodeclararam. A partir  da
pesquisa realizada junto aos documentos do SNI, conforme mencionado, foi
possível identificar algumas delas, além de outras já conhecidas no âmbito da
profissão,  bem como apreender  elementos  sobre  os  movimentos  dos  quais
participaram e suas formas de inserção. 

O trabalho de campo teve início já com um mapeamento prévio do
contexto de inserção das mulheres do Serviço Social naquele período histórico.
Através desse processo, foi possível delimitar o universo a ser pesquisado, ou
seja, o grupo de mulheres que retratasse efetivamente o fenômeno em estudo,
expressando-o como “[...] totalidade em suas múltiplas dimensões.” (MINAYO,
1999, p. 102). Para chegar, porém, a esse grupo de pesquisa, representativo da
questão que se queria investigar, esse processo foi também articulado com a
técnica  de  identificação  de  informantes  conhecida  como  “bola  de  neve”
(Snowball)", através da qual começamos com uma entrevistada que, por sua vez,
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apresenta  outros(as)  informantes  passíveis  de  serem entrevistados(as),  desde
que detenham os atributos segundo os critérios adotados e que se mencionou
anteriormente (MANGABEIRA, 1993). 

Outro procedimento adotado foi o de uma amostra não-probabilística,
cuja  delimitação é dada pela  saturação das respostas  em relação a conceitos
e/ou categorias centrais ao objeto de pesquisa. (FONTANELLA et al, 2008).
Dessa  forma.  não  há  a  definição  e  escolha  previamente  deliberadas  dos(as)
entrevistadas,  reconhecendo que,  na  pesquisa  qualitativa,  este  recorte  não  é
fundamentado  em  critérios  numéricos,  como  o  previsto  para  pesquisas
quantitativas e que operam com definições estatísticas.  Concordando com a
argumentação de Minayo (1999),  cabe relembrar que a amostra, na pesquisa
qualitativa, deve ser capaz de expressar, de modo amplo, o objeto de pesquisa,
abrangendo suas múltiplas dimensões. Logo, em suas palavras, “[...] o número
de pessoas é menos importante do que a teimosia de enxergar a questão sob
várias perspectivas, pontos de vista e de observação." (MINAYO, 1999, p. 103).

Como  técnica  para  análise  do  material  recolhido,  recorreu-se,  para
sistematização e tratamento dos dados obtidos, à análise de conteúdo (AC), por
se entender que essa técnica permitia  a sistematização do conhecimento,  de
modo articulado ao  objetivo  deste  estudo.  Para  tanto,  procurou-se  cumprir
todas  as  fases  deste  procedimento,  quais  sejam:  a  pré-análise,  a  análise  do
material  e  o  tratamento  dos  resultados,  a  inferência  e  a  interpretação.
Trabalhou-se,  ainda,  no  processo  de  classificação  e  sistematização,  com  a
análise temática e/ou categorial, tanto para o tratamento do material colhido
nas entrevistas, quanto para aquele reunido através das fontes documentais, que
constituíram, dessa forma, o  corpus da pesquisa.  (MINAYO, 1999; GOMES,
1994; FRANCO, 2008).

Levar em conta a advertência quanto a não se deixar submergir pelos
procedimentos metodológicos, suas técnicas e instrumentos foi um importante
guia em todo o processo investigativo, reconhecendo-se os diferentes achados e
descobertas, próprios aos percursos necessários à pesquisa acadêmico-científica.
Dessa forma, no processo de interpretação e análise, sucessivas aproximações
foram  feitas  aos  materiais,  tanto  àqueles  provenientes  do  campo  empírico
quanto do processo de elaboração teórica. Nesse sentido, destaca-se o risco da
submissão  acrítica  aos  recursos  técnicos  e  instrumentais,  que  poderiam
interferir no processo, reconhecendo que “A ciência se volta para a realidade.
As técnicas que ela utiliza não servem dela (pelo menos não o deveriam!), mas
servem a ela, dentro de esquemas teóricos e metodológicos específicos e em
relação  a  realidades  específicas.”  (CARDOSO,  1971,  p.  19).  E,  sobretudo,
“Sendo sempre limitado, parcial, o conhecimento é necessariamente menos rico
e complexo do que a realidade a que se refere [...]”. (CARDOSO, 1971, p. 4),
sendo  importante  apresentar,  como  último  tópico  deste  texto,  alguns  dos
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resultados mais centrais alcançados, procurando evidenciar suas relações com
os percursos metodológicos trilhados.

3.  Os  percursos  metodológicos  e  alguns  resultados
centrais da pesquisa

O objetivo  deste  capítulo  se  voltou  especificamente  para  contribuir
com  reflexões  sobre  a  adoção  de  percursos  metodológicos  de  pesquisa,
procurando  integrar  tanto  elementos  essenciais  da  teoria  e  método  que
sustentaram  a  fundamentação  do  estudo,  quanto  os  procedimentos
metodológicos em seus critérios, instrumentos e técnicas em uma abordagem
qualitativa da pesquisa social.  Deve se advertir, de antemão, que, ao abordar a
experiência de mulheres do Serviço Social no contexto da ditadura civil-militar
de  1964-1985,  ficou  patente  a  pertinência  destes  percursos  metodológicos.
Destaca-se, especialmente, o processo de triangulação das informações, a partir
da  revisão  teórico-bibliográfica,  pesquisa  documental  e  das  entrevistas
realizadas. 

Formulações teóricas clássicas expressam o a ditadura de 1964-1985
como processos contrarrevolucionários que se desenvolvem preventivamente,
constituindo uma autocracia burguesa, na perspectiva desenvolvida por Flores-
tan Fernandes (2006). Articula-se uma reação conservadora tanto ao avanço de
lutas e organização de trabalhadores urbanos e rurais, quanto frente ao Estado
de direito e ao processo democrático, com as parcas conquistas advindas do pe-
ríodo anterior. Em relação ao plano externo, verifica-se a adesão aos interesses
e projeto do grande capital nos marcos da Guerra Fria – não tão simplesmente,
Ianni (1981) frisa este aspecto, com o próprio título de sua obra clássica “A di-
tadura do grande capital”. Ambos os autores convergem em suas análises ao
considerar a natureza e os interesses de classe, tendo em vista o exercício políti-
co pela elite do grande capital e de uma burocracia autoritária articulados ao ca-
pital nacional e internacional. Também se destaca, nestas análises teóricas, a re-
pressão as classes populares e aos seus projetos e o projeto do grande capital no
contexto daquele ciclo econômico-político à escala mundial.

Consoante  a  essas  formulações  teóricas,  quando  hoje  se  olha  o
passado,  e  este  é  reconhecido  em  sua  relevância,  fica  claro  o  avanço  da
investigação  científica  quanto  à  abordagem do  significado histórico  daquele
golpe  de  1964,  sendo  que  Netto  (2014,  p.  74),  entre  outros  autores,  vem
destacando sua especificidade e maior precisão não como “[...] puramente um
golpe militar [...]”, mas como “um golpe civil-militar”. O regime ditatorial que
se  seguiu  ao  golpe  civil-militar,  no  período  entre  1964-1985,  “[...]  com  a
instrumentalização das Forças Armadas pelo grande capital e pelo latifúndio,
configurou  a  solução  que,  para  a  crise  do  capitalismo  no  Brasil  à  época,
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interessava  aos  maiores  empresários  e  banqueiros,  aos  latifundiários  e  às
empresas estrangeiras.” (NETTO, 2014, p. 74). Dessa forma, observa-se que
um dos elementos que expressam o desenvolvimento em termos de uma análise
mais precisa do que estava em jogo naquele cenário político e econômico é o
reconhecimento de que aquele momento não se caracterizou exclusivamente
como um golpe militar. Isso significa que a ação dos militares, não constituiu
em um ato isolado, mas encontrava-se respaldada em amplos setores da burguesia
brasileira: grandes empresários, a oligarquia financeira, grandes jornais que representavam os
interesses  do capital  nacional e internacional,  além de organizações que atuaram, durante
anos, preparando a derrocada do governo legítimo.

Em  termos  da  fundamentação  teórica  e  de  análises  acadêmico-
bibliográficas foi possível recorrer a essas análises clássicas, bem como aquelas
mais recentes, procurando articular o universo temático e categorial da tese a
essas determinações estruturais do capitalismo em seus vínculos com o regime
ditatorial instaurado no país. E, nessa perspectiva, foi central sua articulação,
também, às especificidades particulares da formação social brasileira no que se
refere a seu passado colonial, à conformação de uma autocracia burguesa e de
suas relações com a violência, especialmente aquela provinda do Estado.

De  fato,  quando  escrevemos  hoje  este  capítulo,  para  além  da  tese
defendida  em 2018 – quando já  se  anunciavam traços  de  reavivamento  do
conservadorismo –, é possível identificar a impregnação do caráter autoritário e
conservador  da  sociedade  brasileira  aos  interesses  de  classe,  articulando  a
burguesia nacional e internacional. A primeira associada à dependência externa
e  a  desigualdade  do  desenvolvimento  interno  em  sua  vergonhosa
subalternidade nessa aliança, expressa em especial devoção à relação de mando
e obediência, alimentada pela apropriação privada da coisa pública mediante a
captura do Estado nacional para fins privados. Processos esses que resgatam a
história da sociedade brasileira e,  especialmente, do período ditatorial,  e cuja
“dialética presente-passado” precisa ser também apreendida. Se esta questão já
era presente e necessária na tese desenvolvida, certamente o é mais agora ainda,
sendo pertinente relembrar a afirmação de Ianni (2011, p. 400), ao observar que
“[...] há passados que são determinantes, que são constitutivos. E, há passados
que ficaram irrelevantes. [...] Nesse sentido, a dialética presente-passado não é
exatamente  a  mesma.  Ao  contrário,  ela  pode  ser  muito  diferenciada.”  e,
portanto, vem nos inquerir quanto aos desafios do presente. 

Os percursos da pesquisa resultaram, portanto, desta articulação entre
proposições  e  formulações  clássicas  do  marxismo  e  aquelas  mais  recentes,
sobre a formação social brasileira e a ditadura civil-militar de 1964-1985, a partir
da  revisão  teórico-bibliográfica.  Acrescenta-se,  ainda,  a  mediação  realizada
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através do conceito de relações patriarcais de gênero (SAFIOTTI, 2004)5, sendo
que  esta opção  parte  de  uma  concepção  política  e  teórica  no  sentido  de
compreender e  explicar  o processo de  exploração e dominação articulado à
sociedade capitalista, na formação social brasileira. A contribuição da autora é
importante ao considerar as relações patriarcais de gênero, classe e raça/etnia
como constitutivas de um sistema de dominação e exploração das mulheres,
que se configura em opressão. Entende-se, portanto, que a imbricação entre
estes três elementos é essencial para a análise proposta, a fim de compreender o
objeto de estudo. 

Na  identificação  dos  elementos  constitutivos  que  estruturavam  e
conferiam o movimento do objeto de pesquisa em sua dinâmica, também foi
importante,  cotejar  informações  a  partir  de  dados  provenientes  de  pesquisa
documental  sobre  aquele  período  ditatorial.  A  pertinência  da  pesquisa
documental se deu, ainda, na perspectiva de apreensão dos processos históricos
e,  especialmente,  quando voltados a  identificação de seus sujeitos  e de suas
ações.  Tal  abordagem  permitiu  identificar  tanto  os  processos  de  violências
experimentadas, especialmente pelas mulheres do Serviço Social como sujeitos
que sofreram a repressão do Estado ditatorial, quanto de suas ações e lutas na
resistência  ao  regime.  A  pesquisa  documental  permitiu,  ainda,  organizar  o
trabalho de campo com as entrevistas, sugerindo elementos para a conformação
do grupo de pesquisa, na identificação das informantes que seriam buscadas
para os depoimentos orais. Dessa forma, pelos conteúdos presentes nas fontes
documentais,  pelos depoimentos orais  e  pela  revisão teórico-bibliográfica, se
tornou possível triangular informações pertinentes.

As entrevistas foram essenciais ao percurso da pesquisa, sendo um dos
objetivos centrais o de reconhecer e dar voz, através de seus depoimentos orais
concedidos à pesquisa, ao relato da mulher, militante política: suas experiências,
projetos, medos, aprendizados, recordações e respostas à situação extrema que
foi vivenciada em suas lutas e resistências, que convergiam para a construção de
uma outra sociedade. Interessante notar, em termos das violências e resistências
experimentadas,  as  informações  provenientes  tanto  das  fontes  documentais
quanto de seus depoimentos frente a mediação essencial à hipótese de trabalho
da pesquisa – as relações patriarcais de gênero –, tornando possível fazer um
contraponto com questões vinculadas à violência e à participação política das
mulheres, em sua multiplicidade de lutas e resistências nos movimentos e/ou
nas distintas organizações políticas e partidárias da época. 

5 Heleieth Saffioti argumenta sobre a utilização dos dois conceitos, considerando que, de modo
geral, gênero pode significar relações igualitárias entre homens e mulheres, sendo mais amplo e
genérico, e, ao contrário, patriarcado trata, necessariamente, da relação de dominação material e
simbólica dos homens sobre as mulheres, sendo mais específico e que qualifica, historicamente, o
primeiro (SAFFIOTI, 2004).
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No que se refere às violências experimentadas, deve ser ressaltado que
quando presas  sofriam não apenas  com a  tortura,  mas também pela  forma
como  essa  se  especificava  para  as  mulheres,  inclusive  entre  aquelas  que
constituíram o grupo de pesquisa. Presente nos depoimentos orais colhidos, nas
fontes documentais pesquisadas e/ou na produção teórico-bibliográfica, estas
informações  puderam,  por  vezes,  ser  também  trianguladas.  As  mulheres
relataram, em exemplos relacionados à tortura em sua expressão específica, os
abusos sexuais, a exposição de seus corpos, os choques em suas partes íntimas
e,  ainda,  que  foram  violentadas  e/ou  estupradas,  entre  outros.  As  fontes
primárias e secundárias permitiram, portanto, cotejar as informações e afirmar
sobre esta forma própria pela qual os torturadores usavam a questão da mulher
e do feminino também ameaçando familiares e filhos pequenos – crianças – em
sessões de torturas: “Registra-se que a violência, seja essa física, moral, sexual,
psíquica, institucional e/ou de outra natureza, se instaurou no cotidiano dessas
mulheres,  obrigando-as  a  vivenciarem sofrimentos,  humilhações,  negações  e
mortes.” (ALVES, 2018, p. 104).

Quanto as lutas e resistências, deve ser afirmado que estas mulheres
ousaram emergir no espaço público, político e, por excelência, masculino, seja
nas distintas organizações, inclusive clandestinas, nos movimentos sociais e/ou
nos partidos políticos existentes à época da ditadura civil-militar. Também, em
seus  depoimentos,  foi  possível  corroborar  a  permanência  e  consequência
resultante  daquele  engajamento pela  continuidade de suas trajetórias e  pelas
posições ocupadas no trabalho e na vida política posterior e, na maioria dos
casos, ainda hoje. Suas trajetórias evidenciam suas convicções políticas, as lutas
e objetivos perseguidos de uma sociedade mais justa  e  igualitária,  ainda que
frente a marcas físicas e mentais que as torturas deixaram em seus corpos. 

É possível reconhecer diferentes formas e frentes de lutas e resistências
nas trajetórias dessas mulheres, sejam elas de forma direta ou indireta. De um
lado, junto a outras mulheres – mesmo que não inseridas diretamente nas lutas
e/ou que não tenham sofrido violências diretas durante a ditadura civil-militar –
as estudantes, docentes e/ou assistentes sociais, muitas vezes, se engajaram em
lutas relacionadas aos laços afetivos, no apoio a familiares (maridos e/ou filhos
e parentes diversos) e amigos. Uma segunda frente de lutas foi aquela específica
de militantes, que atuaram em partidos,  entidades,  movimentos sociais  e/ou
organizações,  inclusive  clandestinas.  Uma  terceira  forma  foi  aquela  da
resistência  às  torturas  e  na  transformação  de  seus  corpos  em  campos  de
batalhas e, finalmente, também pelas perseguições que sofreram com exílio, a
clandestinidade e/ou após a prisão, inclusive, no período pós-ditatorial em sua
inserção na vida pessoal, profissional e política. Destaca-se, aqui, especialmente,
a  continuidade  e  persistência  nas  lutas  diversas  pela  democratização  da
sociedade  brasileira  e,  especificamente,  na  categoria  ocupacional  do  Serviço

163



Social,  seja na pesquisa,  na docência, no exercício profissional  e/ou na vida
política do país.

Em todas essas situações, as mulheres do Serviço Social – que foram
objeto  desta  pesquisa  e  sujeitos  de  seu  tempo  –  demonstraram  grande
capacidade de  resistir,  como genuínas  representantes  daquela  geração,  ao se
inserir  nas  lutas  sociais  em defesa  da  liberdade,  da  justiça  social  e  de  uma
sociedade democrática. Além disso, vários preconceitos foram experimentados
por serem mulheres e por estarem em espaços políticos historicamente negados
a esse segmento social.  Estudar a história  dessas mulheres significa também
uma tentativa de ruptura com o passado arcaico da sociedade brasileira que
atribui papel secundário à mulher na política, ou mesmo lhe nega o direito de
participação  no  espaço  público.  Essa  cultura  patriarcal  e  machista  também
marca a história do Serviço Social e sua origem conservadora. Essas mulheres
ousaram  ocupar  o  espaço  político  e  público,  naquele  período  histórico  da
ditadura civil-militar de 1964-1985, numa perspectiva bastante distinta daquela
das precursoras, bem como de outras que também integravam a profissão à
época, em diferentes formas de resistências. 

Considerações Finais

Este capítulo se propôs a contribuir com reflexões sobre os percursos
metodológicos da pesquisa sobre as violências e resistências das mulheres do
Serviço Social na ditadura civil-militar brasileira de 1964-1985, procurando re-
velar distintos aspectos desse processo. Como se procurou demonstrar aqui, fo-
ram apresentados desde as aproximações iniciais ao objeto de estudo, as esco-
lhas teóricas e de método e, a partir de alguns dos resultados desta pesquisa, os
percursos metodológicos desenvolvidos. Procurando suscitar reflexões sobre o
processo de pesquisa social, é evidenciada a pertinência dos percursos metodo-
lógicos adotados, a partir da triangulação de dados, através do método e da fun-
damentação teórica,  como também dos instrumentos,  critérios  e técnicas de
pesquisa. Também advertimos que nos limitamos a apresentar alguns dos resul-
tados mais significativos e que permitissem evidenciar os percursos metodológi-
cos e não tanto a pesquisa como um todo e que é objeto da tese.6

6 Recorda-se aqui que, neste capítulo, apresentamos o desenvolvimento da teoria e método, bem
como dos procedimentos metodológicos, a partir de um trabalho de pesquisa, a fim de contribuir
com reflexões e problematização do processo de produção do conhecimento. Quando realizamos
a revisão final deste texto, coincidentemente, está sendo publicado o livro que resultou da tese de
doutorado (ALVES, 2022) e no qual é apresentada a pesquisa como um todo, exceto o capítulo
primeiro daquela tese, cujo conteúdo aqui se expõe, de forma revista e revisada, pelas autoras
deste texto. 

