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PREFÁCIO*

O  Livro  que  ora  o(a)  leitor(a)  tem  o  prazer  de  ter  em  mãos  “Caminhos
metodológicos,  saberes  e  práticas  profissionais  e  populares  em  territórios  de
resistência” organizado pelas docentes Katia I.  Marro, Elizabeth Carla Vasconcelos
Barbosa  e  Suenya  Santos,  pode  ser  considerado  um  daqueles  livros  que  lemos,
relemos e uma vez mais consultamos por sua relevância, inovação e atualidade no
referencial  teórico-metodológico,  ético-político e  técnico-operativo  assumido com
direção social.

Pode-se  afirmar  que  este  Livro  contribui  para  suprir  uma  das  lacunas
presentes no trabalho profissional de todas(os) aquelas(es) profissionais das ciências
humanas  e  sociais  que  se  colocam  em  movimento  a  partir  das  múltiplas
determinações  sócio-históricas  da  realidade  brasileira  no  compromisso  com  os
movimentos sociais e suas lutas no âmbito da formação: no ensino, na pesquisa e na
extensão, bem como do trabalho profissional. Uma dessas lacunas se refere à pouca
produção  sistematizada  da  práxis  profissional  na  esfera  da  dimensão  técnico-
operativa cujas experiências aqui tratadas vêm contribuir para sua superação e se
orientam pelo Projeto Ético-Político Profissional de ruptura com o conservadorismo
expresso no Código de Ética e na Nova lei de Regulamentação da Profissão, em 1993,
e  nas  Diretrizes  Curriculares  de  1996  que  norteiam  a  formação  e  o trabalho
profissional da(o) assistente social.

Importante  reacender,  em  nossa  memória  que  essa  ruptura,  pública  e
coletiva, eclode em 1979, no III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais-CBAS, o
conhecido  “Congresso  da  Virada”  em  que  as(os)  profissionais  presentes  se
reconhecem como trabalhadoras(es) inscritas(os) na divisão sociotécnica do trabalho
em  sua  condição  de  assalariamento.  Imprimem  a  direção  social  da  profissão  no
compromisso  com a  classe  trabalhadora  em  seus  interesses  imediatos  (trabalho,
educação, saúde, terra, moradia, cultura, esporte, lazer) e históricos (na luta por uma
sociedade sem exploração no trabalho e sem opressão social de classe, gênero, raça,
etnia,  orientação  sexual,  geracional)  no  horizonte  de  uma  sociedade  libertária  e
igualitária. Posteriormente com o adensamento teórico e a práxis profissional, as(os)
profissionais  ampliam  a  compreensão  de  sua  inserção  na  divisão  sociotécnica
acrescida  da  divisão  racial  e  sexual  do  trabalho.  A  “Questão  Social”,  inerente  à
contradição capital  e trabalho, na sociedade capitalista, tem a desigualdade como
elemento constitutivo das relações sociais de classe, entre aqueles que trabalham e
produzem  a  riqueza  social,  a  classe  trabalhadora,  e  aqueles  que  a  exploram  na
apropriação privada da força de trabalho para o capital, ou seja, a burguesia, como
classe dominante na sociedade de classes. Nesse sentido ao nos voltarmos para a
matéria prima da formação e do trabalho profissional, advinda da “Questão Social,
em suas múltiplas expressões, nos deparamos com a contradição antagônica entre as
classes  sociais  na  sociedade  burguesa,  articulando  nosso  projeto  profissional  ao
projeto societário anticapitalista de emancipação humana.

*DOI – 10.29388/978-65-86678-92-5-0-F.7-11 
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O livro que ora se apresenta é mais um instrumento nesta direção sociopro-
fissional que, sem dúvida, colaborará e muito para a formação e para o trabalho pro-
fissional das(dos) assistentes sociais, enfermeiras e nutricionista das universidades
públicas que nos brindam com estas ricas experiências, mas também para os profissi-
onais das áreas das ciências humanas e sociais que atuam diretamente com os seto-
res populares.

Trata-se de um livro com sete capítulos, escritos por vinte autoras(es), sendo
dezessete  assistentes  sociais,  duas  enfermeiras  e  uma  nutricionista  que
desenvolveram e desenvolvem projetos de extensão universitária,  de trabalho de
campo,  da pesquisa e  da intervenção profissional.  Essas  experiências  espelham a
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão no tripé, que nos é tão
caro, para a formação profissional e foram realizadas no processo de formação da
graduação em Serviço Social, Enfermagem e Nutrição nas universidades públicas, a
saber: UFF Rio das Ostras, UFF Niterói; UFRJ-Rio de Janeiro e Campus Macaé; UNESP
- Franca/São Paulo; UFPA - Belém do Pará e Centro de Tecnologias Alternativas da
Zona da Mata-MG. Reunem profissionais e estudantes inseridas(os) no ensino, em
núcleos de pesquisas e no exercício profissional em sua práxis em vários territórios
do país a partir da relação com os movimentos sociais populares, urbanos e rurais. 

Aqui também identificamos uma novidade promissora que é a da retomada
da relação entre profissão e movimentos sociais, tão cara e presente nos anos 80 do
século XX. A partir da resposta do capital à sua própria crise estrutural, nos anos 90
do século XX, com o processo de acumulação flexível  no mundo do trabalho e a
investida  neoliberal  na  esfera  do  Estado  decorrem  imensos  ataques  aos
trabalhadores para o capital retomar suas taxas de lucro. Essa ofensiva se materializa
na  ampliação  da  superexploração  do  trabalho,  no  desemprego  estrutural,  nas
contrarreformas do Estado, do Ensino Superior, Trabalhista, Sindical, Previdenciária,
que retiram direitos da classe trabalhadora historicamente conquistados.  Há uma
retração  das  lutas  sociais  de  ação  direta  dos  anos  80  para  uma ação  defensiva,
meramente  negocial  dos  trabalhadores,  nos  anos  90,  prescindindo  das  ações  de
massa  e  greves  tão  fortemente  desencadeadas  nos  anos  80  nas  lutas  contra  a
ditadura  e  por  melhores  condições  de  vida  e  trabalho.  Nos  anos  2000,  com  o
socialdesenvolvimentismo, ocorrerá um apassivamento dos trabalhadores mediante
sua  cooptação  pelos  governos  democrático-populares.  Embora  se  registrem
programas  sociais  assistenciais,  implantados  pelos  governos  do  Partido  dos
Trabalhadores,  estes estiveram desvinculados de programas  sociais  estruturantes,
em continuidade à programática  neoliberal  dos  governos  anteriores  de Collor  de
Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso que se estenderam nos governos
de Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Estudos e pesquisas demonstram ainda, neste período, a partir dos anos 90,
uma redução da ação profissional com os movimentos sociais, bem como a execução
do trabalho profissional centralmente realizado na gestão participativa das políticas
sociais no aparelho do  Estado. Na segunda década dos anos 2000 observa-se com
muito  vigor  a  retomada  da  ação  socioprofissional  juntamente  aos  movimentos
sociais,  bem como o debate na formação da graduação e da pós-graduação,  com
pesquisas voltadas para as lutas de resistência dos movimentos sociais e populares:
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antirracistas, antipatriarcal,  anti Lgbtquia+fobia, articulados à luta anticapitalista, a
partir das lutas concretas, cotidianas na luta pela terra, pela moradia, pela segurança
alimentar, pela reforma agrária, pela demarcação das terras indígenas, pela saúde,
pelas lutas dos povos tradicionais, pela organização agroecológica e feminista das
mulheres, pelo reconhecimento das culturas e identidades particulares e de classe, a
partir da ação nos territórios dos vários movimentos sociais rurais e urbanos, como
ilustram as práticas contidas neste livro. De outro lado as entidades representativas
da categoria na formação e no exercício profissional: ABEPSS, Conjunto CFESS/CRESS
e  representação  estudantil  ENESSO  imprimem  a  direção  político-organizativa  do
projeto  hegemônico  da  profissão;  o  que  não  significa  dizer  que  tendências
(neo)conservadoras e tecnocráticas, burocráticas, não se reatualizam, portanto a luta
é permanente na defesa do nosso projeto profissional.

O  fio  condutor  dessas experiências  de  ensino,  pesquisa  e  extensão
universitária se realiza a partir da  dimensão técnico-operativa da profissão, o que
requer a criação de instrumentos na intervenção profissional, tendo como referência
o  processo  de  educação  popular  como  metodologia  na  práxis  cotidiana,  aqui
retomados  os  ensinamentos  de  Paulo  Freire.  Tais  experiências  trazem
multiprofissional,  da  interdisciplinaridade  e  interinstitucionalidade  na  esfera  da
totalidade  da  vida  social,  em  permanente  interlocução  entre  todos  os  sujeitos
envolvidos, ou seja, participantes dos movimentos populares, docentes, discentes e
profissionais  em  uma  relação  de  mútuo  aprendizado,  a  partir  das  demandas  e
necessidades  sociais  trazidas  pelos  trabalhadores  em  processos  contínuos  de
implementação e avaliação do trabalho realizado.

Cabe ressaltar que a conjuntura do país com o golpe parlamentar, midiático,
institucional de direita, em 2016, com sustentação do capital internacional, depõe a
presidente Dilma, sem crime de responsabilidade e assume o golpista Michel Temer,
para  imprimir  uma  maior  celeridade  à aprovação  da  contrarreforma  trabalhista,
através  dos projetos de terceirização ilimitada e do trabalho intermitente,  com a
ampliação  do  desemprego  estrutural,  da  precarização  e  desregulamentação  das
relações  de  trabalho;  à instauração  da  PEC  95  que  congela  por  vinte  anos  o
orçamento das áreas sociais da saúde, da educação e da assistência social para o
pagamento da dívida pública no compromisso com o grande capital internacional,
dilapidando  as  condições  de  vida  e  trabalho  das  massas  trabalhadoras.  Essa
conjuntura se torna ainda mais destrutiva para os trabalhadores, a partir da posse do
(des)governo genocida de Bolsonaro, em janeiro de 2019, de traços neofascistas de
extrema direita, em que as investidas contra a classe trabalhadora se alastram com
as contrarreformas  da  previdência aprovada e a  administrativa em tramitação;  a
retração na demarcação das terras indígenas e da reforma agrária; as privatizações; a
expansão do genocídio da população pobre e negra das periferias, as perseguições e
criminalização dos  movimentos  sociais,  a  quebra  da  autonomia  universitária  com
redução  de  recursos,  perseguição  aos(às)  docentes e  discentes  e  mais
contrarreforma, acrescidos da crise sanitária no interior da crise capitalista que hoje
expressa o índice de mais de 600 mil  mortes no país pela COVID 19 extremamente
irradiados por uma política genocida, negacionista deste desgoverno.
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É sobre esse solo histórico, estrutural e conjuntural da realidade de um país
de  tardio  capitalismo  periférico,  no  processo  de  desenvolvimento  desigual  e
combinado, agravado pelo retrocesso fascista em curso, que essas experiências se
constroem  e  nos  auxiliam  a  iluminar  e  fortalecer  nossa  formação  e  trabalho
profissional com direção social na perspectiva emancipatória. Creio ainda que este
livro  pode  ser  um  instrumento  didático-pedagógico  no  processo  de  formação
profissional  nas  oficinas,  disciplinas  e  estágios  supervisionados  do  núcleo  dos
fundamentos  do  trabalho  profissional  articulado  aos  núcleos  de  formação  sócio-
histórica da sociedade brasileira e dos fundamentos teórico-metodológicos da vida
social.

Os  territórios  de  atuação  dos  projetos  extensionistas,  sejam  eles  rurais:
acampamentos e assentamentos da reforma agrária  vinculados ao  Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST; ou urbanos: favelas, ocupações do Movimento
dos  Trabalhadores  sem  Teto  MTST;  trabalho  com  mulheres  agricultoras
agroecológicas das baixadas litorâneas, nas lutas do campesinato na América Latina;
movimentos  sociais  na  Amazônia,  processos  participativos  na  política  urbana  e
habitacional;  povos  originários,  indígenas  em  diversos  territórios  do  país,
movimentos  feministas  antipatriarcado  e  anticapitalista  são  amplamente
desenvolvidos em um trabalho coletivo.

Longe de apresentar modelos acabados, as experiências registradas tratam da
pesquisa ação, da reflexão permanente, a partir do movimento da realidade, qual
seja, a análise concreta das situações concretas, como nos orienta o legado marxiano
e a tradição marxista, plena de uma práxis teórico-reflexiva em suas experiências
técnico-operativas  nutridas  das  categorias  de  totalidade,  contradição,
processualidade e mediação no processo da luta de classes na sociedade brasileira. A
extensão  universitária,  embora  prevista  como  um  dos  componentes  formadores,
ainda está ausente em muitas unidades de ensino, o que se constitui meta prioritária
a ser introduzida juntamente com o ensino e a pesquisa socialmente referenciados;
portanto  este  livro  é  um alento  para  a  implantação  e  consolidação  da  extensão
universitária em sua relação com os movimentos sociais autônomos, independentes
e  classistas  como  uma  das  objetivações  centrais  no  processo  de  ruptura  com  o
conservadorismo,  que  aqui  incide  na  particularidade  criativa  dos  instrumentos
técnico-operativos mediadores. O Livro expressa em todos os capítulos um roteiro
comum, a saber:  Introdução;  De que território  estamos falando? Para iluminar  a
reflexão; Adapte, use e reutilize e Referências Bibliográficas que nos faz deleitar com
as experiências trabalhadas.

A leitura e releitura deste livro nos conduz a caminhos criativos, inovadores,
desafiadores  pelo conhecimento:  dos  sujeitos  vivos  e ativos partícipes de todo o
processo; das atividades desenvolvidas; dos instrumentos técnico-operativos criados
e recriados;  da caracterização socioambiental,  espacial, geopolítica dos territórios;
das  demandas  apresentadas;  dos  desafios  e  soluções  encontrados  nas  práticas
profissionais e populares em curso; das oficinas de produção de novas cartografias
sociais construídas nos territórios; das memórias de resistência popular registradas;
de cadernetas agroecológicas utilizadas; do documentário popular como instrumento
pedagógico na formação profissional; dos instrumentos de pesquisa sobre condições
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de  vida  e  trabalho;  do  incentivo  a  redes  de  comunicação  e  solidariedade;  da
socialização das informações; do registro histórico das comunidades trabalhadas e de
sua dinâmica sócio-territorial; das técnicas de produção de croquis, e de gravação de
áudio;  de  metodologias  para  estudos  socioeconômicos  nos  territórios;  do
mapeamento dos grupos, dos movimentos sociais e de suas formas de organização;
de vivências de jogos para reflexão de processos da formação da consciência;  da
valorização  das  formas  organizativas,  das  expressões  de  resistência,  entre  elas  a
religiosidade; da valorização da cultura popular e da linguagem com elementos de
singularidades e particularidades sócio-históricas e organizativas, na perspectiva da
totalidade da vida social.

Configura-se  portanto  em  um  incentivo  à  auto-organização  autônoma  de
grupos  e  movimentos  sociais  em  uma  concepção  dialética  do  ponto  de  vista
geográfico, histórico, político, social e cultural no âmbito das relações de produção e
reprodução social na reflexão e atuação coletiva nas múltiplas expressões da questão
social  nos  territórios  trabalhados  em  uma  troca  constante  de  saberes  entre
moradores, docentes, pesquisadores, estudantes e profissionais.

Por  último quero agradecer  às  organizadoras  e  autoras(es)  pela  confiança
para prefaciar este livro que para mim foi um grande presente! Estou convencida que
este caminho trilhado é prospectivo e nos incendeia a continuar em nossa trajetória
de lutas para enfrentar a barbárie capitalista na direção da emancipação humana.
Deixo aqui um convite para esta leitura imprescindível  e que também possam criar e
reutilizar  os ensinamentos que nos trazem essas experiências para os dias que aí
estão e virão.

Maria Beatriz Costa Abramides
Professora Dra. do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC SP

Coordenadora do NEAM-Núcleo de Estudos e Pesquisas em Aprofundamentos Marxistas
Membro do GT Ampliado da ABEPSS de Movimentos Sociais e Serviço Social

Vice Presidente da Associação de Professores da PUCSP-APROPUC-SP
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ABRINDO OS CAMINHOS: APRESENTAÇÃO*

Este  livro  apresenta  uma  série  de  instrumentos  para  a  intervenção
profissional que nasceram ao calor de experiências de pesquisa, ensino e extensão
universitária  em  territórios  populares  de  diversos  cantos  do  país.  Comunidades
tradicionais,  comunidades  em  luta  pela  reforma  agrária,  agricultoras/es  rurais,
movimentos  urbanos  e  organizações  populares  constituem  os  sujeitos  junto  aos
quais criamos propostas que se alimentam de diversas áreas do conhecimento para
dialogar com as suas reivindicações e necessidades sociais. Instrumentos didático-
pedagógicos;  instrumentos  de  pesquisa  das  condições  de  vida;  roteiros  de
construção  de  memórias  da  resistência  popular;  caminhos  para  a  construção  de
cartografias sociais, constituem partes deste “cardápio” de possibilidades. Podem ser
adaptadas, inspirar e serem utilizadas em outras experiências de extensão, em novas
propostas de pesquisa, em estágios profissionais. Pretendem subsidiar a formação de
estudantes  de  graduação  e  até  futuras  propostas  de  trabalho  profissional  no
contexto das políticas públicas e sociais, que se propõem elaborar intervenções junto
a comunidades e movimentos sociais nos seus territórios.   

O interessante é que atrás de cada capítulo há uma história particular que se
funde numa espécie de colcha de retalhos costurada a muitas mãos: uma concepção
compartilhada  de  que  o  conhecimento  socialmente  produzido  na  Universidade
Pública  pertence  e  deve  estar  ao  serviço  das  necessidades  sociais  das  classes
subalternas  e  trabalhadoras;  uma  aposta  que  valoriza  os  saberes  populares  que
nascem do chão coletivo e de resistência desses territórios; um reconhecimento da
importância  da  vivência  dessas  experiências  para  uma  formação  universitária
integral, humanista e de qualidade para seus docentes e estudantes. Assim, alguns
princípios  da  concepção  de  Universidade  Pública,  laica, socialmente  referenciada
com a qual nos identificamos, ganham vida nestas páginas: os textos são expressão
da  indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão;  da  perspectiva  da
interdisciplinaridade; da interculturalidade; da importância de um trabalho coletivo
na  contramão  de  lógicas  individualistas  e  produtivistas  que  desconectam  a  vida
universitária das necessidades mais universais do seu tempo histórico.   

Todos  os  capítulo têm  um  “pedacinho  de  história  não  contada”:  os
instrumentos que socializamos nasceram de experiências concretas de intervenção,
do desafio de dialogar  com a vida  comunitária  que pulsa nesses territórios,  bem
distante de cálculos matemáticos, “com todas as debilidades e as forças da vida”,
como diria Gramsci (1999, p.394).

Apresentamos  aqui  um  pouquinho  do  que  deu  certo!  Mas  como  o
conhecimento não vem com uma “bula”, vale esclarecer que os instrumentos aqui
socializados  não  são  infalíveis  ao  fracasso:  eles  são  produto  também  de  muitas
tentativas que não deram certo; de propostas que desandaram; que planejadas para
serem abraçadas pelas comunidades, muitas vezes foram incrivelmente superadas
pelas contradições e prioridades desses territórios. Algumas propostas nasceram em

*DOI – 10.29388/978-65-86678-92-5-0-F.12-16 
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um  contexto  determinado  e  transmutaram  para  outros  tempos  e  comunidades;
alguns instrumentos foram deixados no esquecimento e retomados à luz de novas
necessidades. Diante da impossibilidade da “bula”, resta afirmar a necessidade da
escuta atenta e cuidadosa dos sujeitos com os quais trabalhamos: só é possível se
debruçar no artesanal trabalho manual de elaborar junto às comunidades propostas
concretas de intervenção se formos capazes de ressignificar conhecimentos que só
serão úteis se puderem traduzir e retratar aquela experiência histórica.      

O  capítulo que abre a coletânea se intitula  Nova Cartografia como exercício
da  leitura  do  território  tradicionalmente  ocupado e  nos  propõe  um  interessante
exercício pedagógico de mapeamento social de grupos, movimentos sociais e de suas
formas  organizativas,  bem  como  de  conhecimentos  cartográficos  elementares,
significativos para a formação profissional em diversas áreas do conhecimento. Na
medida em que os mapas contemplam uma diversidade de situações sociais e são
expressão  de  processos  de  afirmação  étnica  e  identitária  que  configuram
territorialidades  específicas,  podem  inspirar  modalidades  de  interpretação  e
intervenção nesses espaços de resistência. 

O segundo  capítulo,  Construindo instrumentos de educação popular junto a
um acampamento Sem Terra, socializa a experiência de criação de um jogo didático,
fruto da troca de saberes entre sujeitos que lutam pela terra e estudantes e docentes
da Universidade Pública. Trata-se de um instrumento de educação popular que põe
em jogo a dimensão pedagógica do Serviço Social e dialoga com as estratégias de or-
ganização coletiva construídas pelo acampamento, no contexto da luta pela terra.
Por se tratar de um instrumento de educação popular, o Jogo Territórios Agroecoló-
gicos pode inspirar diversas experiências de intervenção que se identifiquem com
esta perspectiva. 

O  terceiro  capítulo,  Conhecer  para  afirmar  direitos:  uma  proposta
metodológica para estudos socioeconômicos de territórios que lutam pela terra,  é
fruto  de uma experiência  de trabalho de extensão interdisciplinar  que envolve  a
formação  de  Assistentes  Sociais,  Enfermeiros  e  profissionais  de  outras  áreas  das
ciências  humanas  e  sociais.  Dessa  forma,  o  artigo  apresenta  um  instrumento
metodológico  para  o  conhecimento  das  condições  sociais  e  econômicas  de
populações  de  territórios  que  lutam  pela  terra,  a  fim  de  traçar  o  perfil  das
comunidades  e  das  suas  necessidades  tanto  para  reivindicar  acesso  às  políticas
públicas e garantias de direitos, quanto para pensar outras ações auto-organizativas.
Trata-se  de  um  instrumento  importante  nos  trabalhos  de  assessoria  técnica
interdisciplinar de acampamentos e assentamentos de reforma agrária. 

O quarto  capítulo da coletânea reflete sobre a  Extensão universitária como
espaço  de  construção  de  instrumentos  de  educação  popular  em  acampamentos
urbanos,  socializando  os  caminhos  teórico-metodológicos  de  um  trabalho  social
realizado em territórios periféricos organizados por um importante movimento social
de luta pelo direito à moradia: o MTST. Centrado na importância dos debates sobre
questão urbana,  direito  à  cidade e  movimentos  sociais  urbanos  para  a  formação
profissional  de  discentes  de  Serviço  Social,  oferece  contribuições  que  podem
enriquecer  a  formação  de  graduação  em  outras  áreas  do  conhecimento  que  se
identifiquem com a perspectiva da educação popular.

13



O  quinto  capítulo nos  provoca  com  uma  reflexão  sobre  as  Mulheres  da
Articulação de Agroecologia Serra Mar: Práticas de educação popular fortalecendo
ações em rede. Traz  até  nós  a  rica  experiência de auto-organização de mulheres
agricultoras  agroecológicas  na  região  das  baixadas  litorâneas  em  interação  com
projetos  de extensão popular  de universidades públicas,  que são construídos  em
uma  perspectiva  interinstitucional  e  interdisciplinar.  Convidamos  a  uma  reflexão
sobre a importância da extensão na formação profissional a partir da partilha desse
processo  construído  coletivamente  entre  uma organização  popular  feminista  e  a
universidade,  tendo  como  base  metodologias  da  educação  popular  como
instrumento de fortalecimento dessas mulheres no reconhecimento e valorização do
próprio trabalho como ponto de partida para trajetórias de emancipação material e
subjetiva.

O  sexto  capítulo aborda  a  Dimensão  técnico  operativa  do  trabalho  da/o
assistente  social  na  política  urbana/habitacional  e  processos  participativos.
Resgatando uma habilidade profissional de extrema importância para a formação no
âmbito da graduação, estabelece relações com as dimensões teórico-metodológicas
e  ético-políticas,  valorizando  também  os  processos  participativos  dos/as
moradores/as atendidos.

Nossa coletânea se encerra com um belíssimo e criativo texto que se intitula
O documentário  popular  como instrumento didático pedagógico  na formação em
Serviço Social, apresentando uma metodologia desenvolvida no âmbito da extensão
universitária, que se articula de forma única também com as dimensões do ensino e
da pesquisa. Trata-se de uma experiência singular para a formação profissional pela
preparação para o documentário, a escolha do tema, a aprendizagem de elementos
da  técnica  fílmica,  a  pesquisa  e  o  estudo  sistemático  sobre  a  realidade  a  ser
documentada.  Neste caminho metodológico,  o produto  final  – o documentário –
cumpre também a finalidade de fazer um registro histórico que, dificilmente, seria
feito de outra forma. 

Reunindo  experiências  de  trabalho,  pesquisa  e  extensão  de  docentes  e
estudantes  de  diversas  Universidades  Públicas  do  Brasil  realizadas  junto  aos
territórios, os artigos que compõem esta coletânea seguem uma mesma estrutura.
Em todos os artigos encontramos as mesmas seções:  Introdução;  De que território
estamos falando?;  Para iluminar a reflexão;  Adapte,  use e reutilize;  e a modo de
conclusão,  Reescrevendo  a  palavra  (e  o  mundo):  aprendizados  para  a  formação
profissional. Entendemos que esse formato proporciona uma maior unidade entre as
experiências, destacando aquilo que é mais importante em termos pedagógicos: as
particularidades dos sujeitos com os quais trabalhamos; o contexto imediato em que
nasce  a  proposta;  os  instrumentos  concretos  que  criamos  para  o  trabalho;  as
referências  teóricas  que  subsidiaram  sua  construção;  e  os  aprendizados  para  a
formação profissional. Dessa forma, oferecemos ao leitor não apenas instrumentos
técnicos  ou  orientações  metodológicas  para  a  execução  de  um  trabalho,  mas  o
caminho concreto e o contexto que nos levou à sua elaboração, destacando: algumas
habilidades profissionais; a importância da articulação entre a teoria e a intervenção
na realidade; a necessidade da construção de mediações que evitem a reprodução
do imediato, mas também generalizações abstratas (cf. Pontes, 2002).

14



Na  trilha  de  Freire  (1987),  trata-se  de  um  conjunto  de  metodologias
elaboradas  no  contexto  de  uma  educação  que  se  pretende  problematizadora.
Estimular  a  criticidade  e  exercitar  a  educação  como  prática  de  liberdade  e
experiência de humanização, são as nossas apostas. Não é simples “aprender a fazer”
sem reproduzir relações de tutela; sem negar e subestimar as diferentes trajetórias
dos sujeitos envolvidos; sem dicotomias entre a negação ingênua do conhecimento
técnico e  a  sua sobrevalorização autoritária  e  meritocrática.  É  mais  um exercício
permanente que um estado inamovível que possa ser conquistado “de uma vez e
para sempre”. Estas páginas fazem uma aposta que busca superar a experiência do
conhecimento  como  relação  narradora  de  conteúdos  petrificados,  retalhos  da
realidade  que  se  apresentam  como  alheios  à  existência  dos  educandos,  como
“palavras ocas” que se tornam “mais som que significação” (idem, p.33), que perdem
sua  força  transformadora,  que  tornam  a/o  educanda/o  um  expectador  que
memoriza.

A educação deve estimular a produção de conhecimentos como processos de
busca, de trocas, como atos criativos e de reinvenção. A vivência da formação nestes
territórios, parte também de uma aposta na reinvenção das relações que as nossas
profissões estabelecem com seus usuários, estimulando uma maior horizontalidade:
encontrar os sujeitos no seu território, valorizar sua trajetória política e cultural, seus
saberes,  suas  crenças,  ou  dialogando  com  o  seu  universo  de  significados  para
problematizar  de forma conjunta  uma realidade a  ser  transformada, nos  oferece
caminhos  que  se  distanciam  de  modelos  passivos  ou  de  tutela  na  resolução  de
necessidades sociais. 

Não é simples ensaiar estas práticas educativas numa Universidade Pública
afogada  pelas  políticas  neoliberais  e  comprimida  pela  ofensiva  irracionalista  e
autoritária  que  marca  o  tom  das  atuais  políticas  de  educação  superior.  A  lógica
meritocrática e  produtivista,  as  tentativas  de  mercantilização,  o  estrangulamento
orçamentário  ou  as  tendências  de  redução  a  uma  universidade  de  “ensino”,
impactam  no processo de formação e no próprio perfil dos profissionais que essa
universidade produz (Lima, 2009).

Talvez por isso sejam tão necessárias estas experiências de intervenção. Elas
têm impactos positivos na democratização e abertura progressiva desta instituição às
necessidades  das  massas  subalternas;  podem  pautar  novas  agendas  de  ensino,
pesquisa e extensão realmente articuladas com as necessidades das maiorias sociais;
redimensionam  criticamente  a  formação  universitária  de  docentes,  estudantes  e
profissionais; possibilitam criativas propostas coletivas de trabalho que desafiam as
rotinas  de  produção  e  as  lógicas  meritocráticas  e  individualistas.  É  por  isso  que
trazem  um  enriquecimento  da  vida  político-acadêmica  e  da  função  social  da
Universidade Pública.  Nos marcos do debate no interior das Universidades sobre a
implementação  da  extensão  como  componente  obrigatório  para  a  integralização
curricular, essa obra contribui com uma clara concepção de extensão, que deve ter
um  caráter  popular,  gratuito,  laico,  público,  presencial, sendo  socialmente
referenciada pelas necessidades e demandas sociais.

Os territórios que aqui comparecem estão marcados a fogo por processos de
exploração e espoliação em mãos de uma ofensiva extrativista que, em nome da
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produção  de  commodities  para  o  mercado  internacional,  submerge  suas
comunidades  num  novo  ciclo  de  saque,  contaminação,  recolonização,  guerras,
violências  e  todo  tipo  de  soluções  autoritárias.  Fábricas  diminuídas;  serviços
informatizados  e  financeirizados;  corpos  femininos  reduzidos  a  territórios  de
conquista;  cidade  e  campo,  habitats  indígenas  e  quilombolas,  florestas,  águas  e
terras são expropriadas e tornadas  mercadorias em nome do “desenvolvimento”.
Enquanto escrevemos estas linhas, tramita mais uma tentativa de reverter a posse da
terra de uma destas comunidades (PDS Osvaldo de Oliveira do MST, de Macaé) que
foi beneficiada pelas já parcas políticas de Reforma Agrária, prometendo destruir um
assentamento rural que há 6 anos produz alimentos agroecológicos que cabem no
bolso  dos  trabalhadores.  Mas  os  territórios  que  aqui  aparecem,  também  estão
marcados  por  pedagógicas  experiências  de  resistência.  Observar  de  perto;
acompanhar;  se  debruçar  sobre  a  possibilidade  de  uma  assessoria  técnica  em
determinada  área  do  conhecimento;  se  desafiar  a  pensar  de  que  forma  os
conhecimentos aprendidos na Universidade podem subsidiar processos de conquista
de direitos sociais e melhores condições de vida, são alguns dos aprendizados que
estas experiências nos trazem. Vem, entre nestas experiências, deixe-se tomar pelos
seus dilemas, se encante com as suas riquezas, se inspire nas suas resistências!