164



Assim,  por  meio  das  sucessivas  idas  e  vindas,  da  singularidade  à
universalidade,  e  tendo  por  referência  o  acúmulo  de  conhecimento
proporcionado pela pesquisa, foi possível apreender criticamente e através de
mediações a realidade pesquisada. O método de pesquisa e de análise crítica e
teórica mostrou-se como fundamental, portanto, neste esforço de decifração da
realidade.  E,  sendo assim,  na  exposição,  expressa  na  tese  de  doutoramento
resultante da pesquisa realizada, o universo teórico e categorial partiu de um
nível  mais  geral,  apreendendo  os  processos  históricos  que  determinaram  a
ditadura  civil-militar  de  1964-1985  no  país,  especialmente  relacionados  ao
desenvolvimento do capitalismo nas especificidades particulares da formação
social  brasileira.  De forma articulada,  as relações  patriarcais  se  constituíram,
então, em uma mediação frente ao objeto tomado para estudo, até chegar à
abordagem  das  violências  e  resistências  experimentadas  pelas  mulheres  do
Serviço Social naquele período.

O  objetivo  de  apresentar  esta  contribuição  visa  reconhecer  os
diferentes  procedimentos  e  percursos  em  que  se  desenvolve  o  processo
investigativo na pesquisa social, aqui particularmente a de natureza qualitativa,
até que se chegue ao seu resultado final, como no caso exemplificado, em sua
exposição  em  uma  tese  de  doutoramento.  Consideramos  ser  importante  a
abordagem sobre estes percursos metodológicos, a fim de evidenciar como se
processou a pesquisa,  materializando, a  partir  deste caso exemplar, como se
articularam, de forma acurada, teoria, método e procedimentos metodológicos
nas  distintas  aproximações  ao  objeto  de  pesquisa  e  na  produção  de
conhecimento.

Referências 

ALVES, M. E. R. História de um tempo sem memória:  resistências das mu-
lheres do Serviço Social na Ditadura de 1964-1985. Uberlândia: Navegando, 
2022. Disponível em: https://www.editoranavegando.com/assistente-social-e-
ditadura. Acesso em: 07 mar. 2022.

ALVES, M. E. R. “Pequena memória para um tempo sem memória”: vio-
lências e resistências entre mulheres do Serviço Social na Ditadura Civil-Militar 
de 1964-1985. 2018. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Faculdade de Servi-
ço Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

BRASIL. Lei n. 4.341, de 13 de junho de 1964. Cria o Serviço Nacional de In-
formações. Diário Oficial da União, Brasília. 15 jun. 1964. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4341.htm. Acesso em: 08 jun. 
2021.

165



CARDOSO, M. L. O mito do método. Seminário de metodologia. Rio de Ja-
neiro/Campinas: PUC– Rio/Universidade Estadual de Campinas, 1971.

FERNANDES, F. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação 
sociológica. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 2006.

FONTANELLA, B. J. B.; RICAS, J. R. J.; TURATO, E. R. Amostragem por 
saturação em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 17-27, jan. 2008.

FRANCO, M.L.P.B. Análise de conteúdo. 3a. ed. Brasília: Liber Livro Edito-
ra, 2008.

GOMES, R. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In: MINAYO, M.C. de
S. (Org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 
1994, p. 67-80.

HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na Sociologia. 3.ed.rev. e 
atual. Petrópolis: Vozes, 1992 

IANNI, O. A ditadura do grande capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasilei-
ra, 1981.

IANNI, O. A construção da categoria. Revista HISTEDBR On-line, Campi-
nas, v. 11 n. 41e: abr. 2011 (n. esp.), p. 397-416, abr. 2011. 

KOSIK, K. Dialética do concreto. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.

MANGABEIRA, W. Questões de método e o trabalho de campo em Volta Re-
donda. In: MANGABEIRA, W. Dilemas do novo sindicalismo: democracia e
política em Volta Redonda. Rio de Janeiro: Relume-Dumará/ ANPOCS, 1993, 
p. 35-62.

MARX, K. Introdução à contribuição à crítica da economia política. In: MARX,
K. Contribuição à crítica da economia política. Trad. e Introd. de Florestan 
Fernandes. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008. p. 237-272. 

MARX, K. O capital: crítica da Economia Política. 2. reimp. Livro 1. v.1. Trad.
Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013.

166



MINAYO, M. C. de S. Desafio do conhecimento: metodologia de pesquisa 
(qualitativa) em saúde. 6. ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/ABRASCO, 
1999.

MINAYO, M. C. de S. Introdução. In: MINAYO, M. C. S.; ASSIS, S. G.; 
SOUZA, E. R. (Org.). Avaliação por triangulação de métodos: abordagem 
de programas sociais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010. p. 19-51. 

NETTO, J. P. Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: Ex-
pressão Popular, 2011. 

NETTO, J. P. Pequena história da ditadura brasileira. São Paulo: Cortez, 
2014.

QUIVY, R.; CAMPENHOUDT, L. V. Manual de investigação em Ciências
Sociais. 2. ed. Lisboa: Gradiva, 1998.

SAFFIOTI, H. I. B. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Editora Fun-
dação Perseu Abramo, 2004. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa
qualitativa em educação – o positivismo, a fenomenologia, o marxismo. São 
Paulo: Atlas, 1987.

167





Serviço Social, Raça e Gênero: perspectivas
para a formação profissional*

Carla Cristina Lima de Almeida
Vanessa Cristina dos Santos Saraiva

O  Serviço  Social  é  categoria  profissional  que  desde  sua
institucionalização  tem  atuado  na  execução,  elaboração,  avaliação  e
monitoramento  de  políticas  sociais. É  profissão  estrategicamente  situada  na
realidade  social  por  atuar  na  mediação  das  relações  sociais  contraditórias
produzidas  pelo  antagonismo  entre  capital  e  o  trabalho.  Como  afirma
Iamamoto e Carvalho (1982) é categoria profissional que pode simultaneamente
fortalecer  o capital  ou a classe trabalhadora na medida em que participa da
produção do consenso ou da rebeldia.

A partir do movimento de reconceituação brasileiro o Serviço Social
tem  reafirmado  seu  posicionamento  a  favor  da  redistribuição  da  riqueza
socialmente  produzida,  de  uma  sociedade  igualitária,  do  enfrentamento  das
expressões  da  questão  social  e  do  rompimento  com  todas  as  formas  de
opressão contra mulheres, homens, crianças, jovens, idosos, negros e indígenas.
O projeto profissional da categoria, expresso em sua Lei de Regulamentação
(1993),  nas Diretrizes Curriculares (1996) e no Código de Ética Profissional
(1993), materializa essa pactuação com as classes trabalhadoras e a favor do
enfrentamento das desigualdades.

Deve-se considerar nessa dinâmica a formação social brasileira, a qual é
demarcada pela dependência econômica, escravismo, colonização, patrimonia-
lismo, patriarcado e moral conservadora cristã. Tudo isso, além de impactar na
(re) produção das relações sociais, também impacta nas necessidades sociais da
população.

O presente texto tem por objetivo refletir sobre o racismo e o sexismo
como elementos estruturantes da ordem social capitalista burguesa no Brasil ,
junto com a classe, e seus atravessamentos nas demandas e necessidades sociais
das classes trabalhadoras,  que trazem efeitos sobre o trabalho e a formação
profissional  de  assistentes  sociais.  Buscamos  evidenciar  a  importância  da
articulação de estudos étnico-raciais e de gênero na formação profissional para
o amadurecimento do Serviço Social crítico.

* DOI – 10.29388/978-65-81417-38-3-0-f.169-184
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Formação  profissional  em  Serviço  Social  e  a  luta
antirracista, anticapitalista, antissexista

Analisar o processo de formação profissional do Serviço Social requer
tratar  de  um  intenso  processo  de  lutas  sociais  contra  a  ordem  capitalista,
aprofundar o questionamento da imagem profissional constituída no cenário
brasileiro  e  as  estratégias  adotadas  pela  categoria  para  o  enfrentamento  das
hierarquizações  sociais  consolidadas  pela  lógica  capitalista  de  amplitude
mundial. 

Antes de tudo é preciso salientar que como uma profissão introduzida
na  divisão  social,  racial,  sexual  e  técnica  do  trabalho,  o  Serviço  Social  é,
portanto,  caracterizado  e  permeado  por  muitos  conflitos  e  tensões  sociais,
instigado pelos vários fenômenos globais que demandam a atuação profissional
do/a Assistente  Social,  dentre todas as estruturas e segmentos  da sociedade
frente às expressões da questão social.

O reconhecimento dessa posição do Serviço Social é que nos permite a
defesa  de  um  projeto  profissional  crítico  e  emancipatório,  pois  mobiliza  o
entendimento  das  hierarquias  e  lutas  sociais  em  torno  da  superação  das
desigualdades de raça, classe e gênero que estruturam a sociedade capitalista. A
profissão é constituída por uma maioria de trabalhadoras mulheres, negras e
negros,  cujos  efeitos  sobre  a  formação  e  o  exercício  profissional  requerem
análise aprofundada.

A produção de conhecimento na sociedade capitalista  se conecta às
hierarquias sociais que fundamentam a organização social, o que Connell (2016)
chamou de “economia política global do conhecimento”. Na análise do autor,
voltada  particularmente  para  o  campo  dos  estudos  de  gênero,  ocorre  um
processo de validação teórica que se faz por meio da autoridade de pensadores
europeus e norte-americanos. Essa reflexão poderia ser estendida sem hesitação
para outras áreas do saber científico acadêmico, inclusive no Serviço Social. 

Essa forma de produção e circulação do conhecimento se materializa
no  projeto  de  universidade  capitalista  moderna  ocidental  e  colonial.  A
universidade  moderna  assegura  a  posição  das  elites  nas  relações  de  poder,
relações  que  não  são  exclusivamente  referentes  ao  campo  do  saber,  mas
articulam vantagens econômicas,  políticas  e  sociais  evidentes  a  esses grupos
sociais. 

Sueli Carneiro (2005) propõe o conceito de dispositivo de racialidade
para  compreender  o  modo  como  na  sociedade  brasileira  se  articula  um
conjunto de funções, papéis e ocupações específicas com base na racialização
dos sujeitos. Para a autora, o epistemicídio é um elemento deste dispositivo e
responde não apenas pelo apagamento das formas de conhecimento e saber
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dos povos subjugados com o processo colonial,  mas evidencia o mecanismo
permanente de aniquilamento dos sujeitos.

Para  nós,  porém,  o  epistemicídio  é,  para  além  da  anulação  e
desqualificação do conhecimento dos povos subjugados,  um processo
persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso a
educação,  sobretudo  de  qualidade;  pela  produção  da  inferiorização
intelectual;  pelos  diferentes  mecanismos  de  deslegitimação  do  negro
como  portador  e  produtor  de  conhecimento  e  de  rebaixamento  da
capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo comprometimento
da auto-estima pelos processos de discriminação correntes no processo
educativo.  Isto  porque  não  é  possível  desqualificar  as  formas  de
conhecimento  dos  povos  dominados  sem  desqualificá-los  também,
individual  e coletivamente,  como sujeitos cognoscentes.  E, ao fazê-lo,
destitui-lhe a razão, a condição para alcançar o conhecimento “legítimo”
ou legitimado. Por isso o epistemicídio fere de morte a racionalidade do
subjugado  ou  a  seqüestra,  mutila  a  capacidade  de  aprender  etc.
(CARNEIRO, 2005, p. 97).

A veiculação de um conhecimento abstrato e universal serve, portanto,
a um projeto elitista de universidade e sociedade, baseado na violenta exclusão e
apagamento de outras formas de conhecimento e as classes trabalhadoras que
expressam distintos modos de vida e organização social. Contudo, a ampliação
do direito à educação básica e do acesso ao ensino superior traz para dentro
dos  espaços  educacionais,  sobretudo  da  universidade,  sujeitos  sociais
invisibilizados que ocupam lugares de opressão e exploração nas hierarquias
sociais.  Interpelam,  portanto,  o conhecimento produzido e  veiculado nesses
espaços,  desvelando  contradições,  conflitos  e  tensões  para  as  diversas
formações profissionais. 

O potencial libertário da educação tem sido tratado por muitos autores
e autoras. Hooks (2019), declaradamente inspirada em Paulo Freire, reconhece
a sala  de aula  como lugar possível  de uma educação libertadora,  e  descreve
práticas feministas que nos ensinam a reconhecer os testemunhos de vida como
parte da produção de conhecimento. Nessa mesma perspectiva, Gomes (2012)
explora o modo como as dimensões  da realidade social  dos  sujeitos  precisa
afetar os currículos, que se enriquecem ao expressar diferentes epistemologias:
“[...] as reflexões internas à ciência e as questões colocadas pelos sujeitos sociais
organizados em movimentos sociais e ações coletivas ao campo educacional.”
(GOMES, 2012, p. 99).

Devulski (2021) ressalta que toda mobilização social vinculada a um
processo  legítimo  de  emancipação  social  não  pode  se  autoproclamar
revolucionária  se  a  questão  racial  permanecer  em segundo  plano.  Gonzalez
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(2020) na mesma linha argumentativa, com a qual concordamos, ressalta não
somente  a  questão  racial,  mas  também  a  necessidade  do  enfrentamento  e
rompimento com uma lógica social sexista a fim de atingir uma emancipação
humana. 

A universidade tradicional com sua produção de verdade e circulação
de conhecimento sustentam o racismo, sexismo e o imperialismo, destituindo o
caráter libertário da educação. “Tanto na prática política quanto nas instituições
educacionais,  a  educação  libertadora  requer  um firme  compromisso  com o
repensar  crítico  acerca  das  estruturas,  dos  modos  de  conhecimento  e  das
antigas epistemologias.” (ALMEIDA; LOLE, 2020, p. 198).

Em  se  tratando  das  possibilidades  de  enfrentamento  das
hierarquizações sociais, a saber: raça, gênero e classe, é preciso salientar o papel
que  a  categoria  de  assistenciais  sociais  tem nesse  processo.  Sabemos  que  o
Serviço Social é categoria profissional interventiva, mas que também atua de
diferentes  formas  sobre  as  expressões  da  questão  social,  na  pesquisa,  na
elaboração, avaliação e monitoramento de políticas sociais. 

Para  uma atuação profissional  em perspectiva  crítica  é  necessário  o
conhecimento da história da formação social brasileira, a qual é demarcada pela
herança da hierarquização escravista e do sexismo, que colocou e ainda coloca
homens, mulheres e crianças negras em situação de imobilização e desvantagem
social, sendo percebidos como vilões, criminosos e não sujeitos ou como não
cidadãos, sujeitos em contínuo processo de desumanização vitimados por uma
política  de  Estado  genocida  (ALMEIDA,  2014;  CARNEIRO,  2019;
DEVULSKI, 2021). 

Pensando no desenho protetivo brasileiro, é preciso situar o leitor que
Saúde, Previdência Social e Assistência Social (espaços de atuação profissional
de  Assistentes  Sociais)  materializam  a  proposta  da  Seguridade  Social,
considerada ápice da proteção social brasileira. Mesmo a Seguridade Social da
Constituição Brasileira de 1988 sendo vista como resultado do intenso processo
de  lutas  sociais  e  um  avanço  aos  direitos  da  classe  trabalhadora,  ela  não
consegue romper com as expressões do racismo e do sexismo estrutural. 

O trabalho formal ainda é um dos determinantes para a condição de
acesso às políticas públicas (com exceção da política de Assistência Social1) e no
caso da população negra, a qual teve negado o direito ao trabalho e ensino a
partir do escravismo e do sexismo, nunca foi real atingir o status de cidadania. E
isso possui relação direta com a experiência do racismo estrutural e do sexismo
vivenciado  pela  população  negra,  resultado  do  processo  de  colonização  e
escravismo  à  brasileira.  Nessa  perspectiva,  o  acesso  aos  direitos  por  esse
segmento  é  limitado,  ofertado  sob  a  perspectiva  minimalista  ou  da  lógica

1 Segundo o artigo 203 da CF 1988 a assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social. 
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clientelista2 que,  no  último  caso,  ainda  impregna  a  assistência  ofertada  em
muitos municípios brasileiros. 

O enfrentamento e o estabelecimento de estratégias à luz do projeto
crítico do Serviço Social e da necessária viabilização dos direitos da população,
destacando  a  população  negra,  requer  a  ação  profissional  crítica,  criativa,
questionadora e propositiva, não apenas um profissional que exerça um papel
de executor das solicitações estatais e institucionais. Requer profissionais que
consigam desvendar  o real  escamoteado pelas artimanhas  do capital,  o  qual
privilegia as hierarquizações e opressões como mecanismo de manutenção de
seu modus de ser (IAMAMOTO; CARVALHO, 1982).

É  necessário  que  sejam  formadas/os  Assistentes  Sociais  que
compreendam  que  o  racismo  e  sexismo  integram  um  projeto  amplo  de
dominação capitalista.  Nesse sentido,  um profissional  que consiga  realizar  a
leitura  da  realidade  social  e  que  proponha  formas  de  rompimento  com  as
limitações sociais postas pela ordem social que preconiza a propriedade privada
em detrimento da vida. 

Assim,  debater  a  formação  crítica  de  Assistentes  Sociais  se  faz
necessário. Pois, temos ciência de que somente por esse caminho será possível
o rompimento e enfrentamento da racialização e generificação dos corpos e a
construção de uma consciência profissional antirracista e antissexista. 

Os Subsídios para o debate sobre a questão étnico-racial na formação em Serviço
Social produzidos pela ABEPSS, em 2018, também afirmam que raça/etnia é
um conceito  fundamental  para  a  compreensão  da  questão  social  no  Brasil,
sendo o racismo uma manifestação das estruturas do capitalismo.  

Nesse sentido, sob a perspectiva da totalidade social, o debate acerca das
opressões  e  exploração  de  classe  não  deve  ocorrer  descolado  das
determinações  étnico-raciais,  que  são  estruturais  e  estruturantes  das
relações sociais em todas as esferas da vida social. Compreensão que é
fundamental para a articulação com o debate da formação em Serviço
Social. (ABEPSS, 2018, p. 15).

Se trata ainda de alinhamento aos princípios profissionais postos no
Código Profissional  de 1993, o qual  determina que há um compromisso da
categoria com a de construção de uma nova ordem societária, sem dominação,
exploração  de  classe,  etnia  e  gênero;  onde  também  devemos  realizar  esse
trabalho sem discriminar ou ser discriminado, mas onde devemos, sobretudo,
apresentar  “[...]  empenho na  eliminação de todas  as formas de  preconceito,
incentivando o  respeito  à  diversidade,  à  participação  de  grupos  socialmente
discriminados e à discussão das diferenças (BRASIL, 2002). 

2 Ver mais em: Spozati (1987); Yazbeck (1996); Mota (2010); Raichelis (2010). 
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Para Ferreira  (2019) o debate  sobre as  diferenças,  denominado pela
autora como étnico racial, é algo recente no campo do Serviço Social. Segundo
Ferreira a categoria nunca havia enfrentado diretamente esse debate.  Pensando
a situação da população negra no Brasil,  a autora inferiu que este segmento
deveria estar desempregado, ou inserido em subemprego, ou seja, enfrentando
inúmeras dificuldades para assegurar a sobrevivência. Em sua argumentação,
isso deveria ser objeto de estudo e análise, já que o Serviço Social intervém
nesses campos de (des)proteção social dos sujeitos, o que acaba sendo pouco
abordado. Analisando os artigos publicados na Revista Serviço Social do estado
de São Paulo, Ferreira (2019) identifica que os estudos estavam voltados para a
análise da situação dos trabalhadores e dos pobres. No último caso, esses eram
descritos a partir de uma rotulação, reafirmando assim, o preconceito em se
tratando da população negra no interior da categoria.  

Estudos de Rocha (2014) evidenciam que os currículos de diferentes
Escolas  ou Faculdades  de  Serviço Social  no  Brasil  pouco tem abordado os
temas racismo e sexismo, ou quando o fazem, é de forma acrítica. Ou seja,
tratando desses temas a partir  de uma lógica  de humanização do racismo e
amenização da cultura patriarcal e da violência que produz.

Nessa mesma linha argumentativa, Saraiva (2021) afirma que um dos
limitadores desse processo é o mito democrático racial,  o qual  invisibiliza o
racismo e o sexismo como fomentadores das condições desumanas de vida da
população brasileira. O mito, tratado por Bento (2002) como pacto narcísico
estabelecido  pela  branquitude  que  está  nas  instituições  de  poder  desde  a
colonização,  disseminou  junto  à  população  brasileira  a  ideia  de  que  o
escravismo não foi tão ruim assim, que o racismo não existe. Diante disso, não
sendo necessário qualquer política de reparação, já que aqui o que se observa é
um  convívio  harmônico  entre  a  população  branca,  negra  e  indígena.  Vale
ressaltar  que  essa  ideologia  também  impregnou  a  categoria  de  Assistentes
Sociais, já que somos sujeitos imbuídos nessa sociabilidade social. 

Cabe destacar o fato de que esse movimento é um reflexo da própria
sociabilidade racista e sexista brasileira. Denegar (GONZALEZ, 2020) é uma
estratégia imposta subjetivamente junto aos sujeitos (pelo capitalismo racista e
sexista) a fim de proporcionar segmento a ordem social vigente de dominação.
Isso não significa que o processo de reflexão e organização da categoria face à
realidade social racista e sexista não tem ocorrido. A categoria tem se colocado
como contraponto importante às hierarquizações sociais.  

As  análises  realizadas  por  Moreira  (2019)  evidenciam  que  embora
estejamos enfrentando limitações e dificuldades para encampar o debate racial
no âmbito da categoria, as campanhas realizadas, os debates travados e cartilhas
produzidas pelo conjunto CFESS/CRESS e ABEPSS, mostram que a categoria
está  em  uma  caminhada  em  direção  ao  reconhecimento  de  que  tratar  das
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temáticas da diferença são essenciais  para o enfrentamento não somente do
racismo e sexismo, mas sim, de combate a todo e qualquer preconceito social.
Fato muito importante, haja vista que essa categoria profissional além de ser
majoritariamente negra, atua diretamente com a população negra brasileira nos
diversos campos socioprofissionais na execução, avaliação, monitoramento de
políticas sociais (ABEPSS, 1996). 

O Código de Ética do Assistente Social em seu sexto princípio, por
exemplo, afirma o “empenho na eliminação de todas as formas de preconceito,
incentivando o  respeito  à  diversidade,  à  participação  de  grupos  socialmente
discriminados e à discussão das diferenças” (CFESS, 1993). A campanha do
triênio (2017-2020) Assistentes Sociais no combate ao racismo, os Subsídios
para o debate sobre a questão étnico-racial na formação em Serviço Social da
ABEPSS e os textos produzidos por pesquisadores da área (raça e gênero) tem
reafirmado nossa hipótese de que o Serviço Social tem se debruçado sobre a
temática.  Entretanto,  ainda  assim,  precisamos  seguir  avançado,  já  que  a
estratégia do capital é reposicionar, recolocar, redefinir as formas de dominação
social a partir das hierarquizações. Nesse sentido, temos uma tarefa árdua na
trajetória da categoria, mas que deve ser realizada com a máxima urgência.  

Argumentamos  que  além do  compromisso  com  as  lutas  libertárias,
expostas nos diversos documentos que norteiam o debate do Serviço Social
crítico,  em  suas  dimensões  teórico-metodológicas,  ético-políticas  e  técnico-
operativas; o exercício profissional tem requisitado tais discussões. Conteúdos
sobre  racismo  e  sexismo  na  formação  profissional,  como  fundamentos  do
capitalismo, apresentam mediações necessárias para o trabalho de assistentes
sociais.

Política  social  e  famílias  negras:  perspectivas  críticas
para o trabalho profissional

As  famílias  negras  sofreram  historicamente  um  processo  de
invisibilização e foram conceituadas como famílias desestruturadas e incapazes
de cuidar. Como afirma Magali Almeida (2016), esse massacre não foi suficiente
para destruir  a  tradição afro-brasileira.  Para  ela,  expressões  da  cultura  negra
como  resistência  se  organizaram  ao  longo  do  tempo,  como  o  samba,  as
comunidades de terreiros de candomblé e umbanda, capoeira, imprensa negra,
clubes  negros,  movimentos  negros  e  organizaram-se  na  lógica  da  família
extensa. 

Historicamente,  lembra  Magali  Almeida,  essas  experiências  foram
criminalizadas pelo Estado, e também a imagem do negro sofreu um processo
de  inferiorização  desde  a  mais  tenra  idade.  A  autora  chama  de  “filhos  de
estranhos”  a  família  negra  brasileira,  reforçando  que  o  racismo  tem
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consequências  para  as  famílias  negras.  Esse  núcleo  familiar,  por  sua  vez,  é
centrado fortemente na mulher,  mas não exclusivamente.  Nessa perspectiva,
retomamos os estudos de Lélia Gonzalez (2018) que mostrou o modo como ao
longo do tempo as famílias sentiram efeitos do racismo e do sexismo no Brasil.

Para a autora, a articulação do racismo com o sexismo produz efeitos
violentos sobre a mulher negra, na medida em que elas são empurradas para
determinadas  posições  estruturais  e  estruturantes  da  sociedade  brasileira:
mulata,  doméstica  e  mãe  preta.  Com  isso,  Lélia  Gonzalez  faz  um  duplo
movimento,  rejeita  noções  eurocêntricas  do  que  é  uma  mulher  (a
domesticidade,  a  fragilidade,  a  pureza  e  doçura),  e  afirma  dimensões  da
dominação e exploração das mulheres negras. A autora mostra como a conexão
entre racismo e sexismo produz um outro conjunto de fenômenos a serem
examinados e enfrentados politicamente. Levanta a voz da mulher negra na sua
experiência de mundo. 

Por meio das noções de consciência e memória, a autora desvela o jogo
de  encobrimento  das  relações  de  poder  baseadas  no  racismo e  sexismo na
sociedade capitalista, mas também de resistência que forja a memória coletiva,
“[...] esse não saber que conhece, esse lugar de inscrições que restituem uma
história que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, dessa verdade
que se estrutura como ficção.” (GONZALEZ, 2018, p. 194).

Ao examinar essas três figuras da mulher negra na sociedade brasileira,
a autora dirá que “As condições de existência material da comunidade negra
remetem  a  condicionamentos  psicológicos  que  têm  que  ser  atacados  e
desmascarados.”  (GONZALEZ,  2018,  p.  201).  Expõe  a  divisão  racial  do
espaço,  lugares “naturais”  do negro dentre os quais,  além das periferias das
cidades, instituições como as prisões são expressão de profundas desigualdades
sociais  e  raciais,  que se apresentam num modo específico de subjugação da
população negra. “A sistemática repressão policial, dado o seu caráter racista,
tem por objetivo próximo a instauração da submissão psicológica através do
medo.” (GONZALEZ, 2018, p. 201). 

Seguindo esse caminho aberto por Lélia Gonzalez, voltamos à Magali
Almeida (2016) quando a autora analisa de que modo as condições de vida e
saúde das  famílias  negras  são afetadas pelas  desigualdades  raciais-étnicas,  de
gênero e socioeconômicas que acarretam sua maior exposição a situações de
exploração. A precariedade das moradias, do acesso ao saneamento básico, água
potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, essenciais para controle
de enchentes, pragas entre outros, podem comprometer a saúde física e mental
da população negra. Outro aspecto destacado pela autora é a chefia feminina
nas famílias negras, enfrentando desigualdades raciais e de gênero no acesso ao
trabalho decente. 
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Nesse ponto, evocamos o trabalho de Grada Kilomba (2019, p. 192),
em  Memórias  da  Plantação,  e  sua  reflexão  sobre  a  ideia  da  “mulher  negra
poderosa” e da “matriarca negra superforte”. Para ela,  na década de 1960 o
movimento  feminista  negro  investiu  nessas  imagens  em  resposta  às
representações  racistas  da  mulher  negra  como  preguiçosa,  submissa  e
negligente em relação as suas crianças. Muitas dessas imagens de glorificação da
mulher-mãe negra são feitas por homens negros, em homenagem a suas mães, e
investem  intensamente  na  ideia  de  força,  autossacrifício,  dedicação  e  amor
incondicional. Kilomba analisa que: “[...] é a capacidade de sobreviver sob as
condições  adversas  do  racismo genderizado que  está  sendo elogiada  nessas
imagens.” (KILOMBA, 2019, p. 193). 

Porém, essa “homenagem” reforça velhos estereótipos, ao construir a
“[...] imagem do homem negro como patologicamente ausente, pouco confiável
e  sexualmente  irresponsável.  Além  da  imagem da  família  negra  como uma
“instituição” danificada.” (KILOMBA, 2019, p. 193)

Kilomba (2019) argumenta que a produção da mulher e da matriarca
negra poderosas e superfortes é parte do processo de alienação, de reação a
uma ordem colonial, pois continua retirando das mulheres negras sua condição
de sujeito, a possibilidade de experienciarem a sua complexidade que envolve
força e fraqueza,  maldade e bondade etc.  Lord (2018) afirma que mulheres
negras são rotuladas ainda como raivosas, embora estejam performando como
mulheres fortes diante das amarras postas pela sociabilidade racista e sexista. A
crueldade  está  posta  nessa  lógica,  descrita  por  Almeida  (2014)  como
desumanização. 
 Na direção de buscar analisar intersecções de raça, classe e gênero na
maternidade  das  mulheres  negras,  encontramos  no  trabalho  de  Daniela
Ferrugem (2020) elementos importantes quando a autora chama atenção para o
genocídio, não apenas como algo concreto na perda dos filhos, mas também
como morte presente em vida, a exemplo do medo de uma mãe negra da morte
eminente de seus familiares. Por outro lado, reconhece que “Se a mulher negra
sofre o impacto da guerra às drogas,  como vítima do racismo,  sexismo e a
militarização do social materializada na política belicista de combate às drogas,
também são elas que persistem no direito à memória, à reparação e à mudança
na  política”.  (FERRUGEM,  2021,  p.  215).  Aqui  reconhecemos  uma
consonância com o pensamento de Gonzalez (2018) quando esta reconhece a
memória como o lugar da resistência.

Acrescentamos ainda nesse debate, Angela Davis (2017) que nos ajudar
a  pensar  as  políticas  públicas.  A  autora  mostra  que  a  crise  estrutural  do
capitalismo associada ao aprofundamento da militarização da economia, com
investimentos crescentes em armas e programas bélicos retirando recursos dos
programas sociais como saúde, educação e emprego, está na base da destruição
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das  famílias  negras  e  da  sua  possibilidade  de  viver.  Em  contrapartida,
programas sociais desde os anos 1960 apregoam que os males que acometem as
famílias mais pobres e negras advêm de uma “cultura do gueto”, de uma falta
de  força  moral  e  habilidades  na  gestão  da  vida,  adotando  o  princípio  de
culpabilização da vítima. 

Mesmo em contextos  como esse,  Davis  defende que “[...]  a  família
[negra]  continuava  sendo um importante  caldeirão de  resistência,  gerando e
preservando o legado vital da luta coletiva por liberdade.” (DAVIS, 2017, p.
69). Exemplo desse processo de resistência está colocado nos estudos de Costa
(2011), a qual afirma que mesmo em acolhimento institucional (momento em
que a vida de crianças, adolescentes e famílias estão em avaliação judicial por
motivos diversos, os quais podem desdobrar-se em desconstrução do vínculo
familiar  de  forma  contínua),  crianças  e  adolescentes  mantêm-se  unidos,
reagindo inclusive a tentativas de desmembramento sugeridos pelo sistema de
justiça. 

Nesse  sentido,  Noguera  (2019)  afirma  que  a  infância  é  potência,
resistência e coloca para toda a sociedade uma perspectiva de transformação da
realidade social, a partir de seus anseios e desejos. Desejos que se voltam para
uma formação familiar afrocentrada, já que a família que essa infância defende é
aquela  coletiva,  numerosa  na  qual  o  apadrinhamento  é  natural.  Família  esta
historicamente questionada desde a época da colonização no Brasil. 

A importância  da família  reside na preservação do sonho de que as
próximas  gerações  –  crianças  e  jovens  –  alcancem a  liberdade  e  condições
materiais e espirituais que suas mães e pais não puderam alcançar. Contudo, a
menos que se vislumbre um futuro livre da opressão e exploração capitalista
esse sonho estará ameaçado.

No Brasil,  ataques  ao  sonho  da  família  negra  são  evidenciados  nas
políticas protetivas voltadas às crianças e adolescentes. O sistema de garantia de
direitos  da  criança  e  do  adolescente  (SGDCA)  tem  como  orientador  da
proteção  integral  o  interesse  absoluto  e  superior  da  criança.  Contudo,  essa
priorização  absoluta,  por  vezes,  ocorre  ao  mesmo  tempo  em  que  se
estabelecem mecanismos de violação de direitos, sobretudo, o de convivência
familiar e comunitária, a partir da ideologia de que família possui um tipo ideal
pautado nos valores burgueses e eurocentrados. Esse tipo de família esperada
pelas instituições e órgãos que integram o SGDCA, repulsam outras formas
familiares existentes, como é o caso da monoparentalidade, em que a mulher é
tida  como  referência  do  grupo  familiar.  Assim,  famílias  cujos  responsáveis
(mães, pais ou família extensa) não busquem atingir esse modelo ideal passam a
sofrer  perseguições  disfarçadas  sob  a  lógica  de  acompanhamento  familiar  e
penalizações (acolhimento e adoção) sob o véu protetivo. 
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Entre os motivos da institucionalização de crianças e adolescentes, está
em  primeiro  lugar  no  ranking  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  a  negligência
familiar  (MCA, 2020).  Negligência  que é caracterizada por realização de ato
inconsciente, mas pelo sistema de justiça é percebida como falha proposital no
cuidado com as crianças, passível de penalização e responsabilização criminal.
Dados do Sistema Nacional de Adoção3,  evidenciam um número elevado de
crianças e adolescentes acolhidos no Brasil, 30.658, o que expressa uma prática
elevada de destituição e rompimento dos vínculos familiares. Dessas crianças
acolhidas, mais da metade são negras (pretas e pardas). 

Vale ressaltar que toda dinâmica no sistema de justiça é mediada pela
atuação  de  profissionais,  como  é  o  caso  do  Serviço  Social.  Casos  como
perícias  /avaliações  em situações  de  guarda,  regulamentação  de  convivência
familiar,  filiação  socioafetiva,  alienação  parental,  reintegração  e  adoção  são
alguns  exemplos  de  que  existe  a  necessidade  de  intervenção de  Assistentes
Sociais,  no  procedimento  que  visa  instruir  processos  legais  no  campo  da
infância e adolescência. 

Cabe sinalizar ainda, que os pareceres elaborados pelos profissionais
possuem poder de decisão na vida dos sujeitos, o que significa permanecer ou
ser  afastado  completamente  do  grupo  familiar  de  origem.  Não  podemos
desconsiderar que a ação profissional  não é neutra, conforme nos evidencia
Barroco (2009). Porém, a mesma autora ressalta a necessidade de se estabelecer
um fazer ético, que abrange: 

[...] a relação entre a ação profissional do indivíduo singular (derivado de
determinado comportamento prático objetivador de decisões, escolhas,
juízos  e  ações  de  valor  moral),  os  sujeitos  nela  envolvidos  (usuários,
colegas, etc.) e o produto concreto da intervenção profissional (avaliado
em  função  de  suas  consequências  éticas,  da  responsabilidade
profissional,  tendo  por  parâmetros  valores  e  referenciais  dados  pela
categoria profissional, como o Código de Ética, etc). (BARROCO, 2009,
p. 175).

Tudo isso evidencia o quanto a ideia de família deve ser desconstruída
e repensada a partir das determinações sociais como é o caso da raça, do gênero
e da classe. Nesse sentido, o processo formativo de profissionais, é um aspecto
necessário a ser debatido, pois estes profissionais têm o poder de reafirmar ou
não essas práticas sociais. 