As Organizadoras
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NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL COMO EXERCÍCIO DE LEITURA DO
TERRITÓRIO TRADICIONALMENTE OCUPADO*

Solange Maria Gayoso da Costa

Introdução

Neste texto abordo o trabalho que venho desenvolvendo junto a diferentes
agentes  sociais  que,  desde  meados  da  década  de  1980  do  século  XX,  vem
apresentando  formas  diferenciadas  de  mobilização  expressas  nas  diversas
identidades  coletivas,  que  objetivadas  em  movimentos  sociais,  se  organizam  em
torno de pautas específicas, em sua maioria, próprias das situações de violação de
seu  direito  de  (r)existir.  São  territorialidades  próprias,  nas  quais  os  elementos
identitários constituem elo das ações de mobilização e organização do próprio grupo,
tanto na luta pelo atendimento de suas reivindicações, quanto na relação com outros
agentes sociais.

Esse  processo  está  inserido  numa  dinâmica  mais  geral  dos  movimentos
sociais no Brasil e especialmente na Amazônia1, que compreende a multiplicação de
novas identidades, de autoatribuição e de novos grupos organizados em inúmeras
organizações, e sob distintas identidades. Almeida (2004) destaca a existência desse
processo  desde  meados  de  1988.  Identifica-se  a  aglutinação  de  grupos  sociais
diferenciados,  que têm se organizado em “unidades de mobilização”2,  em todo o
país, com elevado grau de coesão em suas práticas. Tais “unidades de mobilização”
compõem-se a partir de critérios diferenciados e objetivam garantir o controle sobre
determinados  “domínios  representados  como  territórios  fundamentais  à  sua
identidade e, inclusive para alguns, à sua afirmação étnica” (Almeida, 2004, p. 23-24).

Desta  forma,  diversos  grupos  sociais  encontram-se  em  processo  de
construção  e  reconhecimento  de  suas  territorialidades  e  identidades  coletivas
fazendo uso de formas de luta diferenciadas daquelas prevalecentes nas décadas de
1970 e 1980 do século XX, evidenciando estratégias num contexto de redefinição dos
padrões  de relação política e seus  correspondentes processos  de territorialização
(Almeida, 2004), registrados seja nas cidades ou nas áreas rurais.  

*DOI – 10.29388/978-65-86678-92-5-0-F.17-30 
1 Alguns exemplos de organizações que expressam a diversidades de situações e de identidades: Conselho Nacio -
nal dos Seringueiros; Movimento Interestadual de Quebradeiras de Côco Babaçu; Movimento Nacional dos Pesca-
dores; Movimentos dos Ribeirinhos da Amazônia; Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica; Associação
das Comunidades Negras Rurais do Maranhão; Conselho Indigenista Munduruku do Alto Tapajós; Movimento dos
Atingidos de Barragem. Para ver mais, consultar: Almeida, Alfredo W.B. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e
Regionais. v. 6. n 1, p.p. 9-32., 2004.
2 O conceito de “unidades de mobilização” é proposto por Almeida e refere-se “à aglutinação de interesses espe -
cíficos de grupos sociais não necessariamente homogêneos, que são aproximados circunstancialmente pelo po-
der nivelador da intervenção do Estado – através de políticas desenvolvimentistas, ambientais e agrárias – ou das
ações por ele incentivadas ou empreendidas, tais como as chamadas obras de infraestrutura que requerem deslo-
camentos compulsórios”. (Almeida, 2006, p. 25)  
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A  experiência  aqui  relatada,  apresenta  um  exercício  pedagógico  de
mapeamento  social  de  grupos  sociais,  movimentos  sociais  e  de  suas  formas
organizativas,  bem  como  de  conhecimentos  cartográficos  elementares,  como
modalidade de interpretação desenvolvidas em trabalho de pesquisa/extensão do
Projeto  Nova  Cartografia  Social  da  Amazônia.  Os  mapas  contemplam  uma
diversidade  de  situações  sociais  que  chamam  atenção  para  um  processo  de
afirmação étnica e identitária que se caracteriza pelo surgimento de “unidades de
mobilização” distintas, cuja existência coletiva configura territorialidades específicas,
delimitadas consoantes os critérios étnicos e identitários de cada grupo.

O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) tem como
objetivo dar ensejo à auto cartografia dos povos e comunidades
tradicionais na Amazônia. Com o material produzido, tem-se não
apenas  um  maior  conhecimento  sobre  o  processo  de  ocupação
dessa  região,  mas  sobretudo  uma  maior  ênfase  e  um  novo
instrumento  para  o  fortalecimento  dos  movimentos  sociais  que
nela existem. Tais movimentos sociais consistem em manifestações
de identidades coletivas, referidas a situações sociais peculiares e
territorializadas.  Estas  territorialidades  específicas,  construídas
socialmente  pelos  diversos  agentes  sociais,  é  que  suportam  as
identidades coletivas objetivadas em movimentos sociais. A força
deste processo de territorialização diferenciada constitui o objeto
deste  projeto.  A  cartografia  se  mostra  como  um  elemento  de
combate.  A sua produção é  um dos momentos possíveis  para  a
auto-afirmação  social.  É  nesse  sentido  que  o  PNCSA  busca
materializar  a  manifestação  da  auto-cartografia  dos  povos  e
comunidades nos fascículos  que publica,  que não só pretendem
fortalecer os movimentos, mas o fazem mediante a transparência
de suas expressões culturais diversas (PNCSA, 2018, n/p). 

Em seus 15 (quinze) anos de existência e atuação ativa o PNCSA já alcançou
mais de 212 (duzentas e doze) formas organizativas (associações, sindicatos, coope-
rativas, comissões, Ongs) com 142 (cento e quarenta e duas) entidades apoiadoras e
centenas de comunidades (PNCSA, 2018, n/p). Os resultados das pesquisas e ativida-
des de cartografia são divulgados em publicações em formato físico e digital disponi-
bilizados na página web do projeto (http://novacartografiasocial.com.br/) permitindo
assim, que tanto os agentes sociais que participaram das produções, quanto o públi-
co em geral, que tenha interesse nesses produtos, possam ter acesso livre a todo o
conteúdo produzido pelas equipes de pesquisadores e demais agentes sociais. 

Este artigo se desenvolve em dois movimentos complementares. No primeiro
apresenta-se  reflexão  sobre  o  território  como representação  das  relações  sociais
históricas,  estruturais  e  estruturantes  do  modo  de  vida  dos  povos  tradicionais,
distinguindo da concepção de território restrita a área de abrangência sob um dado
limite  geográfico.  Essa  distinção  é  fundamental  para  o  entendimento  da  relação
entre  povos tradicionais,  seu modo de vida e relação sociometabólica construída
com a natureza e é base do processo de elaboração da nova cartografia social. No
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segundo  momento  apresento  relato  sobre  a  execução  da  produção  de  “novas
cartografias sociais” junto a grupos sociais, povos tradicionais e movimentos sociais. 

Vem! Entre na experiência da nova cartografia social. Deixe-se tomar pelos
seus dilemas, se encante com as suas riquezas, se inspire nas suas resistências!

De  que  território  estamos  falando?  Território,  territorialidades
específicas e povos tradicionais

A concepção de território vem sendo utilizada por diferentes agentes sociais
estando em permanente disputa. Como categoria da práxis normativa/instituída apa-
rece no aparato jurídico do ordenamento territorial/ambiental/estatal; no planeja-
mento estratégico estatal e coorporativo e na implementação das políticas públicas.
Como categoria da práxis insurgente/instituinte está presente nos discursos, práticas
e experiências de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, camponeses e
movimentos sociais urbanos e rurais na luta pelo reconhecimento ou mesmo pelo
atendimento de direitos territoriais. E como categoria de análise da realidade social,
teve seu conceito estruturado pela Geografia como campo disciplinar, mas vem ga-
nhando cada vez mais importância em outros campos do conhecimento como a An-
tropologia, Sociologia, Economia, Ciência Política, Serviço Social, dentre outros.

Tal disputa teórica e prática na apropriação da categoria território possibilitou
a construção de outros olhares sobre os espaços vividos. A questão primordial aqui,
não  é  definir,  pelas  características  dos  recursos  naturais  ou  pelas  delimitações
políticas e administrativas, o que seja o território. Os aspectos naturais, econômicos,
sociais e políticos podem ser de extrema importância para a compreensão da gênese
do que seja um território ou do interesse para tomá-lo e dominá-lo. Entretanto, são
insuficientes para explicar a “trama” existente em cada território. A concepção de
território pressupõe movimento, possui uma dimensão histórica, pois se estrutura e
se constrói e cria sua identidade a partir das relações sociais estabelecidas nas trocas
e disputas entre os diferentes agentes sociais envolvidos. Nesse sentido, o processo
que define a própria trajetória do território é reflexo e se confunde com a trajetória
daqueles que nele vivem.

O conceito de território, refere-se a uma concepção dinâmica e dialética tanto
do ponto de vista físico-geográfico, como histórico, político e social. Claude Raffestin
(1993),  destaca a perspectiva política do território,  como espaço modificado pelo
trabalho e  revelador  das  relações  de poder  em jogo entre os  diferentes  agentes
sociais e que se expressa, sobretudo, nas relações cotidianas. Na mesma linha teórica
de Raffestin, Saquet (2013, p. 75) assinala que o “território é objetivado por relações
sociais, de poder e dominação, o que implica a cristalização de uma territorialidade,
ou de territorialidades no espaço, a partir das diferentes atividades cotidianas”.

Isso  nos  remete  a  um  conceito  de  território  cuja  projeção  ultrapassa  as
barreiras  impostas  pelos  limites  físicos  naturais,  políticos  e  administrativos.  Essa
concepção não pressupõe um descolamento entre as dimensões política e cultural,
mas sim uma flexibilização da visão do território. Souza (1995, p. 86) nos fornece
uma definição de território na qual as relações sociais projetadas num determinado
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“espaço concreto”, definem o que seja um território, concebido como “um campo de
forças,  uma  teia  ou  rede  de  relações  sociais  que  a  partir  de  sua  complexidade
interna, define, ao mesmo tempo, um limite, uma alteridade”, ou seja, a diferença
entre ‘nós’ (o grupo, os membros da coletividade ou ‘comunidade’, os insiders) e os
‘outros’ (os de fora, os estranhos, os outsiders). 

Como campo de forças, o território se coloca no plano das relações sociais
onde o que está em jogo é a disputa pela afirmação do grupo ou dos grupos em
disputa. Pensado no plano das relações sociais, o território não pode ser delimitado
pelas  suas  condições  naturais.  Suas  fronteiras  ultrapassam  essas  delimitações  e
podem estender-se  para  além das  “linhas”,  “paredes” e  “muros”  arbitrariamente
delimitados e construídos.  Essa reflexão nos remete ao pensamento de Bourdieu
(2000) ao falar sobre o conceito de região - o qual entendemos pode ser aplicada ao
conceito de território -,  em que as delimitações impostas  por  diferentes critérios
(língua, habitat, tamanho da terra) nunca coincidem: “a fronteira esse produto de
um ato jurídico de delimitação, produz a diferença cultural do mesmo modo que é
produto desta” (op. cit. p. 115) 

Sendo o território  definido a partir das  relações sociais  também pode ser
entendido como um conjunto de representações dos agentes que o qualificam, ou
seja,  um conjunto  dos  projetos  e  das  representações  nos  quais  vai  desembocar,
pragmaticamente,  toda  uma  série  de  comportamentos,  de  investimentos,  nos
tempos  e  nos  espaços  sociais,  culturais,  estéticos,  cognitivos.  Desta  forma,  o
território possui uma dimensão simbólica e cultural, não se restringindo a uma área
física da natureza que apenas permite aos agentes sociais o acesso, o controle e o
uso  dos  recursos  naturais  que  ali  se  localizam.  Mais  do  que  isso,  como  afirma
Godelier,  o  território  implica  uma  apropriação  tanto  material  quanto  simbólica.
(Godelier,  1981).  Entretanto,  para  o  efetivo exercício  dessa  propriedade  torna-se
necessário que os membros desse grupo social utilizem de suas próprias regras para
organizar  suas  condutas  concretas  de  apropriação,  na  construção  de  valores  e
condutas próprias ao grupo. Nessa mesma direção Little (2004, p. 253), ao definir o
sentido de territorialidade, afirma que esta se traduz no esforço coletivo do grupo
social destinado a ocupar, usar, controlar e se identificar com determinado espaço
do  ambiente  biofísico.  O  autor  enfatiza  ainda,  que  de  fato  “um  território  surge
diretamente das condutas de territorialidade de um grupo social”. Nesse sentido o
território é um “produto histórico de processos sociais e políticos”. 

Para  leitura  do  território  deve-se  partir  do  entendimento  que  este  é
expressão e expressa os diferentes processos de territorialização que encerram uma
compreensão de território a partir de suas formas de uso e apropriação vivenciadas
pelos sujeitos, assumindo-se a noção de que a ação sobre a natureza se “realiza a
partir  da  natureza  valorada  pela  sociedade”  (Santos,1999,  p.18),  num  construto
social de que essa ação estabelecida inicia uma dialética sociedade-natureza. Nesse
sentido, a ação é compreendida como trabalho e o valor atribuído, atual ou futuro, a
um determinado pedaço de natureza, tomando como referência “os homens e as
relações”  (ibid,  p.19).  Nessa  perspectiva  o  território  é  pensado  a  partir  do  seu
conteúdo  social,  no  lugar  de  representações  cartográficas/físicas  que  dão  conta
apenas das divisões político-administrativas e ignoram a dinâmica sócio territorial
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fundada na existência e evidenciada na vida cotidiana. O território então, encerra
mudanças,  processos,  assim  como,  expressa  forma-conteúdo,  relações  sociais,
relações de poder estabelecidas entre grupos sociais em disputa.  

Os  povos  indígenas,  povos  e  comunidades  tradicionais,  para  os  quais  o
território significa vida em sua expressão material e imaterial, expressam bem esse
significado do território vivido e sentido, como podemos constatar na fala de João
Tapajós.  

A  questão  das  territorialidades  hoje  para  nós,  do  movimento
indígena, que somos e que vivemos a cultura, não é apenas uma
questão de que você vê  terra  ou vê  mato ou água.  Para nós,  o
território se auto difunde muito mais além da percepção que você
vê nas folhas, do que você vê na árvore, do que vê na terra. Hoje,
para  nós,  a  questão  territorialidade  se  constitui  em  um  âmbito
maior,  um  interesse  maior  e  quando  a  gente  briga  por  essa
territorialidade como meio de poder, de alguma forma, fazer com
que  esse  território  não  venha  a  imediato  no  futuro,  ser  [...]
depredado [...] ou invadido [...]. Para nós, territorialidade em uma
visão digamos assim mais nativa [...] território se constitui a partir
dos elementos que estão nele, as pessoas que vivem nele, o que
ele representa para tais pessoas e tais grupos [...] Sem o território
aquele grupo não consegue manter a sua cultura, o seu costume, o
seu modo de vida, sua crença e tudo mais.” (João Tapajós, trecho
de  depoimento  destacado  em  Caderno  Nova  Cartografia
Mapeamento Social, 2014, p. 15). 

Para os povos indígenas, povos e comunidades tradicionais o território é a
base  da  sua  (r)existência  e  elemento  estrutural/estruturante  de  sua  reprodução
social. As formas de uso e apropriação desse território, por sua vez, são expressões
das  territorialidades  específicas  de  cada  grupo  social  que  nele  vive.  As
territorialidades  específicas  trazem  elementos  identitários  dos  sujeitos
territorializados, evidenciando a identidade a partir de uma perspectiva dinâmica e
aberta,  como  um  conjunto  de  possibilidades  e  não  como  um  dado  a  priori,
invariante, uma categoria homogênea, socialmente determinada e determinante dos
comportamentos e as disposições subjetivas dos indivíduos. 

A desconstrução do mito da homogeneização está expressa nas diferentes
cartografias  de  que  trata  este  artigo,  em especial  por  realçar  a  multiplicação  de
novas  identidades fruto das  transformações em curso também com impacto  nos
referenciais de gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que nos forneciam
uma base sólida de localização com indivíduos sociais (Hall, 2004). Hall afirma que
um dos efeitos trazidos pela globalização é o de questionar e deslocar as identidades
centradas e fechadas de uma cultura nacional, o que provoca um efeito multiplicador
de novas identidades, que lhes confere novas dinâmicas e um caráter mais político,
posicional,  plural  e  diverso.  Nesse  sentido,  Bauman  (2005,  p.  17)  nos  diz  que  o
“pertencimento” e a identidade não têm a solidez de uma rocha, sendo “bastante
negociáveis e revogáveis”.   
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De  acordo  com  Almeida  (2004,  p.  22-23),  o  processo  de  autodefinição
(afirmação identitária)  redunda em politização  das  realidades  locais.  Os  “agentes
locais” assumem a condição de “sujeitos da ação”, na medida em que a designação
utilizada para efeito da ação coletiva corresponde àquela pela qual se definem e são
“representados na vida cotidiana”  constituindo “forças  sociais” com repercussões
que transcendem ao âmbito da ação localizada e provocam mudanças na relação
política com os “centros de poder e com as instâncias de legitimação”.

Reiterando  a  relação  de  processo  de  autodefinição  identitária  e
territorialidades específicas, presencia-se a complexidade dessa dinâmica ao lado de
incongruências na implementação de estratégias governamentais e empresariais que
vem  colocando  em  risco  os  territórios  tradicionalmente  ocupados.  Uma  das
estratégias utilizadas nessa disputa é a da invisibilidade dos povos tradicionais nos
mapas  produzidos  pelo  aparato  governamental  e  empresarial,  recorrentemente
apresentados, por exemplo, nos mapas produzidos para o planejamento territorial.
Tal  invisibilidade  é  contraposta  pela  “nova  cartografia  social”  que  evidencia  a
(r)existência dos povos tradicionais e suas formas de apropriação e uso do território.

Para iluminar a reflexão: novas cartografias sociais de territórios  

Almeida  (2018,  p.58),  ao  se  referir  a  “nova  cartografia  social”,  como
orientação  às  práticas  de  pesquisa,  observa  que  há  uma  distinção  do  vocábulo
“cartografia”  e  “não  pode  ser  entendida  circunscrevendo-se  a  uma descrição  de
cartas ou a um traçado de mapas e seus pontos cardeais com vistas à defesa ou à
apropriação de um território”. Assim como, também, difere do termo “cartografia
social” comumente usado por agências multilaterais, empresas diversas (em muito
apresentado  em  seus  estudos  de  impactos  ambientais)  e  empresas  de
georreferenciamento como a Google. Nesse sentido, a “ideia de ‘nova’ visa propiciar
uma pluralidade de entradas a uma descrição aberta, conectável em todas as suas
dimensões,  e  voltada  para  múltiplas  experimentações  fundadas,  sobretudo,  num
conhecimento mais detido de realidades localizadas” (idem). Isso implica em uma
construção de uma relação de confiança mútua entre pesquisadores e os agentes
sociais envolvidos nos trabalhos de elaboração dos mapas.

A  autocartografia,  como  princípio  e  um  dos  objetivos  fundamentais  do
Projeto  Nova  Cartografia  Social  da  Amazônia,  registra  relatos,  representações
cartografadas e revela diferentes critérios organizativos a partir dos próprios grupos.
Ela se aproxima da etnografia em função das relações de pesquisa e das técnicas de
observação participante, entretanto,  com ela não se confunde, tendo em conta o
próprio objeto que ela necessariamente produz com resultado dessa relação: uma
cartografia social. 
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● Mas como se produz essa cartografia social? 

Os movimentos e grupos sociais apresentam a demanda ao PNCSA. A partir
do  interesse  manifestado,  a  equipe  de  pesquisadoras/es  organiza  as  primeiras
conversas  e  reuniões  preparatórias,  geralmente  realizadas  com  as  principais
lideranças da organização que apresentou a demanda ao projeto. Em muitos casos
ocorrem visitas às comunidades e trabalho de coleta de informações preliminares,
caracterizando a inserção da equipe em campo. 

Após essa inserção inicial são organizadas e realizadas as oficinas de produção
da  cartografia  social.  Nas  oficinas  participam  até  trinta  pessoas1.  A  divulgação  e
mobilização  ficam  sob  a  responsabilidade  do  grupo  solicitante.  Quem  participa,
horário, dias e o local é definido conjuntamente com a organização do movimento. 

Nas  oficinas,  as/os  pesquisadoras/es  ensinam  técnicas  de  GPS2 e  de
mapeamento,  além  de  coletar  depoimentos  sobre  a  história  social,  formas  de
organização,  conflitos  e  principais  questões  e  dificuldades  enfrentadas  pelo
grupo/comunidade/movimento  social.  Durante  as  oficinas  os  agentes  sociais
elaboram  as  primeiras  representações  da  cartografia  de  seu  território,  para  isso
utiliza-se  a  técnica de produção de croquis3,  onde são desenhados/apontados  os
limites  físicos  do  território  a  ser  mapeado,  também,  indicando  as  principais
informações/elementos  mais  relevantes  para  a  sua  composição.  Nesse  momento
têm-se os primeiros desenhos das territorialidades específicas de cada grupo que se
envolve na elaboração.

Com  autorização  prévia  do  grupo  participante  da  oficina,  a  equipe  de
pesquisadoras/es realiza a gravação de áudio com uso do gravador. Todas as etapas
da oficina que envolve apresentação dos presentes, depoimentos, apresentação dos
croquis e debates são gravadas em áudio. O material produzido na oficina fica de
posse da equipe de pesquisadoras/es para uso na produção dos fascículos, boletins,
cadernos (publicações) e mapas. 

Numa segunda etapa do trabalho, sem a presença das/os pesquisadoras/es,
os  agentes  sociais  marcam,  com GPS,  os  pontos  das  informações/lugares  de seu
território  que  devem  ser  sinalizados  no  mapa.  Em  alguns  trabalhos  foi  possível
utilizar  aplicativos  para  celular  com  funções  de  georreferenciamento.  Em  outros
casos  as/os  pesquisadoras/es  também  acompanham  em  campo  a  coleta  de
informações. 

Após a coleta dos pontos (coordenadas geográficas) pelos agentes sociais a
equipe  de  pesquisadoras/es  recolhe  essas  informações  e  transpassa  ou
georreferencia em uma base cartográfica.  Nessa etapa os croquis, produzidos nas
oficinas, são utilizados como referência ilustrativa do território, servindo de guia para
a  checagem  das  informações  levantadas  em  campo.  As  ilustrações  (desenhos,

1 Em  alguns  casos,  como  na  produção  da  cartografia  social  de  crianças  e  adolescentes  no  município  de
Abaetetuba, é possível a participação de um número maior de pessoas. Nesse caso pode organizar uma divisão
para desenvolver o trabalho em grupos menores. 
2 GPS: sistema de posicionamento global, mais conhecido pela sigla GPS (em inglês global positioning system), é
um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a sua posição. Utilizado para
registrar as coordenadas geográficas dos pontos a serem inseridos no mapa. 
3 Croqui é um esboço, um desenho do território
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reproduções de símbolos e objetos) contidas nos croquis, também são repassadas
para  a  base  cartográfica  como  elementos  de  sinalização  das  informações,  sendo
transformadas nos ícones que compõem a legenda dos mapas. Com alguns grupos
foi  realizado momentos  específicos durante a oficina para produzir  os  ícones das
legendas dos mapas. 

Com o mapa-piloto (primeira versão) concluído e o texto que o acompanha
elaborado a partir dos depoimentos (gravados durante as oficinas ou em entrevistas
individuais), monta-se uma primeira versão do fascículo que é apresentado, em uma
segunda oficina, ao grupo que o produziu. Nessa etapa o texto e o mapa passam pela
leitura  e  revisão  dos  presentes.  Deve-se  observar  a  necessidade  de  providenciar
cópias do texto para distribuição aos presentes a fim de facilitar a leitura. Da mesma
forma  se  procede  com  o  mapa-piloto,  geralmente  providencia-se  três,  ou  mais,
cópias para serem utilizadas em trabalho de grupos menores, pois se requer atenção
para  as  correções  no mapa.  Uma vez aprovados  o mapa e o  texto,  a  equipe de
pesquisadoras/es  passa  para  a  etapa  de  elaboração  da  versão  final  do  fascículo
(publicação com texto e mapa). 

A  partir  daí  inicia-se  a  etapa  de  editoração  da  publicação  (revisão,
diagramação e impressão). “São publicadas mil cópias de cada fascículo. Um menor
número de cópias fica em mãos do PNCSA, que guarda alguns exemplares e distribui
os  restantes  para  pesquisadoras/es,  núcleos  de  pesquisa,  universidades  e  órgãos
estatais tais como Ministério Público Federal e Procuradoria da República. A maior
parte dos exemplares fica de posse do movimento social, e por ele é utilizada como
quiser, muitas vezes como parte integrante de sua estratégia de autoafirmação social
e de resolução de seus problemas”. (PNCSA, 2018, s/p). 

● A formação da equipe de pesquisadoras/es – a interdisciplinaridade 

A  composição  da  equipe  e  pesquisadoras/es  deve  ser  multidisciplinar  e
requer  período  de  integração  e  capacitação  para  uma  clivagem  com  os
procedimentos anteriores, evitando construir de fora os elementos constituintes do
trabalho  a  ser  desenvolvido.  Como  ponto  de  partida  buscar  um  conhecimento
concreto da situação específica objeto da produção da cartografia. Isto implica em
atentar para o universo de representação dos agentes sociais participantes e para o
repertório de práticas e rituais que acionam para assegurar suas formas intrínsecas
de coesão social, uso e apropriação do território – suas territorialidades específicas. 

Os  quesitos  para  refinar  este  entendimento  referem-se  não  somente  à
relevância de uma equipe pluridisciplinar, mas sobretudo a uma nova modalidade de
trabalho  de  pesquisa  que  requer  maior  interação  e  socialização  de  saberes  e
competências. Uma distinção preliminar refere-se à recusa do “dualismo” contido na
divisão de trabalho entre aqueles detentores dos conhecimentos das áreas sociais
(geografia,  sociologia,  antropologia,  serviço  social,  dentre  outros)  e  aqueles
comumente  classificados  como  “técnicos”  (como  o  georreferenciamento  e  a
produção de mapas). Mas, para além da simples “integração” destas atividades tem-
se um aspecto relacional suplantando as práticas isoladas de especialistas e peritos
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tanto no que diz respeito ao aparato conceitual que norteia a intervenção, quanto às
realidades localizadas. 

● Como é a relação de pesquisa entre pesquisadores e os agentes sociais que
produzem a cartografia?

O  trabalho  das  pesquisadoras/es  articula-se  com  o  reconhecimento  dos
agentes sociais  como sujeitos que atuam de maneira ativa em face de quaisquer
decisões tomadas em seu nome ou a eles dirigidas, participando de todo o processo
de elaboração de sua cartografia social. 

Nesta direção, o padrão de relacionamento estabelecido entre a equipe de
pesquisadoras/es e os grupos sociais envolvidos prioriza as atividades e tomadas de
decisões coletivas. Todos os procedimentos adotados para a produção da cartografia
social são realizados em conjunto com os agentes sociais. 

Nesse  sentido,  a  produção  de  uma  “nova  cartografia  social”  requer  a
construção prévia de uma relação de confiança estabelecida entre pesquisadoras/es
e os demais agentes sociais envolvidos no processo, pois trata-se de uma coprodução
cartográfica e textual de apresentação/representação de territórios em sua maioria
ameaçados.  Nessa  relação  de  confiança  a  postura  da  pesquisadora/r  tem  papel
decisivo. Deve-se focar numa postura pedagógica da escuta atenta aos saberes dos
agentes sociais. 

Trabalha-se  sempre  com  um  método  de  coprodução  cartográfica
extremamente  aberto.  Os  conceitos  de  território  e  territorialidades  específicas
impõem  uma  dinâmica  de  trabalho  que  impede  uma  única  orientação  rígida.  A
pesquisadora/r é chamado a atuar como mediadora/r e animadora/r na elaboração
da nova cartografia social.  Ainda que existam etapas de formação,  especialmente
sobre técnicas cartográficas e legislação, por parte da equipe de pesquisadoras/es,
por exemplo, o domínio do mapa e do que está e não está no mapa é do grupo
social.

Os resultados se expressam em “mapas situacionais” (Almeida, 2005) que se
constituem um recurso de método para registro da diversidade das situações sociais,
mostram  situações  contingentes,  concretas  e  reveladoras  de  um  determinado
momento, passível de alteração, contudo plenamente possíveis de espacialização, e
chamam atenção para um processo de afirmação étnica e identitária,  a partir de
“realidades localizadas e processos sociais” (ibid., p.101). Como vemos nos exemplos
abaixo de cartografias sociais de diferentes grupos que ocupam o mesmo território –
a  cidade  de  Belém-PA.  Pelas  legendas  é  possível  observar  as  territorialidades
específicas de cada grupo, sua forma de apropriação e uso do território. 
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Quadro 1: símbolos e legendas da cartografia social na cidade de Belém-PA. 2006-
2008.  

Indígenas LGBTQ/Homossexuais 1 Afro-religiosos

Fonte: PNCSA, 2006 -2008.

A  figura  1  ilustra  outro  território  mapeado,  desta  vez,  a  partir  das
representações  e  materialidades  de  apropriação  do  território  do  município  de
Abaetetuba pelas crianças e adolescentes2. 

1 No quadro apresenta-se  a  legenda  da  cartografia  social  realizada  no ano de 2006 com representantes  de
entidades  LGBTQ  sediadas  no  município  de  Belém-Pará.  O  termo  “homossexuais”  foi  escolhido  pelos
participantes das oficinas e figura no título da publicação/fascículo e no mapa – “Homossexuais na Cidade de
Belém”. Em respeito ao tempo histórico da elaboração da cartografia social do grupo acima referido, optou-se
por manter o termo que figura no título do Fascículo e do mapa. 
2 A publicação do mapa e fascículo resultado das oficinas da nova cartografia social produzida pelas das crianças e
adolescentes do município de Abaetetuba, em parceria com o Movimento dos Ribeirinhos e Ribeirinhas das Ilhas
e Várzeas de Abaetetuba, foi distribuída nas escolas municipais das ilhas, passando a ser utilizada na formação
dos alunos. Esse trabalho contou com o financiamento do UNICEF. A publicação do fascículo e mapa está no site
do projeto.  http://novacartografiasocial.com.br/ . Maiores detalhes sobre esse trabalho encontram-se descrito
em Da Costa Lima & Da Costa (2012). 
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Figura  1:  legenda  da  cartografia  social  realizada  com crianças  e  adolescentes  do
município de Abaetetuba-PA – 2008. 