3 Disponível em Conselho Nacional de Justiça – Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento.
Disponível  em:  https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=ccd72056-8999-4434-b913-
f74b5b5b31a2&sheet=4f1d9435-00b1-4c8c-beb7-8ed9dba4e45a&opt=currsel&select=clearall.
Acesso em: 09 dez. 2021. 
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Considerações Finais

Argumentamos sobre a necessidade de uma formação profissional em
Serviço Social que privilegie o debate racial e a perspectiva de  gênero, junto
com  a  classe,  como  estratégia  importante  para  o  enfrentamento  das
desigualdades sociais e das necessidades singulares que a população brasileira
apresenta,  tal  como  preconiza  nosso  projeto  profissional.  O  artigo  que
propomos para compor essa coletânea almejou evidenciar a importância dos
estudos étnico-raciais e de gênero como fundamentos essenciais para o fazer
profissional  de  assistentes  sociais  face  à  luta  anticapitalista,  antirracista  e
antissexista. 

Para  tanto,  é  fundamental  compreender  racismo  e  sexismo  como
fundamentos  do  sistema  capitalista  que  opera  com base  na  reprodução  de
opressões  e  explorações  de  classe,  raça  e  gênero.  Esse  debate  elucida  não
somente os processos sociais vivenciados em solo brasileiro e dos países que
foram  atravessados  pela  dinâmica  da  escravização,  mas  também  revela  as
engrenagens que permitiram o estabelecimento do poder hegemônico das elites
europeias e a desigualdade na distribuição das riquezas no mundo.   

Esses processos requerem um tipo de conhecimento que dialogue com
muitas vozes no interior da academia e na produção e circulação dos saberes.
Tarefa que exige revisões críticas dos cânones utilizados hegemonicamente e
das explicações do mundo que excluem o conhecimento e as experiências dos
grupos subalternos. 

No  Serviço  Social  essa  tarefa  se  conecta  com  o  projeto  crítico  de
profissão, que se estabeleceu nos anos de 1980, e compõe o arcabouço ético-
político que atravessa o exercício profissional contemporâneo. Porém, precisa
estar  organicamente  vinculada  à  formação  de  assistentes  sociais  críticas,
coerentes e comprometidas com as lutas libertárias da sociedade. Como afirma
Hooks (2019, p. 50), “Para criar uma academia culturalmente diversa, temos de
nos  comprometer  inteiramente.  Aprendendo  com  outros  movimentos  de
mudança social, com os esforços pelos direitos civis e pela liberação feminina,
temos  de  aceitar  que  nossa  luta  será  longa  e  estar  dispostos  a  permanecer
pacientes e vigilantes.”.
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“Combinaram de nos matar, combinamos
de não morrer”1: necropolítica e lutas

antirracistas*

Marco José de Oliveira Duarte
Evelyn Melo da Silva

Leonardo Patrício de Barros

Introdução 

O objetivo desse capítulo é tratar das lutas antirracistas protagonizadas
pela  população  negra  em territórios  periféricos  e  de  favelas  em tempos  de
necropolítica  em  contexto  ultraneoliberal  do  Brasil  contemporâneo.  Assim,
estrategicamente esse artigo pretende, grosso modo, denunciar o genocídio da
população  negra  e  provocar  inquietações  para  que  haja  mais  pesquisas  e
consequentemente  produções  e  reflexões  críticas  que  trate  dos  dados
estatísticos  dessas  mortes,  que  não  são  apenas  físicas,  mas  psíquicas  e
simbólicas. 

Desta  forma, além da denúncia,  propomos  uma análise  que toma a
questão do racismo pelo Estado brasileiro, social e historicamente, enfatizando
sua  construção  estruturante  e  estrutural  das  relações  sociais  capitalistas.
Problematiza-se  os  efeitos  das  regressões  e  retrocessos  atuais  das  políticas
sociais  para a  população negra,  enfatizando a radicalidade das desigualdades
sociorraciais em curso nesses tempos.

Neste  sentido,  ao  trazermos  à  reflexão  o  debate  da  questão  racial,
focando no panorama das vidas negras  e periféricas das grandes cidades,  e,
particularmente, nesse contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-
19), tratamos das estratégias de resistência da população negra, enquanto pacto
de produção de vida que marca a existência de negros e negras na diáspora
africana no território brasileiro.

1 Esta frase “Combinaram de nos matar, combinamos de não morrer” tem sido expressa como
uma nova consigna pelos movimentos  sociais,  em particular,  os antirracistas,  em especial,  de
negros e  indígenas,  mas como os de mulheres,  feministas e LGBTQI+.  A segunda parte  da
referida frase, “combinamos de não morrer”, é extraída da obra de Conceição Evaristo (2016),
onde afirma: “A gente combinamos de não morrer”.  
*DOI – 10.29388/978-65-81417-38-3-0-f.185-204
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Raça e questão racial: o significado social do conceito

Nesse primeiro momento, entendemos ser importante evidenciar que
no Brasil a discussão sobre a questão racial está permeada de complexidades.
Embebida  em uma infinidade  de  argumentações  sobre  quem pode  ou  não
realizar o debate, entra em cena a relevância do que se considerou chamar de
“lugar  de  fala”.  Há,  também,  discussões  sobre  o  “colorismo”,  uma  via  de
interpretação  que,  consequentemente,  problematiza  sobre  a  identificação  de
quem fenotipicamente  é  negro  e  quem não  é,  bem como os  impactos  do
racismo sobre aqueles com mais ou menos características negras.

De  certo  que  em  todo  esse  contexto  o  que  está  em  questão  é  o
conceito de raça, ou a ausência deste. Por isso que debruçamos nossos esforços
teórico  e  político,  tendo  em  vista  a  necessidade  de  elucidar,  no  debate,  a
definição e interpretação sobre o tema, no sentido de fundamentar a reflexão
que se pretende realizar.

Os militantes e intelectuais que adotam o termo raça não o adotam no
sentido  biológico,  pelo  contrário,  todos  sabem e  concordam com os
atuais  estudos  da  genética  de  que  não  existem  raças  humanas.  Na
realidade  eles  trabalham  o  termo  raça  atribuindo-lhe  um  significado
político construído a partir da análise do tipo de racismo que existe no
contexto brasileiro e considerando as dimensões histórica e cultural que
este nos remete. (GOMES, 2005, p. 47).

Partindo da  reflexão  da  autora,  concordamos com o fato de  que o
sentido dado ao termo em análise está permeado de significados políticos. A
ideia de raça, em nossa interpretação, tem especificamente o sentido social e
não biológico.  Evidente,  como nos demonstra Clóvis Moura (2019),  a raça,
historicamente, foi classificada amplamente e utilizada pela antropologia para
justificar teorias eugenistas e de inferiorização do povo negro. 

Ressalta-se que no Brasil, as ciências biológicas, durante muito tempo,
identificavam-se  com  as  teorias  racistas  para  justificar  o  processo  de
animalização e fetichização dos negros, como podemos observar nas obras de
Nina Rodrigues (2006). Entretanto, é preciso evidenciar que por mais que o
termo raça  tenha  recebido,  em grande  escala,  esse  significado  histórico,  da
divisão  em  categorias  biológicas  de  seres  humanos,  tendo  como  principal
objetivo a valorização do branco em detrimento do negro, na atualidade, no
âmbito dos debates das relações raciais e nas ciências sociais, percebe-se que
ainda há a necessidade do uso da palavra raça, dando a ele um outro significado.

 Não  se  pretende  afirmar  aqui  que  fenotipicamente  não  existem
diferenças  entre  brancos e  negros;  elas  existem,  mas o que  nos  interessa  é
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observar que, em nosso debate, raça é utilizada com o objetivo de identificar as
diferenças  sociais  entre  os  grupos,  negros  e  brancos.  Nesse  sentido,  nos
importa  afirmar  que  as  desigualdades  geradas  pelo  racismo,  que  estrutura  a
sociedade brasileira, estão baseadas na racialização. 

As diferenças biológicas entre os integrantes desses grupos, no que se
refere a cor da pele e características como cabelo, lábios, nariz, dentre outras,
são pontos considerados à definição de quem pertence a que grupo racial e a
partir  desse crivo os sujeitos são identificados como pertencentes a  essa ou
aquela raça.

Partindo  disso,  os  elementos  do  racismo  entram  em  ação  e  as
desigualdades sociais geradas por ele passam a ter materialidade. Interpretamos
que a construção social elaborada pelo racismo exerce econômica, subjetiva e
socialmente  os  impactos  sobre  aqueles  que  são  identificados  como negros.
Sobre essa questão, salienta-se que, no processo histórico, é o colonizador que
criou as categorias de identificação da população escravizada, na medida em
que na África pré-escravização as identificações estavam relacionadas às etnias
que é “[...]  outro termo ou conceito usado para se referir  ao pertencimento
ancestral  e  étnico/racial  dos  negros  e  outros  grupos  em nossa  sociedade.”
(GOMES, 2005, p. 50).

Portanto, entendemos que embora existam muitas polêmicas em torno
do conceito de raça, e, considerando os aspectos da sua construção histórica,
ainda  assim,  percebemos  que  na  atualidade  é  preciso  manter  seu  uso  nos
debates da questão racial, entretanto, com um novo significado que não o da
divisão da raça no sentido estritamente biológico, pois isso não faz qualquer
sentido, mas no seu significado social, pois é nesse campo que as desigualdades
entre os grupos racializados se apresentam.

Ultraneoliberalismo e racismo: a morte como política de
Estado

O capitalismo encontrou no neoliberalismo um sistema econômico e
político  que  o  sustenta  desde  a  década  de  1970.  Um  dos  motivos  dessa
ocorrência  está  atrelado  à  sua  capacidade  de  transformação,  adaptação  e
múltiplas formas de exploração. Podemos afirmar que a agenda neoliberal foi
amplamente implementada no Brasil a partir dos anos 1990, sendo intensificada
no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995–2003), momento em que
Estado  passou  por  uma  reformulação,  atendendo  ao  direcionamento  do
Consenso de Washington. Assim, o neoliberalismo apresenta diferentes formas
de  hegemonia,  chegando  na  face  ultraneoliberal  nesse  momento  histórico,
marcado pelo início da crise financeira internacional de 2008 dando espaço a
uma nova reestruturação capitalista reafirmando esse seu novo ciclo. 
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Este  cenário  toma  maior  proporção  e  visibilidade  após  o  golpe
parlamentar,  jurídico e midiático ocorrido em 2016 com o impeachment da
presidenta  Dilma  Rousseff  e  a  ascensão  de  Michel  Temer  (2016–2019).  É
possível dizer que há uma tendência de estrangulamento dos direitos sociais de
maneira mais contundente nesse governo, quando da aprovação das Leis do
teto  dos  gastos  (Emenda  Constitucional  95)  e  da  terceirização  (Lei  nº.
13.429/2017)  e  a  Reforma  trabalhista  (Lei  nº.  13.467/2017).  Podemos
identificar essas três legislações como a tríade fantasmagórica que significou a
retração  onerosa  de  direitos  conquistados  pela  luta  histórica  da  classe
trabalhadora  no  Brasil.  Com  o  discurso  da  necessidade  de  contenção  das
despesas do Estado frente as políticas sociais, típico do discurso dos liberais
como Rosanvallon (1998), as adequações neoliberais alcançaram a legitimidade
e foram aprovadas pelo Congresso Nacional.

Em 2018, as eleições presidenciais dão vitória a esse projeto em curso,
dando posse a Jair Bolsonaro (2019–atual),  e eleito em um cenário de grave
crise econômica e de desmoralização da política brasileira frente aos escândalos
de  corrupção,  evidenciados  pelo  que  se  convencionou chamar  de  operação
lava-jato. É preciso dizer que a aproximação do presidente com os setores mais
conservadores da sociedade, especialmente evangélicos, militares e empresários,
serviu de base para seu discurso moralizador e reacionário. Considerando que
na  formação  social  brasileira  o  racismo,  a  homofobia  e  machismo  são
estruturais e estruturantes, é possível dizer que o presidente montou sua base de
sustentação nesses pilares. Com um discurso extremamente preconceituoso e
violento foi eleito e segue sustentado pelos principais líderes neopentecostais
do país.

A  marca  ultraconservadora,  imposta  pelas  regressões  e  ataques  às
políticas sociais e a minoração dos direitos sociais em favor da valorização do
capital  e  manutenção  da  produção  de  mais-valia  no  processo  de  produção
tipicamente capitalista em contexto ultraneoliberal caracteriza o atual governo
federal. O  direcionamento  das  pautas  com  objetivo  de  redução  do  déficit
público  segue  com  força,  como  na  aprovação  da  Reforma  da  Previdência
(Emenda  Constitucional  nº.  103/2019),  que  reformulou  as  regras  para
aposentadoria, aumentando o tempo de contribuição do trabalhador e redução
do valor  recebido pela  viúva(o)  em 40% do integral  e  dos  dependentes  do
contribuinte (10% para cada dependente até chegar ao total de 100%) em caso
de falecimento do segurado.

Observa-se,  também,  no  bolsonarismo,  outros  caminhos  de
recrudescimento das políticas sociais tendo por foco os grupos historicamente
perseguidos. Em nome da família e de Deus, setores ultraconservadores, em
sua  maioria  vinculados  às  igrejas  cristãs,  tomam  o  parlamento  para  a
manutenção de suas hierarquias sociais de diferença: homem, branco, de meia
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idade, heterossexual e cristão, em sua maioria, orgânico ao fundamentalismo
religioso. Essa estrutura de poder é sedimentada pelo patriarcado, o racismo, a
misoginia, a xenofobia, o cisheterossexismo, a LGBTQIfobia e tantas outras
opressões  que,  na  esfera  do  impacto  na  cultura  popular,  contribui  para  o
aprofundamento das desigualdades sociais, disparidades de gênero e genocídio
das chamadas minorias.

As estratégias para impedir a efetivação dos direitos dessas populações
são variadas, como também na morosidade à demarcação de terras indígenas
como ocorre com o povo Tupinambá das Olivenças, em que as reanálises e
mudanças de grupos de trabalho são algumas das ações que travam e podem
fazer retroceder o processo. No que tange as terras quilombolas destacamos
que cerca de 250 processos de demarcação foram paralisados em 2019 com a
justificativa  de  uma  possível  reestruturação  do  Instituto  Nacional  de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

No Brasil é histórica a luta dessas populações no reconhecimento de
suas terras e cultura e, além disso, a ganância da elite agrícola por essas porções
de terra em favor do agronegócio é uma realidade. As demarcações significam
além  do  reconhecimento  da  propriedade  desses  espaços  a  esses  grupos
perseguidos, também, a garantia de proteção da fauna e flora dessas regiões.
Entretanto,  ao  não  realizar  a  demarcação  há  nesse  contexto  a  anuência  às
invasões  realizadas  pelo  setor  agrário  à  exploração dessas  regiões.  Portanto,
travar os processos de reconhecimento é favorecer de forma ilegal e perversa
um dos maiores setores do capital no país.

Importante  destacar  que  o  bolsonarismo  tem  realizado  um
esvaziamento  das  políticas  que  visam  o  combate  ao  racismo  ou  reparação
histórica  da  escravidão.  Ao tratar  pelo  recorte  de  raça,  identificamos  que  a
população  negra  brasileira  segue  em  desvantagens  econômicas,  sociais  e
sanitárias.  Com essa estratégia de morte em grande escala,  vemos, de forma
ainda mais naturalizada, um sepultamento coletivo. Historicamente, o primeiro
lugar nessa pirâmide da morte é da população negra que continua sendo o alvo
do genocídio, e, contraditoriamente, constitui a maioria da população brasileira.
Esse fenômeno se dá, particularmente, pelo povoamento massivo da população
africana  nas  Américas  em  períodos  de  tráfico  negreiro.  Mas  também,  pela
resistência histórica dessa população no Brasil, enfrentando múltiplos projetos
genocidas, como a colonização, a escravização, a ideologia de branqueamento,
o  movimento  eugenista,  o  mito  da  democracia  racial,  ditaduras,  e,
recentemente,  o  bolsonarismo,  que  ao  escancarar  e  legitimar  as  opressões,
autoriza o racismo e seus métodos operacionais como política de Estado.

O governo não realizou ações para implementação da Política Nacional
de Saúde Integral da População Negra, reduziu drasticamente o orçamento da
Secretaria  Nacional  de  Políticas  de  Promoção  da  Igualdade  Racial.  Em
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comparação, no ano de 2012, a Secretaria executou cerca de R$ 5 milhões e, em
2019, o valor caiu para aproximadamente R$ 800 mil. Além disso, a Fundação
Cultural Palmares (FCP), um dos principais órgãos de combate às desigualdades
raciais no país, teve um corte exorbitante em seu financiamento. Ao observar
os dados orçamentários de 2012,  identifica-se que foram executados R$ 6,5
milhões  em  políticas  promovidas  pela  fundação  e  em  2019  o  valor  do
orçamento foi de R$ 837,7 mil.

Os  dados  revelam  uma  evidente  movimentação  em  favor  da
descontinuação das políticas sociais relacionadas ao combate ao racismo e, ao
reconhecimento histórico da necessidade de reparação histórica pelos anos de
escravização e exploração desses grupos raciais. Com discurso de que vivemos
uma democracia racial no Brasil  e a negação do racismo como estrutural da
sociedade brasileira, as políticas em favor da igualdade racial vão sofrendo forte
impacto,  e  isso  atende  os  interesses  neoliberais  de  redução  dos  gastos  do
Estado no que tange aos gastos sociais.

É evidente que, como anteriormente observado, o desmonte geral das
políticas  sociais  ocorre  no  Brasil  desde  a  década  de  1990,  mas  podemos
verificar que desde a posse do atual governo, além dos ataques costumeiros por
meio  de  reformas  no  âmbito  previdenciário,  trabalhista  e  assistencial,
verificamos um ataque direto às políticas compensatórias no âmbito racial e isso
se deve especificamente pelo fato de o cenário atual de ultraneoliberalismo, no
Brasil, estar envolto pelo racismo escancarado de um governo. É possível dizer
que desde 2019 o neoliberalismo à brasileira foi exacerbado pelos seus ataques
às  políticas  sociais  assumindo,  também,  um recorte  de  raça  de  forma  mais
contundente. 

Com o advento do ultraneoliberalismo, que no Brasil conjuga gênero,
raça e classe, temos observado um compilado de processos decadentes nunca
visto antes na sociedade moderna. Se tínhamos por intermédio dos avanços da
ciência  e  da  tecnologia  a  ideia  e  as  possibilidades  dadas  pelas  condições
históricas, da construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, hoje vemos,
a partir das análises críticas do processo histórico, político e social brasileiro,
outra realidade. 

A  radicalidade  e  o  crescimento  dos  ditos  problemas  sociais,  as
expressões  das  questões  sociais,  têm  afetado  inelutavelmente  a  população
brasileira, com consequências muitas das vezes irreversíveis, como é o caso da
morte.  Se antes a morte era naturalizada apenas  em espaços subalternos de
prevalência pobre e negra, hoje a morte está em grande escala e por todos os
lados,  dos  grandes  centros  até  as  pequenas  cidades  do  interior  dos  estados
brasileiros.
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A  democracia  liberal  segue  em  decadência  dando  espaço  ao
negacionismo, teorias da conspiração,  fake news, recriando métodos de censura,
criminalização da pobreza, dos pobres, dos movimentos sociais,  ampliação do
domínio da milícia, enfim, um ataque profundo e central a racionalidade, a ciência
e  aos  direitos  civis,  políticos  e  sociais,  típicos  da  “[...]  desdemocratização
neoliberal [...]” (BROWN, 2015, p. 77). 

No interior  desse  emaranhado de  crises,  ao analisarmos  as  relações
sociais, identificamos sem esforços que os grupos minoritários continuaram nas
suas condições precárias,  ou pioraram, submetidos às repressões e opressões
que são produzidas e reproduzidas na sociabilidade burguesa.  Neste contexto
de crises e aumento das desigualdades sociais junta-se ao desdobramento do
neoliberalismo a pandemia do novo coronavírus. 

Com  a  cultura  da  naturalização  da  morte  para  justificar  a  lógica
negacionista  em relação ao  combate  a  pandemia,  os  corpos  que continuam
morrendo  em  grande  escala  são  os  corpos  negros.  Fenômeno  que  nunca
mudou  desde  a  chega  dos  negros  nas  Américas  e  os  desdobramentos  da
colonização. 

Em pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva (DATA FAVELA,
2021),  por  solicitação  da  Central  Única  de  Favelas  (CUFA),  em  2020,  foi
revelado que 118,9  milhões  de  pessoas  se  declaram negras  no Brasil  o  que
significa 56% da população geral.

Dentre os pesquisados, no que está relacionado a classe econômica,
74% dos que são identificados como D/E são negros, entre os da C, 60% são
negros e os da classe A/B apenas 37% são negros. Cabe ressaltar que ficaram
identificados  como  negros  aqueles  que  se  declaram  negros  e  pardos.  No
mercado de trabalho, considerando trabalhadores com mais de 18 anos, apenas
38% dos negros estão empregados no setor privado com registro em carteira de
trabalho, 27% trabalham por conta própria, 14% trabalham no setor privado
sem  carteira  assinada,  8%  são  trabalhadores  domésticos  e  apenas  3%
empregadores.  Trabalhadores  não  negros  ganham  76%  a  mais  que
trabalhadores  negros  e  em  média  o  salário  dos  negros  é  de  R$  1.764,00
enquanto o de não negros é de R$ 3.100,00.

No contexto da pandemia do novo coronavírus os dados são ainda
mais alarmantes, pois 73% dos negros tiveram redução de renda familiar, 49%
deixaram de pagar alguma conta, 38% tiveram de fechar seu negócio próprio,
36% perderam o emprego ou tiveram algum familiar que ficou desempregado,
20% precisaram solicitar algum tipo de empréstimo, 20% não tiveram renda
para comprar itens de higiene e 4 em cada 10 brasileiros negros afirmam ter
faltado dinheiro para comprar comida.
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Partindo  dos  dados  presentes  no  relatório  da  CUFA,  é  possível
perceber na materialidade da vida que “[...] o racismo [...] é definido pelo seu
caráter  sistêmico.  [...]  processos  em  que  condições  de  subalternidade  e  de
privilégio que se distribuem entre grupos raciais se reproduzem nos âmbitos da
política, da economia e das relações cotidianas.” (ALMEIDA, 2018, p. 27).

Isso  significa  dizer  que  o  negro  brasileiro,  historicamente,  foi
submetido aos processos de subalternização no contexto da colonização e isso
perpassou durante todo o império no que Clóvis Moura (2014) identifica como
processos de escravismo pleno e tardio. No pós-abolição, as políticas públicas
de modernização do país, moralização da vida social e formação de mercado de
trabalho foram pensadas de forma a expurgar a influência do negro na história
do Brasil (BARROS, 2020). 

Nesse sentido, podemos afirmar que atualmente o racismo segue como
pilar de sustentação da sociedade brasileira, tomado por novas roupagens. No
atual cenário de agudização das políticas neoliberais, o que já era parco no que
tange as ações e políticas de promoção da igualdade racial sofre ataques diretos
em favor da lógica ultraneoliberal sendo intensificado pelo racismo. 

Entende-se que as políticas de promoção à igualdade racial não foram
escolhidas  por  mero  acaso  para  serem  desfinanciadas.  A  ideia  de  que  há
democracia racial no Brasil e por isso são políticas que não deveriam existir,
está no discurso para justificar esses ataques. Para além disso, elas são políticas
frágeis em sua estruturação e implementação, assim exigindo menor burocracia
para sua descontinuação. Vide as estratégias realizadas para a não demarcação
de terras quilombolas, como nos referimos.

Portanto, o que se verifica no cotidiano é a condenação dos negros aos
grupos econômicos mais empobrecidos, ocupando os postos de trabalho com
maior exploração,  a juventude negra sendo aquela que mais morre, especial-
mente, nas operações policiais, nas regiões periféricas e nas favelas, como alvo
da guerra às drogas (FERRUGEM, 2019). 

Assim, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de
2020, 79,1% dos mortos nessas incursões são negros e das vítimas de violência
letal, no Brasil, 74,4%, são negros. Outro dado importante é que nos presídios
do país, em 2005, 58,4% dos encarcerados eram negros e, em 2019, chegava a
66.7% dos detentos, colocando o país no terceiro lugar no ranking mundial do
encarceramento em massa (BORGES, 2018).

Dessa  forma,  observa-se  que  é  histórico,  em  todo  o  processo  de
constituição da formação social brasileira, a subalternidade imposta aos negros,
mas em tempos de ultraneoliberalismo e, principalmente, no momento da atual,
em uma conjuntura vivenciada pelos brasileiros,  em tempos pandêmicos,  os
ajustes fiscais são direcionados à classe trabalhadora e acirrados entre os negros
conforme demonstramos. 
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Ressaltamos que há uma intersecção das desigualdades de classe social,
raça e gênero no contexto do capitalismo. Particularmente quando colocamos
na cena pública as mulheres negras que são atravessadas pelos desdobramentos
da exploração e opressão de classe, raça e gênero, como marcadores sociais da
diferença,  pois  sofrem  os  rebatimentos  da  minoração  dos  direitos  dos
trabalhadores em geral e, para além disso, têm as políticas compensatórias, no
quesito racial, desmontadas, multiplicando assim a exploração promovida pela
lógica ultraneoliberal. 

Necropolítica, (re)existências e lutas antirracistas

Considerando  que  o  racismo  e  a  necropolítica  são  conceitos  e
realidades que andam juntos, retroalimentam-se e que o ultraneoliberalismo é
um  terreno  fértil  para  a  reprodução  de  ambos,  vamos  refletir  sobre  os
processos de resistência e (re)existência dos negros nesse contexto de morte. 

Assim, se, por um lado, o racismo é um instrumento de extermínio de
mais  da  metade  da  população  negra,  por  outro  lado,  a  necropolítica  é  um
sistema que possibilita a perpetuação do genocídio negro, da colonização até os
dias  atuais,  na  medida  em  que  o  corpo  negro  é  o  matável  sem  comoção
nacional.

Conceito cunhado por Mbembe (2018), necropolítica engendra a ideia
do uso do poder e da soberania do Estado para administrar a morte como uma
gestão  da  vida  e  da  morte  e  suas  múltiplas  dimensões.  Nesse  sentido,  as
políticas de segurança do Estado têm o poder de ditar quem pode viver e quem
deve morrer, escancarando o racismo e o extermínio do povo negro no Brasil.
Indaga-nos Mbembe (2018, p. 7), “[...] que lugar é dado à vida, à morte e ao
corpo humano (em especial ao corpo ferido ou massacrado)?”. O autor nos
chama a refletir sobre a vida e a quem é dado o direito de viver, sobre a morte e
a quem é imposto sua destinação de forma “não natural”, sobre o corpo e qual
é identificado como humano. 

Assim, não pensamos apenas no corpo físico, mas na complexidade do
ser humano e nas suas condições históricas e sociais.  Logo, considerando os
processos de subalternização do negro na sociedade brasileira, evidenciado pela
colonização e  pela  escravização,  qual  lugar  que ocupa hoje  essa  população?
Onde está o seu direito à vida e a integridade do corpo negro? 

A imposição da morte ao corpo negro como inimigo é retrata em dois
casos emblemáticos. Um, ocorreu nos Estados Unidos da América, na cidade
de Minnesota, em maio de 2020, o homem negro, George Floyd, numa ida ao
mercado, foi morto após o policial branco, Drek Chauvin, ficar oito minutos e
seis  segundos  ajoelhado em seu pescoço.  Essa  tragédia  naturalizada  ganhou
destaque  internacional  com protestos  em muitos  países  das  Américas  e  da
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Europa,  dando enfoque ao movimento antirracista internacional  “Black Lives
Matter”. É simbólico pensar que é perigoso qualquer negro ir ao mercado, a
sensação  que  fica,  é  que  independentemente  da  resistência,  continua-se
matando de qualquer jeito. Viver é para além de respirar, mas respirar é um
sinal de vida. “Eu não consigo respirar”!

O outro,  em novembro de 2020,  aconteceu no Brasil,  na cidade de
Porto Alegre-RS, quando dois seguranças brancos do supermercado Carrefour
espancaram,  durante  cinco  minutos  e  vinte  segundos,  João  Alberto  Silveira
Freitas,  um homem negro,  até  sua  morte.  Mas  não  para  por  aí  os  muitos
episódios como este que ocorre cotidianamente, mas a mídia – como aparelho
ideológico de controle e dominação - pelos canais abertos da televisão propaga
um discurso manipulatório, reafirmando a necessidade de exterminar o inimigo.

Assim,  são  muitos  os  exemplos,  particularmente,  em  território
nacional,  que poderíamos descrever,  incluindo infâncias e  juventudes negras
que vem sendo alvos do genocídio como tácita do capitalismo (ALMEIDA,
2014), como que ocorreu com Pedro Henrique, em 2019, que foi estrangulado
até  a  morte  no  supermercado  Extra,  no  Rio  de  Janeiro-RJ;  em 2017,  João
Victor  apanhou até  a  morte  no Habib’s,  em São Paulo-SP;  os  três  tinham,
respectivamente, 40, 19 e 13 anos de idade e, obviamente, a pele preta. 

É certo que,  dentro do projeto de genocídio da população negra,  o
extermínio da juventude tem maior evidência. Mas, o exercício da necropolítica,
fortalece o racismo de Estado e suas políticas de morte, aplicando licença para
matar pela “ordem”, impactando a vida de negros e negras desde a infância.
Desumanizados  e  tendo  toda  a  sua  história  demonizada,  os  africanos  em
diáspora e/ou negros brasileiros, além da tentativa de apagamento de toda sua
memória  e  ancestralidade,  lidam  com  diversas  mortes  simbólicas  que  são
terceirizadas como menores.

A morte começa quando ao negro é negado o lúdico,  a  infância,  o
potencial  criador,  a  dimensão  transformadora,  o  lazer,  o  direito  ao  ócio,  a
escolha e a liberdade. Vemos também o exercício da necropolítica quando a
uma criança branca desaparecida ou morta é dada o direito a uma investigação
contundente e conclusiva e a uma criança negra é negado o direito ao enterro 2,
pois não há interesse público nessas vidas, nesses corpos feridos e massacrados.
Os olhos enxergam a sobrevivência, há pouco tempo para pensar em vivência,
pois há quatrocentos e noventa e seis anos a meta da população negra é não

2 São vários os casos desse tipo, que poderíamos aqui retratar, inclusive o mais recente e ilustrati -
vo baseia-se no desaparecimento dos três meninos de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, re -
gião  do  estado  do  Rio  de  Janeiro.  Ver  reportagem da  Folha  de  São  Paulo.  Disponível  em:
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/04/apos-tres-meses-investigacao-sobre-sumico-
de-meninos-em-belford-roxo-rj-patina.shtml. Acesso em: 17 abr. 2021.
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morrer, na medida em que se nasce com uma expectativa de vida curta, imposta
pela regulação do racismo de Estado. 

Planeja-se  a  vida  a  curto  prazo  e  por  vezes  tem-se  prioridade  no
supérfluo,  no  que  traz  felicidade  e  prazer  momentâneo,  no  lazer  alienado,
reprimindo a consciência da infelicidade. Parcelar em várias vezes uma viagem,
deixar  de  pagar  uma  conta  para  fazer  uma  festa  de  aniversário  e  assim
sucessivamente, recria-se o lazer nas urgências, nas fissuras da vida. Referimo-
nos ao lúdico e ao lazer, pois a vida está na criação e nas suas potencialidades
de transformação e manutenção,  já  que o lúdico é o campo que trabalha a
criação, é um lazer propriamente dito, também acessado e usufruído de forma
desigual entre negros e brancos nesse país. É necessário burlar algumas regras
para alcançar felicidade.

Entretanto, em períodos ultraneoliberais com um racismo de Estado
instaurado e no auge da crise sanitária produzida e acentuada pela pandemia do
coronavírus,  o  desemprego  alcança  taxas  altíssimas  nas  camadas  populares,
atingindo,  sobremaneira,  a  população  negra,  quando  não  na  morte  desses
corpos. 

Para pensar que “[...] o coronavírus não tem nada de democrático, ele
tem preferências e os negros são um dos grupos preferidos dele.” (XAVIER,
2020, s/p), é de fundamental importância refletir sobre alguns dados da cidade
de São Paulo, publicados no Boletim de Análise Político-Institucional, nº 26,
em março de 2021, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
cujo título é  Pandemia e Políticas Públicas:  a questão étnico-racial no centro do debate
(IPEA,  2021).  Este  documento  traz  um  compilado  de  artigos  com  dados
recentes sobre diversos contextos da população negra em período pandêmico
no Brasil.

 Segundo o  IPEA,  o  Sistema de  Mortalidade do Município  de  São
Paulo nos revela que a taxa padronizada de “[...] pessoas brancas era de 115
óbitos a cada 100 mil habitantes e a de pessoas negras, 172 mortes a cada 100
mil habitantes.”; isso até 31 de julho de 2020, evidenciando uma “[...] diferença
de 57 pontos percentuais (p.p.) entre negros e brancos.” (IPEA, 2021, p. 13). O
documento diz ainda que a cidade de São Paulo esperava um total de 4.091
mortes de pessoas negras, todavia foram registrados 5.312 óbitos de pessoas
pretas e pardas dentro do período relatado acima. Ou seja, 1.221 pessoas negras
a mais do que se esperava, uma sobremortalidade. Para além disso, ao contrário
do aumento do que se esperava de mortes negras em 28,9%, há uma queda do
esperado na taxa de mortalidade de pessoas brancas em 13,4%. Aquela antiga
conta  que  movimenta  a  sociabilidade  burguesa,  para  que  poucos  tenham,
muitos precisam ter quase nada, ou não ter, mesmo que seja a vida, e há um
regulador dessa conta, o Estado.
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Esta reflexão nos desloca a pensar a centralidade do debate sobre a
construção de um Sistema Único de Saúde (SUS) indiscutivelmente antirracista,
considerando que 74% dos negros utilizam o SUS e a luta contra o racismo
nesse  âmbito não se  restringe  ao acesso,  mas à  qualidade da  prestação dos
serviços que esbarra no racismo estrutural, sistêmico e institucional, que coloca
em ação a necropolítica, todas as vezes que se nega anestesia a uma mulher
negra e todas as outras vezes que, por um discurso racista, coloca-se o negro
como mais forte, mais robusto e mais resistente a dor.

Por  fornecer  sentido,  lógica  e  tecnologia  para  a  produção  e  a
manutenção  das  desigualdades  e  violências  na  contemporaneidade,
compreendemos  o  racismo  como  estrutural  (ALMEIDA,  2018).  Assim,
conforme Mbembe (2018), a necropolítica se funda também no discurso de um
grupo inimigo  e  a  necessidade de  uma relação de  inimizade.  Neste  caso,  é
necessário criar a existência de um inimigo para justificar o extermínio e, na
realidade  brasileira,  o  Estado  estabeleceu  como inimigo  primeiro  os  jovens
negros. Tendo a cor que é preta e a prioridade que é a juventude, vemos a
escalada da necropolítica ultraneoliberal no contexto brasileiro. 

Segundo o  referido  Boletim do IPEA,  é  importante  destacar  que a
violência e a taxa de homicídios “[...] para negros entre 19 e 24 anos é quase
sete vezes maior que a taxa geral da população brasileira.” (IPEA, 2021, p. 22).
Pertinente registrar que segundo a organização não governamental “Redes de
Desenvolvimento da Maré”3, na cidade do Rio de Janeiro, a probabilidade de
um indivíduo negro ser morto é 23,4% maior que a de não negros, bem como,
“para  todo  decil  com  maior  chance  de  morrer,  78,9%  são  negros”
(CERQUEIRA; COELHO, 2017). Outro dado nos mostra que embora 55% da
população brasileira seja negra, “75,4% das vítimas da letalidade policial” são
negras (FBSP, 2019).

Considerando que a cidade do Rio de Janeiro tem a Polícia Militar do
Brasil  que mais mata e que essa alta letalidade está ligada às “[...]  operações
policiais  de  incursão  armada  em  favelas”  (MONTEIRO;  FAGUNDES;
GUERRA, 2020, p. 1773), pode-se afirmar que a relação do número de mortes
está diretamente ligada ao número de operações policiais registradas. Todavia,
não  há  dados  oficiais  sobre  essa  realidade.  E,  segundo  a  Rede  de
Desenvolvimento  da  Maré,  do  total  das  mortes  decorrentes  de  operações
policiais nas favelas do complexo, 93,3% das vítimas são negras. As pesquisas
ainda  ressaltam  que  quanto  menos  operações  policiais  mais  dias  de  escola
aberta, mais aulas, mais dias com as estratégias de saúde da família ativas, mais

3 Complexo da Maré é um bairro localizado na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro que
compõe 17 favelas, e segundo o Censo Maré 2020 tem 62,2% da sua população negra (pretos e
pardos). Já a Redes da Maré é uma instituição da sociedade civil que elabora projetos e ações com
a finalidade de garantia de direitos.
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vida, menos corpos negros mortos, massacrados ou feridos. Todavia, a política
nesses  territórios,  visto  pelo  Estado  como  zonas  de  morte,  tem  como
mecanismo de “segurança” matar algumas vidas em detrimento da conservação
de outras vidas. Assim como a pandemia tem cor, para os agentes da repressão
policial também.