● Quanto tempo leva para a produção da cartografia social? 

Quem determina o tempo necessário para a elaboração da cartografia social é
o grupo dos agentes sociais envolvidos no processo. Produzir o mapa de seu próprio
território requer tempo, dedicação, envolvimento, reflexão, diálogo – um processo
intenso de aproximações com as memórias de ontem e de hoje; de reflexão acurada
e negociação do grupo para decidir o que deve entrar no mapa e o que não deve. 

Nos  trabalhos  de  produção  de  cartografias  sociais  que  realizei  pode-se
estimar em média doze meses de atividades. Contudo,  alguns levam mais tempo,
como por exemplo, a cartografia social dos indígenas do Baixo Tapajós, cujo primeiro
mapa produzido – publicado no Caderno Nova Cartografia n. 1 intitulado “Resistência
e mobilização dos Povos Indígenas do Baixo Tapajós”, as primeiras aproximações e
reuniões iniciaram-se no ano de 2009 e as oficinas de aprovação do mapa e texto do
caderno foram finalizadas no ano de 2013 e publicado em 2014. Respeitar o tempo
do grupo é um dos exercícios importantes na relação da pesquisa. 

Isso  nos  coloca  um  desafio  teórico-metodológico,  ético-político  e  técnico-
operativo permanente de (re)construção pedagógica do nosso saber na relação com
outros saberes, que juntos constroem novos saberes. Nesse processo não se tem
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hierarquia de saberes, mas um processo contínuo colaborativo na produção de novos
conhecimentos  em  que  participam  ativamente  pesquisadores  e  o  grupo  social
envolvido na elaboração da nova cartografia social. O respeito ao tempo de cada um
faz parte dessa construção.

Reescrevendo a palavra (e o mundo):  aprendizados para a formação
profissional 

A experiência na elaboração da nova cartografia social possibilita a realização
de um movimento e exercício cotidiano ao encontro de uma perspectiva colocada às
ciências sociais de descolonizar o pensamento e a elaboração dos conhecimentos.
Conforme nos chama atenção Ocana & Lopez (2019, p. 3) quando afirma que para
irmos nesse movimento de descolonizar a ciência é necessário “criar outras formas
de  pensar,  sentir  e  existir,  o  qual  requer  a  configuração  de  novos  tipos  de
conhecimento e novas ‘ciências’, cuja estrutura categorial sustenta-se no saber do
outro, considerado inferior e não somente na episteme do logos moderno/colonial,
considerado superior”. 

Ao contrário da cartografia oficial produzida por organismos governamentais
em que a representação territorial é homogeneizada pelos interesses das ações do
Estado, na “nova cartografia social”, as autodefinições é que nomeiam os territórios
e os mapas, demonstrando não somente aquilo que lhe é próprio/específico, mas
também que o mapa, produzido pelo próprio grupo, é indissociável da consciência de
si  mesmos,  da  sua  identidade  e  territorialidade  coletiva;  se  contrapondo  às
classificações identitárias e territoriais produzidas pela sociedade colonial, mediante
cadastro, censos, temas, códigos e outros mapas. 

O processo de confecção da nova cartografia social contribuiu também para
que os membros dos grupos sociais dialoguem sobre o território se (re)apropriando
do  conhecimento  político-sócio-cultural  de  suas  comunidades  tradicionais.  Nesse
sentido, o uso da cartografia social pelos movimentos sociais tem se firmado como
instrumento  de  afirmação  identitária  e  territorial  na  luta  em  defesa  de  seus
territórios,  principalmente,  na medida em que avançam os  interesses de agentes
externos sobre os seus territórios de uso tradicional. 
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Introdução 

“Passagem do saber ao compreender, ao sentir, e, vice-versa, do
sentir ao compreender, ao saber. O elemento popular ‘sente’, mas
nem sempre  compreende ou sabe; O elemento intelectual  ‘sabe’,
mas nem sempre compreende e, menos ainda, ‘sente’. [...] O erro
do  intelectual  consiste  em acreditar  que  se  possa  saber  sem
compreender e, principalmente, sem sentir e estar apaixonado (não
só  pelo  saber  em  si,  mas  também  pelo  objeto  do  saber)  [...]”
(Gramsci, 1999, p. 221).

Este capítulo retrata e socializa a experiência de criação de um jogo didático a
partir  de  um  trabalho  de  campo  proposto  por  uma  disciplina  de  graduação  em
Serviço  Social  em  articulação  com  um  acampamento  do  Movimento  dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Fruto da troca de saberes entre sujeitos que
lutam pela terra  e estudantes  e  docentes  da  Universidade  Pública,  nasce o  Jogo
Territórios Agroecológicos que reúne conhecimentos da cultura e da identidade Sem
Terra.  Exercitando  a  dimensão  socioeducativa  do  Serviço  Social,  ensaiamos  a
construção  de  um  instrumento  de  educação  popular  capaz  de  dialogar  com  as
estratégias de organização coletiva construídas pelo acampamento, no contexto da
luta pela terra.

Os  caminhos  percorridos  na  disciplina  Movimentos  Sociais  e  Educação
Popular do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense do Campus
Universitário  de  Rio  das  Ostras1,  buscaram  recriar  princípios  educativos  que
rompessem com perspectivas bancárias ou autoritárias do conhecimento. Foi assim
que decidimos construir um instrumento de educação popular – um jogo didático –
junto ao acampamento Edson Nogueira do MST, localizado no município de Macaé,
Rio de Janeiro, onde também funciona uma Unidade Pedagógica em Agroecologia.
Neste território, além das famílias que o habitam, existem experiências de formação
política construídas em parceria com as Universidades Públicas da região.

Vem! Entre na experiência do Jogo Territórios Agroecológicos. Deixe-se tomar
pelos seus dilemas, se encante com as suas riquezas, se inspire nas suas resistências!

*DOI – 10.29388/978-65-86678-92-5-0-F.31-46 
1 Trata-se  de  uma  disciplina  obrigatória  da  grade  curricular  e  refere-se  a  uma  experiência  realizada  no  1º
semestre de 2019, como parte do processo de avaliação proposto. 
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De que território estamos falando? 

Como nasce a ideia do Jogo? A experiência de formação proporcionada pela
disciplina nos instigou em diversas direções: revisitamos a história da organização de
movimentos  clássicos  dos  trabalhadores  que  lutaram  por  direitos  que  hoje
constituem  importantes  políticas  de  proteção  social;  aprendemos  a  valorizar
processos de autorganização de variados grupos subalternos contemporâneos que
nas  suas  práticas  prefiguram  potenciais  direitos;  exercitamos  a  capacidade  de
reconhecer traços de luta e resistência que perpassam boa parte das expressões da
questão  social  que  demandam  a  intervenção  de  assistentes  sociais  e  outros
profissionais que atuam na implementação das políticas sociais.

Queríamos  que  os  conteúdos  trabalhados  ao  longo  da  disciplina  se
materializassem em alguma atividade ou intervenção nos territórios e espaços de
organização popular característicos da região, onde também acontecem projetos de
extensão  e  parcerias  importantes  com  a  nossa  Universidade.  Inicialmente,  nos
reunimos com representantes do MST e do acampamento em virtude de conhecer a
disponibilidade e interesse das/os acampadas/os, ouvindo expectativas em relação à
nossa aproximação. Deste encontro resultou a proposta conjunta de elaboração de
um jogo cujo objetivo seria que funcionasse como um instrumento pedagógico para
uso permanente das/os acampadas/os e educandas/os da Unidade Pedagógica, que
auxiliasse  os  processos  de  formação  política.  No  diálogo  conjunto,  fomos
amadurecendo  sobre  a  importância  de  que  este  instrumento  dialogasse  com  a
organicidade  do  MST;  reunisse  conhecimentos,  vivências  e  valores  centrais  à
experiência  da  luta  pela  terra  e  à  produção  agroecológica;  e  enriquecesse  os
momentos culturais e de construção identitária dessa comunidade. Surge assim a
ideia inicial  do jogo: deveria ser um jogo grupal  que permitisse a participação de
adultos e crianças; os ganhos e as perdas seriam coletivas e não estariam atreladas
necessariamente  ao  prejuízo  dos  outros  grupos  que  jogam;  apareceriam datas  e
símbolos  importantes  para  a  história  da  luta  pela  terra;  deveriam  estar
representados outros territórios de Reforma Agrária que existem na região (como o
Assentamento  Osvaldo  de  Oliveira),  ou  comunidades  e  favelas  que  também
denunciam a falta de acesso a melhores condições de vida. Identificamos também
que seria  importante  que  o  Jogo  fosse  iniciado  pelo  trabalho  da  disciplina,  mas
deveria  ser  finalizado  no  acampamento para  reunir  os  saberes  que  nascem  da
experiência. A troca de saberes foi tão rica que tecemos a muitas mãos um nome:
assim nasceu o Jogo Territórios Agroecológicos.

Seria necessário, então, uma preparação prévia da turma aproximando-se de
diversos temas que atravessam as lutas em torno da Reforma Agrária, mas também
do universo de significados da experiência de construção de um acampamento que
luta pelo acesso à terra e a um conjunto de direitos sociais fundamentais. Em grupos,
empreendemos uma pesquisa em torno de alguns temas sobre os quais que o MST
tem uma importante elaboração para ampliarmos o referencial teórico e consolidar
as  bases  metodológicas  que  fundamentariam  a  construção  do  jogo:  educação;
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história da luta pela terra; reforma agrária e agroecologia; identidade Sem Terra; e
mística foram alguns dos assuntos pesquisados2.

Teríamos o desafio de colocar em prática alguns conhecimentos aprendidos
ao longo da disciplina, mas também de ensaiar o exercício da dimensão pedagógica
do  Serviço  Social,  num  espaço  diferenciado  aos  tradicionais  equipamentos  de
políticas  públicas.  O  jogo  seria  produto  de  uma  troca  de  saberes  diversos,  que
deveriam  se  materializar  na  produção  de  um  instrumento  que  reunisse  cultura;
vivências; conhecimentos que nascem da experiência da luta pela terra, mas também
de  uma  Universidade  socialmente  referenciada.  Tal  como  nos  alertara  Gramsci
(1999), as massas raciocinam com a experiência, “sabem” empiricamente, “sentem”,
mas  não  necessariamente  tiram  todas  as  consequências  de  uma  determinada
situação histórica (Dias in Del Roio, 2017, p. 72-73). E nada mais importante para o
processo de formação de um profissional, de um/a docente ou pesquisador/a, de um
intelectual, que se interrogar pela utilidade social dos conhecimentos produzidos à
luz de experiências concretas que lhe demandem esse esforço de mediação.     

Para iluminar a reflexão 

Quais  foram  os  debates  teóricos  que  subsidiaram  a  nossa  experiência?
Impossível estudar e pesquisar as lutas sociais das classes subalternas, sem deixar de
se  impregnar  pela  radical  vivência  democrática  que  algumas  das  suas  práticas
pedagógicas  encarnam.  Exercitar  uma  práxis  educativa  que  combinasse  diversos
saberes  e  vivências  teórico-práticas;  reflexões  rigorosas  sobre  a  realidade,  mas
reelaboradas  a  partir  da  experiência  e  do  sentir  popular  (Ouviña,  2012),  nos
remetem inevitavelmente, aos aportes de Gramsci (1999, p. 96): 

Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente
descobertas  ‘originais’;  significa  também,  e  sobretudo,  difundir
criticamente  verdades  já  descobertas,  ‘socializá-las’  [...]
transformá-las  em  base  de  ações  vitais,  em  elemento  de
coordenação e de ordem intelectual e moral.

Gramsci rejeita a experiência do conhecimento como “descoberta individual”,
convidando-nos  a  valorizar  seus  impulsos  democráticos  e  de  liberdade,  sua
ancoragem coletiva.

Não  é  por  casualidade  que  nas  propostas  formativas  de  inúmeros
movimentos  populares  da  América  Latina,  se  observam continuidades  entre  esta
radical  vocação  democrática  e  a  perspectiva  da  educação  popular  presente  nas
elaborações de Paulo Freire. Mesmo reconhecendo as diferenças das suas tradições
teóricas,  há  aqui  um ponto possível  de  diálogo  que  inspirou  a  construção  deste
instrumento pedagógico3.

2 Cf. Caldart (2004); Morissawa (2008); Bogo (2012); Freire (2012); Grein (2015); Mazin; Estevam; Stedile (2016). 
3 Inúmeros  intelectuais  que trabalham ou pesquisam experiências  de educação popular  junto a  movimentos
sociais  identificam essa  possível  interlocução.  Apenas  para  mencionar  alguns  que  trabalhamos  neste  artigo:
Ouviña (2012); Semeraro (2013); Mayo (in Del Roio, 2017). 
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Freire (1987) nos fala de uma educação problematizadora e nos alerta de que
o ato educativo não pode se reduzir a uma transmissão de conteúdos petrificados
como retalhos da realidade que se “depositam” numa operação quase “bancária”4;
desconexos;  alheios  à  existência  das/os  educandas/os.  Pelo  contrário,  deve
proporcionar processos de busca para desvendar a realidade, deve promover atos
criativos e de reinvenção.

Esta  perspectiva  é  fundamental  para  pensar  o  processo  de  formação  dos
Assistentes Sociais,  porque  a/o educanda/o não pode ser um/a expectador/a que
memoriza conteúdos abstratos, a riscos de reproduzir uma posição de passividade
que  seria  um  contrassenso  ao  nosso  projeto  de  profissão.  Por  sua  vez,  esta
perspectiva  nos  aponta  questões  importantíssimas  para  qualificar  o  vínculo  que
estabelecemos  com  os  segmentos  subalternos  que  se  tornam  usuárias/os  dos
equipamentos nos quais trabalhamos: uma palavra “oca” que se torna mais som que
significação seria incapaz de enfrentar a cultura da dominação; desvelar a violência
presente em toda relação de opressão; convidar à superação de uma posição de
passividade ou estimular à criticidade, tal como nos instiga Freire na sua Pedagogia
do  Oprimido.  Enquanto  a  educação  bancária  “assistencializa”,  a  educação
problematizadora “criticiza” (Freire, 1987, p. 41).

Estas  referências  teóricas  nos  desafiaram a  promover  relações  de  ensino-
aprendizagem que envolvessem a criação coletiva e  a  socialização de saberes de
natureza diferenciada, buscando estimular no ato educativo a vivência da crítica e da
problematização. 

Gramsci nos ofereceu também algumas referências para aprender a valorizar
os  saberes  populares  que  emergem  da  prática  histórica  e  dos  processos  de
organização  dos  subalternos.  Gramsci  “mergulha”  na  ideologia  das  classes
subalternas, destacando aspectos contraditórios nas formas como estas constroem
sua identidade de classe; interrogando o significado da cultura popular e do folclore;
da  religiosidade;  da  linguagem;  dos  “elementos  da  psicologia  popular”;  ou  “as
aspirações mais elementares e profundas dos grupos subalternos” (Gramsci, 2002, p.
143). Vai “vasculhar” expressões do conformismo social nos hábitos, costumes, nas
ideias  fragmentadas  que  consolidam  o  exercício  da  hegemonia  das  classes
dominantes (Schlesener in Del Roio, 2017). Ao reconhecer que “o elemento popular
sente, mas nem sempre compreende” (Gramsci, 1999, p.221), Gramsci valoriza os
ensaios pedagógicos e autoeducativos que os movimentos das classes subalternas
empreendem, na direção de promover o progresso intelectual das massas através de
uma  reforma  intelectual  e  moral  capaz  de  desfazer  os  mecanismos  que  as
subalternizam.  Sua  obra  nos  sensibilizou  no  sentido  de  resgatar  as  relações
pedagógicas e as práticas educativas que os movimentos populares constroem na
sua atuação: 

4 Neste modelo de educação  “[...] a única margem de ação que se oferece aos educandos é de receberem os
depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam
[...] o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber” (Freire, 1987, p.33).
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As  práticas  políticas  são,  portanto,  profundamente  pedagógicas,
porque implicam uma batalha hegemônica, um intercâmbio, uma
aprendizagem mútua, uma metamorfose educativo-cultural  pelos
setores subalternos que fortalecem a sua autonomia por meio da
organização (Ouviña, 2012, p. 11).

A vivência do jogo nos permite refletir sobre os processos de formação de
consciência5, construídos pelos movimentos sociais, como parte dessas tentativas de
elevação intelectual e cultural das massas na direção da sua expressão autônoma e
antagônica na luta pela hegemonia (Del Roio, 2017). 

Maria Izabel  Grein (2015),  intelectual  e  educadora destacada do MST,  nos
mostra  algumas  pistas  acerca  do  processo  de  formação  da  consciência  das/os
trabalhadoras/es rurais na gênese do MST. Na trajetória histórica deste movimento,
os primeiros enfrentamentos se deram pela sua necessidade de lutar por melhores
condições de vida, num contexto marcado pelo acirramento da miséria, a violência
do latifúndio  e  as  expulsões  em massa  das  suas  terras,  nos  marcos  da  ditadura
empresarial militar (1964-1985) que intensificava as contradições entre as classes.
Mas é a partir da experiência da coletividade que a consciência da luta se eleva,
definindo os rumos que o movimento social construirá no enfrentamento à grande
propriedade privada no campo e colocando o direito à  terra como um elemento
central  para  estes  segmentos.  Para  esta  intelectual,  a  consciência  alcançada  no
processo  da  luta  se  materializa  nas  conquistas  e  territórios  organizativos,  mas
também está presente nos símbolos, nas representações, nas palavras de ordem,
poemas e canções do MST,  instrumentos que recriam a identidade de classe que
fermenta nas suas lutas. Estes elementos nos apontavam aspectos do universo de
sentidos que deveriam estar  presente no instrumento pedagógico que estávamos
propondo. 

Na busca de trazer estas questões para pensar a atuação profissional das/os
Assistentes Sociais, damos visibilidade à dimensão política da prática profissional e
sua  relação  com  as  atividades  de  cunho  socioeducativo.  Construímos  esta
experiência  como  parte  das  estratégias  possíveis  para  afirmar  outra  dimensão
pedagógica para o Serviço Social –  emancipatória, nos termos de Abreu & Cardoso
(2009)  –,  em  diálogo  com  os  processos  de  organização  popular  empenhados  na
construção  de  uma  nova  hegemonia  social.  De  acordo  com  estas  autoras,  a
mobilização social e  organização são elementos fundamentais para a concretização
de  práticas  educativas  e,  estas,  vinculam-se  a  distintos  projetos  profissionais  e
societários. Tendo como referência um posicionamento ético-político vinculado às
reivindicações e interesses das massas subalternas, a prática educativa executada: 

5 Em diálogo com a abordagem de Iasi (2004 e 2011), no trabalho de Monteiro (2018) observamos um esforço
importante de conceptualização a partir da teoria social crítica, identificando os processos de formação política e
as experiências de educação popular como instrumentos que permitam a apropriação de conhecimentos capazes
de oferecer  uma leitura crítica e reflexiva da realidade,  suas causas e determinações,  produzindo formas  de
consciência  social  orientadas  para  o  fortalecimento  da  organização  política  das  classes  trabalhadoras  no
horizonte da luta pela emancipação humana. 

35



Direciona-se  para  o  fortalecimento  dos  espaços  de  luta  dessas
classes,  onde  é  possível  gerar  e  socializar  conhecimentos,
constituindo sujeitos coletivos capazes de participar da construção
da  hegemonia  das  referidas  classes  (Abreu  & Cardoso,  2009,  p.
603).

No percurso experimentado na disciplina, o processo de produção do jogo
deveria  dialogar  com  as  estratégias  de  luta  pela  terra  protagonizadas  por  estes
sujeitos, compreendendo e dialogando com reivindicações que se relacionam com o
processo de conquista de direitos e políticas públicas, materializando assim um dos
compromissos  importantes  do  nosso  projeto  profissional.  Por  meio  desta  ação
socioeducativa construída em conjunto com os acampados do MST que lutam pela
Reforma Agrária Popular6, o jogo deveria reunir e transmitir conhecimentos sobre a
terra  e  o  cuidado  com  ela;  formas  de  cultivo  de  alimentos;  controle  de  pragas;
instrumentos de organização ou mecanismos de negociação com o poder público
para  a  garantia  de  direitos;  além  de  possibilitar  a  vivência  de  valores  como
compromisso, solidariedade, trabalho coletivo, através de uma experiência lúdica.
Assim estávamos,  crianças, idosos, mulheres e homens, agricultores, estudantes e
professores, pessoas LGBTs, negras e negros, trabalhadores, em suas mais diferentes
formas de ser e (r)existir, jogando nos  “Territórios Agroecológicos”,  aprendendo e
ensinando.  Enquanto  sujeitos  protagonistas  de  sua  história,  desorganizando e
dissolvendo estratégias de apaziguamento que interditam a vivência da luta e da
solidariedade de classe, organizando caminhos comuns e coletivos que prometem a
conquista da terra, a moradia, a alimentação saudável e a educação em territórios da
reforma agrária construídos pelas mãos calejadas dos trabalhadores do campo. Uma
reminiscência possível na pluma de Nação Zumbi (1994): “Que eu me organizando
posso desorganizar, que eu desorganizando posso me organizar”. 

Outro dos debates teóricos que fundamentaram nossa construção foi aquele
que nos permitiu reconstruir a relação que existe entre as expressões da questão
social e os processos de luta das classes subalternas. Ao enfrentar a questão social a
partir de processos  coletivos de agregação das  massas,  estes movimentos  abrem
novos horizontes para o exercício profissional: as lutas tensionam as correlações de
força  institucional;  colocam  novas  requisições  que  desafiam  os  procedimentos
institucionais que individualizam o acesso aos direitos sociais; questionam as rotinas
que reproduzem relações clientelistas onde despolitizam e esvaziam a cidadania7.  As

6 Sobre o projeto de Reforma Agrária Popular o MST afirma: “Ela deve ser popular, porque é fruto da aliança dos
trabalhadores  rurais  e  dos  trabalhadores  urbanos.  [...]  Ela  é  popular,  porque  os  interesses  dela  são  o  da
população,  e não os das empresas” (Mazin; Estevam; Stedile, 2016, p. 66). Trata-se de uma reelaboração da
proposta clássica de reforma agrária, pela necessidade de atualizar a luta pela terra em novas condições sócio-
históricas. Esta característica que é própria de muitos movimentos que lutam pela terra na América Latina, tem
levado os movimentos a pensar outros aspectos que envolvem não apenas a desconcentração fundiária,  mas
também a preservação dos bens comuns da natureza, a produção de alimentos saudáveis para o conjunto da
classe  trabalhadora,  relações  sociais  e  de  trabalho  que  não  reproduzam  exploração  e  opressão,  violências
patriarcais, dentre outros aspectos. 
7 Referências importantes para este debate podem ser encontradas no documento CFESS Manifesta – O trabalho
do assistente social junto aos movimentos sociais. CFESS, Brasília, 2018.  
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lutas destes movimentos sociais são referências societárias importantes para pensar
em  um  perfil  profissional  sensibilizado  com  os  processos  sociopolíticos  de
enfrentamento  às  desigualdades  sociais:  um  profissional  de  Serviço  Social
comprometido com o fortalecimento do protagonismo dos sujeitos sociais; capaz de
se  contrapor  aos  intentos  de  despolitização  e  cooptação  que  prevalecem  nas
estratégias de abordagem da questão social na atualidade; apto para reinscrever os
serviços sociais públicos no campo dos direitos, retirando-os das práticas clientelistas
e  de  tutela  vigentes;  contribuindo  com  a  mobilização,  a  capacitação  e  o
fortalecimento dessas  experiências  organizativas;  socializando  informações para  a
transparência pública dos recursos institucionais; fomentando a criação de espaços
públicos  que  permitam  a  comunicação,  a  organização  dos  trabalhadores  que
usufruem  das  políticas  sociais  e  a  expressão  da  insatisfação  coletiva  como
verdadeiros suportes do controle social e institucional8.

Adapte, use e reutilize

Territórios Agroecológicos é um instrumento dinâmico que pretende dialogar
com o cotidiano dos trabalhadores rurais através de um universo lúdico, tendo como
base as relações sociais, as formas de vida e de trabalho constituídas no dia a dia do
seu território. A estrutura do jogo permite que um número considerável de pessoas
possa jogar,  inclusive em grupos.  Elaborado com materiais resistentes, possui  um
tabuleiro de proporções grandes, confeccionado sobre uma lona preta. Retrata, ao
mesmo tempo, as proporções dos latifúndios improdutivos ocupados para a Reforma
Agrária  e  recria  símbolos  e  materiais  com  os  quais  o  movimento  constrói  suas
primeiras moradias. Nesse tabuleiro, temos as peças utilizadas pelos participantes
para  avançar  nas  casas,  que  são  uma  espécie  de  pinos  temáticos  elaborados
simbolicamente a partir de elementos importantes para a reprodução da vida no
campo: um chapéu, uma barraca de lona, uma enxada e uma muda. Ademais, o jogo
contém um dado; cartões que criam situações específicas relacionadas à luta pela
terra; cartões das charadas (muitas das quais foram criadas junto a acampadas/os,
recuperando  saberes  sobre  agroecologia);  um  espaço  que  contém  os  recursos,
denominado de “Espaço Heranças da Luta”, alguns dos quais são distribuídos entre
os grupos jogadores  para  começar  a  partida:  sementes,  livros,  mudas,  máquinas,
ferramentas, gados e materiais para construção de casas ou barracos.

Os grupos jogadores se constituem em Núcleos de Base (NB), reproduzindo
uma forma utilizada pelo movimento para organizar as famílias em acampamentos e
assentamentos.  Todos  iniciam  a  partida  com  a  mesma  quantidade  de  recursos:
sementes  para  plantio,  ferramentas  e  máquinas.  Outros  recursos  precisam  ser
conquistados durante o jogo, como livros para a biblioteca popular, gados e mudas.
No decorrer da dinâmica, os NB podem tanto doar, receber ou perder recursos, a
depender do cartão de situação ou charada que retirar.

8 Iamamoto (2009); Abreu & Cardoso (2009); Marro & Duriguetto (2016).
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A grande estratégia do jogo está no fato de não se reduzir apenas a “ganhar
ou  perder”,  mas  de  promover  a  interdependência  entre  os  NB,  envolvendo  a
possibilidade de ações de solidariedade que melhoram o desempenho ou significam
ganhos que têm impactos positivos nos outros grupos. Os acontecimentos no jogo
envolvem conquistas e perdas, assim como avanços e retrocessos que são sempre
coletivos. 

Ao jogar o dado, os NB avançam uma quantidade determinada de casas e a
depender  da  casa  em  que  caírem,  retiram  um  cartão  que  define  a  situação.  Os
cartões  foram  elaborados,  parte  em sala  de  aula  na  Universidade,  e  parte  no
acampamento, para permitir e registrar a troca de saberes. Além de conhecimentos
relacionados com a agroecologia e os ensinamentos da luta pela terra, os cartões de
situações  e charadas  trazem símbolos  do movimento e  conquistas  específicas  do
acampamento Edson Nogueira. Vale destacar que determinados cartões podem ser
reelaborados  a  cada  partida,  podendo  as/os  acampadas/os  acrescentar  outras
situações. Determinadas casas são simbólicas e dão emoção ao jogo. Algumas casas
exigem  tarefas  específicas,  como  recitar  poesias  ou  cantar  uma  música  do
movimento; ou envolvem atitudes solidárias com outros NB, com o Espaço Heranças
da Luta  ou  com comunidades  próximas  do município  de  Macaé;  ou  determinam
ganhos  ou  perdas  de  recursos.  Também  existem  casas  que  propõem  ações  de
solidariedade com territórios periféricos da região9.

Ao final, vence a partida o NB que chegar primeiro à Unidade Pedagógica em
Agroecologia.  No  jogo  significa  a  conquista  de  um  território  da  Reforma Agrária
Popular e um espaço de formação em agroecologia para a classe trabalhadora do
campo e da cidade.

9 Interessante observar que um ano depois dessa experiência, já no contexto da crise sanitária provocada pela
pandemia, muitos das/os assentadas/os do PDS Osvaldo de Oliveira que participaram do Jogo, seriam os mesmos
que  protagonizariam  ações  reais  de  solidariedade  nesses  mesmos  territórios  que  aparecem  enunciados  nos
cartões, doando alimentos agroecológicos para reverter a fome e a precarização da vida.
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Regras do Jogo 

Territórios agroecológicos

Bem-vindas/os ao Jogo Territórios
Agroecológicos. Este instrumento de

Educação Popular é fruto da troca de saberes
entre a comunidade do Acampamento Edson

Nogueira (Macaé, Rio de Janeiro),
Educandas/os da Unidade Pedagógica em

Agroecologia e estudantes de Serviço Social
do Campus Universitário de Rio das Ostras da

Universidade Federal Fluminense. Como o
mestre Paulo Freire nos ensinou, este jogo

pretende reunir conhecimentos que nascem
da cultura e da identidade Sem Terra e se
tornam vivos na experiência da luta pela

terra tão importante para a região. Aqui se
luta pela educação do campo para as

crianças e os adultos, aqui se luta por terra e
alimentos sem veneno, aqui nos organizamos

para conquistar políticas públicas para a
população do campo, aqui chamamos
outras/os trabalhadoras/es para lutar

conosco por um futuro melhor, aqui
construímos Territórios Agroecológicos.

Venham, cheguem, juntem-se a nós, porque
aprender, lutar e brincar são coisas sérias!

O Jogo contém

1  tabuleiro,  4  pinos  temáticos,  1  dado,
Cartões de situações, Cartões das charadas,
150  Sementes,  50  Mudas,  50  Ferramentas,
50 gados, 50 Materiais para construção das
Casas  ou  barracos,  50  livros.  Sementes,
Máquinas  e  outros  recursos  encontram-se
no “Espaço Heranças da Luta”.

O jogo vai começar.…

O jogo pode ser jogado em grupos que serão
os núcleos de base (NB). Crianças e adultos
podem jogar juntos! Cada núcleo começa o
jogo  com  20  sementes,  1  máquina  e  3
ferramentas do Espaço Heranças da Luta. 

Outros  recursos  serão  adquiridos  no
decorrer do jogo. 
Cada núcleo de base joga o dado e o núcleo
que tirar o número mais alto começa, sendo
seguido pelos outros núcleos com o mesmo
critério.  Algum/a  companheiro/a  deve  ficar
responsável  por administrar os recursos do
Espaço Heranças da Luta.

Como Jogar

O núcleo de base vai avançar o número de
casas  que  tirar  no  dado.  Vocês  devem
obrigatoriamente  andar  esse  número  de
casas, a menos que vocês passem pelas casas
(Entrada de novos membros, festa junina, dia
de  luta,  estratégia  de  luta),  onde  vocês
devem parar obrigatoriamente. 
Sempre mova seu pino para a frente. Se sua
movimentação  terminar  em  uma  casa  na
qual já há algum núcleo jogador, vá para a
casa  livre  seguinte.  Siga  as  instruções  da
casa. Uma vez executada sua tarefa, é a vez
do outro núcleo e ao finalizar, jogue o dado
novamente para continuar. 