O curta metragem Dois Estranhos, recentemente lançando no serviço de
streaming por assinatura da Netflix,  retrata o desespero no enfrentamento do
ciclo  interminável  do  racismo  estrutural,  trazendo-nos  a  ideia  de  que  não
importa o que a população negra faça,  não importa quantas estratégias essa
população monte e remonte, pois o braço repressor e assassino do Estado, na
figura da polícia militarizada, mata e extermina. Resistir não é mais suficiente,
resistir é o ponto de partida para que se possa criar novas formas de existir e
reexistir, eis o maior desafio para negras e negros.

Conceição Evaristo em seu conto  A gente combinamos de não morrer, do
livro  Olhos D’água (2016), finaliza dizendo que entre um personagem homem
negro “e os companheiros dele havia o pacto de não morrer. Eu sei que não
morrer,  nem  sempre,  é  viver.  Deve  haver  outros  caminhos,  saídas  mais
amenas” diz o personagem Dorvi. Assim, uma das estratégias de não morrer é
resistindo, primeiro; mas depois reexistindo das fissuras, do caos, da guerra, da
colonização,  da  escravização,  do  genocídio;  reconstruindo  uma  história  na
diáspora  contada  pelo subalternizado,  reconstruindo perspectivas  a  partir  da
ancestralidade, dos valores civilizatórios africanos, construindo negociações e
recriando muito afeto e solidariedade. Não é só de luta que consiste um campo
de batalha como o Brasil  e seu projeto genocida, mas de muitas estratégias,
fortalecimento e de agenciamentos coletivos.

Tanto  o  conto  de  Conceição  Evaristo,  como  o  curta  metragem
mencionados acima, terminam com sangue, cada um dentro do seu universo
simbólico e ficcional. O conto refere-se a corpos caídos esvaindo em sangue e,
também nos remete a ideia de que “[...] escrever é uma maneira de sangrar.”
(EVARISTO, 2016, p. 109). Por outro lado, o curta metragem termina com a
execução de um homem negro por um policial branco e uma poça de sangue ao
lado esquerdo de seu corpo com o formato do continente africano. Não se
pode encontrar analogia tão fidedigna a essa realidade das vidas nuas e precárias
do povo negro no Brasil. O continente africano como uma poça de sangue de
corpos negros foi o preço e o desdobramento da colonização, da exploração e
do tráfico em países africanos. 

Nas duas narrativas e linguagens, o conto e o filme, houve a urgência e
múltiplas tentativas de resistir. No caso do filme, o personagem morto ao final
recria diversos caminhos possíveis, monta estratégias de diálogo com a polícia
para não morrer, e mesmo tentando existir em outros papéis que não o levasse
a  morte,  ele  sempre  era  antes  de  tudo  um homem preto,  logo,  um corpo
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matável. Tendo como norte não morrer, e com isso, vivendo, é que se pode
recriar a existência negra no mundo, uma existência de corpos não matáveis
pelo simples fato de serem negros, que tem sua própria história, que se recriou
nos limites caóticos da humanidade.

Compreende-se aqui reexistência atrelada a ideia de que antes houvera
uma resistência para a manutenção básica da vida e as novas formas de existir,
possibilitadas  por  organizações  negras  -  na  cultura,  na  arte,  na  música,  no
teatro, na literatura, no cinema, na educação, na política, nas políticas públicas,
no acesso à universidade, na mobilidade social e econômica, no capital cultural
dentre outros -, que possibilitam o fenômeno recente da reexistência negra. O
negro passa a existir em outros espaços que antes eram ocupados apenas por
brancos,  desses  acessos  e  novos  caminhos,  as  possibilidades  mínimas  de
intervenções  recriam  epistemologias  outras  a  partir  da  sua  perspectiva  de
mundo.

Souza (2009, p. 32) ao pensar  Letramento de Reexistência diz-nos que o
conceito de reexistência está atrelado a “[...] assumir e sustentar novos papéis
sociais  e  funções  nas  comunidades  de  pertença  e  naquelas  que  estão  em
contato.”. O reexistir nesse sentido só é possível ao emergente, ao que está em
trânsito e, que em grupo,  possuem características específicas que os unam na
resistência para a construção das reexistências. Com isso, a autora desdobra em
sua tese que reexistência pode ser apontada como “[...]  reinvenção de práticas
que  os  ativistas  realizam,  reportando-se  às  matrizes  e  aos  rastros  de  uma
história ainda pouco contada, nos quais os usos da linguagem comportam uma
história de disputa.” (SOUZA, 2009, p. 33). O grupo, e nesse caso, parcelas da
população negra que se organizam ativamente por pautas específicas, em busca
por  reconhecimento  de  sua  história,  por  autonomia  e  emancipação  plena,
envolvem-se no processo de reexistência, negociações, reinvenções, alianças e
subversões das “[...] relações assimétricas de poder [...]” (SOUZA, 2009, p. 57)
estruturadas na ordem da sociabilidade burguesa.

Esses  grupos  que  em  determinado  momento  protagonizam  a  luta
ativista  antirracista  vivenciam  diálogos  tensos  entre  a  realidade  e  as
possibilidades de “[...] recriação [...]” (SOUZA, 2009, p. 152); a realidade gera
medo pois aponta a morte e essa não é só do corpo físico. A recriação aponta
para as estratégias que estão fundamentalmente no campo cultural e político.
São os costumes,  a  vida cotidiana e as decisões coletivas que vão recriando
espaços para as reexistências negras.

Logo,  entendemos  resistência  negra  como  a  luta  para  cessar  o
extermínio da população negra, o grito para a manutenção das vidas negras, e, a
reexistência negra, a que abarca, o mesmo viés de manutenção das vidas, mas
considerando que no período de manutenção foram criados fissuras, rasgos e
negociações  que  possibilitam  assumir  e  sustentar  funções  que  recriam
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alternativas. Todavia, com o alargamento das desigualdades sociais engendradas
pela lógica ultraneoliberal e aprofundadas pelos desdobramentos da pandemia
do novo coronavírus, os desafios cresceram em proporções terríveis.

A população  negra  encontra-se  em mais  vidas  precárias  (BUTLER,
2019),  não  apenas  pelas  predisposições  às  comorbidades,  como  diabetes  e
hipertensão, mas, principalmente, pelos fatores sociais. Invertendo a lógica das
regras sanitárias, ou seja, não tem acesso ao saneamento básico, sem água para
higienização; vivem majoritariamente de forma concentrada, com altos índices
de desemprego, trabalho informal e precário, sem isolamento social. Nada tem
a ver com negar a realidade, o que se percebe são modos de vidas, hábitos
incompatíveis  que  criminalizam  mais  uma  vez  a  população  negra,  que
contempla o projeto genocida no livre exercício da necropolítica em territórios
negros,  ainda  mais  associado com a  ascensão  das  políticas  antidemocráticas
(BROWN, 2019).

Considerações finais

Nesse  capítulo  tentamos  compreender,  em  um  contexto  de  razão
ultraneoliberal  e  de  desdemocratização,  em que sentido o Estado brasileiro,
ainda  mais  frente  a  pandemia,  reforça  sua  política  de  morte  e  mantém sua
estrutura  de  poder,  no  sentido  de  radicalizar  as  desigualdades  sociorraciais,
favorecendo  o  máximo  para  o  capital  e  deixando  morrer  os  que,  em  sua
apreensão interseccional,  apresentam os marcadores sociais  da diferença, em
gênero, raça e classe. 

Em uma conjuntura marcada pelas crises sanitária, política, econômica
e social, que, particularmente, é determinada pela nova fase da crise estrutural
do  capital,  iniciada  em 2008,  vem afetando  e  ampliando  a  precarização  do
trabalho em escala global, a ascensão de políticas antidemocráticas, com forte
conteúdo  ultraconservador,  que  fazem  do  racismo  de  Estado,  o  gestor  da
necropolítica às populações negras e pobres.

A  população  negra,  a  partir  do  seu  ativismo,  sempre  reivindicou
respostas  do Estado às suas  condições  de  vida,  de direitos,  de trabalho,  de
emprego e renda,  de  políticas  públicas,  e,  ainda  mais  agora,  em tempos de
coronavírus. Esses sujeitos sempre foram historicamente expostos às violações
de direitos,  violências e  mortes.  Essas incisões  e marcas nas vidas e corpos
negros tende a ser mais tensionado. 

Portanto, em tempos que o racismo vem se expressando radicalmente
em  diversas  formas,  particularmente,  no  âmbito  do  Estado,  subverter  essa
lógica  é  operar  a  luta  antirracista  em  vários  espaços  na  esfera  pública,
principalmente, no sentido de fortalecer a reexistência negra, para se alcançar a
meta coletiva, que para a maioria da população brasileira, negra, é a defesa de
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que toda luta social é uma luta antirracista e a meta de toda pessoa negra, frente
às opressões, à exploração e a dominação de classe, gênero e raça, é ficar viva.

À guisa de ilustração, no sentido de demarcar as várias reações do mo-
vimento social  organizado frente as ofensivas antidemocráticas,  demarcamos
três cenas históricas, que se articulam, principalmente, porque as/os trabalha-
dores/as, em sua maioria negros/as, não estão calados. Entre as várias manifes-
tações e lutas, chama-nos a atenção as manifestações dos entregadores de apli-
cativos, que, durante a pandemia, ainda em 2020, realizaram duas grandes para-
lisações contra a exploração e a falta de direitos dos uberizados. Mas também
da chacina do Jacarezinho, o massacre policial mais sangrento da história da ci-
dade do Rio de Janeiro, que resultou na morte de 28 pessoas no começo de
maio de 2021, como a reposta da população de favela denunciando os desman-
dos do autoritarismo e da farsa da guerra às drogas. 

E por último, a mais recente, no final de maio de 2021, a resposta da
sociedade  civil  organizada,  em  plena  terceira  onda  da  Covid-19,  contra  o
descaso do governo Bolsonaro, que já matou 416 mil pessoas4, contra a falta de
vacinas  para  combater  a  doença5,  a  fome,  o  desemprego,  os  ataques  aos
indígenas, aos negros e ao mesmo ambiente. São várias as bandeiras de luta que
se unificaram em 213 cidades brasileiras dos 26 estados e do Distrito Federal, e
14 no mundo6. 

Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes
Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes

É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nóiz sumir
(Emicida, AmarElo, 2019)

4 No momento da escrita  deste artigo,  segundo os dados da Organização Mundial  de Saúde
(OMS), no mundo, registra-se hoje 172.293.942 casos infectados e 3.704.724 mortes. O Brasil,
particularmente,  apresenta  16.841.408  casos,  15.239.692  casos  recuperados  e  470.396  mortes,
localizando-se em segundo lugar no ranking mundial, em número de casos e mortes. Disponível
em: https://www.paho.org/covid-19. Acesso em: 04 jun. 2021.
5 Quanto a vacinação, o país encontra-se em lentidão e com falta de cobertura, com 71,3 milhões
de doses aplicadas contra  a  Covid,  sendo que  com a primeira dose tem-se 4.461.660,  o que
corresponde a  22,89% da  população  e  10,77% com as  duas  doses,  o  equivale  a  22.803.828
pessoas totalmente vacinadas. Disponível em: https://www.paho.org/covid-19. Acesso em: 04
jun. 2021.
6 A  esse  respeito  ver  reportagem  da  Rede  Brasil  Atual  (2021),  disponível  em:
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/05/29m-fora-bolsonaro-brasil/.  Acesso  em:
30 maio. 2021.
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As relações familiares como pauta de
intervenção na saúde: considerações para os

tempos ultraneoliberais*

Eliane Martins de Souza Guimarães 

Considerações Introdutórias 

A política de saúde, como uma das formas de enfrentamento da ques-
tão social1, tem encontrado no cotidiano e na família dos trabalhadores o espa-
ço para a reprodução social do modo de vida capitalista.  A análise histórica
aponta que  o enfoque familiar na saúde tem se  constituído na perspectiva do
controle da vida social pela medicina social, pelo modelo biomédico e o caráter
previdenciário dos sistemas de bem-estar, pela via integrativa da comunidade ao
processo desenvolvimentista, bem como pela transferência de responsabilida-
des da perspectiva neoliberal. 

 As condições em que a abordagem familiar é construída na política de
saúde, em especial na Saúde Família, devem, portanto, ser analisadas em suas
contradições. Há uma tendência de afirmação de abordagens constituídas no
cotidiano e no território como sendo de caráter crítico e progressista. Apesar
de significar um avanço diante da perspectiva biomédica, curativa e hospitalar,
o  atendimento  à  família  no  contexto  do  território  em  si  não  o  isenta  de
contradições. É preciso considerar que mesmo o atendimento que se apresenta
como  ampliado  pode  ser  influenciado  por  diferentes  perspectivas  ético-
políticas e teórico-metodológicas. As estratégias de abordagem familiar quando
deslocadas das implicações da realidade social e das condições objetivas de
vida podem configurar-se como estratégias de ajustamento e controle social já
conhecidas no âmbito das políticas sociais e analisadas de forma crítica pelo
Serviço Social brasileiro. 

Apresentamos neste artigo a análise sobre a abordagem familiar nos
serviços de saúde, em especial, a Saúde da Família, buscando recuperar o debate
sobre as transformações sócio-históricas e a centralidade da família nas políticas
sociais no contexto neoliberal, articulado aos resultados de uma pesquisa 2 que
*DOI – 10.29388/978-65-81417-38-3-0-f.205-224
1 Consideramos  a  questão  social  como  resultado do processo  de  acumulação  capitalista  que
representa o conjunto de desigualdades e lutas sociais entre burguesia e proletariado que revelam
a sociedade de classes (IAMAMOTO, 2007a, p. 27).
2 Esta  reflexão  é  baseada  na  pesquisa  realizada  a  partir  de  pesquisa  bibliográfica  buscando
compreender como se organizou a política de saúde diante das demandas do capitalismo e como
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aponta a tendência de intervenções pautadas nas relações familiares e o uso de
instrumentos  que  retomam perspectivas  conservadoras,  sinalizando  desafios
frente os tempos ultraneoliberais.  

Relações sociais capitalistas, família e políticas sociais

A reflexão sobre a abordagem familiar na saúde traz como exigência a
análise crítica sobre a centralidade da família nas políticas sociais.  É possível
identificar  uma  série  de  programas  focalizados  no  atendimento  direto  às
famílias  em  diversas  áreas.  Esse  fenômeno  não  acontece  desarticulado  do
contexto político e representa uma das repercussões diretas do neoliberalismo
nos sistemas de proteção social.  

Mioto (2009,  p.  130)  aponta  que tal  centralidade “[...]  vincula-se  ao
declínio da sociedade salarial e à crise do Welfare State”, que fizeram com que
“a família fosse 'redescoberta', tanto como instância de proteção, como também
quanto possibilidade de recuperação e sustentação de uma sociedade solidária”.
Argumenta que proposta neoliberal “[...] implicou na adoção de uma ‘solução
familiar’ para a proteção social.” em um “[...] processo de familiarização [...]”,
com reativação de práticas disciplinadoras, especialmente em relação às famílias
mais pobres (op. cit.). 

A autora ainda aponta duas diferentes tendências na organização dos
serviços  e  nas  práticas  profissionais:  as  tendências  familista  e  protetiva.  Na
perspectiva familista, são fortalecidas as concepções estereotipadas de família e
dos papéis familiares em que os profissionais “colocam em movimento práticas
educativas  de  responsabilização  e  disciplinamento  das  famílias  como  uma
necessidade  para  o  processo  de  construção  do  cuidado”,  desvinculadas  do
contexto social em que estão inseridas. A perspectiva protetiva considera que os
problemas de proteção social  não estão restritos  às famílias  e  suas soluções
extrapolam as possibilidades individuais, o que torna necessário acesso à renda,
acesso aos serviços de caráter universal e de qualidade, com desenvolvimento
de  ações  na  avaliação  e  proposição  de  políticas  públicas,  na  organização  e
articulação  de  serviços  e  no  atendimento  às  famílias  em  sua  singularidade
(MIOTO, 2010, p. 61). 

se configurou o atendimento à família e à comunidade em diferentes momentos históricos. Foi
analisado o material didático de cursos de especialização em Saúde da Família, disponibilizado
pelos espaços de formação da UNA-SUS, por meio eletrônico, publicados entre 2009 e 2016,
ofertados pelas seguintes universidades: Uerj, Unifesp, UFMG, UFMA, UFMS, UFSC. A análise
do material foi realizada a partir do reconhecimento do conteúdo, sistematização dos dados e
análise dos resultados através dos eixos: concepção saúde e doença, política de saúde, processo de
trabalho, educação em saúde, família, comunidade e instrumentos de abordagem (GUIMARÃES,
2016). 
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É preciso considerar que ao longo da história, o modo de produção
capitalista  promoveu  mudanças  e  transformações  que  afetaram  não  só  a
produção,  mas  também as  relações  sociais.  Em cada  momento  histórico,  a
política social assume características que expressam o movimento de disputa
entre classes socais e projetos societários, em um movimento contraditório no
qual “[...] participa tanto dos mecanismos de dominação e exploração, como, ao
mesmo  tempo  e  pela  mesma  atividade,  dá  respostas  as  necessidades  de
sobrevivência da classe trabalhadora.” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2011, p.
79-81). Tal compreensão é importante para observar como as políticas sociais
respondem  as  demandas  políticas,  sociais,  econômicas  e  passam  a  ter  as
relações familiares como espaço para a reprodução do modo de vida capitalista.

Nessa  perspectiva,  compreender  a  família  em  sua  dimensão  sócio-
histórica, significa reconhecê-la não como um padrão e sim em sua dinâmica
construída historicamente, pois, assim como a saúde, a família também passa
por importantes transformações no capitalismo. 