Entrada de novos membros no NB 

Todos os jogadores que pararem nesta casa
ganham presentes! Jogue o dado para saber
quanto ganhará dos outros núcleos
- 1 ou 2 – seu núcleo recebe 3 sementes dos
outros  NB  para  os  novos  membros
trabalharem;
- 3 ou 4 - seu núcleo recebe 5 sementes dos
outros  NB  para  os  novos  membros
trabalharem;
- 5 ou 6 - seu núcleo recebe 8 sementes dos
outros  NB  para  os  novos  membros
trabalharem.
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Festa  Junina  no  Assentamento  Osvaldo  de
Oliveira  

Ebaaaa!  Dia  de  Arraiá!  Jogue  o  dado  para
saber se seu núcleo deverá levar a comida a
ser oferecida nas barracas, será responsável
pela  quadrilha  ou  será  agraciado  com  o
prêmio sorteado ao final da festa!
- 1 ou 2 – seu NB doa a um outro núcleo 5
sementes  e  1  gado  que  representam  as
comidas das barracas;
- 3 ou 4 - seu NB recebe 3 mudas do Espaço
Heranças da Luta porque a quadrilha estava
linda! Deve escolher um núcleo para doar 1
muda;
- 5 ou 6 - seu NB recebe 5 gados e 5 livros do
Espaço Heranças da Luta porque ganharam o
prêmio do sorteio!

Dia de luta 

Toda  vez  que  passar  ou  parar  num  dia  de
luta o núcleo tem a opção de:  cantar  uma
música do movimento, ou recitar uma poesia
referente à luta, ou criar um grito de ordem.
Deixando  claro  que  não  poderão  repetir  a
mesma música, poesia ou grito nas próximas
casas ou já usadas por outros núcleos. 

Dia de conquista

Se  parar  em  um  espaço  dia  de  conquista,
significa que o núcleo conseguiu produzir o
suficiente  para  adquirir  recursos
fundamentais!  Jogue  o  dado  para  saber
quanto ganhará do Espaço Heranças da Luta.

 - 1 ou 2 – seu NB recebe 1 ferramenta e 1
muda;

-  3 ou 4 - seu NB recebe 2 materiais  para
construção das casas ou barracos e 1 gado;

- 5 ou 6 - seu NB recebe 2 ferramentas e 5
livros. 

Solidariedade de classe 

Quando  seu  núcleo  parar  em  um  dos
espaços solidariedade de classe, significa que
seu esforço é fundamental para ajudar os/as
compas! Terá que escolher entre:
-  Dar  a  metade  das  suas  sementes,  ou  2
ferramentas ou 1 livro para qualquer um dos
outros núcleos; 
- Voltar dez espaços para auxiliar suas/seus
compas a fazer trabalho de base para uma
nova ocupação;   
-  Doar  5  livros  ao  último  núcleo  colocado
para criar uma Biblioteca Popular no Bairro
Nova Holanda.  

O amanhã pertence a nós, Trabalhadores! 
Quando  seu  núcleo  parar  em  um  dos
espaços  o  amanhã  pertence  a  nós,
trabalhadores! significa  que  sua  vitória  é
também a vitória  das/os compas! Terá que
escolher entre:
- Se tiver um NB mais atrás de vocês, podem
escolhê-lo e puxá-lo para avançar uma casa a
frente do seu núcleo;
-  Se  houver  um  NB  que  tenha  menos
sementes que vocês, nesse caso, ele ganha
sementes  do  Espaço  Heranças  da  Luta até
ficar com a sua mesma quantidade;
- Vocês e todos os outros NB devem dar 1/3
das  suas  sementes  para  manter  o  Espaço
Heranças da Luta.

Estratégia de Luta 

Vocês  são  obrigados  a  parar  na  casa
estratégia de luta e nela vocês devem jogar o
dado e dependendo do número que sair: 
-  1  ou  2  –  seu núcleo deve responder  um
cartão das charadas e se acertar permanece
no jogo, mas se perder, fica fora do jogo;
- 3 ou 4 – seu núcleo acertou na negociação
com o Incra e ganhou 1 livro e 5 ferramentas
do Espaço Heranças da Luta;
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-  5  ou  6  –  seu  núcleo  estava  colaborando
com  uma  nova  ocupação  e  sofreu  um
despejo. Deve retroceder 10 casas. 

Ao retroceder 

Quando vocês tiverem que voltar o caminho:
- Não precisa cumprir as ordens dos espaços
que passar ou parar;
- Quando voltar a andar para a frente, todas
as ordens passam a valer novamente, exceto
entrada de novos membros, festa junina, dia
de luta, estratégia de luta.

O  que  fazer  se  não  tiver  recursos  para
cumprir as tarefas? 

Se seu núcleo não tiver recursos é possível
adquirir emprestados no Espaço Heranças da
Luta mas  vocês  deverão  devolvê-los  no
decorrer  do  jogo  e  antes  de  passar  a  casa
atravessada pelo córrego. Se ao passar por
essa casa não tiver devolvido ou não tiver os
recursos para devolver, deverão retroceder:
- Para cada semente, retroceda 1 casa.
- Para cada muda, retroceda 2 casas.
- Para cada gado ou livros retroceda 3 casas.
-  Para  cada  ferramenta  ou  material  de
construção retroceda 4 casas.

Quando  se  ganha  o  Jogo  Territórios
Agroecológicos?

-  Quando  o  primeiro  núcleo  chega  na
Unidade  Pedagógica:  é  um  dia  de
comemoração!  Significa  que  a  terra  da
Unidade  Pedagógica  em  Agroecologia  está
nas  mãos  da  comunidade  e  agora  é  um
território da Reforma  Agrária Popular e um
espaço de formação em agroecologia para a
classe trabalhadora do campo e da cidade.

- Quando houver apenas dois núcleos de
base  jogando  e  um  deles  ficar  fora  do
jogo
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Reescrevendo a palavra (e o mundo): aprendizados para a formação
profissional

O que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade
(Tom Zé, 2014).

Esta experiência formativa e de intervenção nos permitiu ensaiar a construção
de outras relações pedagógicas da profissão com os movimentos sociais das classes
subalternas.  Encontramos no jogo, ou, melhor, na arte de jogar, alguns significados
para  a  nossa  atuação  profissional,  contribuindo  também  com  a  qualificação  do
processo de auto-organização das/os acampadas/os. A escolha pela forma lúdica e
coletiva de apreender acerca do significado do acesso à terra; da Reforma Agrária;
das formas agroecológicas de plantio; das novas relações produzidas a partir da luta
experimentada  pelas  famílias acampadas,  foi  também  uma  aposta  por  recusar
posturas de tutela e subalternização, muitas vezes reproduzida pela Universidade ao
se aproximar de movimentos sociais.  

Através da experiência, pudemos vivenciar o significado de uma Universidade
socialmente referenciada, que articula ensino, pesquisa e extensão, socializando um
conjunto de saberes entre trabalhadoras/es e segmentos subalternos que muitas ve-
zes não têm acesso ao direito à educação. Ao mesmo tempo, exercitamos o desafio
de incorporar na formação das/os Assistentes Sociais, saberes que emanam das ex-
periências organizativas dos subalternos, as pautas e reivindicações dos movimentos
que garantem ou prefiguram direitos sociais fundamentais.

Ao lutar pela terra, o MST evidencia e enfrenta coletivamente, desigualdades
sociais que brotam da forma como o agronegócio explora e expropria os meios de
vida  da  população do campo.  É  por  meio da  luta  que  as/os  trabalhadoras/es  se
organizam frente à ausência do poder público trazendo reivindicações de emprego;
alimentação  saudável;  habitação;  acesso  à  educação  e  à  saúde;  disputando  seus
direitos  sociais  na  cena política.  Compreender  as  expressões  da  questão social  a
partir  dos  processos  de  luta  e  organização  permite  observar  uma  das  raízes da
demanda  profissional,  por  meio de suas  arestas de  conflito e  resistência,  muitas
vezes  silenciadas nos equipamentos de políticas públicas. A aproximação com esta
experiência  possibilitou  a  análise  do  significado  político  dos  direitos  e  políticas
sociais, dando visibilidade às disputas e contradições que perpassam seu processo de
formulação  e  implementação,  produto  de  relações  de  força  que  devem  ser
decifradas pelo profissional de Serviço Social (Marro & Duriguetto, 2016). 

O  contato  com  um  território  em  luta  pela  terra  exige  de  profissionais,
professores e estudantes, também a compreensão das contradições que atravessam
as precárias condições de vida. Por estes motivos, são territórios que não estão livres
de reproduzir conflitos e desigualdades, mas assumem o desafio coletivo de construir
outras relações sociais. Nessa direção, o  Jogo Territórios Agroecológicos funcionou
como um instrumento para dialogar de forma lúdica com expressões conservadoras
que se manifestam como racismo, machismo ou violências e discriminações contra as
populações  LGBT.  No  jogo  há  várias  situações  que  retratam  direitos  e  ações  de
solidariedade  que  enfrentam  estas  opressões,  como  por  exemplo,  um  cartão  de
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situação que fomenta uma ação de solidariedade no lote de um casal de lésbicas que
tem sua plantação ameaçada por fatores climáticos.

O exercício de construção de instrumentos de educação popular nos desafiou
a  dialogar  com  as  estratégias  de  formação  política  construídas  pelo  movimento,
assim  como  também  a  valorizar  possíveis  dimensões  da  atuação  profissional
relacionadas com a mobilização e a organização coletiva em torno de necessidades e
reivindicações  por  melhores  condições  de  vida.  Colocamos  em  pauta  uma
competência profissional  tão  importante  como  aquela  que  afirma:  “prestar
assessoria  e  apoio  aos  movimentos  sociais  em  matéria  relacionada  às  políticas
sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade”
(CFESS, 1993). Também exercitamos o nosso  direito de “apoiar e/ou participar dos
movimentos sociais e organizações populares vinculados à luta pela consolidação e
ampliação da democracia e dos direitos de cidadania” (CFESS, 1993), presente no
Código de Ética das/os Assistentes Sociais.  

A  articulação  do  Serviço  Social  com  as  lutas  e  movimentos  sociais  que
enfrentam, através dos seus processos de auto-organização, diversas expressões da
questão  social  contemporânea  é  um  elemento  central  do  nosso  projeto  ético-
político, não sempre tão fácil de materializar nas condições atuais do nosso exercício
profissional. Por isso é fundamental exercitar esta dimensão socioeducativa ao longo
da formação. Dentre outras,  se destacam as atividades de educação popular  que
dialogam com as estratégias de formação política dos próprios movimentos – que
buscam a “elevação cultural e intelectual das massas”, em termos gramscianos –, ou
aquelas orientadas à potencialização da mobilização e da organização coletiva em
torno de necessidades e reivindicações por melhores condições de vida. Experiências
de  estágio  (estágios  de  vivência  ou  obrigatórios  de  acordo  com  as  exigências
pedagógicas  dos  cursos)  e  extensão;  cursos  de  formação  política;  propostas  de
assessoria; cursos de especialização; produção de materiais didáticos que socializam
informações sobre os direitos e políticas sociais; ou realização de trabalhos de campo
a partir de disciplinas de graduação,  são alguns dos caminhos que nos permitem
vivenciar  este  vínculo  com  os  movimentos  sociais,  tão  importante  para  o
redimensionamento crítico da profissão.

Reunindo elementos da identidade e da cultura Sem Terra, este instrumento
de  educação  popular  motivou  a  curiosidade,  instigando  e  convidando  à  criação
coletiva  –  dimensão  essencial  da  prática  educativa. Entrar  no  universo  das/os
acampadas/os  permitiu  exercitar  a  abertura para  uma  realidade  que  pode  ser
distante para alguns estudantes e profissionais do Serviço Social. Nesses territórios,
cruzam-se uma variedade de histórias com múltiplos significados, e por isso somos, a
todo momento, tensionadas/os a ter uma postura crítica; sensível para captar esse
universo;  respeitando  a  autonomia  e  os  processos  decisórios  construídos  pelo
movimento;  abertas/os  a  traduzir e  tornar  acessível  conhecimentos  que  possam
enriquecer suas lutas. Olhar para a mão de um/a agricultor/a é, também, senti-la.
Andar pelo seu território é, também, tocá-lo. Deixar-se ser conduzido é experimentar
a confiança. Formar uma roda e sentar-se sobre a terra ou sobre um tronco para
compartilhar  conhecimentos,  é,  também,  olhar  nos  olhos  de  quem  sabe pela
experiência. Experimentar o universo do outro – marcado pela vivência da luta pela
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terra, mas também pelo desafio da produção agroecológica – é, sobretudo, rever o
próprio  universo  –  e  os  conhecimentos  apreendidos  numa  Universidade  que  se
enriquece  nessa  troca.  Acampadas/os,  estudantes  e  professoras/es  construímos
conhecimentos coletivos, dialogando com saberes e elementos de identidade que
são  fundamentais  na  organização  do  movimento  –  em  termos  gramscianos,
elementos de “cultura popular” que fermentam nas suas lutas. Cantamos, recitamos
e brincamos, e vivenciamos um momento de formação diferenciado. Jogar um jogo
sério na vida adulta, é recriar uma certa liberdade da infância. E o agricultor/a é,
antes de tudo, um forte10. 

Às e os estudantes de Serviço Social  da disciplina Movimentos Sociais e Educação
Popular do 1° semestre de 2019 da UFF de Rio das Ostras. 
Às e os acampadas/os do Acampamento Edson Nogueira e assentadas/os do Projeto
de  Desenvolvimento  Sustentável Osvaldo  de  Oliveira  do  MST  de  Macaé,  que
brincaram conosco.
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Introdução 

O capítulo busca refletir e socializar  um instrumento metodológico para o
conhecimento das condições sociais e econômicas de indivíduos e populações de
territórios que lutam pela terra, a fim de traçar o perfil das comunidades e das suas
necessidades  tanto  para  reivindicar  acesso  às  políticas  públicas  e  garantias  de
direitos,  quanto  para  pensar  outras  ações  auto-organizativas  importantes  na
construção de acampamentos e assentamentos.

A proposta emerge da experiência de um Programa de Extensão desenvolvido
por  professores  e  estudantes  dos  cursos  de  graduação  em  Serviço  Social  e
Enfermagem, da Universidade Federal Fluminense/Campus de Rio das Ostras. Esta
experiência  vem  se  desenvolvendo  na  região  desde  2010  em  diálogo  com
movimentos sociais que lutam pela terra, contribuindo com o fortalecimento destes
territórios de reforma agrária na perspectiva dos direitos humanos e de cidadania,
assim  como  também,  articulando  estes  processos  extensionistas  à  formação
profissional  de  discentes  dos  cursos  envolvidos.  Dentre  as  frentes  de  atuação
construídas  junto  às  comunidades  organizadas  nos  territórios,  destacamos:
atividades de formação humana, política e cultural; de educação popular em saúde;
estudos  socioeconômicos  e  epidemiológicos;  articulação  com  a  rede  de  serviços
socioassistenciais locais e regionais; registros da memória histórica das comunidades
rurais; trabalhos de reflexão e produção com mulheres, com jovens, dentre outras. 

Ao  propormos  realizar  um  trabalho  de  acompanhamento  e  assessoria  do
processo de construção de assentamentos e acampamentos de Reforma Agrária, os
momentos  iniciais  de  levantamento  e  identificação  das  demandas  sociais,
econômicas e de saúde da comunidade são fundamentais. Trata-se de reconhecer
necessidades coletivas que merecem especial atenção para a melhoria das condições
de vida e o acesso aos direitos, mas também, pela potência em construir a partir
deste encontro um processo que preserve e potencialize o protagonismo dos sujeitos
envolvidos,  na contramão de processos de apaziguamento que descaracterizam e
fragmentam as lutas sociais. 

*DOI – 10.29388/978-65-86678-92-5-0-F.47-64 
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Vem!  Entre  na  experiência  de  estudar  as  condições  socioeconômicas  de
territórios que lutam pela terra. Deixe-se tomar pelos seus dilemas, se encante com
as suas riquezas, se inspire nas suas resistências!

De que território estamos falando?

Nossa aproximação com a comunidade do Assentamento Osvaldo de Oliveira
se  dá  a  partir  de  2010,  quando  um  grupo  de  200  famílias  organizadas  pelo
Movimento  das/os  Trabalhadoras/es  Rurais  Sem  Terra  (MST)  ocupou  a  então
fazenda “Bom Jardim”, em Córrego do Ouro, no município de Macaé-RJ. As famílias,
marcadas pelo desemprego e o processo de pauperização resultante, provinham dos
municípios vizinhos de Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio e Casimiro de Abreu, todos
localizados na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. Nascia assim, no dia 7
de setembro, o Acampamento Osvaldo de Oliveira que se tornaria assentamento em
2014, sob a modalidade de Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS). 

Ocupações de latifúndios improdutivos  organizados por movimentos sociais
do campo não são novidades no Brasil e na América Latina, onde a concentração da
propriedade  da  terra  e  a  democratização  do  seu  acesso  é  tão  desigual  entre  as
classes  sociais.  De  modo  geral,  através  das  ocupações os  movimentos  sociais
pressionam o Estado para que garanta o preceito constitucional sobre a função social
da terra e realize as desapropriações previstas por Lei para fins de Reforma Agrária.
Neste caso, trata-se de uma área de 1500 hectares, com a presença de uma mata
atlântica  nativa  de  incalculável  valor  (em  termos  de  biodiversidade)  na  grande
maioria do terreno. Em 2006, foi considerada pelas avaliações do INCRA como área
improdutiva e declarada de interesse social em 2010, tornando-se possível seu uso
para fins da Reforma Agrária. 

O contato com a Universidade Pública nasceu pela iniciativa do movimento
social que buscou apoio e assessoria para enfrentar a alta vulnerabilidade em que se
encontravam as famílias. Muitos idosos, crianças, jovens e adultos estavam abrigados
em barracos de bambu e lona, sem assistência nem acesso a direitos; sem proteção
social  alguma.  Num  primeiro  momento,  uma  vez  ouvidas  as  famílias  e  as/os
representantes do MST, respondemos às demandas mais urgentes e construímos de
forma  conjunta  ações  e  atividades  na  área  da  saúde  e  de  formação  política  e
humana,  que  nos  permitiram  conhecer  importantes  aspectos  socioculturais,
econômicos  e  sanitários  da  comunidade.  Como  equipe  extensionista,
acompanhamos  esse  período  extremamente  duro  da  vida  desse  Acampamento;
tempo marcado por mais de um despejo violento por parte do Estado, sem apoio dos
poderes públicos,  tendo que realizar  diversos deslocamentos e uma precariedade
generalizada  nas  condições  de  vida,  alimentação,  moradia,  cultura,  lazer,
sexualidade1. 

1 Após o despejo da então fazenda “Bom Jardim”, formaram vários acampamentos emergenciais para se manter
agrupados; tiveram que migrar do Parque de Exposições de Córrego do Ouro, depois para o terreno de uma Igreja
em Macaé; posteriormente para as margens da BR 101 e, finalmente, para a comunidade Califórnia, nas margens
da linha de trem Leopoldina-Campos, no município de Rio das Ostras.
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Em 2011, com 120 famílias acampadas na comunidade Califórnia, realizamos
um  primeiro  diagnóstico  social  e  de  saúde  através  de  oficinas  que  utilizavam  a
fotografia como ferramenta pedagógica para dar visibilidade às questões sanitárias
do acampamento.  Logrou-se reconhecer naquele momento o processo de  saúde-
doença da comunidade a partir dos determinantes sociais de saúde, que apontavam:
problemas de atrasos  no calendário de vacinação de crianças;  um alto  índice  de
hipertensão entre os adultos homens e mulheres; vários casos de diabetes; doenças
de  pele  em  crianças,  adolescentes  e  adultos;  queixas  de  dificuldade  visual  em
crianças e adolescentes; condições de moradia extremamente precárias; descarte e
manejo  inadequado  do  lixo  a  céu  aberto; falta de água potável, dentre outras
situações deficitárias. 

Desde o Programa de Extensão iniciamos intervenções em Saúde por meio de
práticas socioeducativas, visando contribuir à prevenção de doenças, a promoção da
saúde  das  famílias  e  estimulando  a  auto-organização  da  comunidade,  com
perspectivas de transformação dessa realidade. Para além dessas ações, realizamos
um levantamento de demandas coletivas  como,  por  exemplo,  transporte  para as
crianças  irem à  escola,  e  um diagnóstico participativo  em relação  a  questões  de
Saúde, onde foram identificados diversos problemas como: manuseio e destino do
lixo; higiene pessoal e da comunidade; cuidados e higiene bucal; acesso e utilização
da Rede de Saúde local – prevenção; gênero e sexualidade; uso de álcool e outras
drogas; violência doméstica. O perfil levantado foi encaminhado ao poder público
local,  para  subsidiar  a  reivindicação  do  direito  ao  acesso  à  rede  de  saúde  e
assistência. 

Em 2014 a comunidade conquistou a posse da terra e nasce o Assentamento
Osvaldo  de  Oliveira,  como  um  modelo  diferenciado  de  assentamento  de
desenvolvimento sustentável (PDS), sendo o primeiro do estado do Rio de Janeiro.
Este formato de assentamento visa integrar a agricultura familiar com a conservação
ambiental, tendo sua gestão compartilhada entre vários organismos que formam um
Comitê Gestor do PDS (INCRA, entidades ambientais governamentais, instituições de
pesquisa  e  movimentos  sociais),  responsável  por  acompanhar  e  fiscalizar  seu
funcionamento.  Assim,  nascia  o  PDS  com  o  objetivo  de  materializar  princípios
agroecológicos, preservar e recuperar o bioma, diminuir os índices de desemprego,
contribuir com a segurança alimentar e distribuir alimentos saudáveis e acessíveis ao
conjunto de trabalhadores.

Poucos meses depois  de constituído o assentamento,  construímos junto à
comunidade um outro estudo socioeconômico que lançaria informações importantes
para planejar este novo território, elaborar intervenções em saúde e em articulação
à  rede  de  políticas  públicas  e  subsidiar  o  planejamento  de  outras  atividades
extensionistas.  A  análise  dos  dados  coletados  evidenciou  a  situação  de
vulnerabilidade  da  comunidade  em  questões  de  saúde,  acesso  à  política  de
assistência  social,  de  previdência,  de  educação,  entre  outras.  Estas  informações
subsidiaram os processos de auto-organização e a construção de reivindicações junto
ao poder público do município, que se traduziram em demandas para as Secretarias
de Saúde, Assistência Social, Previdência, Educação, Meio Ambiente, Agroeconomia;
Urbanismo, entre outras.  Mas a experiência também mostrou que o instrumento
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metodológico  que  tínhamos  construído  deixava  fora  dados  e  informações  de
extrema relevância para a organização de um assentamento de Reforma Agrária. Dos
rascunhos  que  docentes  e  estudantes  foram  rabiscando  em  cada  formulário
individual, da troca com as famílias, nasceu esta nova proposta metodológica que
aqui  apresentamos.  Esperamos  que  ele  inspire  a  elaboração  de  estudos
socioeconômicos  em  outros  territórios,  possibilitando  o  reconhecimento  das
condições de vida, a trajetória das/dos assentados/as, subsidie as reivindicações pelo
acesso a políticas públicas e contribua com a auto-organização e desenvolvimento
dessas comunidades.

 
Para iluminar a reflexão

Quando propomos a construção de diálogos com experiências organizativas
de movimentos sociais e populares, é importante tornar visíveis as chaves teóricas
que iluminam nossas reflexões e ações. Tratando-se da perspectiva deste grupo, e
consequentemente  implicada  na  construção  do  instrumento  que  estamos
apresentando,  um  dos  objetivos  fundamentais  provém  do  campo  da  educação
popular e sua relação com a auto-organização dos territórios. 

Neste caminho, 

Estamos  convencidos  de  que  qualquer  esforço  de  educação
popular [...] seja no campo agrícola ou no industrial urbano, deve
ter,  pelas razões até agora analisadas, um objetivo fundamental:
através da problematização do homem-mundo ou do homem em
suas  relações  com o  mundo e  com  os  homens,  possibilitar  que
estes aprofundem sua tomada de consciência da realidade na qual
e com a qual estão (Freire, 2020, p. 39).

Trata-se de propostas que se alimentam de um horizonte de transformação
da realidade,  “que  não  para,  estoicamente,  no  reconhecimento  puro,  de  caráter
subjetivo, da situação, mas pelo contrário, que prepara os homens, no plano da ação,
para a luta contra os obstáculos à sua humanização” (Freire, 2016, p. 186).

Este educador, também nos alerta sobre a necessária  investigação temática
em torno de áreas e assuntos que constituem as ações político-pedagógicas propos-
tas. Os temas geradores devem ser pinçados da própria realidade vivida pela comuni-
dade, experimentada no “chão” do assentamento, e podem trazer potentes contri-
buições para a leitura crítica da vida comunitária, sua relação com a sociedade e com
as lutas sociais. Assim, utilizamos essa diretriz para pensar a necessária investigação
ou  descodificação das condições concretas de vida do território, visando contribuir
para o fortalecimento de iniciativas auto-organizativas das/os assentadas/os e acam-
padas/os em torno de suas necessidades, como também apontando a importância
da participação e do controle social popular das políticas públicas, especialmente as
locais. 

Dessa  forma,  fomos  ensaiando  a  concepção  de  que  a  construção  do
instrumento  para  o  conhecimento  da  realidade  da  comunidade  não  pode  ser
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estabelecida  pela  transposição  mecânica  de  questões  abstratas,  comumente
previstas  nos  estudos  socioeconômicos  padronizados.  O  diálogo,  a  aproximação
respeitosa,  construtiva e comunicativa,  as vivências junto ao território, a troca de
saberes, a consideração de trajetórias de vida dos sujeitos, os parâmetros que o MST
considera na construção de um assentamento, foram momentos que nos ajudaram a
repensar, reelaborar e organizar as informações que constavam no instrumento. 

Podemos dizer  assim que a construção desta ferramenta metodológica na
perspectiva da educação popular desenha possibilidades de percepção de  inéditos
viáveis que  partam  da  identificação  das  situações-limites,  geradoras  de  suas
necessidades - nas formulações de Freire (2016) -, mas que vai além, conectando-se
aos desafios político-organizativos do território, no contexto da luta pela terra e por
uma outra forma de vida social.

Nesta perspectiva o  inédito viável  é ancorado a um projeto coletivo como
possibilidade de transcender o adestramento técnico implícito em diagnósticos que
se resumem ao levantamento de informações e medidas de avaliação sem investir na
capacidade  de  indignação,  denúncia,  resistências  populares  na  construção  de
projetos  coletivos  (Cf.  Paro,  Ventura  e  Silva,  2019).  Neste  caminho,  apreender
expressões da questão social via sistematização de informações (e  situações-limite)
possibilita edificar uma proposta pedagógica que não é apenas instrumental, mas
ferramenta de luta política. 

Dessa forma, “decifrar a questão social é também demonstrar as formas par-
ticulares de luta, de resistência material e simbólica acionadas pelos indivíduos soci-
ais frente à questão social” (Iamamoto, 2007, p. 59). Esta perspectiva nos permite
dar uma ênfase especial aos traços de luta e resistência que perpassam as expres-
sões da questão social que se fazem presentes num assentamento ou acampamento,
possibilitando: a) a compreensão da importância dos processos de auto-organização
das/dos trabalhadoras/es e demais segmentos subalternos, para dar resposta a suas
próprias necessidades de sobrevivência; b) a identificação da relação que existe en-
tre estas lutas sociais e a conquista de direitos ao longo da história de organização
das/os trabalhadoras/es do campo, sendo estes processos constitutivos da consolida-
ção da cidadania; c) a problematização dos padrões de intervenção do Estado frente
a essas desigualdades e conflitos - que se materializam como políticas públicas e soci-
ais - tendo como referência as demandas, reivindicações e necessidades sociais des-
ses sujeitos coletivos. 

Perguntamo-nos:  essas  políticas  atendem  às  necessidades  de  reprodução
dessas  comunidades  beneficiadas  pela  Reforma  Agrária?  Elas  garantem  direitos
sociais  para  a  população  camponesa?  Ou  elas  se  configuram  como  relações
clientelistas, tendentes ao apaziguamento e silenciamento das tensões e conflitos?

Na  medida  em  que  os  subalternos  se  organizam  através  de  movimentos
sociais e organizações populares para lutar pelos seus direitos e suas condições de
vida, podem tensionar os mecanismos estatais de enfrentamento das expressões da
questão social. Ao mesmo tempo, esta perspectiva de análise do significado político
das  políticas  sociais  a  partir  das  lutas  sociais  dos  subalternos,  possibilita  dar
visibilidade às disputas e contradições que perpassam o seu processo de formulação
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e implementação: as políticas sociais são sempre produto de relações de força que
expressam tensões de classe (Cf. Marro, 2014).  

Acampamentos  e  assentamentos  de  Reforma  Agrária  são  territórios  onde
trabalhadoras/es  rurais  ensaiam  tentativas  de  reprodução  da  sua  existência  na
contramão das relações de produção hegemônicas, advindas do agronegócio. Ditos
territórios,  supõem  uma  intensa  vida  comunitária  que  envolve  a  produção,  a
organização  do  espaço  e  o  convívio  social,  a  capacitação,  a  formação  política  e
humana  e  se  traduz  em  cooperativas,  associações,  mutirões,  feiras,  campanhas,
construção de moradias, mas também na prática permanente de resolução coletiva
de necessidades. São espaços onde se experimenta a auto-organização coletiva para
a conquista de melhores condições de vida e de trabalho, ressignificando trajetórias
de vida marcadas pela pobreza e a negação dos direitos mais elementares. Apesar
dessa  complexa  realidade,  acampamentos  e  assentamentos  são  territórios  em
disputa,  onde  luta-se  para  a  reconstrução  da  sociabilidade  da  classe  e  se  tenta
construir outro tipo de relações humanas; nesse sentido, falar em território tem um
significado muito mais profundo que “propriedade” ou “posse” da terra.  

Estas  referências  foram  fundamentais  para  pensar  que  estudos
socioeconômicos  e  de  saúde,  ou  outras  atividades  orientadas  ao  conhecimento,
sistematização e visibilidade das condições de vida de acampadas/os e assentadas/os
poderiam  subsidiar  o  protagonismo  e  a  organização  coletiva  destes  sujeitos,
potencializando suas reivindicações e lutas por direitos. Isso nos desafiou a elaborar
estratégias profissionais nas nossas áreas que dialogassem com as práticas históricas
de auto-organização deste movimento social. 