Uma das  referências  que nos ajuda  a  compreender  as  modificações
sócio-históricas da família é a obra de Philippe Ariès (1978, p. 269) que aborda
o significado da infância e o papel família na sociedade tradicional e industrial.
Sobre a infância, o autor destaca que na Idade Média, no início dos tempos
modernos  e  por  muito  tempo  ainda  nas  classes  populares  “as  crianças
misturavam-se  com  os  adultos  assim  que  eram  consideradas  capazes  de
dispensar a  ajuda das  mães ou das  amas” e já  eram ingressadas  no mundo
adulto.  Com  forte  movimento  coletivo  “não  havia  lugar  para  um  setor
privado”. A família cumpria a função de transmissão da vida, dos bens e dos
nomes. A escola substituiu a aprendizagem como meio de educação e a criança
foi separada dos adultos. A família tornou-se o lugar de uma afeição necessária
entre os cônjuges e entre pais e filhos e começou então a se organizar em torno
da criança e a lhe dar tal importância. Para o autor, a partir do século XVIII,
passam a ser defendidas “[...]a intimidade da vida privada em detrimento das
relações  de  vizinhança,  de  amizades  ou  de  tradições  [...]”,  onde  “[...]a  casa
perdeu o caráter de lugar público [...]” e “[...] a vida profissional e a vida familiar
abafaram essa outra atividade, que outrora invadia toda a vida: a atividade das
relações sociais” (ARIÈS, 1978, p. 269). 

O  deslocamento  do  convívio  público  para  o  privado  e  a
individualidade familiar é uma das importantes mudanças trazidas para a família
na  modernidade.  Assim,  podemos  afirmar  que  a  organização  privada  das
relações familiares responde também a necessidades específicas do processo de
acumulação capitalista. 

Em sua análise sobre a origem da família, da propriedade privada e do
Estado, Engels (2012, p. 97) situa a formação da família monogâmica a partir
das  relações  de  classe  e  aponta  que “[...]  as  coisas  mudaram com a família
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patriarcal e, ainda mais, com a família individual monogâmica [...]”, onde “[...] o
governo  do lar  se  transformou em serviço  privado [...]”  no  qual  “[...]  se  a
mulher cumpre os seus deveres no serviço privado da família, fica excluída do
trabalho social e nada pode ganhar” (op. cit.).  Desse modo, a família individual
moderna  “[...]  baseia-se  na  escravidão  doméstica,  franca  ou  dissimulada,  da
mulher e a sociedade moderna é uma massa cujas moléculas são as famílias
individuais.” (op. cit.). 

Para Cisne (2014, p. 73-74), “[...] o patriarcado permanece como uma
base estruturante da exploração e da apropriação das mulheres.”, onde “[...] o
controle sobre o corpo e a vida das mulheres, a dominação, a apropriação, a
opressão  e  a  exploração”  atendem  aos  interesses  do  desenvolvimento  da
propriedade privada,  com controle  da  prole  e  da  força  de  trabalho e  a  sua
manutenção  através  da  herança.  Assim,  apreende-se  a  subordinação  das
mulheres como resultado de um processo histórico. 

É esse caráter da família como instituição privada que vai ser alvo das
políticas sociais. As ações socioassistenciais passam a tomar como referencial o
pensamento  conservador  que  segundo  Netto  (2011,  p.  45-51)  busca  “[...]
subsidiar  a  unidade estratégica  entre  as  perspectivas  ‘pública’  e  ‘privada’  no
confronto do Estado burguês no capitalismo monopolista com as refrações da
questão social.”.  Essa  perspectiva  vai  considerar  a  questão social  externa  às
instituições da sociedade burguesa, relacionando-a a um conjunto de dilemas
mentais  e  morais,  com uma  proposta  terapêutica  e  individual,  para  “[...]  o
terreno da modelagem psicossocial e moral [...]” (ibid), referenciada pelo viés
do funcionalismo e da fenomenologia. 

Ao analisar  o conservadorismo higienista,  Cunha e Nunes (2020,  p.
333) afirmam “[...] sua base teórica comprometida com o desenvolvimento e
manutenção do capitalismo.”, a partir do entendimento de que “[...] a pobreza é
biológica e não pode ser modificada, a possibilidade nessas situações é o ajusta-
mento e o enquadramento, e isso é possível com o uso da terapia.” (op. cit.). 

Observamos então que no desenvolvimento do capitalismo o trabalho
e a vida social são dominados pela lógica de produção, quando a família ganha
lugar e destaque. Campos (2015, p. 23) aponta o “[...] casamento [...]” da família
com a política social, entre os séculos XIX e XX, com a proposta do seguro
social  a  partir  do  sistema  previdenciário.  Aponta  a  “existência  de  implícita
política de gênero e conjuntamente de organização familiar na construção do
próprio Welfare State”, a partir do “[...] modelo normatizado e naturalizado da
família nuclear conjugal, que se apoia no ‘homem provedor’, do qual a mulher é
‘dependente’  (termo clássico)  para  seu  sustento,  bem como os  filhos  desta
união.” (CAMPOS, 2015, p. 31). 
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Na contraposição a essa perspectiva, os movimentos feministas surgem
na luta por direitos.  Cisne (2014)  afirma que é a partir da segunda metade do
século XIX, com a agudização da questão social, que as lutas e manifestações
feministas  passam  a  adquirir  uma  maior  organicidade;  com  destaque  a
reivindicação pelos direitos políticos3. No bojo das transformações do mundo
do  trabalho  e  da  proteção  social,  os  movimentos  de  luta  por  direitos  das
mulheres  são  fortalecidos  nos  anos  1960/70,  quando  se  consolidam  como
movimento social. 

Eurico,  Gonçalves  e  Fornazier  (2021,  p.  89-96)  destacam  a
configuração da  formação social  brasileira  “[...]  em que as  desigualdades  de
classe estão fundamentalmente entrelaçadas às étnico-raciais e de gênero, visto
que  a  todo  momento  a  dinâmica  do  capital  reatualiza  nossa  herança
escravocrata,  colonialista  e  heteropatriarcal.”.  Para  os  autores,  as  ações  do
Estado  vão  assumir  um  caráter  eugenista  “[...]  sem  precisar  reconhecer  a
existência do racismo [...]” estrutural e institucional, com uma intervenção que
“[...]  apenas atualiza a reprodução da pobreza geracional e de mecanismos de
permanência  das  populações  negra  e  indígena  nas  áreas  de  maior  exclusão
econômica, política, social, cultural, religiosa e territorial” (ibid). 

No contexto do neoliberalismo, ao mesmo tempo em que as mudanças
no mundo do trabalho promovem a intensificação do trabalho, a fragilização
dos vínculos e direitos trabalhistas com ampliação do desemprego estrutural, há
um intenso ataque às políticas de proteção social. Diante do agravamento da
precarização das condições de vida e trabalho das famílias, as políticas sociais
recuam e promovem o desmonte dos direitos já alcançados. 

Para Harvey (2005, p. 97), o “Estado neoliberal deve favorecer fortes
direitos individuais à propriedade privada, o regime de direitos e as instituições
de  mercados  de  livre  funcionamento  e  do  livre  comércio.”.  Para  além  do
mundo da produção, Iamamoto (2007b, p. 144) ainda destaca que a orientação
neoliberal interfere também nas formas de sociabilidade, e “[...] se observa um
nítido caráter conservador que atinge as formas culturais,  a subjetividade, as
identidades  coletivas,  erodindo  projetos  e  utopias.”,  em  que  “[...]  a
subordinação  às  leis  mercantis  estimula  atitudes  e  condutas  centradas  no
indivíduo  isolado,  em  que  cada  um  é  livre  para  assumir  riscos,  opções  e
responsabilidades por seus atos em uma sociedade de desiguais.” (op. cit.).  

3 Cisne (2014) destaca três correntes do movimento feminista: o feminismo radial que conduze a
luta contra o sistema patriarcal e poder falocrático; o socialista, que se articula à luta de classe; e o
liberal, que consiste na promoção de valores individuais, com políticas de ação positiva, em uma
posição reformista. A autora destaca ainda a particularidade dos movimentos de mulheres e dos
movimentos feministas, com pautas que se confundiram historicamente e aponta que desde a
Revolução  Francesa  as  mulheres  lutam  coletivamente,  com  o  debate  enraizado  no
desenvolvimento  do capitalismo (CISNE,  2014).  É preciso ainda  destacar  a  constituição dos
movimentos do feminismo negro (DAVIS, 2017). 
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No movimento de crise do capital, a configuração de governos ultrane-
oliberais tem se forjado no plano econômico, social, político e de uma morali-
dade conservadora. Borges e Matos (2020, p. 80) apresentam a “[...] hipótese
que se encontra em curso no país a implementação de um projeto ultraneolibe-
ral, que tem como sua contraface um projeto ultraneoconservador.”.

 
Especialmente  no  Brasil,  neste  ciclo  de  liberalismo  ultra-acirrado
(ultraneoliberalismo),  as  práticas  vêm  sendo  reorientadas  por  um
conservadorismo  de  direita,  também  exacerbado  (que  denominamos
ultraneoconservadorismo), uma vez que recorre ao fascismo. Seria uma
nova  etapa  do  projeto  neoliberal,  com  a  conjugação  de  um  projeto
ultraconservador,  que  busca  naturalizar  desvalores,  para  legitimar  o
neofascismo  e  que  vai  repercutir  –  diretamente  –  nos  estratos  mais
baixos da classe trabalhadora, uma vez que estes são vistos como mais
dispensáveis. (BORGES; MATOS, 2020, p. 80). 

O contexto da pandemia da COVID-19, conforme apontam Eurico,
Gonçalves, Fornazier (2021,  p. 85), intensificou e evidenciou as contradições
sociais da sociabilidade burguesa, com aprofundamento da crise econômica e
política que:

[...] se expressa no aumento exacerbado do desemprego, na ampliação do
trabalho  precarizado  e  terceirizado  na  intensificação  do  genocídio  da
população negra, em especial dos(as) jovens negros(as) e periféricos(as);
no crescimento do feminicídio,  sobretudo contra mulheres negras;  no
massacre  das  comunidades  indígenas  e  quilombolas;  nos  explosivos
conflitos agrários, na desapropriação de terras e despejos; na destruição
do meio ambiente; na proliferação de queimadas” etc. Instaurou-se um
cenário  de  barbárie  nos diversos  âmbitos da vida social,  legitimado e
impulsionados  pelo  atual  desgoverno  de  cunho  nazifascista  de  Jair
Bolsonaro. Frente ao aniquilamento da vida, o presidente da República
do Brasil assumiu uma atitude negacionista. (EURICO; GONÇALVES;
FORNAZIER, 2021, p. 85).  

Nesta conjuntura, as famílias são duramente atingidas pelas determina-
ções econômica, social e sanitária, quando se intensificam as intervenções con-
servadoras. Na perspectiva dos interesses e necessidades históricos da classe
trabalhadora, torna-se necessário, portanto, o reconhecimento das contradições
presentes nas propostas de abordagem junto às famílias frente aos desafios dos
tempos ultraneoliberais. 
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Expressões  conservadoras  da  abordagem  familiar  na
Saúde da Família 

As contradições e disputas entre projetos societários e de saúde,  no
contexto  do  neoliberalismo,  também  vão  se  expressar  na  construção  da
proposta  de  saúde  ampliada,  que,  apesar  da  relevância  da  contraposição  ao
modelo médico hegemônico,  se constituiu  na perspectiva de ajuste,  tendo a
atenção primária em saúde como eixo para reformas, sendo esta tensionada por
diferentes propostas e perspectivas4. 

No Brasil,  a  construção do Sistema Único de Saúde (SUS) elegeu a
Atenção  Básica  como  foco  para  organização  dos  serviços  de  saúde,
estabelecendo a Saúde da Família5 como uma estratégia de reorganização do
modelo  assistencial  da  saúde,  voltado  para  a  atenção  integral  através  da
promoção e prevenção, estabelecendo a porta de entrada para o SUS6. 

O processo de implantação e expansão da Saúde da Família no Brasil
ocorre em um cenário de disputa hegemônica entre projetos de saúde, onde
podemos  apontar  o  Projeto  de  Reforma  Sanitária  (com  defesa  da
democratização  do  acesso,  tendo  como  premissa  a  defesa  da  saúde  como
direitos  de  todos  e  dever  do  Estado),  o  Projeto  Privatista  (articulado  ao
mercado, com tendência de racionalização de oferta, focalização e privatização)
e  a  perspectiva  da  “Reforma  Sanitária  Flexibilizada”  (que  no  contexto  da
contrarreforma defende um SUS “possível” e promove a refuncionalização dos
princípios do SUS) (BRAVO; PELAEZ; PINHEIRO, 2018, p. 10). 

Uma  das  características  do  atendimento  nos  serviços  de  Saúde  da
Família é sua organização com referência ao território e áreas e atendidas por
equipe multiprofissional7. Sua ampliação trouxe a necessidade de recrutamento

4 Destaca-se o papel da conferência de Alma Ata em 1978 que orientou a reorganização dos
serviços de saúde e estabeleceu a APS como porta de entrada para os sistemas de saúde e a Carta
de Otawa, resultado da Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em 1986. 
5 Considerando as diferentes nomenclaturas já utilizadas para o serviço além do debate entre o
uso dos termos  Atenção Básica  e  Atenção Primária,  optamos por utilizar  o termo Saúde da
Família para caracterizar o serviço.
6 Em 1991, é implantado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) que se estendeu
a todo o território  brasileiro  no governo Fernando Henrique  Cardoso,  através  do Programa
Saúde da Família (PSF) instituído pela Portaria MS 692/93, junto com outras normativas. Na
expansão nos governos Lula, foi instituída através da Portaria 648/GM de 28 de março de 2006 a
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Em agosto de 2017, é proposto pelo Ministério da
Saúde a revisão da Política Nacional de Atenção Básica, através da Portaria nº 2.436, de 26 de
setembro de 2017, que trouxe importantes reflexos na organização e financiamento da política. 
7 A equipe mínima pode ter diferentes composições, mas geralmente é formada por profissionais
da medicina, enfermagem, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde; a equipe de
saúde  bucal  por  dentista,  auxiliar  de  consultório  dentário  e  técnico  em  higiene  dental.  A
constituição do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), regulamentado pela Portaria nº
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de muitos profissionais, que passam a ter contato direto com as mais diversas
expressões  da  questão  social  no  espaço  familiar  e  comunitário.  Diante  do
processo de trabalho que traz como exigência a aproximação com a realidade
local e o vínculo com os sujeitos, foram construídas estratégias por meio de
cursos de formação e a elaboração de instrumentos de análise e intervenção
direcionada para a família e a comunidade.

Os  estudos sobre  a  abordagem familiar  e  comunitária  na  Saúde  da
Família realizados por Guimarães (2016) apontam que apesar da reivindicação
de  uma  nova  postura  para  as  práticas  em  saúde  vinculadas  a  perspectivas
críticas,  nos  cursos  de  formação,  a  abordagem  familiar  e  comunitária  é
construída a partir de referências sistêmica, funcionalista, fenomenológica, pós-
moderna e pós-estruturalista. Ao alcançar a esfera cotidiana dos indivíduos e
nela  reproduzir  tais  perspectivas,  sem  mediações  com  as  contradições
societárias, em um contexto neoliberal, tais abordagens tendem a reafirmar a
lógica de psicologização da vida social, do empoderamento, da transferência de
responsabilidades, da responsabilização pela proteção social, da individualização
e consequente culpabilização pelas condições de vida e de saúde.  

Dentre as análises  realizadas na pesquisa,  destacamos neste texto as
concepções de família e as perspectivas de abordagem identificadas nos cursos
de formação.  Assim,  foi  possível  identificar  algumas tendências  como:  a)  o
reconhecimento  das  transformações  sócio-históricas  da  família; b)  a
reafirmação  da  centralidade  da  família  nas  políticas  sociais  e  da  função  de
proteção por meio do cuidado; c) o reconhecimento da concepção ampliada de
família  e  suas  configurações  como  meio  de  reafirmação  do  cuidado;  d)  a
compreensão  das  demandas  sociais  das  famílias  a  partir  das  condições  de
vulnerabilidade;  e) a intervenção profissional direcionada para a compreensão
sistêmica e funcional das relações familiares.

a) O reconhecimento das transformações sócio-históricas da família

Apesar de considerar as transformações familiares, a análise aponta que
essas são apresentadas como consequência das mudanças sociais e não como
estratégia de adequação aos processos de exploração da força de trabalho e ao
modo  de  vida  capitalista,  não  considerando  seu  papel  no  processo  de
reprodução social. 

A perspectiva apresentada por Cisne (2014, p. 88) apreende a família
como  necessária  para  garantir  a  manutenção  e  a  reprodução  da  força  de
trabalho,  por meio do trabalho doméstico feminino,  que garante a estrutura

2.488, de 21 de outubro de 2011, permitiu a ampliação de profissionais que atuam de forma
integrada  como  apoio  matricial  às  equipes  de  atenção  básica  e  para  populações  específicas
(consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e com o Programa Academia da Saúde. 
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para a divisão sexual do trabalho, onde “[...] a divisão entre a esfera produtiva e
reprodutiva fortaleceu a hierarquia e a desigualdade entre homens e mulheres.”.
Para Gama (2014,  p.  37),  a família  entra na divisão do trabalho social,  não
porque apenas permite a reprodução da força de trabalho, mas “[...] porque esta
se  constitui  como  um  espaço  de  consumo  de  bens  e  serviços,  uma  vasta
comercialização  de  espaços  especializados,  uma  divisão  do  trabalho  social
projetada sobre e fora dela e que se insere na reprodução global.”. Assim, “[...]
as relações de dominação que reforçam as relações de exploração tornam-se,
então, essenciais.” (op. cit.).  

Essa  não  é  a  direção  crítica  assumida  pelo  conteúdo dos  textos  de
referência  dos  cursos  de  formação,  pois,  ao  fazerem  alguns  apontamentos
históricos buscando justificar como a família se tornou o foco das políticas de
saúde atuais no Brasil, reafirmam a centralidade da família nas políticas sociais e
a função de proteção por meio do cuidado. Ao abordarem as políticas voltadas
para  as  famílias,  não  relacionam  ao  neoliberalismo  e  seus  rebatimentos  na
proteção social. 

b)  A reafirmação da centralidade da família nas políticas sociais e da
função de proteção por meio do cuidado

Ao apontar  a  família  como esfera  de  proteção  social,  os  textos  de
referência utilizados nos cursos de formação dão destaque para a centralidade
que a família assume na política de atenção básica, buscando fundamento na
Política  Nacional  de  Atenção Básica  (BRASIL,  2006,  p.  26)  que  reafirma a
“prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da
estrutura e da  funcionalidade das  famílias que visa propor  intervenções  que
influenciem os processos  de saúde-doença dos indivíduos,  das famílias  e da
própria comunidade”.