Ao buscar referências no programa agrário do MST que apresenta a pauta da
Reforma Agrária Popular, encontramos elaborações que dizem respeito às condições
de vida:  “O campo deve se  constituir  num local  bom de viver.  Onde as  pessoas
tenham direitos, oportunidades e condições de vida dignas” (MST, 2013, p. 37). O
processo de construção dos espaços de moradia deve respeitar as especificidades da
cultura  camponesa  de  cada  região,  constituindo-se  como  territórios  que  devem
permitir o acesso a todos os direitos sociais, previdenciários e trabalhistas garantidos
e equivalentes aos trabalhadoras/es urbanos.

Isso nos mostra que na luta pela terra, as famílias e pessoas beneficiadas pela
Reforma Agrária almejam o acesso à terra, ao emprego e renda, à moradia, assim
como melhores condições dignas de vida e de saúde. Portanto, envolve um conjunto
enorme  de  necessidades  que  contemplam  habitação;  espaços  de  lazer;
infraestrutura comum; abastecimento de água potável para o consumo e de água
para irrigação produtiva;  políticas de apoio à produção com base no princípio da
soberania alimentar (livres de agrotóxicos e sementes transgênicas), mas também
aquelas que apoiam a compra dos produtos alimentícios da agricultura camponesa
por parte do Estado. Supõe também acesso a um conjunto de políticas públicas e
sociais, tais como políticas de permanência no campo para juventude; políticas de
proteção para os idosos (no âmbito previdenciário e assistencial); políticas de acesso
à educação para toda a comunidade e em todos os níveis – educação para, do e no
campo (cf. Caldart, 2004). 
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São  necessidades  que  emergem  de  propostas  de  Reforma  Agrária  mais
integrais, construídas pelos movimentos sociais do campo que reelaboram sua luta à
luz das condições de enfrentamento de um modelo de agricultura que se aprofunda
no  contexto  da  ofensiva  neo-extrativista.  Frente  a  um  modelo  que  responde  às
necessidades  do  mercado  externo  e  à  dinâmica  de  financeirização  e
transnacionalização  econômica,  os  movimentos  sociais  do  campo  vêm afirmando
outros tipos de Reforma Agrária - no caso do MST, a Reforma Agrária Popular - que
contemplam democratização da terra, soberania alimentar, agroecologia, alimentos
saudáveis para o conjunto dos trabalhadores e o horizonte de novas relações sociais.
Foram estas as referências que nos subsidiaram na construção de um instrumento
que,  acreditamos,  reúne  um  conjunto  de  informações  relevantes  para  o
conhecimento, a sistematização e a organização de aspectos centrais à reprodução e
organização  da  vida  comunitária  e  produtiva  própria  de  um  assentamento  ou
acampamento de Reforma Agrária.

Adapte, use e reutilize

Na  construção  deste  instrumento  metodológico,  além  das  informações
reunidas  em  questionários  que  subsidiam  estudos  socioeconômicos  mais
padronizados,  fomos  contemplando  outros  elementos  importantes  para  a
consolidação  do  assentamento  e  em  diálogo  com  as  particularidades  daquela
comunidade. Apesar do seu caráter mais quantitativo - que responde à necessidade
de organização das informações, de modo a subsidiar a construção de intervenções
do poder público -,  a ferramenta pode ser  “recortada”,  “ampliada” e adaptada a
outras demandas.

Por exemplo, em relação à educação, o instrumento considera não apenas o
acesso  à  educação  escolar,  mas  uma  concepção  mais  ampla  que  caracteriza  as
práticas  do  MST (envolvendo  a  formação  política,  a  participação  na  vida  política
local),  mas também aspectos como a presença de equipamentos educativos  com
Educadoras/es que trabalhem os princípios da educação do campo; transporte para
o acesso a outros níveis de educação (médio e superior). Em relação às práticas de
cuidado da saúde, consideramos informações sobre a criação e cultivo de ervas e
plantas  medicinais.  Há  outros  aspectos  que  não  contemplamos,  mas  que
dependendo  do  momento  de  consolidação  do  assentamento,  poderiam  ser
relevantes e ganhar mais visibilidade nas perguntas do instrumento. Por exemplo,
perguntas  que  destacassem  necessidades  específicas  de  políticas  públicas  para  o
apoio ao manejo florestal ou à agricultura camponesa; informações sobre sementes
ou outras dimensões da soberania alimentar (necessidades de certificação e selos
dos produtos orgânicos); considerando que estes elementos também podem compor
e caracterizar dimensões das desigualdades socioeconômicas. Inclusive, na hora de
sistematizar  informações  sobre  a  infraestrutura  comum,  poderiam  considerar-se
bibliotecas, serviços de informática, espaços culturais e de lazer em todas as áreas de
assentamentos, voltados para o acesso, difusão, produção e intercâmbios esportivos,
artísticos e culturais - que são aspectos presentes no programa agrário do MST.  
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Como todo questionário ou processo de entrevista, ele demanda um preparo
especial  prévio  da  equipe  que  executará  o  trabalho,  sobretudo  considerando  as
relações de confiança com a comunidade, a postura ética e respeitosa em relação às
informações, a atitude atenta ao sujeito da entrevista (sua fala, suas emoções, suas
posturas  e  atitudes  em  relação  à  informação  que  nos  brindam),  dentre  outros
aspectos importantes. 

Sugerimos  complementar  então  com  algumas  referências  importantes  no
âmbito da pesquisa social e qualitativa que possam subsidiar o preparo da equipe,
como Gil (1999); Marconi & Lakatos (2007) e Minayo (2007). Abaixo apresentamos
nossa proposta. Se inspire, adapte, use e reutilize com as particularidades das suas
comunidades.

Instrumento para Estudos Socioeconômicos

1. Identificação

1.1Nome (nome social) ________________________________________________. 
1.2 Núcleo de base: ___________________________________________________.
1.3 Data de nascimento: ____/____/_____.       1.4 Idade:________anos
1.5. Como se identifica (autodeclara) em termos de cor/raça/etnia 
|__| preto |__|pardo |__|indígena |__|branco |__|amarelo
1.6 Identidade de gênero:___________________.   1.7 Orientação sexual: ________.
1.8 Estado civil:  |__|solteiro |__|casado |__|amaziado |__|separado |__|viúvo |
__|outro
1.9 Documentação:
1.9.1 Possui RG? |__|Sim |__|Não     1.9.2 Possui CPF?  |__|Sim |__|Não
1.9.3 Possui Título de Eleitor? |__|Sim |__|Não    1.9.4 Possui CTPS?  |__|Sim |__|
Não
1.10  Religião:  |__|evangélica  |__|católica  |__|umbanda  |__|candomblé  |__|
espírita |__|nenhuma |__|outra
1.11 Contato telefônico? (     ) _____________-_______________. |___|Não possui.
1.12 E-mail? __________________________________________. |___|Não possui.

2. Composição Familiar
2.1. Registrar  a  composição  familiar  abaixo  incluindo  a/o  entrevistado,  grupo
considerado  como  núcleo  familiar  pelo  entrevistado,  morando  ou  não  no
assentamento.
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Nome Idade Parentesco/Vínculo Escolaridade Ocupação 
1.
2.
3.

2.1.2 Se tem filho(a), mora no assentamento? |__|Sim |__|Não
2.1.2 Se não mora no assentamento onde residem? |__| Zona urbana |__| Zona
rural

3. Trajetórias de Migração
3.1 Em que município/estado nasceu? _________.  |__| Zona urbana |__| Zona rural
3.2  Em  que  município/estado  morava  antes  de  ingressar  no  acampamento?
_________________________. |__|Zona urbana |__| Zona rural
3.3 Há quantos anos  mora nesse município (onde se localiza o assentamento)? |__|
menos de 1  |__|1  |__|2  |__|3   |__|4  |__|5 ou mais
3.4 Já precisou mudar de município e/ou estado para buscar trabalho/emprego: |__|
Sim  |__|Não 
3.4.1 Se sim, quantas vezes? |__|1  |__|2  |__|3  |__|4 ou mais
3.4.2 Se sim, nessa(s) situação(ões) sua família geralmente muda junto?  |__|Sim  |
__|Não
3.5 Há quantos anos mora nesse assentamento? |__|menos de 1  |__|1  |__|2  |__|
3   |__|4  |__|5 ou mais
3.6 Durante quantos anos ficou acampada/o? |__|menos de 1  |__|1  |__|2  |__|3
|__|4  |__|5 ou mais
3.7. Sofreu algum despejo no acampamento ou assentamento? |__|Sim |__|Não
3.7.1 Se sim, foi realizado de forma violenta/repressiva? |__|Sim |__|Não

4. Condições de Moradia e Infraestrutura
4.1 Quantas pessoas moram nesta casa? |__| 1 |__|2 |__|3 |__|4 |__|5 |__|6 |__|
7 ou mais
4.2 Localização da moradia |__|área sem risco |__|com risco de alagamento |__|
com risco de deslizamento |__|com risco de desabamento |__|outra
4.3 Construção da moradia: |__| completa  |__| em andamento  |__|a construir 
4.4 Método de construção da moradia: |__|empreiteiras vinculadas a programa de
financiamento  |__|contratação  de  serviços  privados   |__|individualmente   |__|
mutirão |__|Outra
4.5  Tipo  de  financiamento  envolvido:  |__|  recurso  próprio  |__|PRONAF  |__|
programa  de  financiamento  da  agricultura  familiar  estadual   |__|programa  de
financiamento agricultura familiar municipal |__|outro
4.5.2 Há contrapartida no financiamento? |__|sim |__|não    
4.5.3 Se sim, qual?____________.
4.6 Material da construção:  |__| Alvenaria com revestimento |__|Alvenaria sem
revestimento  |__|  Lona  |__|Madeira  aparelhada  |__|Madeira  aproveitada  |__|
Pau-a-pique |__|Reciclagem |__|Outro:
4.7  Quantos cômodos há no domicílio? |__| 1  |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 ou mais
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4.8 Qual a principal forma de iluminação do domicílio: |___| rede elétrica    |___|
gerador ou energia solar   |___| Óleo, querosene ou gás de botijão     |__|
Vela   |__| Lanterna |__|Outra
4.9 Esgoto:  |___|rede geral  de esgoto ou pluvial  |___| fossa séptica  |___|fossa
rudimentar |___|vala  |___|rio, lago ou mar  |___|outro escoadouro
4.10 Banheiro dentro da casa? |___| Sim |___| Não
4.11 A água utilizada do domicílio vem de: |___| Rede geral de distribuição   |___|
Poço ou nascente na propriedade   |___| Poço ou nascente fora da propriedade
|___| Carro pipa   |___| Água da chuva armazenada em cisterna   |___| Água da
chuva armazenada de outra forma |___|  Rios, açudes, lagos  |___| Outra. Qual?
_______________.
4.12 Vocês precisam comprar água? |___|sim |___|não |___|as vezes. 
4.13 A água utilizada em sua residência é suficiente para as necessidades domésticas
de sua família? |___|sim |___|não |___|não sabe informar
4.14 Há reaproveitamento do lixo orgânico do domicílio para fins de adubação da
terra? |___|Sim |___|Não |___|Em parte
4.15 O lixo descartado deste domicílio é: |___|coletado diretamente por serviço de
limpeza  |___|  colocado  em  caçamba  de  serviço  de  limpeza  |___|queimado  (na
propriedade) |___|enterrado (na propriedade) |___|jogado em terreno baldio ou
logradouro  |___|jogado  em  rio,  lago  ou  mar  |___|  tem  outro  destino.  Qual?
_______________.
4.16 Equipamentos em casa (marque todos que tiver): |___|geladeira |___| fogão |
___| micro-ondas |___| máquina de lavar roupa |___| ventilador |___| TV|___|
DVD |___|  computador  com  acesso  a  internet  |___|  computador  sem  acesso  à
internet |___|ar-condicionado |___| tanquinho
4.17 Tem acesso à telefonia no assentamento? |___|sim |___|não
4.18 Internet? |___|sim |___|não 
4.19 Principal meio de transporte: |___| carro individual |___| transporte público
|___| bicicleta |___| moto |___|carroça/cavalo |___|Outros 

5. Trabalho e Renda
(Neste bloco, pode-se avaliar que, caso se trate de um mesmo grupo familiar,  os
itens  5.1  a  5.4  sejam  respondidos  individualmente,  e  a  partir  do  item  5.5,
respondidos apenas por um dos membros do grupo)
5.1 Habilidades e Ofícios: |__| Operadora/o de máquina/serviços de mecanização
em geral  |__|Preparo de derivados de leite |__|Serviços de: ordenha e manejo de
rebanho   |__|marcenaria  |__|construção  civil  (especificar:_____________)  |___|
agricultura |___|artesanato em geral |___|serviços domésticos |___|culinária |___|
panificação  |___|condução  de  transportes  |___|serviços  estéticos  |___|
Outros________________.
5.2  Ocupação  anterior  ao  assentamento:  |__|desempregada/o  |__|assalariada/o
formal urbano |__|assalariada/o formal rural  |__|mercado informal urbano  |___|
mercado informal rural  |___|Outro
5.3 A ocupação anterior atendia satisfatoriamente as necessidades da família? |___|
Sim  |___|Não
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5.4 Doenças e/ou acidentes de trabalho anterior? |___|Sim  |___|Não
5.4.1 Se sim, qual(s)? |___|transtorno de saúde mental  |___|estresse  |___|lesões
físicas  |___|fraturas  |___|Outros 
5.5  Qual  a  principal  fonte  de  renda  familiar  atualmente?  |__|Agricultura  |__|
Artesanato  |__|Programas/projetos do poder público |__|Nenhuma |__|Outro
5.6 Qual valor aproximado da renda familiar? |__|menos que 1 SM |__|1SM  |__|
1,5SM  |__|2SM  |__|2,5SM  |__|3SM ou mais 
5.7  Algum  membro  tem  fontes  de  renda  externa  às  atividades  produtivas  do
assentamento? |__|Sim |__|Não 
5.7.1 Se sim, qual é a fonte da renda? |__|assalariada/o urbano |__|assalariada/o
em atividades rurais externas ao assentamento |__|Atividade informal urbana  |__|
Atividade informal na zona rural |__|Outra
5.7.2 A renda gerada fora do assentamento é :
|__| maior que a gerada dentro  |__|igual à gerada dentro  |__|menor que a gerada
dentro |__|varia
5.8 A sua produção como assentada/o é:  |__| exclusivamente para subsistência
|__|com  excedente  para  troca  na  comunidade   |__|para  subsistência  e
comercializada no mercado local  |__|para subsistência e comercializada |__|Outro
5.9 Participa de produção coletiva/associada/cooperada?  |__|Sim |__|Não
5.10 Qual a fonte de água utilizada para a produção agrícola?  |___| Rede geral de
distribuição    |___| Poço ou nascente na propriedade   |___| Poço ou nascente fora
da propriedade  |___| Carro pipa   |___| Água da chuva armazenada em cisterna
|___| Água da chuva armazenada de outra forma |___|  Rios, açudes, lagos  |___|
Outra. Qual? _______________.
5.11 Recebe algum tipo de assistência  técnica?  |__|nenhuma  |__|familiares  ou
amigos   |__|poder público local   |__| empresa pública  |__|empresa privada  |__|
ONG  |__|sindicato   |__|cooperativa  
5.12  Fontes  de  financiamento  da  produção  agrícola:  |__|nenhum   |__|banco
privado   |__|fornecedor  da  matéria-prima   |__|cooperativa  |__|comprador  do
produto |__|crédito informal |__|ONGs |__|Pronaf  |__|outro crédito público  |__|
outro:
5.13  Principais  dificuldades  para  produzir:  |__|estradas   |__|terras  fracas  ou
degradadas  |__|acesso à água  |__|comercialização  |__|clima  |__|diminuição da
produtividade |__|assistência técnica  |__|Acesso à energia elétrica  |__|
crédito |__|outros
5.14  Na  produção  faz  uso  de: |__|Biofertilizante  (produção  orgânica)  |__|
Fertilizante industrial |__|Parte orgânico, parte industrial
5.15 Tem diversificação na produção? |__|Sim  |__|Não
5.16 Já  aconteceu da comida acabar  antes que tenha produção ou dinheiro para
comprar mais? |__|Sim, sempre  |__| Sim, as vezes  |__|Não

6. Acesso às Políticas Públicas 
6.1. Como acessa os serviços de saúde, assistência, educação ou outros?   |___|
existência de equipamentos públicos no assentamento |___|equipamentos públicos
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externos  ao  assentamento  |___|existência  de  equipamentos  públicos  itinerantes
que visitam o assentamento 
6.2. Possui Cartão do SUS? |__| Sim  |__| Não      
6.3.  6.3   Possui CADÚNICO? |__| Sim  |__| Não  
6.4. Inserida/o em algum programa/projeto assistencial? |__|Sim |__|Não
6.5. Recebe  algum  benefício  assistencial  de  transferência  de  renda?  |__|  BPC
|__|  Bolsa  Família  |__|  Benefício  Municipal    |__|  Outro____________.   |__|
Nenhum.
6.6.  Recebe algum benefício previdenciário? |__|aposentadoria |__|pensão |__|
auxílio desemprego  |__|auxílio doença  |__|auxílio reclusão  |__|aposentadoria na
condição de produtor rural
6.7.  É inserida/o em algum programa/projeto do poder público específico para
trabalhadores rurais? |__|PNAE |__| PAA |__| Outro  |__|Não
6.8.  Como se desloca para acessar os equipamentos públicos? |__|a pé |__|de
bicicleta  |__|transporte  coletivo  público  |__|automóvel  individual
|__|carroça/cavalo |__|outros
6.9.  Participa ou já participou de conselhos de direitos ou conferências? |__|Sim
|__|Não
6.10. Sabe ler e escrever? |__|Sim |__|Não |__|com dificuldade
6.11 Grau de escolaridade  |__|Não alfabetizado |__|Somente lê e escreve  |__|
Ensino Fundamental  incompleto  |__|Ensino Fundamental  completo   |__|  Ensino
Médio incompleto  |__|Ensino Médio completo  |__|Curso Técnico Subsequente ao
E. Médio incompleto  |__|Curso Técnico Subsequente ao E. Médio completo   |__|
Ensino Superior incompleto 
|__|Ensino Superior completo
6.12. Estuda atualmente? |__|Sim  |__|Não      
6.12.1 Se não, gostaria? |__|Sim   |__|Não
6.12.2 Se sim, onde se localiza o equipamento? |__|no assentamento |__|fora do
assentamento, mas na zona rural  |__|fora do assentamento, na zona urbana
6.12.3 Se sim, como se locomove até escola/curso? |__|a pé  |__|bicicleta  |__|
transporte coletivo  |__|carona  |__|Outros
6.13 Há oferta de atividades esportivas, culturais e/ou lazer pelo poder público no
assentamento ou proximidades? |__|Sim |__|Não
6.13.1 Se não, gostaria? |__| capoeira |__|dança |__|teatro |__|música |__|yoga |
__|futebol |__|vôlei |__|ginástica |__|outros
6.14 Tem acesso às políticas para as mulheres? (no caso da ficha específica para elas)
|__|grupo de geração de renda  |___|prevenção e enfrentamento da violência |__|
saúde da mulher |__|programas de enfrentamento da desigualdade de gênero |__|
Outros

7. Saúde
7.1 Antecedentes familiares (aplicam-se a mulheres, homens e crianças):
Doença Sim Não Parentesco
Diabetes
Hipertensão
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Tuberculose
Cardiopatias
Alergias
Câncer
Problemas renais
DST
Próstata
Outros/ especificar

7.2  História  pregressa  (aplica-se  a  mulheres  e  homens  deste  item  7.2  ao  7.13,
observando as especificidades dos subitens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3):
Doenças anteriores: |__| Sim     |__|Não  Quais: ____________________________.
Hipertensão:  |__|Sim     |__|Não     Diabetes: |__| Sim     |__|Não
DST/AIDS |__| Sim  |__| Não  Quais: _____________________________________.
Uso de medicamentos: |__|Sim  |__|Não Quais: ____________________________.
Atividade física:  |__|Sim  |__|Não   Tabagismo:  |__|Sim  |__|Não   Uso de álcool:
|__|Sim  |__|Não
Intestino:
7.2.1 Se for homem cis - Controle da Próstata |__|Sim  |__|Não  Último exame: ___.
7.2.2 Se for mulher cis – Antecedentes obstétricos:
Menarca: _______________.
Início de relações sexuais: __________. Uso de métodos contraceptivos: _________.
Em caso de gestação, idade da primeira gestação: _______________.
Gesta: _________. Para: __________. Abortos: __________.
Última citologia oncótica: _______________.
Mamas:
DST/AIDS:
Ginecológica:
7.2.3 Se for criança - Exame físico:
Peso: __________.      Altura: ____________ .     IMC: ____________.
Pele:__________________________.  Regularidade ao pediatra:________________.
Vacinação: (sugere-se incluir quadro de vacinação na utilização do instrumento para
registro de vacinas)
7.3 Faz uso de medicamento contínuo? |__|Sim  |__|Não
7.4 Como acessa os medicamentos: |__|Farmácia Popular  |__|Programa Estratégia
de Saúde da Família  |__|Compra na farmácia com recurso próprio  |__|Outros
7.5 Alimenta-se satisfatoriamente? |__|Sim   |__|Não
7.5.1 Quantas refeições por dia? |__|1 |__|2 |__|3 |__|4 ou mais
7.5.2 Frutas? |__|sim |__|não |__|as vezes
7.5.3 Legumes/verduras? |__|sim  |__|não |__|as vezes
7.6 Qual as fontes de água para beber? |__| encanada  |__|mineral |__|cacimba  |
__|poço  |__|rio
7.7 Qual as fontes de água para cozinhar? |__| encanada  |__|mineral |__|cacimba
|__|poço  |__|rio
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7.8 Faz uso de plantas medicinais? |__|sim |__|não 
7.8.1Se sim, quais? ______.
7.9 Como avalia a sua capacidade de enxergar? (com óculos ou lentes, se usar) |__|
incapaz    |__|grande dificuldade permanente   |__| alguma dificuldade permanente
|__|nenhuma dificuldade
7.10 Identifica necessidades de cuidados odontológicos? |__|Sim  |__|Não
7.10.1 Se sim, quais? |__|prótese |__|extração do ciso |__|obturação de cáries |
__|gengiva |__|outros tipos de cuidado/reparação
7.11 Exame físico: 
Peso: __________ .           Altura: ____________.
PA: ___________ .           FC: ___________ .           FR: _______________ .
Queixas e observações?
7.12 Saúde Mental  
(A  abordagem  sobre  saúde  mental  pode  ser  delicada  e  difícil de  obter
respostas diretas. As perguntas propostas podem nos levar a um diálogo com  a/o
entrevistada/o, aprofundando as situações na hora da entrevista, por exemplo: em
que contexto aparece a tristeza, o medo, o choro, permitindo perceber situações de
violência doméstica depressão, uso abusivo de álcool.  As respostas obtidas podem
possibilitar acompanhamento e orientação às famílias.)
7.12.1. Você sente tristeza?  |__| em poucos momentos  |__|algumas vezes  |__|
sempre
7.12.2. Você tem vontade de chorar? |__|em poucos momentos |__|algumas vezes
|__| sempre
7.12.3. Você fica nervoso, irritado? |__| em poucos momentos  |__|algumas vezes  |
__|sempre
7.12.4. Você sente medo? |__|em poucos momentos   |__| algumas vezes  |__|
sempre
7.12.5. Você usa bebida alcoólica?  |__| em poucos momentos  |__| algumas vezes |
__|sempre |__|Não
7.12.6.  Faz uso de outras drogas? |__| em poucos momentos  |__| algumas vezes |
__|sempre |__|Não
7.12.7. Você  vive  algum  transtorno  mental  diagnosticado?  |__|  Não   |__|Sim,
ansiedade   |__|Sim,  depressão   |__|Sim,  síndrome  do  pânico   |__|  Sim,
outro(s)_____________________.
7.12.8. Faz uso de medicação controlada? |__| Sim  |__| Não

8. Relações de Gênero
8.1. Se for mulher - Já sofreu alguma situação de violência? |___|sim |___|não
8.1.1  Se  sim,  qual?  |___|física  |___|psicológica  |___|sexual
|___|econômica/financeira  |__|institucional  |___|outra 
8.2  Aplica-se  a  todas  as  pessoas:  Participa  ou  já  participou  em  atividades  de
coordenação e representação do Movimento? |___|sim  |___|não
8.3 Aplica-se a todas as pessoas: Participa de eventos externos (cursos, seminários,
reuniões, etc.)?  |___|sim |___|não
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8.4 Aplica-se a todas as pessoas: Como é a organização do trabalho doméstico? |
___|dividido entre todos os membros da família |___| realizado pelas mulheres da
casa |___| realizado exclusivamente por você (mulher) |___|Outros
8.5 Aplica-se a todas as pessoas: Como é organizado o trabalho produtivo? |___|
com  expressiva  participação  das  mulheres  no  planejamento  e  na  execução  do
trabalho produtivo |___|com pouca expressividade da participação das mulheres no
planejamento e na execução do trabalho produtivo
|___|sem a participação das mulheres no planejamento e na execução do trabalho
produtivo |___|outro__________.”
8.6 Aplica-se a todas as pessoas - Como se organiza financeiramente? |___|renda
própria |___|renda dx cônjuge |___|renda compartilhada  |___|Outros
8.7  Aplica-se  a  mulheres  cis  e  pessoas  cujo  gênero/orientação  sexual  não  for
heteronormativa: Já sofreu situações de discriminação? |___|sim |___|não  8.7.1.
Se sim, qual?
8.8  Aplica-se  a  mulheres  cis  e  pessoas  cujo  gênero/orientação  sexual  não  for
heteronormativa:  Já sofreu situações de discriminação? |___|sim |___|não  8.7.1.
Se sim, qual?

9. Vínculo e Relação com o Movimento 
9.1  Como chegou  ao  movimento?  |___|Trabalho  de  base  |___|Sindicato  |___|
Outros movimentos sociais  |___|Outros 
9.2 Cumpre ou cumpriu funções de direção do movimento? |___|sim |___|não    
9.2.1 Se sim, quais?_______________.
9.3 Participa dos espaços organizativos do assentamento (assembleias, reuniões de
núcleo, mutirões)? |___|sim |___|não
9.4 Participa de eventos e encontros externos? |___|sim |___|não  
9.4.1 Se sim, quais? _________________.
9.5 Participa ou já participou de cursos de formação oferecidos pelo movimento? |
___|sim |___|não
9.5.1 Se sim, qual(s)?____________________.

Data: _______/ _______/ _______.
Responsável pelo preenchimento do questionário: ___________________________.

Reescrevendo a palavra (e o mundo):  aprendizados para a formação
profissional 

Um  dos  aprendizados  mais  importantes  que  gostaríamos  de  destacar  é  a
vivência das condições de vida e o conhecimento das formas de organização – nas
suas  riquezas  e  contradições  –  das  classes  subalternas,  a  partir  da  experiência
concreta de um acampamento e um assentamento Sem Terra.  O contato com as
condições de vida dessas famílias; o estudo para a compreensão da questão agrária
no Brasil e na região, na sua relação com as políticas públicas deu-nos a possibilidade
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de problematizar as manifestações da “questão social” nesse território de Reforma
Agrária a partir dos processos de luta, trazendo interrogações acerca das formas de
organização  e  resistência  acionadas  por  esses  sujeitos  para  dar  resposta  a  suas
necessidades e construir negociação com o poder público.

Apesar  das  inúmeras  dificuldades  e  contradições  que  se  observam  nesses
territórios, entendemos que é um espaço privilegiado para observar o fato de que as
expressões da questão social e as reivindicações construídas por esses sujeitos não
são passivas ou despidas de conflitos coletivos.  São territórios fundamentais  para
aprender o significado das lutas coletivas para a conquista dessas políticas sociais, na
perspectiva da ampliação da cidadania dos subalternos. Acreditamos que é também
uma oportunidade  de  conhecer  as/os  usuárias/os  dos  equipamentos  de  políticas
sociais  onde  trabalhamos  Assistentes  Sociais  e  Enfermeiros,  na  perspectiva  de
construção de propostas inovadoras de trabalho, para além de modelos assistenciais
clássicos  de  administração  da  pobreza:  assumindo  o  desafio  de  elaborar  novas
ferramentas,  linguagens  e  estratégias  comunitárias  de  abordagem  das  demandas
sociais  desses  sujeitos;  assim  como  também  valorizando  seus  saberes  e  seu
protagonismo na conquista dos direitos sociais.

O trabalho realizado numa perspectiva interdisciplinar; a aprendizagem dos
instrumentos de assessoria técnica e política que o Serviço Social e a Enfermagem
podem desenvolver junto aos movimentos sociais; a apropriação de instrumentos de
mobilização  e  educação  popular,  utilizados  para  a  realização  das  atividades  de
organização interna ou de saúde; oferecem possibilidades de formação profissional
que  abrem  novas  perspectivas  de  trabalho,  pautadas  na  socialização  do
conhecimento  socialmente  produzido.  Ensaiamos  a  construção  de  propostas  de
trabalhos com e não para os territórios: criando assim verdadeiras oportunidades de
formação  política,  profissional  e  humana,  pautadas  na  perspectiva  dialógica  e
comunicativa que são pilares essenciais da educação popular.

Por ser produto de uma experiência de extensão universitária realizada junto
a  um  movimento  social  como  o  MST,  resgatamos  as  contribuições  substantivas
surgidas e os impactos progressivos na democratização e abertura dessa instituição
às necessidades das classes subalternas, por exemplo, pautando novas agendas de
ensino,  pesquisa  e  extensão;  contribuindo  com  o  redimensionamento  crítico  da
formação  universitária  de  docentes,  estudantes  e  profissionais;  promovendo  a
construção  de  criações  coletivas  de  trabalho  que  enriquecem  a  vida  político-
acadêmica  e  a  função  social  da  universidade  pública.  Desafiamos  modelos
tradicionais  de  extensão,  que  reproduzem  práticas  de  tutela  que  pretendem
equivocadamente “estender algo desde a ‘sede do saber’ até a ‘sede da ignorância’
para ‘salvar’, com este saber, os que habitam nesta” (Freire, 2020, p. 25). 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DE
INSTRUMENTOS DE EDUCAÇÃO POPULAR EM ACAMPAMENTOS

URBANOS*
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Introdução 

A proposta deste texto consiste em analisar a experiência desenvolvida pela
extensão universitária, organizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas
e Espaços  Populares (NEPFE) da Universidade Federal  Fluminense (UFF),  que tem
como foco do trabalho o debate sobre questão urbana, direito à cidade, formação
profissional  e  movimentos  sociais  urbanos,  pautado  no  tripé  ensino-pesquisa-
extensão.  O  objetivo  da  experiência  socializada  era  contribuir  para  a  formação
profissional de discentes de Serviço Social a partir da realização de ações articuladas
com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST),  movimento social de luta
pelo direito à moradia, assim como fortalecer o papel social da Universidade Pública.
A relação necessária entre o Serviço Social e os movimentos sociais, é referendada
nos princípios da profissão a partir das escolhas políticas realizadas no pós 1979 que
são determinantes para a construção do projeto ético político da profissão. Assim, o
presente  capítulo pretende  socializar  a  experiência  e  alguns  dos  instrumentos
construídos a partir da perspectiva da educação popular.

O debate sobre os movimentos sociais que marcou os anos 1980 e início dos
anos 1990, se enfraqueceu no âmbito da profissão com o advento do neoliberalismo,
com a expansão de ações das organizações não governamentais  (ONG) e com as
alterações nas requisições profissionais oriundas das transformações do mundo do
trabalho.  Já  na  segunda  década  dos  anos  2000,  diante  do  recrudescimento  do
conservadorismo e da ascensão da extrema direita no Brasil, experiências vinculadas
à educação popular, articulação com os movimentos sociais e a organização coletiva
ganharam nova ênfase, diante do desafio de fazer frente a um projeto societário
cada vez mais excludente que intensifica a pauperização da classe trabalhadora.  

Nessa  conjuntura  de  crise  estrutural  do  capitalismo,  de fragmentação  das
organizações coletivas da classe trabalhadora e de retrocessos nos direitos sociais
conquistados -  em especial  a partir da Constituição Federal  de 1988 (CF/88) –,  o
Serviço Social é instado a intensificar o debate sobre a relação entre a profissão e os
movimentos  sociais.  Nesse  sentido,  é  imprescindível  recuperar  a  contribuição  da
educação popular no processo de formação da consciência crítica dos trabalhadores
e  a  função  social  que  a  Universidade  pública  pode  ter  a  partir  de  ações
extensionistas.  
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Mediante as experiências junto ao MTST que adentra nas favelas do Rio de
Janeiro  especialmente  entre  2014  e  2018,  foi  possível  uma  rápida,  mas  intensa
aproximação  com  determinados  territórios  urbanos  tão  apartados  pelo  poder
público de políticas públicas de qualidade. Bairros periféricos que, compõem hoje um
mosaico urbano marcado pelo desenvolvimento territorial desigual e combinado.

Motivado pelas questões citadas, nossa proposta consiste em fazer o debate
do trabalho profissional nas favelas, a partir da experiência extensionista realizada
nas 03 ocupações construídas pelo MTST. Estes que, ao (re)inaugurarem1 suas ações
no  estado  do  RJ,  construíram  de  pronto  uma  aproximação  com  a  Universidade
através do NEPFE requisitando ações profissionais junto às famílias que se inseriram
no movimento.

Para tanto, o texto versará sobre dois eixos centrais: primeiro localizaremos o
debate  sobre  o  território  e  seus  sujeitos,  a  relação  extensão  universitária  e
movimentos  sociais,  a  partir  do  espaço  das  favelas,  em  um  país  de  capitalismo
dependente. Assim situando a experiência do MTST nos municípios de São Gonçalo e
Niterói no RJ. No segundo eixo apresentaremos a experiência do projeto de extensão
elaborado  e  desenvolvido  pelo  Serviço  Social,  as  expressões  da  questão  social
encontradas  evidenciando  a  organização  do  processo  de  formação  profissional.
Pontuando  as  rotinas  e  atividades  realizadas;  a  elaboração  e  utilização  dos
instrumentos  técnico-operativos  (entrevistas,  visitas  domiciliares)  e  ainda  as
principais sínteses construídas que expressam os desafios, dilemas e os limites da
experiência  ancoradas  nas  determinações  teórico-  metodológica,  ético-politica  e
técnico-operativa da profissão. 

Por fim, partindo de uma assertiva de Minayo, que diz que “nada pode ser
intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da
vida  prática”  (2005,  p.  17),  este  artigo  se  dispõe  a  analisar  os  experimentos
realizados, tendo como base a pesquisa bibliográfica que subsidiará a partir da teoria
a análise das questões postas pela realidade social.

Venha! Entre na experiência de um trabalho social em territórios periféricos e
com movimentos sociais, deixe-se tomar pelos seus dilemas, se encante com as suas
riquezas, se inspire nas suas resistências!

De que território estamos falando?

As  experiências  de  extensão  universitária  desenvolvidas  pelo  NEPFE  se
materializaram em diferentes espaços. Inicialmente nas comunidades do Complexo
de Favelas da Maré no Rio de Janeiro, posteriormente em favelas de São Gonçalo e
Niterói. Houve ainda, experiência extensionista na escola pública. Todas permeadas
pela tríade formação – papel social da universidade pública – articulação social, que
tão bem a extensão universitária consegue agregar.

Assim, compreendendo como afirma Chizzotti (2008, p.79), que “o objeto não
é um dado inerte e neutro;  está possuído de significados e relações que sujeitos
concretos criam em suas ações”, um dos passos iniciais dos projetos de extensão foi
1 Reinaugurar por que o MTST já havia realizado trabalho no Rio de Janeiro na década de 1990, ficando afastado
de ações no estado por cerca de 10 anos e retornando na segunda década dos anos 2000.
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proporcionar, junto aos discentes e docentes envolvidos, um (re)conhecimento dos
sujeitos residentes nos territórios. Assim como de suas demandas, histórias coletivas
e algumas vezes também individuais, sua inserção social e as expressões da questão
social por eles vivenciadas. 

Para Silva e Barbosa (2005), as favelas são vistas como espaço da ausência, da
precariedade e da falta de recursos. Nesse sentido, passam a ser consideradas uma
“cidade” à parte da cidade formal. Um espaço que se constitui com regras próprias,
no qual o Estado não pode intervir. Considerada pelo senso comum como espaço da
prostituição, da vagabundagem, da malandragem e da desordem, seus moradores
acabam  sendo  colocados  em  uma  posição  de  não-sujeitos  e  não-cidadãos2.  Essa
imagem construída histórica e culturalmente sobre as favelas cariocas, contribui para
a reprodução de estigmas e estereótipos que acabam por afastar seus moradores das
oportunidades, serviços e direitos que a cidade oferece aos seus habitantes. 

Assim,  chegamos  a  algumas  das  perguntas  orientadoras do  projeto  de
extensão. Quem são os moradores da periferia urbana? Como e onde vivem? Do que
precisam? Essas perguntas, para além das indagações sociais e profissionais que já
tínhamos, se encontrou com a análise de que o Serviço Social, como profissão, pode
ter uma relação mais estreita  com os movimentos sociais,  compreendendo esses
como sujeitos coletivos capazes de impulsionar mudanças sociais que impactam a
vida cotidiana dos trabalhadores e trabalhadoras pauperizados da periferia.  

Considerando que o território é ao mesmo tempo produto e produtor das
relações  sociais,  expressando  contradições,  disputas,  tensões  e  resistências,  o
levantamento  dos  dados  sobre  o  território  e  a  cidade  foi  o  ponto  inicial  para  o
desenvolvimento das ações extensionistas. Nesse processo, o (re)conhecimento dos
municípios  de  São  Gonçalo  e  de  Niterói,  com  sua  história,  contradições
socioeconômicas foi o ponto de partida. 

Trata-se de dois municípios limítrofes, que compõem a região metropolitana
do  Rio  de  Janeiro,  e  que  guardam  inúmeras  desigualdades  como  expressão  da
questão social. São Gonçalo, segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro com
cerca  de  1.091.737  moradores,  inferior  apenas  à  capital.  Seu  Índice  de
Desenvolvimento  Humano  Municipal  (IDHM),  segundo  os  dados  do  Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), melhorou bastante nos últimos 20 anos,
passando de 0,550 em 1991 para 0,739 em 2010. Toda sua população se divide em
uma  área  predominantemente  urbana  e  periferizada  e  também  em  uma  ainda
extensa área rural, que ocupa uma área territorial de 248,160 Km. 

No que tange às condições de vida, a precarização se agudiza, abrigando uma
das maiores favelas planas da América Latina, o Jardim Catarina. Um bairro popular e
populoso que  gradativamente foi  se favelizando e sendo submetido ao poder do
tráfico de drogas no varejo. Uma das expressões das precárias condições de vida é o
índice de mortalidade infantil, que apesar de considerado baixo pela classificação do
Sistema Único de Saúde (SUS), se comparada ao município vizinho, Niterói, é alta. Em
São Gonçalo a taxa chega a 12,75 óbitos por mil nascidos vivos, enquanto em Niterói
a taxa é de 9,63 segundo os dados do IBGE/2017. 

2Entendendo como Cidadão o ser da cidade, da polis, que pode usufruir de todos os espaços, serviços e direitos. 
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Um município pauperizado, que apesar de oficialmente ter uma população
entre 06 e 14 anos em sua totalidade na escola, chegando a 96,7% (IBGE,2019), é
marcada por uma baixa qualidade do ensino público fundamental.  No âmbito da
educação superior, abriga um importante campus da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ). 

Entre  os  muitos  aspectos  da  realidade  cotidiana  que  explicitam  as
desigualdades em ambas as cidades, merece destaque, o fato de Niterói, com quase
a metade dos moradores de São Gonçalo, com cerca de 515.317 mil pessoas, possuir
mais que o dobro de receitas realizadas, se compararmos apenas o ano de 2017.
Enquanto  São  Gonçalo  teve  em  2017  R$  1.064.524,12788,  Niterói  teve  R$
2.767.516,39545, ou seja, de forma  per capita,  um morador de Niterói  “recebeu”
quase 6 vezes mais investimento do que um morador de São Gonçalo.

Ao  analisar  o  Produto  Interno  Bruto  (PIB)  per  capita,  que  apesar  de  não
expressar a igualdade na distribuição,  expressa,  em parte,  a produção de riqueza
circulante  de  uma  cidade,  a  desigualdade  também  é  evidente.  Primeiro  porque
explicita a grande concentração de renda, típica de um país de capitalismo tardio e
dependente, que a cada ano concentra mais riqueza e segundo porque agudiza a
desigualdade entre os municípios vizinhos. Em São Gonçalo o PIB per capita é de R$
16.408,34 já em Niterói de R$ 55.049,66. 

Mesmo com as profundas diferenças sociais, econômicas, culturais e políticas,
entre os municípios, estes possuem, em comum, um contingente de trabalhadores e
trabalhadoras  pauperizados,  explorados,  subempregados,  “patrões  de si  mesmos”
em  trabalhos  autônomos,  ou  seja,  largados  a  sua  própria  sorte,  nos  termos  de
Antunes (2018),  buscando o privilégio da servidão.  Essa população,  residente em
favelas  e  periferias  de  ambas  as  cidades,  vivem  a  degradação  humana  com  a
precariedade das suas condições de moradia. 

Assim, a  luta pela moradia,  entremeada com a luta pelo direito à  cidade,
marca parcelas da população que ousam viver a experiência de organização coletiva
em um movimento social  de luta por  moradia,  o  MTST.  É  nesses territórios,  que
novos espaços de sociabilidade vão sendo gestados, a partir da organização coletiva
e da vivência da organização política que reivindica direitos.  Esses  experimentos,
proporcionam  para  quem  os  vivencia,  seja  como  integrante  da  luta,  seja  como
apoiadores e/ou técnicos à disposição da luta por direitos sociais, um aprendizado
marcante  para  a  formação  e  ampliação  da  consciência  crítica  e  social.  A
desnaturalização  das  desigualdades,  a  explicitação  das  injustiças  e  da  precária
política pública gestada pelos poderes públicos, são alvo tanto das reivindicações dos
trabalhadores  organizados  coletivamente,  como  dos  profissionais  ou  futuros
profissionais envolvidos no processo reivindicatório. 

Mas como elemento fundante do processo de reconhecimento do território
de atuação, um dos passos iniciais, nas experiências desenvolvidas, era reconhecer
os sujeitos sociais envolvidos. Por um lado, o MTST, e por outro, os trabalhadores e
trabalhadoras que se organizavam para a ocupação de terrenos e para a luta em
defesa da moradia e do direito à cidade.

Assim,  o  primeiro  movimento,  além  de  conhecer  o  território  físico,  foi
conhecer o MTST, um movimento de luta pelo direito à moradia com perspectiva
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anticapitalista. O MTST havia ganho grande expressão nacional no início da segunda
década dos anos 2000 a partir da projeção e da visibilidade que as ocupações em São
Paulo tiveram em todo o país.  Nesse processo,  forjou-se  uma de suas  principais
lideranças, Guilherme Boulos3, jovem de classe média que decidiu dedicar a vida à
militância na luta pelo direito à moradia. As lutas em São Paulo, maior cidade do país,
impulsionaram a organização do movimento em seis estados, a saber: RJ, PE, RR, ES,
GO, SP além do Distrito Federal. 

A  ação  do  movimento  concentra-se  nas  ocupações  de  terras  urbanas,
pressionando  diretamente  os  proprietários  e  o  Estado,  denunciando  o  problema
social  da  moradia  e  construindo  um  processo  de  organização  autônoma  dos
trabalhadores. Uma forma de ação que é estratégica para o MTST são os bloqueios
de rodovias e avenidas, por meio da ação direta, coletiva e organizada o Movimento.
Busca  ressignificar,  em  ato,  o  terreno,  criando  um  episódio  no  combate  à
especulação imobiliária e sua cadeia de agenciamentos, assim como denunciando a
dinâmica de segregação urbana na formação social brasileira.

O movimento realizou, nesse seu segundo momento no RJ, três ocupações, a
primeira na cidade de São Gonçalo em 2014 e as outras na cidade de Niterói, uma
em 2015 e outra em 2018. Vale destacar que o processo de mobilização do MTST não
se encerra com o final das ocupações, mas se mantém com outras mobilizações. O
ato da ocupação constitui apenas a primeira fase de mobilização, responsável pelo
maior tensionamento com o poder público. O projeto de extensão, esteve imbricado
com  esses  processos  tanto  durante  as  ocupações  como  nas  fases  posteriores,
constituindo-se  como  um  importante  espaço  de  aprendizagem  sócio-profissional
para os discentes de Serviço Social. 

Com esse intuito o projeto de extensão se encontrou com as cerca de 446
famílias em São Gonçalo e com 304 em Niterói. As famílias de São Gonçalo tinham
sua  trajetória  marcada  pela  imigração  -  em  especial  do  nordeste  -  e  pela  baixa
escolaridade. As famílias de Niterói, muitas tinham em comum, serem sobreviventes
do desabamento do Morro do Bumba, ocorrido em 2010. Ainda em comum, tinham
a absoluta insuficiente das ações do Estado para a garantia de direitos, contando
com uma ação de necropolítica, como afirma Mbembe (2018), escolhendo os que
podem morrer e deixando-os à sua própria sorte.

Estando  as  famílias  à  sua  própria  sorte,  o  trabalho  realizado  pelo  MTST
passou a ser um diferencial em suas vidas. Um sopro de esperança, advindo da luta,
passou  a  compor  a  história  de  vida  marcada  por  injustiças,  retirada  de  direitos,
segregação e subalternização daqueles sujeitos. Os cantos, entoados nas assembleias
de base dos acampamentos, refletem a força emanada dos trabalhadores reunidos e
organizados coletivamente, como a música que dizia “fazenda velha, cumieira arriou/
Levanta  negro,  cativeiro  acabou/  Se  negro  soubesse  o  talento  que  ele  tem/  Não
aturava desaforo de ninguém”.

É  assim,  na  busca  do  (re)conhecimento  dos  sujeitos  históricos  que  ali  se
dispunham a lutar que a nossa equipe do Serviço Social integrou-se à luta, disposta a
subsidiar tecnicamente a mediação a acesso a direitos. Contribuindo na organização

3 Guilherme Boulos  se  candidatou a  prefeito  de São Paulo pelo PSOL em 2020, mas em 2018 já havia  sido
candidato a presidente da república pelo mesmo partido. 

69



da luta pelo direito a moradia, iniciando nossa intervenção a partir do processo de
levantamento do perfil social das famílias acampadas.

Em  São  Gonçalo,  na  ocupação  Zumbi  dos  Palmares,  foram  aplicados  446
questionários e em Niterói, na ocupação 06 de Abril, 304. Sendo um questionário por
família,  o  levantamento  social  caracterizou  cerca  de  1526  e  1338  pessoas,
respectivamente vinculadas aos questionários respondidos nos dois municípios.

Entre os respondentes dos questionários nos dois municípios, se evidenciou
que em São Gonçalo 83% se autodeclararam não brancos e em Niterói  80,3%. A
Renda familiar de 54% das famílias de São Gonçalo é de até um salário mínimo e em
Niterói 41,7%. A junção racial com a pauperização familiar é entendida como uma
das marcas estruturantes da segregação social e espacial no Brasil. Marcas de um
país escravocrata que tem na particularidade de sua constituição social o racismo
estruturante.

No que tange à inserção no mundo do trabalho, os dados reforçam a tríade
pobreza- questão racial – local de moradia. Em São Gonçalo 46% trabalham longe da
residência e dependem de transporte público. 49% dos membros destas famílias são
trabalhadores  informais,  sendo apenas  17% os  que possuem vínculo  formal  com
carteira de trabalho, e 28% desempregados, não realizando nenhum tipo de trabalho
informal.

Dos trabalhadores da ocupação Zumbi dos Palmares, 53% não possuíam o
número de identificação social (NIS),  e com isso estavam inviabilizados de acessar
todo e qualquer tipo de programa da assistência social, uma vez que desde 2003 foi
instituído o Cadastro Único (CadÚnico), como forma de acesso em todo o país. No
que se refere  à educação,  39,5% declara ter parado de estudar para trabalhar,  e
21,1%  para  cuidar  dos  filhos.  Assim,  mais  uma  tríade  se  estabelece,  a  da  baixa
escolaridade-baixa renda- difícil acesso aos direitos sociais.

Entre os pobres, pretos, de baixa escolaridade e com trabalho precário, as
mulheres  correspondem  a  79%  das  respondentes  e  também  consideradas
responsáveis  pelo  lar.  Assim,  mais  uma vez  se  evidencia,  que  no Brasil,  a  classe
trabalhadora mais pauperizada, tem raça e gênero, o que nos coloca o desafio de
debater de forma interseccional classe-raça-gênero.

Na ocupação 06 de abril, 3,81% dos membros das famílias cadastradas, não
eram alfabetizados e 22,05% tinham apenas o ensino fundamental incompleto. Das
famílias dos respondentes, 23% possuem mais de 06 pessoas no mesmo domicílio,
em  sua  maioria  em  casas  alugadas  ou  cedidas,  em  especial  após  o  desastre  do
Bumba.

Entre o formal e o informal, entre aprender a lutar e sonhar e acima de tudo
resistir e persistir na luta pela vida e pela moradia, a equipe do projeto de extensão
aprendeu  e  reaprendeu.  Partimos  do  (re)conhecimento  do  território  e  de  seus
sujeitos, inspirados pela teoria, por categorias centrais que nos impulsionavam a ir ao
encontro dos sujeitos, a buscar os movimentos sociais como parceiros privilegiados
da Universidade pública, gratuita e socialmente referenciada, como será explicitado
a seguir.
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Para iluminar a reflexão

Partimos do pressuposto que a extensão universitária é parte constitutiva do
tripé (ensino, pesquisa e extensão) enquanto eixo conceitual que sustenta as análises
críticas  sobre  o  modelo  de  educação  superior  em  curso,  elaborado  a  partir  do
entendimento do que é a Universidade Pública. Aqui se reivindica uma Universidade
vinculada à perspectiva de que a educação é um direito social, e que portanto, deve
ser  pública,  laica,  gratuita,  antipatriarcal,  antiracista,  anticapacitista,  antisexista,
antilgbtfobica e socialmente referenciada.  

A  extensão  universitária  é  entendida  como  "[...]  um  conjunto  amplo  de
atividades  que  perfazem  processos  de  cunho  educativo,  cultural  e  científico,
indissociados  da  pesquisa  e  do  ensino,  que  apontam  para  a  relação  entre  a
universidade e o conjunto da sociedade." (Pnex, 2001, p.03). Já no Plano Nacional de
Extensão  Universitária,  elaborado  pelo  Fórum  de  Pró-Reitores  de  Extensão  das
Universidades  Públicas  Brasileiras  e  pela  Secretaria  de  Educação  Superior  do
Ministério  da  Educação  e  do  Desporto,  publicado  em  2001,  é  expresso  o  “[...]
compromisso  da  universidade  com  a  transformação  da  sociedade  brasileira  em
direção à justiça, à solidariedade e à democracia.” (Pnex, 2001, p.03), valores estes
que são ofuscados através de ações e projetos que, quase sempre passam longe das
pautas  dos  movimentos  sociais  e  dos  interesses  da  sociedade  em  geral.
Compartilhamos  o  entendimento  de  que,  as  ações  de  extensão  vinculadas  às
atividades gratuitas, de interesse geral e articuladas a movimentos sociais deveria ser
o foco de uma Universidade socialmente referenciada, já que através da extensão é
possível desenvolver ações contra hegemônicas. 

Como um dos pilares que sustentam a concepção de universidade baseada na
troca  de  saberes  e  na  convivência,  a  extensão  é  uma  forma  de  realizar,
institucionalmente,  a  partilha,  a  troca  e  o  compartilhamento  de  saberes  entre
Universidade (academia) e sociedade como via de mão dupla, extrapolando os seus
muros.  Objetivando  capturar  o  movimento  das  relações  sociais  constituídas  no
cotidiano  da  vida  na  favela,  as  ações  desenvolvidas  buscavam  a  apropriação  da
realidade, como momento necessário à reflexão teórica. Tendo como base o método
histórico-dialético como forma de apropriação da realidade e partindo das categorias
de totalidade4 contradição, processualidade e mediação. 

 No que tange à formação profissional de assistentes sociais, atualmente a
extensão universitária vem ocupando importantes debates na categoria profissional
seja  devido  às  normativas  do  Conselho  Nacional  de  Educação  (CNE),  seja  pelas
próprias exigências da atual  conjuntura. Em dezembro de 2018 foi publicada uma
resolução do CNE que afirma que “a extensão precisa compor no mínimo, 10% (dez
por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as
quais  deverão  fazer  parte  da  matriz  curricular  dos  cursos”.  Isto  posto,  há  uma

4 Segundo  Lukács,  "Não  é  o  predomínio  de  motivos  econômicos  na  explicação  da  história  que
distingue de maneira decisiva o marxismo da ciência burguesa, mas o ponto de vista da totalidade. A
categoria  da totalidade,  o  domínio  universal  e  determinante do todo sobre  as  partes  constitui  a
essência do método que Marx recebeu de Hegel e transformou de maneira original no fundamento de
uma ciência inteiramente nova" (Lukács, 2003, p.105).
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tendência de que o lugar da extensão seja redefinido, não apenas para formação de
assistentes  sociais,  como  nos  demais  bacharelados.  Com  isso,  talvez  essa  seja  a
oportunidade de apostar nas experiências de Educação Popular - tão lateralizada nos
últimos 20 anos nos componentes curriculares dos cursos de Serviço Social -, mas
que em alguma medida se apresentam nas pautas e reivindicações dos movimentos
sociais, partidos progressistas e grupos políticos. 

A compreensão que permeou a realização de tal experiência é a de que a
articulação com os movimentos sociais se caracteriza como elemento central para a
formação  profissional.  Nesse  sentido,  a  busca  por  caminhos  que  extrapolam  a
institucionalidade estatal torna-se essencial, uma vez que, as respostas do Estado às
expressões da questão social e as lutas dos trabalhadores se constituem cada vez
mais de um caráter fragmentado, conservador e punitivo. 

Assim, encontramos no Projeto Ético-Político do Serviço Social, solidificado a
partir  da  década  de  1990,  arcabouço  para  tais  ações.  De  maneira  explícita  esse
projeto apresenta-se atrelado ao projeto societário da classe trabalhadora e com
compromisso de construção de uma nova ordem. Desse modo, seguindo a direção
hegemônica da profissão, anticapitalista, e os princípios descritos em seu Código de
Ética Profissional de 1993, quais sejam, a defesa do aprofundamento da democracia,
enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida;
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 a luta geral dos/as trabalhadores/as, inspiram essa experiência. 

No Brasil a Educação Popular fica conhecida a partir da contribuição de Paulo
Freire, ainda na década de 1960, mas que permanece atual. As marcas deixadas na
organização de um método de educação de jovens e adultos, que buscava contribuir
para a consciência crítica dos trabalhadores, extrapola suas experiências e contagia a
extensão  universitária  junto  aos  movimentos  sociais.  Dentre  um  conjunto  de
valorosas reflexões, há que se destacar a concepção de mundo que atravessa toda a
obra  do  autor  pernambucano,  onde  sua  leitura  do  mundo  é  expressa  no
compromisso  com os  “esfarrapados  do mundo”.  Para  os/as  assistentes  sociais,  a
educação  popular  pode  ser  uma  mediação  importante  para  a  apropriação,
conhecimento e reconhecimento da realidade do cotidiano daqueles com os quais
trabalhamos. Conforme as sínteses de Silveira,  cuja concepção compartilhamos, e
que  iluminou  as  bases  para  nossa  experiência,  a  educação  popular  é  entendida
como: 

1- Como um investimento político que constrói um lugar voltado
para o processo de conhecimento da realidade.
2- Como espaço que vai possibilitar o trânsito do senso comum ao
bom senso. Lugar de apropriação individual e coletiva, no qual está
presente  uma  dimensão  ideológica  fundamental:  a  de
compreender  a  base  de  estruturação  da  vida  social  sob  o
capitalismo  e  da  conformação  possível  de  alternativas  de
organização da vida social, sob outras bases.
3- Como espaço das classes trabalhadoras a conformar outro NÓS,
antagônico ao hegemônico, este último constituído sob a égide do
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individualismo, da ausência de solidariedade etc. Portanto, espaço
no qual possam ser experimentados novos valores, novos pensares,
numa  dimensão  de  práxis  na  qual  ativamente  se  busca  a
elaboração  da  realidade  a  partir  de  uma  perspectiva  humano-
social. 
4- Finalmente, um espaço no qual os sujeitos possam exercitar o
singular exercício de suas próprias sínteses, redefinindo e recriando
referências  de vida,  sentidos novos à sua existência  individual  e
coletiva (Silveira, 2004, p. 122).

  Portanto,  através  da  Educação  Popular  é  possível  socializar  informações,
compartilhar saberes, estimular a participação política e em alguma medida construir
resistências. E assim contribuir para o processo de formação de consciência que se
choque  às  relações  de  dominação  impostas  pelo  capitalismo  e  estruturantes  da
desigualdade. 

Reconhecendo a trajetória da Educação Popular no Brasil e na América Latina,
requer  pontuar  que  a  mesma  se  desenvolve  em  um  território,  ou  em  vários
territórios,  onde  os  sujeitos  que  lá  vivem,  criam  suas  histórias,  se  produzem
socialmente  e  também  resistem.  E  ao  construir  suas  resistências,  se  utilizam  de
formas de fazer educação produtora e reprodutora de conhecimentos; formas essas
que foram ou são extremamente necessárias para suas lutas e existência, como é o
caso das produzidas pelos moradores dos territórios através da relação com o MTST. 

A  produção  de  autores  como  Milton  Santos  que  analisa  e  interpreta  as
cidades a partir da leitura territorial como expressão do conjunto de relações sociais,
condições  e  acessos  produzidos  pelo  desenvolvimento  desigual,  entendem  tais
espaços a partir do significado dos atores que dele se utilizam. Compreendendo que
a identidade se relaciona com o pertencimento do sujeito,  ou seja, é ‘um ato de
pertencer àquilo que nos pertence’, aquilo que dá sentido na vida cotidiana. Assim,
“[...]  o  território  é  o  fundamento  do  trabalho,  o  lugar  da  residência,  das  trocas
materiais  e  espirituais  e  do  exercício  da  vida”  (Santos,  2002,  p.  10).  Ou  seja,  a
produção de políticas públicas – tão reivindicadas pelos movimentos sociais - precisa
ter sentido para aqueles que vivem em determinado lugar, o que pressupõe dialogar
com os sujeitos em seu cotidiano, com seus valores, hábitos, costumes, enfim, com
um modo de ser e agir no mundo de indivíduos e coletivos sociais. 

Para Santos, o território é o lugar que desembocam todas as ações, todas as
paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história
do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência (Ibid.,
p.13).

Neste sentido, o território, é construído com referência das relações sociais
em que as pessoas estão envoltas, relações estas que são sempre, também, relações
de poder.  Por  isso importante  elucidar  que o território  é algo  para  além de um
espaço geográfico, mas são espaços da fruição da vida, de relações, de trocas, de
construção  e  desconstrução  de  vínculos,  contradições,  conflitos,  e  de  múltiplos
significados para os sujeitos. Assim, pensar o território e as políticas públicas significa
compreender a forma como as expressões da questão social se revelam nos distintos
lugares,  seja nas favelas,  nas comunidades ribeirinhas,  indígenas,  quilombolas, ou
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seja,  significa  compreender  sem  homogeneizar  as  realidades  diversas.  Assim,  de
forma mais abrangente e próxima da concepção teórica que inspira as reflexões,
Heasbaert  nos  ajuda  a  reafirmar  a  necessidade  de  pensar  o  território  de  forma
atrelada aos sentidos que os mesmos possuem para a vida dos sujeitos

[...] dentro do materialismo histórico e dialético, irá defender uma
noção  de  território  que:  i)  privilegia  sua  dimensão  material,
sobretudo no sentido econômico, ii) está historicamente situada e
iii)  define-se  a  partir  das  relações  sociais  nas  quais  se  encontra
inserido, ou seja, tem um sentido claramente relacional (Heasbaert,
2002, p.45).

 Portanto, dimensão territorial implica em tratar a cidade, seus territórios e os
moradores que neles vivem de forma imbricada,  como uma totalidade,  já que os
mesmos podem ser considerados como o chão da política pública tão - reivindicada
pelos movimentos sociais e pelo Serviço Social.

Considerando o território e as reflexões teóricas acumuladas no âmbito da
Universidade,  foi  possível  desenvolver  a  experiência  extensionista,  a  partir  de
intrínseca relação com o MTST e os trabalhadores e trabalhadoras participantes das
ocupações  em  busca  da  moradia.  Essa  experiência,  entre  as  muitas  mediações
necessárias,  foi  também tangenciada pela criação e uso de instrumentos técnico-
operativos que fizeram dessa prática, uma experiência a ser partilhada.

Adapte, use e reutilize: Um pouco da experiência

Do  tripé  ensino,  pesquisa  e  extensão,  nasce  a  experiência  do  NEPFE  e  a
parceria com o MTST. Eivada de contradições e aprendizados, a extensão como eixo
de ligação da Universidade com a sociedade, efetiva a função social  da educação
pública  superior.  Assim  compreende-se  que  as  ações  de  extensão,  socialmente
referenciadas,  são  uma  via  de  mão-dupla  de  produção  e  interlocução  de
conhecimento,  e  possuem  um  significado  singular  na  formação  profissional,  ao
promoverem a articulação entre teoria e realidade social. Conforme aponta Faceira
(2013),  o  processo  formativo  dos  discentes  deve  ir  além  da  aquisição  de
conhecimentos técnicos científicos, pois quando estes não são integrados à realidade
são esvaziados. 