É certo que a família, como espaço de socialização primária, sempre foi
uma esfera de proteção social. No entanto, observamos que a reafirmação de
políticas  focadas  na  família  acaba  por  reforçar  seu  papel  de  proteção,  sem
questionamento das contradições que referendam a centralidade da família nas
políticas sociais, especialmente, nas políticas neoliberais. Em tempos de crise de
acumulação,  de  desmonte  e  precarização,  a  tendência  de  transferência  de
responsabilidades para as famílias se expande na saúde e em outras instâncias da
vida  social  –  educação,  por  exemplo  -,  sob  a  lógica  da  capacitação  para  o
cuidado domiciliar, sem considerar, no entanto, a ausência de proteção social
do Estado, que atua como mero promotor de incentivos (MIOTO, 2009, p.
132). 

Nessa perspectiva,  é  preciso considerar  que as tarefas familiares são
realizadas na sua grande parte por mulheres, como trabalho não remunerado e,
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mesmo  que  nesse  trabalho  também  seja  cada  vez  mais  requisitado  o
envolvimento dos homens, há uma sobrecarga da família em relação a provisão
do bem-estar. Como vimos, a incorporação e responsabilização das famílias já é
previsto na própria política, o que Mioto e Dal Prá (2015) chamam de caráter
familiarista,  entendida como perspectiva em que a política pública considera
que  as  unidades  familiares  devem assumir  a  principal  responsabilidade  pelo
bem-estar de seus membros. 

Passos (2020, p. 118), ao abordar o cuidado, apresenta a perspectiva do
cuidado colonial, como uma das heranças deixadas pelo colonialismo para as
mulheres negras, onde “[...] a distribuição das tarefas é determinada a partir do
gênero e se aprofunda com a raça e a classe, promovendo a naturalização de
supostas habilidades como parte componente de determinado sexo biológico
definindo,  inclusive,  com relação  a  comportamentos.”.  Assis  (2018,  p.  553)
destaca  ainda  o  racismo  institucional,  a  violência  obstétrica  relacionada  às
mulheres  negras,  chamando  a  atenção  para  a  tendência  desse  grupo  “[...]
vivenciar  com  maior  intensidade  as  mais  variadas  manifestações  de
preconceitos.”,  sendo  necessário  “[...]  reconhecer  o  valor  do  recorte  étnico
racial para a análise dos diferenciados serviços de saúde prestados à população,
como as maternidades.” (op. cit.) 

Apesar das mudanças na organização das famílias, para Mioto (2004, p.
53), “[...] a expectativa social relacionada às suas tarefas e obrigações continua a
mesma.”,  pois  “[...]  espera-se  o  mesmo  padrão  de  funcionalidade,
independentemente do lugar em que estão localizadas na linha da estratificação
social,  calcada  em  postulações  culturais  tradicionais  referentes  aos  papéis
paterno e principalmente materno.” (op. cit.).  Diante disso, observa-se que o
conteúdo dos cursos analisados reafirma a centralidade da família na Saúde da
Família como esfera de cuidado e proteção social, sem, no entanto, considerar
as contradições que permeiam o acesso à proteção social. 

c)  O  reconhecimento  da  concepção  ampliada  de  família  e  suas
configurações como meio de reafirmação do cuidado

O debate atual sobre família e suas diferentes composições coloca em
evidência  a  polarização  de  opiniões  que  perpassam  questões  religiosas  e
políticas8. A concepção de família apresentada pelos cursos, contraditoriamente,

8 O debate sobre família é marcado pela referência  ao modelo de família nuclear (pai,  mãe e
filhos). Zacaron, (2013), destaca que nos últimos anos passou a considerar as transformações em
curso com novas configurações: família monoparental, famílias recompostas e pluriparentalidade
que  já  reconhecida  em várias  instâncias  encontra  limites  na  equiparação  entre  direitos  civis.
Destaca-se a aprovação do “Estatuto da Família” em 24/09/2015, que reconhece família como
“a entidade familiar formada a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de
casamento ou de união estável, e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos”,
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ao  mesmo  tempo  em  que  reconhecem  a  concepção  ampliada  de  família 9,
analisam  suas  configurações  como  meio  de  reafirmação  do  cuidado  e
apreendem sua dinâmica a partir da perspectiva sistêmica. 

Evidencia-se com isso que não há problemas na Saúde da Família em
se considerar  a  família  na sua dimensão ampliada a  partir  de suas  múltiplas
configurações. Esta posição se relaciona diretamente com a afirmação anterior,
que reafirma a família em sua função protetiva por meio do cuidado. Assim, o
que se coloca é que,  para exercer  o cuidado não importa por quem seja,  o
importante é ter alguém que cuide. Considerando o processo de transferência
de  responsabilidade  pelos  cuidados  para  a  família,  em  um  contexto  de
“desproteção  social”,  é  conveniente  ao  serviço  considerar  a  família  em sua
dimensão ampliada, considerando até mesmo as relações comunitárias. 

Reafirma-se  aí  a  tendência  de  um consenso  sobre  a  diversidade  de
arranjos familiares, sobre o caráter temporário dos vínculos conjugais e sobre
outras  questões  ligadas  à  área  da  reprodução  humana  e  liberalização  dos
costumes. Contudo, Mioto (2004, p. 53) aponta que “[...] o consenso sobre as
transformações da família tem se concentrado apenas nos aspectos referentes a
sua estrutura e composição. O mesmo não parece acontecer quando se trata das
funções familiares.”. 

É preciso destacar que as diversidades de raça, gênero, sexualidade e
familiar  permanecem  sendo  alvo  das violências.  Como  apontam  Borges  e
Matos (2020, p. 72) “[...] o caso da população LGBTI, ou daqueles que trazem
em suas vidas a marca de nossa formação social, como é o caso das mulheres e
homens  negros  vítimas  do  racismo  estrutural  no  país.”,  no  contexto
ultraneoliberal,  “[...]  faz expressar  um grau novo de discriminação,  marcado
pela explicitação e pela naturalização de preconceitos.” (op. cit.).  

d)  A  compreensão  das  demandas  sociais  das  famílias  a  partir  das
condições de vulnerabilidade.

Articulada  à  perspectiva  sistêmica  da  família,  a  compreensão  das
demandas  sociais  das  famílias  também  se  dá  por  meio  das  condições  de
vulnerabilidade,  que  articulam  situações  de  estresse,  de  violência,  doença
crônica,  dependência  química,  apresentando,  também,  a  resiliência  familiar
como forma de enfrentamento de tais situações. Observamos que as demandas

debate fomentado por setores conservadores, em especial a chamada “bancada evangélica”, bem
como setores da igreja católica. 
9 Há  referência  ao  Manual  do  SIAB  que  orienta  que  ao  cadastrar  as  famílias,  os  agentes
comunitários de saúde, quando encontram várias pessoas dividindo um mesmo espaço, seja sobre
o mesmo teto ou quintal, devem considerar a definição do IBGE, incluindo os empregados que
vivem no lar e, em alguns municípios, a orientação para o cadastro individualizado é feito por
número de fogões e/ou geladeiras, considerando a realidade do território.
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sociais  compreendidas  através  do  conceito  de  vulnerabilidade  também  são
analisadas na perspectiva sistêmica, reforçando, assim, o caráter de ajustamento
das demandas sociais.

O uso do termo vulnerabilidade tem sido empregado com recorrência nas
políticas sociais, como na saúde e na assistência social. Na área da saúde, para
Bertolozzi et al. (2009), o termo vulnerabilidade é comumente empregado para
designar  suscetibilidades  das  pessoas  a  problemas  e  danos  de  saúde  e  a
capacidade de luta e de recuperação dos indivíduos e dos grupos sociais para o
seu enfrentamento.  Monteiro (2011,  p.  37) alerta  para  o caráter  adjetivo do
termo: “[...] se atribui a vulnerabilidade a alguém, logo ao invés de se analisar a
vulnerabilidade passa-se a olhar para o sujeito vulnerável.”. Assim, a concepção
de  vulnerabilidade  “[...]  não  considera  o  caráter  estrutural  da  sociedade
capitalista, não problematiza a superação das suas contradições, na medida em
que não as considera como produto das desigualdades sociais.” (op. cit.).  

Nessa perspectiva, retoma-se, mais uma vez, a dimensão individualista
da saúde, que responsabiliza o sujeito pela sua condição e pela superação dessa
condição, sem estabelecer as mediações entre as condições de vida e trabalho e
saúde. 

e) A intervenção profissional direcionada para a compreensão sistêmica
e funcional das relações familiares

A  análise  das  concepções  sobre  família  presentes  nos  textos  de
referência dos cursos aponta a proposta de atuação voltada para as relações
familiares.  Nesse  sentido,  a  intervenção  profissional  é  direcionada  para  a
compreensão sistêmica  e  funcional  das  relações  familiares  e  não para  a  sua
funcionalidade num sistema de desproteção social.

Tal perspectiva pode ser identificada no estabelecimento de tipologias
e classificações a partir do curso da vida familiar, com uma análise das crises
evolutivas  em  cada  momento  do  curso  da  vida,  com  destaque  para  os
momentos de crise que podem ocorrer em cada etapa, e no estabelecimento de
padrões  para  avaliar  a  dinâmica  familiar  em  graus  de  funcionalidades  e
disfuncionalidades, relacionados ao adoecimento. 

É nesse sentido que, apreendendo a família de forma isolada, pode-se
caracterizar as famílias como funcionais ou disfuncionais, sem deixar claro que
elas  são  consideradas  funcionais  ou  disfuncionais  a  alguma  coisa;  ou  seja,
mesmo que os autores dos textos não deixem claro que são disfuncionais ou
funcionais à organização social vigente. Considerando o contexto social em que
vivemos,  certamente  não é  possível  apontar  uma família  que se  encaixe  no
padrão  de  “família  funcional  –  saudável”.  Nesse  sentido,  todas  as  famílias
atendidas  nos  serviços  de  saúde  seriam  disfuncionais. Ao  apontar  como
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estratégia o processo de resiliência, os autores acabam por reforçar, mais uma
vez, a iniciativa e a responsabilidade individual da família, para o enfrentamento
das diferentes expressões da questão social na vida cotidiana.

Tal  concepção  indica  a  tendência  de  abordagem  da  família  como
sistema, a partir da teoria familiar sistêmica, concebendo a família como um
organismo em busca de estado de equilíbrio interno, quando os papéis e as
familiares e suas funções são centrais para a compreensão e o trabalho com
famílias.

Diante  dessas  colocações,  reafirma-se  a  tendência  apresentada  por
Mioto  (2009,  p.  55):  “[...]  o  termo  famílias  desestruturadas  –  surgido
originalmente para rotular as famílias que fugiam ao modelo-padrão descrito
pela escola estrutural-funcionalista – ainda é largamente utilizado.”. Assim “[...]
cada vez mais é utilizado para nomear as famílias que falharam no desempenho
de suas funções de cuidado e proteção de seus membros e trazem dentro de si
expressões de seus fracassos, como alcoolismo, violências e abandonos” (op.
cit.).   Nesse  sentido,  a  autora  aponta  a  tendência  de  soluções  residuais  aos
problemas familiares, destacando que os processos de análise e intervenção no
grupo familiar têm se limitado a considerar família como auxiliar de processos
diagnósticos  e  de  tratamento  a  problemas  individuais. Ou  seja,  a  família  é
transformada  em  objeto  terapêutico,  com  a  tendência  de  se  considerar  os
problemas sociais nos limites dos muros domésticos. 

Ao  estabelecer  a  compreensão  da  família  a  partir  de  relações
familiares/pessoais,  evidencia-se  a  opção  pela  perspectiva  sistêmica  com
enfoque na terapia familiar, presente nas primeiras formulações americanas que
influenciaram as  propostas  de  Alma  Ata  que  já  foram alvo  de  críticas  nas
formulações da Medicina Social no Brasil. Contudo, a retomada da abordagem
sistêmica  pela  Saúde  da  Família  recorre  mais  uma  vez  às  formulações
americanas, ainda que revestidas de novas roupagens10. Ao considerar tal análise
sobre  como a perspectiva  sistêmica  é  apreendida  no debate  sobre  família  e
comunidade  na  Saúde  da  Família,  apontamos  a  crítica  sobre  como  esta  é
apreendida pela equipe multiprofissional sem que haja uma formação específica
para isso e sem que esteja articulada às demandas sociais.  Nessa perspectiva,

10 Em uma análise sobre a perspectiva sistêmica na Saúde da Família, Costa (2010) apresenta um
histórico em que  caracteriza a influência dessa perspectiva ao longo das últimas cinco décadas:
na década de 1960, surge a Terapia Familiar, privilegiando o estudo da comunicação; nas décadas
de 1970 e 1980,  o aparecimento de escolas de Terapia Familiar (TF),  com ênfase na Escola
Estratégica  e  na  Escola  de  Milão;  na  década  de  1990,  os  novos  enfoques  interpretativos  e
discursivos;  e  na  década  de 2000,  a  Terapia  Familiar  voltada  para  a  família,  na  relação com
sistemas  mais  amplos.  Em todos  esses  períodos,  a  autora  afirma a  primazia  do pensamento
circular para compreensão e intervenção do jogo relacional. Aponta que as escolas que receberam
maior influência imediata dos conceitos da Cibernética e da Teoria Geral dos Sistemas foram as
pioneiras na construção do contexto clínico do atendimento a famílias. 
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evidencia-se a tendência de uma intervenção voltada para as relações familiares
para que seja assumida a função protetiva por meio do cuidado.

Tal  direção  é  aprofundada  na  apresentação  dos  instrumentos  de
abordagem, como o ciclo de vida, genograma, Ecomapa, Firo, Pratice, Apgar,
Escala  de  Coelho,  com enfoque nas  relações  familiares  que  transitam entre
mapas  e  siglas,  que propõem uma análise  com enfoque nas  relações  (intra)
familiares,  recuperando-se  as  bases  mais  conservadoras  do  atendimento  às
famílias nas políticas sociais. Com a fragilidade de mediações necessárias das
relações familiares com as condições de vida e de trabalho “se reforça, mais
uma vez, a culpabilização e a responsabilização de indivíduos e famílias pela sua
condição socioeconômica e cultural e pelo enfrentamento de tais condições” e
materializa-se “[...]  uma análise positiva e positivista das relações sociais, das
classes, da política, da saúde [...] (GUIMARÃES, 2017, p. 579).

Temos afirmado que tal lógica, apartada das mediações societárias, tem
contribuído para que um serviço que se apresenta como porta de entrada, se
efetive como porta de contenção. Ao tomar a família como foco de atenção,
com incorporação da racionalidade que reforça a função protetiva do cuidado e
o  protagonismo  pessoal  para  o  ajustamento  das  relações  familiares,  sem
considerar que tais questões são permeadas pelo processo de contrarreforma e
de toda lógica neoliberal, sem mediações com as contradições societárias, há,
consequentemente,  o  favorecimento  da  lógica  privatista  e  flexibilizada  e
legitimação  do  projeto  de  minimização  do  Estado  que  vem  resultando  no
desmonte dos direitos sociais. 

Considerações Finais 

 A conjuntura ultraneoliberal e ultraneoconservadora têm repercutido
diretamente  na  vida  dos  sujeitos  e  suas  famílias.  A  pandemia  de  Covid-19
evidenciou  e  aprofundou  expressões  da  questão  social  e  desigualdades
presentes na sociedade brasileira, requisitando a intensificação da intervenção
das políticas sociais junto as famílias. Diante das famílias em luto, em condição
de pobreza, desemprego, insegurança alimentar e das tantas outras violências,
temos observado o chamado para que profissionais de saúde “reinventem” suas
práticas,  o que tem propiciado a incorporação de requisição equivocada em
nome de uma resposta ao momento de crise. 

É preciso ampliar o debate crítico sobre a intervenção junto as famílias
nas políticas sociais, em especial, na política de saúde. A hegemonia de uma
perspectiva  conservadora  na  abordagem familiar  e  comunitária  traz  grandes
provocações  ao  Serviço  Social.  Como  profissão  que  atua  diretamente  no
atendimento  às  famílias,  contando,  no  seu  arcabouço, com  formulações  e
análises  críticas das consequências dessas abordagens nas políticas sociais,  o
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Serviço  Social  pode  trazer  contribuições  expressivas  para  sua  atuação  e  de
outras profissões da saúde, com as quais atua em equipe. Torna-se fundamental
desvelar as perspectivas teóricas, éticas e políticas de intervenções já conhecidas
e problematizadas,  que se apresentam como novas,  revestidas de  uma nova
roupagem. 

A fragilidade e  ecletismo apreendidos no processo de  formação em
saúde, através da análise do conteúdo dos cursos, alerta para a necessidade de
construção de conteúdos críticos sobre formação social brasileira, política soci-
al, política de saúde, que forneçam elementos para análise e intervenção em saú-
de na atual conjuntura, na perspectiva do SUS constitucional. Nessa direção,
torna-se essencial uma abordagem da família situada nas contradições da políti-
ca social, para que sua centralidade seja questionada e não referendada. Essenci-
ais também são temas que contribuam com a ruptura de preconceitos, com a
construção e a reafirmação de direitos, com o respeito às configurações familia-
res, seus limites, potencialidades, autonomia, considerando a interseccionalidade
das relações de gênero, raça, classe, os direitos de diversidade de orientação se-
xual, buscando “apreender as mediações necessárias para que se possa desvelar
as particularidades dos grupos familiares, do contrário, mantém-se a reprodução
do conservadorismo em sua relação umbilical com o capitalismo, racismo, pa-
triarcado e sexismo (ABEPSS, 2021p. 19). 

A nota técnica elaborada pelo ABEPSS (2021, p. 18) sobre Família e
Políticas Públicas traz apontamentos importantes e sinaliza que as famílias de-
vem ser consideradas “[...] dadas as condições objetivas de vida no quadro de
desigualdades típicas do modo de produção capitalista e  da transição demo-
gráfica contemporânea.”, reiterando-se o papel fundamental do Estado na ga-
rantia de direitos “para não responsabilizar as famílias pelas suas contingências,
para não torná-las reféns da lógica mercantil e para não aprisionar sujeitos e fa-
mílias na dependência de suas redes de solidariedade” (op. cit.). 
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