Apesar de a extensão ser uma parte constitutiva e complementar do tripé das
Universidades,  existe uma dicotomia entre esta e o ensino e a pesquisa,  sendo a
primeira secundarizada em relação aos outros dois pontos. Compreendemos que em
uma conjuntura de contrarreformas,  que impactam diretamente as Universidades
públicas, estão postos desafios para a materialização de uma formação profissional
em todas  as  dimensões  que  a  Universidade dispõe e  que  “a  extensão reflete  as
condições  da  sociedade  na  qual  nos  encontramos  historicamente,  marcada  por
contradições e permeada por avanços e retrocessos” (Faceira: 2003, p. 7).

Consideramos que a persistência e defesa de um ensino superior que articule
o  ensino,  a  pesquisa  e  a  extensão  é  essencial  para  uma formação  discente  que
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promova  a  aquisição  e  o  desenvolvimento  de  conhecimentos  e  habilidades  nas
diferentes dimensões necessárias ao fazer profissional. 

Nessa perspectiva, o projeto que teve início em 2014, tendo como objetivo
estimular  o  debate  sobre  o  direito  à  cidade,  tendo  como  mediação  a  luta  pela
moradia  e  a  organização  dos  trabalhadores  em  movimentos  sociais,  a  partir  da
experiência junto ao MTST nas comunidades de São Gonçalo e Niterói, possibilitou a
construção de importantes  instrumentos  para  a  prática profissional.  Tendo como
eixo  central  das  ações  o  debate  sobre  a  questão  urbana  com  foco  no  direito  a
moradia e a todos os demais direitos inerentes à vida na cidade, foi desenvolvido um
movimento de aproximação e articulação com as políticas públicas,  assim como o
desenvolvimento de instrumentos que permitiram o (re)conhecimento dos sujeitos e
seu território. 

● Organização do trabalho

O trabalho do Serviço Social  junto ao MTST inicialmente foi  marcado pela
desconfiança,  dada as  experiências  anteriores  do movimento com a  profissão no
estado de PE e SP. Segundo o relato dos dirigentes do movimento as “assistentes
sociais só iam lá nos acampamentos para ameaçar tirar as crianças” e “cumprir as
ordens  da  prefeitura  e  da  polícia”.  Assim,  o  primeiro  ponto  foi  “conquistar”  a
confiança e mostrar que a ação do Núcleo não era punitiva, mas sim participativa e
de assessoria na mediação da luta por direitos. Assim, após o estabelecimento da
relação,  mesmo que  inicialmente  não  superada  a  “desconfiança”,  deu-se  início  à
ação extensionista  quando o  movimento,  junto  com o conjunto  de moradores  e
pessoas  ocupou um terreno abandonado há mais de 30 anos no bairro de Santa
Luzia, cidade de São Gonçalo. 

Os principais pontos de desenvolvimento do trabalho foram: [i] elaboração de
questionário  social  para  mapeamento  do  perfil  das  famílias;  [ii]realização  de
levantamento  das  demandas  sociais  dos  acampados  da  Ocupação  Zumbi  do
Palmares, referentes a documentação, escolarização, moradia, trabalho, saúde, lazer
e etc; [iii] desenvolvimento do trabalho de formação com coordenadores de núcleos
de base e lideranças; [iv] realização de oficinas a partir de temas específicos e das
demandas  identificadas  junto  aos  cadastrados  no  movimento;  [v]  realização  de
trabalho de memória do processo de luta construído pelo MTST em São Gonçalo e
Niterói;  [vi]  realização  de  mapeamento  e  articulação  institucional  dos  serviços
públicos e de organizações não governamentais para encaminhamentos que visaram
a garantia de direitos aos trabalhadores da região; [vii] construção de atividades  com
o objetivo de reforçar a organização comunitária e mobilização dos moradores. 

A inserção de docentes, discentes e profissionais do Serviço Social possibilitou
a realização do trabalho de cadastro geral dos acampados da “Ocupação Zumbi dos
Palmares”, assim como a aplicação de 446 questionários extensos de mapeamento
das condições de vida das famílias que participaram da ocupação. A experiência de
São Gonçalo serviu de referência para a construção dos instrumentos de cadastro e
pesquisa na “Ocupação 6 de abril de 2010” em Niterói. A partir do preenchimento
dos questionários, a equipe do Serviço Social iniciou o acompanhamento de algumas
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famílias que apresentavam demandas complexas. 

● Articulação  com  entidades  da  classe  e  a  campanha  “Menos  ódio,  Mais
moradia”

Sendo o movimento constituído por trabalhadores urbanos em suas diversas
expressões,  como  operários,  trabalhadores  informais,  subempregados,
desempregados,  homens  e  mulheres,  crianças,  moradores  em  situação  de  rua  e
residentes  nas  periferias  das  cidades,  o  preconceito  e  a  discriminação  são
imensuráveis. A principal forma de atuação do movimento é através da  ocupação de
terra   e  a  mobilização da população,  via  ação direta,  utilizando as  ocupações de
terras  urbanas  como  instrumento  para  pressionar  diretamente  o  poder  público,
denunciando o problema da moradia e construindo um processo de organização dos
trabalhadores, as reações conservadoras eram inúmeras. 

Durante as ocupações o NEPFE desenvolveu um conjunto de ações, como a
articulação de uma rede de apoio que envolveu uma diversidade de atores sociais e
políticos, como partidos de esquerda,  sindicatos,  grupos culturais e religiosos.  No
momento em que o acampamento Zumbi dos Palmares foi alvo de um atentado,
essa rede articulada contribuiu para a construção de um ato político-ecumênico em
solidariedade ao movimento.  A ocupação se manteve mesmo com a tentativa de
incêndio  e  com  todas  as  ameaças  das  forças  repressivas  do  Estado,  e  iniciou  a
campanha  “Menos  ódio,  Mais  Moradia”  que  se  nacionalizou,  ganhando  pouco  a
pouco visibilidade na mídia e apoio de figuras públicas de todo país. 

Além do trabalho realizado decorrente dos atendimentos nas assembleias e
nos  momentos  da  aplicação  do  questionário  social,  os  docentes e  discentes
contribuíram para a construção de um processo de formação com as lideranças e
militantes,  bem  como  com  o  trabalho  de  memória  de  todo  o  processo  de
organização  do  MTST.  Para  a  realização  deste  trabalho,  foi  fundamental  a
participação da equipe do Serviço Social nas assembleias realizadas semanalmente
pelo movimento.   Nelas,  foi  possível  fortalecer os vínculos entre a população e a
equipe do Serviço Social, ainda durante a ocupação, e após a desocupação realizar
atendimentos individuais  e oficinas sobre acesso a direitos,  como o exemplo que
segue abaixo. 

Tema da Oficina: Cadastro Único

1-Introdução
Com a participação nas  assembleias  do Movimento dos Trabalhadores  Sem Teto Niterói  e São
Gonçalo foi perceptível a enorme demanda por informações referente ao acesso a programas do
governo, que na atual  conjuntura convertem-se em direitos,  mas que se conformam limitados,
focalizados e precários. Com isso, o Projeto elaborou a proposta da oficina para esclarecer dúvidas
sobre o Cadastro Único, enfatizando o NIS e o Programa Bolsa Família, pois são os dois pontos mais
visados dentro do Cadastro Único. Além disso apresentará outros benefícios como: isenção em
concurso público, PRONATEC, tarifa social de energia elétrica, Programa Minha Casa Minha Vida,
aposentadoria para pessoas de baixa renda, telefone popular, entre outros. 
2-Público – alvo: População das ocupações do MTST no RJ.
3-Objetivo
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Possibilitar  a  troca  de  informações  acerca  do  Cadastro  Único  diminuindo  a  distância  entre  o
conhecimento e o acesso a esses direitos. Contribuir com o estímulo à participação na luta pelo
acesso e conquista de direitos.
4-Conteúdo 
A  oficina  está  sendo  construída  com  base  nas  informações  disponíveis  no  site  Ministério  do
Desenvolvimento Social < http://mds.gov.br/>. Que contribuem para a construção das informações
necessárias aos programas e aos direitos. 
Abordaremos os seguintes pontos:
● O que é o Cadastro Único e para quem está destinado;
● Como se inscrever no Cadastro Único e os documentos necessários;
● Quais os programas e benefícios que o Cadastro Único oferece;
● O que é o NIS, como é gerado e para que serve;
● A importância da atualização do Cadastro Único;
● O que é o Programa Bolsa Família, para quem está destinado;
● Quem pode se cadastrar no Programa Bolsa Família, como pode se cadastrar, como as
famílias entram e como as famílias saem do programa; 
● As  condicionalidades  do  programa,  a  importância  do  acompanhamento  dessas
condicionalidades, o que acontece com as famílias caso descumpram as condicionalidades;
● Os  benefícios  e  seus  valores  vinculados  ao  Programa  Bolsa  Família  (benefício  básico,
benefício  variável,  beneficio  variável  vinculado  ao  adolescente  e  benéfico  para  superação  de
extrema pobreza);
● Calendário do Programa Bolsa Família 2016.
5-Metodologia
A)  Prepare  a  sala:  coloque  cadeiras  em  círculo,  se  possível,  providencie  água,  café  e  alguns
biscoitos;
B) Material: folhetos contendo informações sobre a temática e canetas - Para essa oficina, a sala
será preparada com cartazes e folhetos informativos;
C) Esteja sempre presente no local antes dos usuários para recebê-los pessoalmente.
D)  Palestra:  iniciar  com uma dinâmica para  saber  o  que os(as)  ouvintes  sabem sobre o  tema,
atentar para as dúvidas, informações incorretas, etc. Seguir a palestra a partir da base material dos
(as) participantes. 
6-Desenvolvimento
Fase 1: Explicar o motivo da oficina e apresentar sua importância;
Fase 2: Fazer uma dinâmica com os participantes (elencar alguns pontos importantes da oficina,
pedir para que os participantes escolham alguns daqueles pontos e falem o que sabem e suas
dúvidas. O intuito da dinâmica e saber até que ponto os participantes entendem sobre os temas
abordados na oficina e quais as suas dúvidas). 
Fase 3: Seguir a oficina mediante as questões colocadas. 
Fase 4: Abrir para dúvidas, questões, comentários, etc.
7-Encerramento 
Perguntaremos  aos  usuários  se  gostaram  da  oficina,  se  conseguiram  entender  sobre  o  terma
abordado, e  o que desejam que seja abordado na próxima oficina.

● Trabalho no território

Depois que o MTST se retirou do terreno ocupado em São Gonçalo, após o
anúncio  do  acordo  com  a  Prefeitura  e  com  o  Governo  Federal  que  garantia  a
construção de 1000 unidades habitacionais pelo Programa Minha Casa Minha Vida
Entidades,  os  integrantes  mantiveram  a  organização  comunitária  com  os
trabalhadores  participantes  da  ocupação  que  se  baseava  em  três  núcleos
correspondentes aos locais de origem das famílias acampadas, Jardim Catarina, Santa
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Luzia e Cano-Furado. A equipe do Serviço Social, realizou plantões semanais, durante
o ano de 2015, nos respectivos núcleos para aplicações de questionários sociais e
acompanhamento  das  demandas  sociais  das  famílias,  assim  como  participou  de
todas as assembleias organizadas pelo movimento. As assembleias se constituíram
como  espaços  de  mobilização  e  formação  política  dos  moradores  ao  longo  do
processo de luta pela conquista da moradia. 

Nas assembleias, a equipe do Serviço Social pôde identificar as dificuldades
que as famílias possuíam para compreender e acessar direitos.  Dos mais simples,
como a emissão e retirada de documentos pessoais e a inserção no Cadastro Único
Para Programas Sociais, até os mais complexos, como a requisição do Benefício de
Prestação Continuada (BPC), casos de guarda e outros. As dificuldades resultantes da
falta de informação e acesso às instituições fazem parte do cotidiano da maioria da
população que participou das ocupações de São Gonçalo e Niterói. Foi a partir desta
demanda que a equipe do Serviço Social  construiu oficinas para os mais variados
tipos de acesso a direitos. 

Os plantões sociais no território, assim como a participação nas assembleias
mensais  foram  essenciais  para  estreitar  os  laços  com  o  movimento,  fortalecer
vínculos com os usuários e também para a formação dos discentes envolvidos no
projeto.  A  experiência  com  o  trabalho  de  campo  em  São  Gonçalo,  também  foi
utilizada como modelo para o trabalho realizado no ano de 2016 em Niterói. 

Uma  das  ações  centrais  do  trabalho  no  território  foi  a  realização  de  um
levantamento  sobre  todas  as  instituições  públicas  de  mediação  de  direitos  nos
municípios  que  poderiam  atender  aos  trabalhadores  das  ocupações.  Essa  ação
reverberou em visitas de articulação e para levantamento dos serviços prestados no
Ministério Público, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no Conselho
Tutelar, escolas públicas, locais de retirada gratuita de documentos, postos de saúde
e unidades de pronto atendimento, escritórios modelo de direito da Universidade,
Serviço de Psicologia Aplicada das Universidades,  permitindo a elaboração de um
catálogo institucional com serviços.  

● Instrumentos utilizados 

Segundo  Guerra  (2000),  a  instrumentalidade  está  inteiramente  ligada  aos
complexos sociais, na contradição, na historicidade e na totalidade. O processo de
mediação  executado  pelo  assistente  social  deve  ser  feito  baseado  na  realidade
concreta,  utilizando instrumentais  que dão significado às dimensões da profissão,
fazendo uso da teoria crítico social. 

No  processo  de  acompanhamento  das  famílias,  destacamos  alguns
instrumentos básicos do Serviço Social como: observação, entrevista, trabalho com
grupos, reuniões, mobilização de comunidade, visita domiciliar, visita institucional,
além da sistematização da prática do trabalho que possibilitou processos de reflexão
e formação para a própria equipe. 

Além dos instrumentos utilizados para atendimento e acompanhamento das
famílias  acampadas.  Iniciamos  o  trabalho,  conforme  mencionado  acima,  com  a
aplicação  de  um  questionário  estruturado  para  coletar  dados  quantitativos e
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qualitativos sobre o perfil  da população,  caracterização dos domicílios e acesso a
direitos na região de moradia. O questionário elaborado, foi dividido nos seguintes
eixos:  sexo,  raça/etnia/cor,  estado  civil,  renda,  trabalho,  condições  de  moradia,
acesso à saúde, assistência social, educação e serviços. O NEPFE teve a possibilidade
de apresentar o resultado desta pesquisa para os moradores das ocupações de São
Gonçalo e Niterói no 1º Encontro Estadual de Acampamentos do MTST no Rio de
Janeiro, com isso, buscamos contribuir para o desenvolvimento de uma consciência
coletiva  crítica  acerca  das  situações  de  violações  de  direitos  que  perpassam  o
cotidiano da população organizada pelo MTST. Os dados também foram divulgados
na edição especial do informativo “O Formigueiro”, elaborado, desde o período da
ocupação pelos integrantes do movimento.  

Reescrevendo a palavra (e o mundo): aprendizados para a formação
profissional

Entendemos que os sujeitos  coletivos se constituem enquanto organismos
vivos presentes na sociedade e que as lutas sociais, políticas, econômicas e culturais
podem e  devem ser  pautadas  na  produção de  ações  que  proporcionem a  essas
coletividades a elaboração de uma identidade coletiva com perspectiva de classe e
racial.  A  experiência  com  o  trabalho  nas  ocupações  do  MTST  possibilitou  o
levantamento  de  questões  centrais:  [i]  a  dimensão  racial  está  intrinsecamente
vinculada à classe social entre os trabalhadores ligados ao movimento, já que mais
de 80% desses se autodeclaram como pretos ou pardos [ii]  mesmo entre os pobres,
os pretos e pardos apresentam piores condições de vida e moradia; [iii] a pobreza da
população negra é espacializada, concentrando-se em lugares específicos da cidade e
tendo na falta/inadequação da habitação sua maior  expressão;  [iv]  os programas
habitacionais  no  Brasil  não  dão  conta  de  reduzir  significativamente  o  déficit
habitacional, essencialmente entre os mais pobres e majoritariamente negros; [v] a
falta  de  alternativa via  política  pública  estatal,  principalmente,  faz  com que esta
população se organize junto aos movimentos sociais na luta por moradia e demais
direitos sociais.

Na  atual  conjuntura,  extremamente  desfavorável  aos  trabalhadores  e  de
criminalização  de  sua  resistência  (e  existência),  é  essencialmente  importante  o
Serviço  Social  potencializar  propostas  de  fortalecimento  dos  movimentos  sociais
baseadas na perspectiva contra-hegemônica ao capital com o objetivo de contribuir
para  um  desenvolvimento  político  e  melhores  condições  de  vida  para  a  classe
trabalhadora.  Nesse  sentido,  o  projeto  de  extensão  viabilizou  a  possibilidade  de
assistentes sociais e estudantes, apoiar e participar da ação dos movimentos sociais
populares  organizados  vinculados  à  luta  pela  consolidação  e  ampliação  da
democracia  e  dos  direitos  de  cidadania,  como  prevê  o  Projeto  ético-político
Profissional.  

Assim  avaliamos  que  projeto  extensionista  cumpriu  um  papel  importante
tanto para a construção e troca de saberes entre a Universidade e a sociedade, na
relação estabelecida com o MTST, moradores e os docentes e discentes, assim como
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para reiterar  a  função social  da Universidade pública.  Um dos principais  desafios
colocados a esta experiência diz respeito a esse lugar lateralizado da extensão na
Universidade.  Os  discentes envolvidos  eram bolsistas  de assistência estudantil  ou
voluntários.  Para  as  atividades  em  campo,  os  professores  utilizavam  seus  carros
particulares, arcavam com os custos das impressões assim como os demais materiais
da modalidade de extensão para uma discente da graduação em serviço social.  Além
disso, as primeiras oficinas ocorreram a céu aberto, pois neste período o movimento
estava sem uma sede definida. Nessa experiência, assim como Paulo Freire “embaixo
de uma mangueira”, a equipe realizou inúmeras oficinas e reuniões embaixo de uma
frondosa árvore, na certeza que mais que o espaço ideal a tarefa do Serviço Social
era desenvolver a relação com os trabalhadores e conquistar sua confiança.  

Os  outros  desafios  se  devem  à  conjuntura  na  qual  este  projeto  foi
desenvolvido,  de  cortes  em  direitos  sociais  e  políticas  públicas  que  o  atingiram
diretamente. Com o fim da modalidade Entidades do Programa Minha Casa Minha
Vida e a não construção das unidades habitacionais, conforme havia sido acordado, o
vínculo  do  Serviço  Social  com  os  usuários  e  a  própria  mobilização  do  MTST  foi
prejudicada,  pois  houve  uma  dispersão  dos  ex-acampados.  Desde  então,  o
movimento  tem  enfrentado  muitas  dificuldades  em  progredir  na  mobilização  e
organização  para  além  da  conquista  das  moradias,  embora  atualmente  tenha
reorganizado  suas  ações  no  território  mediante  o  desenvolvimento  do  projeto
“Cozinha Sem medo”.

Experiências  como  a  extensão  realizada  junto  ao  Movimento  dos
Trabalhadores Sem-Teto, constituem, assim, estratégias de fundamental importância
para o fortalecimento do projeto profissional, bem como para que o Serviço Social
possa construir caminhos de uma intervenção profissional que estabeleça resistência
à atual conjuntura social, econômica e política. A extensão com o MTST aproximou
os estudantes  da vivência  e das  lutas  de um movimento social,  assim como dos
debates sobre questão urbana e direito à cidade. Mas também evidenciou a distância
entre a profissão e o debate da educação popular, o que nos impõe nos debruçarmos
com mais envergadura sobre esta questão. Além dessas ponderações, a experiência
também  revelou  um  impulsionamento  sobre  a  dimensão  técnico-operativa,  na
medida  em  que,  elegemos  e  construímos  coletivamente  os  instrumentos  do
trabalho.  Tal  experiência  potencializou  o  debate  da  instrumentalidade,  se
contrapondo aos reclames de uso frequente de que “a teoria não tem nada a ver
com a prática”, ou “na prática a teoria é outra”. Nessa experiência, a prática revelou
as análises da teoria, rompendo com a dicotomia entre teoria e prática. 
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MULHERES DA ARTICULAÇÃO DE AGROECOLOGIA SERRA MAR:
PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO POPULAR FORTALECENDO AÇÕES EM REDE*

Suenya Santos
Vanessa Schottz

Introdução

Radicalizamos nossa luta! Contra o patriarcado, o racismo,
lesbofobia, contra qualquer imposição sobre nossa forma de amar,

contra o capital: estamos em fúria feminista!
(Síntese da Plenária das Mulheres no IV ENA – 2018).

O presente capítulo tem como objetivo compartilhar a experiência recente de
organização do Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação de Agroecologia Serra
Mar (GT Mulheres da AASM). Essa caminhada vem sendo construída coletivamente
em interação com projetos  de extensão popular  desenvolvidos  em universidades
públicas numa perspectiva interdisciplinar e interinstitucional.

O GT Mulheres da AASM está inserido em uma estratégia mais  ampla de
auto-organização nos diversos espaços e redes regionais/estaduais que constituem a
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA). Em sua ação política, o GT Mulheres da
ANA, que reúne, atualmente, mais de 300 movimentos e organizações, busca fortale-
cer e valorizar as experiências agroecológicas das mulheres nos diferentes contextos
socioambientais, promover espaços de formação e incidir sobre as políticas públicas
a partir de uma perspectiva feminista “popular, antirracista e antiLGBT-fóbico” (GT
Mulheres, 2018).  

O ingresso no século XXI vem mostrando que há um conjunto de opressões
que  vem  sendo  renovado  secularmente  pela  sociabilidade  capitalista  com  a
finalidade de acúmulo de lucros para pequenos grupos, famílias e corporações no
mundo. Além da exploração de classe, temos a opressão étnico-racial e patriarcal.
Dessa  forma,  compreende-se  a  necessidade  de  as  mulheres  terem  um  espaço
próprio  para  trocas  sobre  suas  condições  de  vida  e  para  se  articularem  e  se
fortalecerem  enquanto  sujeitos  políticos.  Nós  mulheres  somos  protagonistas  em
diversas esferas e dimensões da vida, mas estamos sendo objetificadas há muitos
séculos  por  opressões  patriarcais,  que  anulam  nossos  conhecimentos,  saberes  e
práticas, que superexploram e ao mesmo tempo desvalorizam nosso trabalho e que
impõem  regras  sociais  que  limitam  nossos  corpos  e  nossas  possibilidades  de
emancipação.  Essas  desigualdades  são  ainda  mais  fortes  entre  determinados
segmentos sociais e essa iniciativa vem sendo construída para fortalecer mulheres
agricultoras.

Nesse contexto,  em 2017 tem origem o GT Mulheres  da AASM como um
coletivo  que  se  articula  em  torno  da  defesa  da  agroecologia,  dos  direitos  das
*DOI – 10.29388/978-65-86678-92-5-0-F.82-93 
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mulheres, da soberania e segurança alimentar e nutricional (SSAN) e da luta contra
os agrotóxicos.

Então, venha e mergulhe na experiência do GT Mulheres da AASM, deixe-se
tomar  pelos  seus  dilemas,  se  encante  com as  suas  riquezas,  se  inspire  nas  suas
resistências!

De  que  território  estamos  falando?  Protagonistas  e  seus  territórios:
desafios e conquistas

A  gestação  desse  GT  teve  como  um  dos  elementos  potencializadores  a
realização da pesquisa das Cadernetas Agroecológicas (CA) que, em alguns territórios
da região sudeste, ocorreu entre abril de 2017 e fevereiro de 2018. Trata-se de um
instrumento metodológico  construído pelo  Centro  de  Tecnologias  Alternativas  da
Zona da Mata/MG (CTA/ZM) em diálogo com o GT Mulheres da ANA que tem como
objetivo  contribuir  para  dar  visibilidade  ao  trabalho  das  agricultoras  através  do
registro  diário  e  acompanhamento  da  produção  econômica  monetária  e  não
monetária  que  elas  realizaram  no  referido  período  (Cardoso  et  al,  2019).  Duas
agricultoras negras da região Serra Mar fizeram parte dessa pesquisa e foram tendo
percepção sobre a importância e valor do seu trabalho que, em geral, não é visto
nem pela  própria  família  que  naturaliza  um conjunto  de  tarefas  que,  por  serem
consideradas  atribuição  das  mulheres,  não  possuía  o  status  de  trabalho,  menos
ainda,  que  merecesse  remuneração.  Nesse  instrumento,  as  mulheres  anotam  os
produtos,  e  as  quantidades  que  consumiram,  que  deram,  que  trocaram  e  que
venderam. Um efeito colateral  do envolvimento das mulheres nessa pesquisa é a
percepção  da  necessidade  de  se  organizarem,  para  se  fortalecerem  no
reconhecimento do seu protagonismo e no envolvimento da luta feminista, trazendo
novas  companheiras  para  se  articularem  e  movimentarem  para  arrebentar  as
correntes da opressão.

Desde então, o GT Mulheres da AASM vem sendo construído e na atualidade
tem cerca  de  28  mulheres,  constituindo um grupo  diverso,  que é  composto  por
agricultoras rurais e urbanas, na condição de assentadas ou pequenas proprietárias,
artesãs,  feirantes,  viveiristas  –  negras,  em  sua  maioria  –  educadoras  populares,
técnicas, estudantes e professoras. Faz-se importante registrar que não se trata de
um  grupo  fechado.  Ao  contrário,  está  em  processo  permanente  de  construção,
revisão,  formação,  ampliação,  para  fortalecimento  das  mulheres  e  suas  redes,
familiares, comunitárias e sociais. 

Apesar de haver uma organização regional, a experiência desse grupo vem
demonstrando que o afeto não tem fronteiras. Ao longo dessa caminhada de trocas,
no âmbito das atividades da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro e do GT
Mulheres AARJ, o GT Serra Mar que, em princípio, concentraria apenas mulheres dos
municípios das baixadas litorâneas, criou um laço afetivo que reúne mulheres dos
municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Silva Jardim, Nova Friburgo e Magé.
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Tendo em vista que são mulheres que moram em territórios distintos, a nossa
organização se dá por meio de encontros planejados, presenciais ou virtuais, a partir
das temáticas de interesse indicadas pelas agricultoras. A comunicação cotidiana é
feita por meio do aplicativo Whatsapp, canal pelo qual marcávamos os encontros
presenciais e a partir da pandemia da Covid-191 passamos a marcar reuniões que
ocorrem no próprio aplicativo, por meio de trocas de mensagens escritas, áudios e
fotos. 

A partir de metodologias do campo da educação popular, as conversas se dão
a  partir  da  realidade  vivida,  buscando  superar  as  dificuldades,  perspectivando
construir  caminhos  de  emancipação  para  nos  distanciarmos  de  situações  de
opressão, galgando autonomia emocional e financeira. Dessa forma, além de ser um
espaço  de  confiança e  acolhimento onde  podemos  expor  situações  de  violência,
opressão, adoecimentos e também alegrias, para nos fortalecermos subjetivamente,
planejamos  ações  coletivas  para  que  possamos  dar  visibilidade  ao  trabalho  das
mulheres na agricultura e construir independência financeira.

Assim, nessa trajetória,  por meio da tecnologia da informação as barreiras
regionais conseguem ser parcialmente eliminadas, pois há que se considerar que é
preciso ter acesso a aparelhos celulares, a redes de transmissão e ter condições de
pagar pacotes de dados. Então, destacamos a importância da internet para facilitar
as trocas e formação de redes, o que não substitui os encontros presenciais. Estes
são reveladores de potência feminista a partir da história de vida de agricultoras,
marcada por superação de situações de violência doméstica, por trocas afetivas e
culturais.  Com isso, esses momentos são essenciais para impulsionar ações coletivas
concretas  que  têm  tido  efeitos  muito  importantes  na  vida  de  cada  uma  das
agricultoras e do GT como um todo.

Ao  longo  dessa  trajetória,  muitas  trocas  entre  as  mulheres  do  GT
aconteceram, resultando em ações concretas no sentido de ampliar o universo de
circulação das agricultoras, de dar visibilidade aos respectivos trabalhos e sabedoria
que elas carregam, e agregar valor aos seus produtos. Além de algumas agricultoras
terem  participado  da  pesquisa  sobre  as  Cadernetas  Agroecológicas,  dando
visibilidade ao trabalho delas, o grupo se ampliou e passou a se envolver em uma
série de atividades, tais como:

● Participação  em  feiras  nos  respectivos  municípios,  e  nas  universidades
públicas (Cidade Universitária de Macaé/UFRJ e UFF e UFF/Rio das Ostras). 

● Participação no grupo Almoço Agroecológico, iniciativa da Ong Centro Tiê de
Agroecologia, em que preparam pratos que expressam a comida de verdade,
com opções veganas  ao perceberem essa demanda,  em eventos como: as
Jornadas  Universitárias  em  Defesa  da  Reforma  Agrária  (JURA)  nas
universidades  supracitadas;  nos  Diálogos  extensionistas  Transdisciplinares
que ocorreu na UFF/Rio das Ostras em 2017; no Plante Rio, em que estiveram
por quatro edições (entre os anos 2016, com venda de cerca de 450 refeições

1 Em função da pandemia de Covid-19, doença grave e contagiosa causada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) e autoridades locais têm orientado o distanciamento social como uma das
principais estratégias de prevenção.
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e 2019, com venda de cerca de 300 refeições); algumas edições do Mercado
fundição sustentável - feira cultural e agroecológica que ocorria mensalmente
da Fundição Progresso; no I Encontro de Agroecologia da região Serra Mar
com o tema Tem veneno na sua comida? realizado em 2019;

● Apresentação das experiências do GT em rodas de conversa sobre soberania
e segurança alimentar, agroecologia e feminismo;

● Participação  na  Marcha  das  Margaridas  e  da  1ª  Marcha  das  Mulheres
Indígenas (2019);

● Participação nos eventos da Agroecologia como o IV Encontro Regional da
Articulação  de  Agroecologia  do  Rio  de  Janeiro,  que  ocorreu  em  2017  no
município de Paraty e no IV Encontro Nacional de Agroecologia que ocorreu
em 2018 na cidade de Belo Horizonte;

● Construção da Articulação de Agroecologia Serra Mar;
● Realização  de  reuniões  e  oficinas  de  formação  política  e  troca  de

experiências, nas quais foram compartilhadas receitas e debatidas temáticas
relacionadas  à  SSAN,  economia  solidária,  auto  organização  de  mulheres,
violência,  racismo, ameaças  ao SUS e os efeitos da reforma previdenciária
sobre as mulheres rurais.  Entre 2018 e 2020 foram realizadas as seguintes
oficinas: “Compartilhando Receitas para a Soberania Alimentar”; “Mulheres e
geração de renda: produção de mudas e de sabão ecológico”; “Mulheres da
Articulação Serra Mar na luta por direitos rumo à Marcha das Margaridas”;
“8M: Mulheres da Serra Mar na luta contra a violência”.

E, no período da pandemia do novo coronavírus:

● Fornecimento de produtos agroecológicos para cestas de consumidores que
vêm se constituindo na região. São nove agricultoras do GT que residem em
diferentes municípios e fornecem os seguintes produtos: ovos, queijo, doce
de leite, doce de goiaba, sabões de mamão, biscoito de pupunha, pão de ora-
pro-nóbis,  empadão,  nhoque  de  aipim  e  batata-doce,  bolos,  tapioca,
escondidinho,  pudim,  kibe de abóbora,  lasanha de berinjela,  macarrão de
aipim,  nibs  de  cacau,  massa  de  pastel  aipim,  polpa  de  jussara,  banana,
açafrão em pó e melado. As cestas são organizadas por dois grupos em Silva
Jardim:  um  que  inicialmente  comercializava  apenas  em  Silva  Jardim,  mas
conforme o aumento da demanda, cresceu para outros municípios e; outros
cujos produtos são entregues, desde o início, nos municípios de Camisiro de
Abreu, Macaé, Niterói, Rio de Janeiro e Rio das Ostras. Cabe registrar que
cerca  de  40% da  cesta  que  é  comercializada,  desde  o  início,  para  outros
municípios  para  outros  municípios  conta  com produtos  processados  pelas
mulheres do GT.

Essa bela caminhada com ações  coletivas  concretas  refletem um processo
mais amplo de formação, ancorados no tripé: agroecologia, soberania e segurança
alimentar e nutricional e feminismo. 
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Para iluminar a reflexão – Direito Humano à Alimentação Adequada
(DHAA), agroecologia e feminismos: de que se trata?

Vivemos  numa  sociedade  que  produz  ao  mesmo  tempo  abundância  de
alimentos e fome. Mas nem sempre foi assim. A modernização da agricultura no pós-
II Guerra Mundial se caracterizou pelo uso de maquinário e insumos químicos para o
cultivo de monoculturas, por meio da chamada Revolução Verde, com a promessa de
acabar com a fome no mundo, sem necessidade de uma revolução socialista. 

Com a crise do capital, a partir de final da década de 1960, a resposta do
próprio capital  vem sendo a adoção de políticas neoliberais pelo mundo que, em
síntese, trata-se de uma chantagem dos organismos financeiros internacionais que
emprestam dinheiro para os países sob a condição de adoção de ajustes estruturais
que passam pela privatização de empresas e serviços públicos, desregulamentação
da economia e flexibilização das relações trabalhistas.

A partir de então, houve uma superconcentração do sistema agroalimentar
nas mãos de pequenos grupos que controlam a produção de sementes transgênicas,
de maquinário, insumos químicos (adubos e agrotóxicos), de transporte, estocagem,
circulação e comércio de alimentos. Esse sistema implica em aumento permanente
de  fronteiras  agrícolas  para  a  produção  de  commodities,  tendo  efeitos
socioambientais  cada  vez  mais  graves  que  se  expressam  através  da devastação
ambiental, com uma contribuição central para o aquecimento global e as mudanças
climáticas,  da  expropriação  de  territórios  e  de  direitos,  se  beneficiando  de
desigualdades de ordem étnico-raciais e patriarcais. Grosso modo, o resultado desse
modelo de desenvolvimento se traduz em reprodução ampliada da fome, ao mesmo
tempo em que os alimentos disponibilizados pelas grandes redes de supermercados
focam no comércio de ultraprocessados, cujo consumo contribui para a ocorrência
de doenças crônicas não transmissíveis. 

Mediante esse cenário, um conjunto de estudos demonstra o protagonismo
das mulheres na luta pela vida, o que passa, necessariamente, pela luta pela terra e
território para a produção de alimentos saudáveis.  Nessa perspectiva,  o geógrafo
brasileiro Carlos Walter afirma:

Ao contrário  de uma lógica preocupada com a produção,  com a
quantidade, com a produtividade, com a produção em série,  tão
característica do homem burguês e branco europeu, as mulheres
trazem uma lógica preocupada com a reprodução, com a diferença,
com a qualidade, tão característicos dos temperos de cada casa,
mesmo  quando  se  cozinham  os  mesmos  frutos.  Em  muitos  e
diferentes povos e culturas se atribuem às mulheres a invenção da
agricultura,  os  segredos da reprodução da  vida  e,  vê-se,  não só
daquela  que  se  gera  no  ventre.  Seus  saberes trazem  sabores e,
assim, exigem contato, tato, até porque o sabor implica o paladar e
este pressupõe estar em contato – o corpo deve estar presente no
saber, seja com a língua, com a boca, com as mãos. O que se requer
é um saber presente, que dialogue com o lugar, que dialogue com
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os do lugar, e que não se imponha do alto, de fora, eis a questão
(Porto-Gonçalves, 2004; p. 43, grifos do autor).

Essa passagem é bastante simbólica porque revela não apenas a importância
da existência das mulheres na geração da vida, em amplos aspectos, mas também
em  anunciar  uma  produção  de  saber  que  vai  ao  encontro  da  perspectiva  da
educação com a qual nossos projetos de extensão trabalham:  a educação popular.
Posto que os processos de construção de conhecimento entre a universidade e a
sociedade passam por relações horizontais, de reconhecimento do saber popular e
do protagonismo das mulheres. E essa construção que se expressa no GT Mulheres
da AASM vem de longe.

Federici (2019), em “O Ponto Zero da Revolução”, apresenta uma extensa e
profunda argumentação sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres, a quem,
historicamente,  foram  atribuídas  tarefas  ligadas  à  reprodução  social.  Na
conformação da sociabilidade capitalista, foi necessário o controle sobre os corpos
das mulheres e seus saberes milenares, subordinando-as à lógica da geração de força
de trabalho, no caso dos homens para as atividades consideradas produtivas e no
caso  das  mulheres  não  remunerando  ou  mal  remunerando  as  atividades
consideradas reprodutivas, como o cuidado dos familiares e de todo o cotidiano do
trabalho doméstico. Foi um processo brutalmente violento que tem como grande
símbolo  o  movimento  de  caça  às  bruxas,  levado  a  cabo  pelo  próprio  Estado.
Contudo, apesar de tamanho massacre e silenciamento secular, a rebeldia feminina
na luta pela vida e pela liberdade continua pulsando por meio da auto-organização
das mulheres. Nesse ingresso no século XXI, mediante a crise ambiental e civilizatória
em  que  estamos  mergulhados,  os  movimentos  feministas  têm um protagonismo
central  na luta pelos bens comuns, sob os quais o capital  tem avançado,  como a
terra, o ar e a água. Assim, a autora observa:

Apesar  de  uma  tentativa  sistemática  das  potências  coloniais  de
destruir  os  sistemas  femininos  de  agricultura,  as  mulheres  hoje
constituem a maior parte dos trabalhadores agrícolas do planeta e
estão na vanguarda da luta por um uso não capitalista dos recursos
naturais (terra, florestas e águas). Mediante a defesa da agricultura
de  subsistência,  o  acesso  comunal  à  terra  e  a  oposição  à
expropriação  da  terra,  as  mulheres  estão  construindo
internacionalmente  o  caminho  para  uma  nova  sociedade  não
explorada, na qual a ameaça da fome e da devastação ecológica
desaparecerá (Federici, 2019, p. 277).

Dessa forma, a compreensão sobre a luta pelo Direito Humano à Alimentação
Adequada  (DHAA),  com  a  mediação  da  agroecologia  e  a  centralidade  do
protagonismo das mulheres, passa pelo reconhecimento, resgate e renovação das
lutas precedentes, pois como se diz no seio do movimento: “nossos passos vêm de
longe”. 

No Brasil, nossa Constituição Federal reconhece em seu 6º artigo o DHAA e a
partir desse pressuposto constitucional a luta popular vem construindo o sentido de
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que  não  basta  ter  acesso  ao  alimento,  mas  que  este  deve  estar  adequado  às
necessidades  sociais  e  culturais  das  populações.  Assim,  a  defesa  do consumo de
alimentos  saudáveis  passa  pela  compreensão  do  processo  produtivo  em  sua
totalidade. Nessa perspectiva, mediante o avanço do neoliberalismo, que se expressa
no ataque aos direitos sociais e na criminalização da organização popular, a luta pelo
acesso  à  terra,  aos  territórios,  aos  saberes,  às  sementes  crioulas,  à  cultura,  aos
direitos dos povos e comunidades tradicionais, é central  na pauta da soberania e
segurança alimentar e nutricional. 

Mais  recentemente,  a  V  Conferência  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e
Nutricional, em 2015, materializa essa concepção política no manifesto  Comida de
Verdade, no campo e na cidade, por soberania alimentar e direitos, simbolizando a
necessidade da erradicação da fome pelo acesso aos  alimentos  saudáveis,  o  que
pressupõe  o  enfrentamento  dos  monopólios  do  sistema  agroalimentar  que
“comodifica”  os  alimentos  e  a  construção de sistemas  alimentares  mais  justos  e
sustentáveis que tenham como base a agroecologia (Schottz, 2019). 

Nesse  sentido,  o  campo  da  agroecologia  que,  desde  os  anos  90,  vem  se
constituindo  como  espaço  de  força  popular  e  acadêmica  no  enfrentamento  ao
agronegócio,  passa a ser alimentado também pelos movimentos feministas.  O GT
Mulheres  da  ANA  é  constituído  em  2004  para  fomentar  a  auto-organização  das
mulheres,  como  vimos,  reconhecendo  seu  protagonismo  em  diferentes
regiões/biomas  do  país,  incidindo  sobre  as  políticas  públicas  e  estimulando  a
formação política por meio de metodologias da educação popular.

Tal  protagonismo  parte  do  princípio  que  agroecologia  não  se  resume  a
alterações  técnicas  para  a  produção  de  alimentos  saudáveis,  mas  contribui  para
ampliar o conceito que envolve a luta por uma nova sociabilidade com relações sem
dominações de classe, sem opressões étnico-raciais e patriarcais e considerando a
co-evolução da humanidade com a natureza. 

Adensando  essa  perspectiva  política  em  seu  detalhamento,  Silva  (2019)
afirma:

A soberania alimentar é uma bandeira política que tem como traço
fundamental a indissociabilidade de diversos elementos. Não existe
soberania alimentar sem: reforma agrária, direitos territoriais e de
gestão dos bens da natureza,  direitos  aos  territórios  tradicionais
pesqueiros,  garantia  do  acesso  à  terra  e  aos  demais  meios  de
produção;  acesso  à  água  limpa  e  livre  de  contaminações  e  em
quantidade suficiente para o consumo humano e para a produção
de alimentos; adoção de um modelo sustentável, solidário e justo
de  produção  e  consumo  de  alimentos  de  base  agroecológica;
acesso de todas e todas a uma alimentação adequada e saudável
livre  de  contaminações  biológicas,  químicas  e  genéticas,  como
microrganismos,  agrotóxicos  e  transgênicos;  fortalecimento  da
agricultura  familiar  e  de  mercados  locais,  garantindo  o
abastecimento  de  alimentos  também  por  meio  de  compras
públicas;  acesso  aos  serviços  de  saúde  e  nutrição;  políticas  de
geração  de  emprego  e  renda;  adoção  de  políticas  de  comércio
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internacional  que  não  submetam  a  soberania  alimentar  aos
interesses  econômicos  do  livre  comércio;  ações  voltadas  para  o
empoderamento e autonomia econômica das  mulheres,  uma vez
que é sobre elas que recaem as responsabilidades pela busca e o
preparo dos alimentos, procura e transporte de água em locais de
escassez, e é sobre elas que a insegurança alimentar e nutricional
se  manifesta  com maior  frequência (Silva,  2019,  p.  51-52;  grifos
nossos).

A síntese do debate teórico-conceitual aqui apresentado sobre o DHAA e a
luta  pela  soberania  e  segurança  alimentar  e  nutricional,  em  conexão  com  a
agroecologia e os feminismos, se expressa no GT Mulheres Serra Mar por meio da
educação  e  da  extensão  popular,  num  processo  de  mútua  retroalimentação  e
construção coletiva do conhecimento.

Adapte, use e reutilize – Educação, extensão e metodologia popular:
muito a construir

A trajetória do GT Mulheres da Articulação de Agroecologia Serra Mar tem
sido marcada pela utilização de metodologias participativas com o objetivo de dar
visibilidade  ao  trabalho  das  mulheres  agricultoras  e  de  fortalecer  o  conjunto  de
mulheres que integram o GT por meio criação de espaços presenciais e virtuais para
trocas a partir da experiência de vida e do conhecimento, popular e/ou acadêmico,
adquirido por cada uma de nós.

O  projeto  sobre  as  Cadernetas  Agroecológicas,  instrumento  metodológico
desenvolvido  pelo  CTAZM/MG  em parceria  com o  GT  Mulheres  da  ANA,  foi  um
dinamizador que possibilitou que as agricultoras envolvidas pudessem dimensionar o
seu próprio trabalho,  o  que tem a potência  de proporcionar  transformações nas
relações  familiares,  comunitárias  e  sociais,  rompendo  com  a  histórica  desigual
divisão sexual do trabalho.

Nos encontros realizados pelo GT Mulheres AASM, temos buscado adotar a
metodologia de educação popular campesino a campesino (Mendonza et al., 2010).
Dessa forma o conhecimento agroecológico se constrói de forma coletiva e tendo
como centro o protagonismo das agricultoras a partir da troca de saberes e fazeres .
A  escolha  das  temáticas  a  serem  trabalhadas  nas  oficinas  e  todo  seu  processo
preparatório (local, alimentação, metodologia, recursos, deslocamento) é construído
de forma coletiva pelas mulheres do GT (Schottz et al., 2020) 

Nessa caminhada de conhecimento mútuo,  a metodologia precisa dialogar
com a história de vida de cada uma que é marcada por opressões patriarcais, étnico-
raciais e de classe. Ainda que não tenhamos sistematizado o perfil desse grupo de 28
mulheres, por meio da observação participante constatamos que 15 são agricultoras
e dessas, cerca de 12 contam com a renda advinda dessa produção agroecológica,
seja para usufruto individual, sendo para compor a renda familiar. A maioria é negra,
tem mais de 40 anos, tendo filhos e em alguns casos, netos. Algumas têm vínculos
religiosos. Ainda que insuficientes, esses indicadores nos sinalizam a importância de
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respeitar as escolhas, inclusive religiosas, e o processo de autonomização de cada
uma.

Tendo  em  vista  a  diversidade  de  ações  desenvolvidas  ao  longo  dessa
caminhada,  percebemos  que  é  muito  importante  a  criação  de  instrumentos  que
possam registrar essa multiplicidade. Mais recentemente, no contexto da pandemia
do novo coronarívus,  passamos a compor um projeto de pesquisa e extensão do
curso de enfermagem da UFF de Rio das Ostras intitulado  Recomendações técnicas,
saberes e práticas populares no enfrentamento da covid-19 em zona rural. Por meio
dessa inserção, utilizamos o aplicativo  whatsapp,  que é o mais acessível e de uso
conhecido  pelas  agricultoras,  para  abordar  como  entendem  esse  contexto  da
pandemia, o que sabem sobre a doença e como estão se cuidando para evitar  o
contágio.  Ao  longo  dessa  atividade,  percebemos  a  importância  da  tecnologia  da
informação  a  serviço  da  auto-organização  popular,  seja  para  a  sistematização  e
organização do que vem sendo construído pelo GT,  possibilitando dimensionar  o
acumulado  e  perspectivando  continuidades  e  inovações,  seja  para  estabelecer
comunicação de forma acessível e frequente. 

Nesse sentido, apesar de toda a dramaticidade que o contexto da pandemia
vem trazendo, há também possibilidade de permanência da organização e da luta. As
próprias agricultoras afirmam que sentem falta de abraço, de aglomerar, de trocar
afetos de forma presencial. Dessa forma, a virtualidade não substitui a construção
presencial, mas vem se mostrando como uma importante ferramenta de conexão de
laços,  ideias  e  ações.  No  atual  contexto,  o  acesso  gratuito  às  redes  de  internet
também deve ser agregado à luta por políticas públicas universais. Sem esse acesso
as  trocas  teriam  sido  interrompidas  tendo  em vista  que  o  deslocamento  é  uma
questão  para  o  GT  que  é  composto  por  mulheres  que  residem  em  diferentes
territórios. 

No  âmbito  da  disciplina  optativa  Produção  e  Reprodução  Social  da  fome,
ministrada  no  âmbito  do  curso  de  Serviço  Social  da  UFF  Rio  das  Ostras,  os/as
estudantes  produziram  podcasts sobre  a  temática  para  dar  visibilidade  a  um
conjunto  de  iniciativas  populares  de  enfrentamento  à  fome,  dentre  as  quais  se
encontra  o  GT Mulheres  da  AASM.  Trata-se  de uma disciplina  optativa,  pensada
especialmente para o período da pandemia que busca articular de forma orgânica as
dimensões do ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista que a própria disciplina
foi inspirada pelas ações extensionistas em curso, atentando para a necessidade de
contribuir para a comunicação popular.

Cabe registrar que a comunicação virtual e a linguagem que a acompanha é
inescapável para todas as gerações e, em especial, para a juventude. A comunicação
popular por esse meio deve ter um alcance para que a própria juventude rural se
reconheça em sua identidade e na luta no campo da agroecologia. Sendo assim, a
própria  juventude  pode  produzir  materiais  que  agreguem  nessa  luta.  Em  muitas
atividades do GT estamos acompanhadas de nossos filhos e netos e os mesmos têm
demandado atividades específicas, o que vem sendo objeto de reflexão coletiva. 

No  campo  da  sistematização  das  experiências,  identificamos  que  há
necessidade de planilhas específicas para registrar cada ação desenvolvida em sua
especificidade buscando identificar mulheres e/ou famílias envolvidas, territórios de
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moradia, idade, composição familiar, tipos de produtos, periodicidade da produção,
formas  de  comercialização,  renda  obtida,  relações  comunitárias  e  sociais,  dentre
outras informações pertinentes para o reconhecimento do perfil  do grupo. Dessa
forma,  as  ações  poderão  ser  melhor  avaliadas,  contribuindo  para  continuidade,
revisão, ampliação, divulgação das conquistas.

Indubitavelmente  a  universidade  tem  muito  a  contribuir  a  partir  de  uma
perspectiva transdisciplinar e interinstitucional. No chão da realidade cotidiana não
há fragmentos e fronteiras, com cada sujeito reunindo em si dimensões subjetivas e
materiais a partir da história nos territórios vividos. Por isso, a partir do compromisso
com  a  transformação  social  nesse  chão  da  realidade,  a  agroecologia  reúne  essa
potência  que  congrega  áreas  do  conhecimento  acadêmico  como  saúde  pública,
agronomia,  biologia,  serviço  social,  psicologia,  geografia,  arquitetura,  engenharia,
enfermagem e todos os conhecimentos que quiserem se agregar. Nossa luta é para
que  as  próprias  agricultoras  e  agricultores  enxerguem  a  universidade  como  seu
espaço de direito, não só no âmbito da extensão, mas também da pesquisa e do
ensino.

Reescrevendo a palavra (e o mundo): novos horizontes e aprendizados
para a formação profissional

A partir da experiência do GT Mulheres da AASM, temos a oportunidade de
integrar  um coletivo  que  se  propõe  a  construir  uma práxis  política  que  busca  a
liberdade e a emancipação humana. Nessa curta trajetória, de 2017 até a atualidade,
já é possível identificar a auto-organização das mulheres como motor em defesa da
vida,  o  que  supõe  o  enfrentamento  à  pobreza,  ao  patriarcado,  ao  racismo,  à
intolerância religiosa, ao preconceito contra a diversidade sexual, ao capitalismo. Os
encontros  presenciais  foram, e são,  fundamentais  para a  criação de identidade e
confiança  do  grupo.  Com  essa  base  fortalecida  foi  possível  a  permanência  da
articulação ao longo do período da pandemia, com mensagens cotidianas de trocas
de  informações  não  só  sobre  vida  singular  de  cada  uma,  mas  de  assuntos  de
interesse  do  GT,  como  cursos,  lives,  eventos  online,  informações  sobre  direitos,
como renda emergencial, acesso aos serviços de saúde em tempos de pandemia, etc.
Nesse contexto, a comunicação foi mantida, novos desafios apareceram, bem como
novas  perspectivas,  a  exemplo  dos  seus  produtos  passarem  a  integrar  cestas
agroecológicas na região, iniciativa até então não expressiva na região. Outro avanço
importante foi o lançamento do podcast “Poesias Culinárias” pelo GT Mulheres da
AASM, iniciativa apoiada pela lei Aldir Blanc. 

Dessa forma, nossa experiência vem demonstrando a força das mulheres no
enfrentamento  da  pobreza,  na  construção  de  outro  mundo,  o  que  passa  pelo
alimento no mais amplo sentido. Desde o alimento físico, com diversidade de cultivos
saudáveis, cheios de história, ancestralidade e sabedoria popular, até o alimento da
alma pela rede de força que as mulheres são capazes de construir. Não se trata de
romantizar  a  força  feminina,  mas  de  reconhecer  que  essa  força  vem  de  dores,
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lágrimas, mas também de muita esperança, luta e solidariedade, sobretudo entre as
próprias mulheres. 

Nessa  interação  não  há  perdas,  apesar  dos  desafios  e  dificuldades,  mas
ganhos para o campo popular e acadêmico agregando novos saberes, conhecimentos
e práticas.

Como forma de sintetizar as conexões que vêm sendo construídas no âmbito
do GT Mulheres da AASM, apresentamos a seguinte imagem:

Inspirando-nos nas atividades que o GT desenvolveu sobre troca de receitas
para a soberania e segurança alimentar e nutricional, nessa caminhada aprendemos
que não há uma receita pronta, mas muitas a serem construídas em que cada uma
tem um ingrediente e um tempero especial que fortalece essa rede feminista na luta
por uma divisão, reconhecimento, valorização e remuneração justa do trabalho que
favoreça todo o conjunto de transformações necessárias para um mundo pactuado
por uma ética humanista e libertária.

Receita de cultivo de redes de mulheres agricultoras e educadoras feministas

Ingredientes:
● Um bom punhado de trocas horizontais e feministas;
● 2 xícaras de acolhimento afetuoso
● Altas doses de espírito de luta, choro, alegria e esperança por um novo devir.
Modo de preparar: 
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Convidem sempre novas companheiras, misturem os ingredientes com muita prosa e
cuidado, tempere com sentimentos. Cantem, dancem, celebrem, lutem e desfrutem.
Possíveis  resultados:  Caminhos  para  emancipação  antipatriarcal,  antiracista,
antilgbtfóbica, anticapitalista.
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DIMENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA DO TRABALHO DA/O ASSISTENTE
SOCIAL NA POLÍTICA URBANA/HABITACIONAL E PROCESSOS

PARTICIPATIVOS*

Joana Valente Santana
   Rita de Cássia Barbosa dos Santos

Introdução

O presente texto tem por objetivo apresentar as requisições profissionais ao
trabalho  da/o  assistente  social  e  as  respostas  na  política  urbana  e  habitacional,
dando  ênfase  aos  instrumentos  técnico-operativos  no  exercício  profissional,
valorizando  os  processos  de  participação  social/organização  política  das/os
moradores/as nos territórios urbanos.

A/o  assistente  social  trabalha  em vários  espaços  sócio  ocupacionais  onde
chegam  demandas  da  sociedade,  demandas  estas  provenientes  das  necessidades
não atendidas da classe trabalhadora, especialmente as dificuldades para garantia de
sua  reprodução  social.  Essas  necessidades  não  atendidas  estão  articuladas  ao
conjunto das desigualdades existentes nas sociedades de classes (social, econômica,
racial, de gênero.) Em outros termos, a existência de variadas expressões da questão
social,  racial,  patriarcal  justificam  (especialmente  pelo  Estado)  as  requisições
profissionais  dos assistentes sociais  em várias áreas de intervenção por meio das
políticas sociais.

O trabalho da/o assistente social na habitação está imerso em determinações
contraditórias,  próprias  da relação capital  e  trabalho,  que particulariza a  questão
habitacional como uma expressão da questão social, bem como esse trabalho insere-
se  nas  contradições  entre  demandas  dos  programas  habitacionais  (via  políticas
estatais, a exemplo do Programa Minha Casa, Minha Vida) e as demandas da classe
trabalhadora. O trabalho profissional é mediado pelas requisições institucionais e as
respostas profissionais orientadas por uma dimensão teórica, metodológica, ética,
política, técnica e operativa (Santana, 2020a).

Assim, o presente texto pretende dar luz à dimensão técnico-operativa no
exercício  profissional  na  política  urbana  e  habitacional,  em  articulação  com  as
dimensões teórico-metodológicas e ético-políticas. O texto se propõe a construir um
diálogo do fazer profissional  da/o assistente social nessas políticas, destacando os
instrumentos no trabalho e as potencialidades do incentivo à participação social dos
moradores atendidos, propondo outros significados para esta participação entre as
requisições e as respostas profissionais.

Vem,  entre  na  experiência  do  trabalho  da/o  assistente  social  na  área  da
habitação, deixe-se tomar pelos seus dilemas, se encante com as suas riquezas, se
inspire nas suas resistências!

*DOI – 10.29388/978-65-86678-92-5-0-F.94-112 
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De que território estamos falando?

O Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pará/ UFPA possui uma
trajetória  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  vinculada  à  luta  pelo  direito  à cidade,
assessoria aos movimentos sociais urbanos e parcerias governamentais no âmbito da
política urbana e habitacional. Por exemplo, o Programa (de extensão e pesquisa) de
Apoio à Reforma Urbana (PARU/UFPA), institucionalizado em 1992, realizou e ainda
realiza  diversas  atividades  voltadas  aos  interesses  da  classe  trabalhadora,
especialmente na Região Metropolitana de Belém. 

O grupo de pesquisa do qual é fruto este trabalho1, foi criado em 2011, e vem
se  dedicando  ao estudo  dos  impactos  socioeconômicos  na  vida  das  famílias  que
sofrem processos  de remoções urbanas  (por  reassentamento ou remanejamento)
por projetos urbanísticos governamentais. Também se dedica ao estudo da questão
habitacional em pequenas cidades paraenses (áreas rurais e urbanas), destacando as
particularidades  do  modo  de  morar  na  Região  Amazônica  e  a  inadequação
habitacional por carência de infraestrutura (especialmente a carência de saneamento
básico). Na sua trajetória, o grupo foi construindo o interesse em estudar o trabalho
profissional da/o assistente social na política urbana e habitacional e as contradições
desse trabalho mediadas pelas requisições e as respostas profissionais. 

Em setembro de 2019, foi realizado, na cidade de Belém/Pará, o “Seminário
Habitação  na  Amazônia:  particularidades  e  desafios  ao  trabalho  profissional  do
assistente social”2. Definiu-se como principal público-alvo, mas não exclusivamente,
as/os  assistentes  sociais,  que  trabalham  na  área  urbana  e  habitacional.  Como
estratégia  de participação,  a  coordenação  do evento enviou Ofício  às  prefeituras
municipais dos 144 municípios do Estado do Pará, para que as/os assistentes sociais
pudessem participar do evento, em Belém, com os custos de viagem e hospedagem
garantidos pelas Prefeituras3.

Participaram do evento 254 pessoas, dentre as quais assistentes sociais que
trabalham em diferentes instituições governamentais, não governamentais e priva-
das, das cidades de Belém, Ananindeua, Cametá, Canaã dos Carajás, Castanhal, Mari-
tuba, Macapá, São Miguel do Guamá, São Paulo, Oeiras do Pará, e Vigia. Dos 43 tra-
balhos apresentados em 5 grupos de trabalho (na modalidade comunicação científica
e relatos de experiência), a maioria (23 trabalhos) foi apresentado no eixo que trata-

1 Participam  do  Grupo  docentes  de  Serviço  Social,  Geografia  e  Arquitetura  e  Urbanismo,  pesquisadores  da
Companhia de Habitação do Estado do Pará  e  da FASE/Amazônia,  discentes de pós-graduação,  graduação e
iniciação científica, bem como pesquisadores da área do Serviço Social. 
2 O Seminário teve por objetivos: Socializar pesquisas acadêmicas acerca da questão urbana e habitacional na
Amazônia;  Propiciar o conhecimento e a troca de experiências profissionais  sobre  o trabalho profissional  nas
políticas urbanas e habitacionais na Amazônia; Fortalecer a discussão de estratégias de organização coletiva e
participação  política  no trabalho profissional;  Estimular  a  reflexão teórico-metodológica  de profissionais  que
trabalham na área urbana e habitacional, bem como estudantes de graduação e pós-graduação; Contribuir com a
melhoria das condições de vida nas cidades amazônicas.
3 Durante  o  Seminário  foi  lançada  a  Coletânea  de  Textos:  “Habitação  e  Serviço  Social:  dimensões  teóricas,
históricas e metodológicas”, organizada por Joana Valente Santana, 2018, Editora: Papel Social (Campinas/SP). A
coletânea possui 13 artigos distribuídos em 4 partes: “Fundamentos do trabalho profissional do assistente social:
questões  agrária,  urbana  e  ambiental”,  “Serviço  Social  nos  diferentes  momentos  históricos  da  política
habitacional brasileira”, “Trabalho profissional do assistente social em políticas urbanas e habitacionais: reflexões
teóricas e discussão de experiências” e “Resistências pelo direito à cidade e desafios ao Serviço Social”.
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va do Serviço Social e política urbana e habitacional. Durante o Seminário os assisten-
tes sociais falaram de seu contentamento em ter um espaço dentro da Universidade
para apresentar os dilemas de seu trabalho no cotidiano da profissão. O resultado
dessa troca foi a criação de um Fórum de Trabalho Social no Pará, coordenado pelos
grupos de pesquisa e extensão mencionados (GEP-CIHAB, PARU/UFPA). 

A  pandemia  do  novo  coronavírus  (desde  março  de  2020)  dificultou  os
trabalhos do referido Fórum. Como forma de manter um diálogo com os assistentes
sociais, o GEP-CIHAB organizou uma live intitulada "O trabalho do/a Assistente Social
na  Política  Urbana/Habitacional",  em  outubro  de  2020,  com  destaque  para  a
dimensão técnico -  operativa e os  desafios do trabalho da/o assistente social  na
habitação na conjuntura de crise econômica, política e sanitária. Como estratégia de
aproximação às/aos profissionais, o Grupo - além da divulgação nas redes sociais -
enviou convite específico a todas/as as/os assistentes sociais que participaram do
Seminário Habitação na Amazônia (citado anteriormente)4. 

Atualmente o grupo vem desenvolvendo o projeto de pesquisa, financiado
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq, “Serviço
Social e remoção de moradores atingidos por projetos urbanísticos no Brasil: requisi-
ções e respostas profissionais”, que tem por objetivo evidenciar o trabalho profissio-
nal das/os assistentes sociais em projetos urbanísticos que envolvem processos de
remoção de moradores, verificando as demandas, respostas e estratégias profissio-
nais nesses processos, articuladas ao projeto ético-político da profissão. 

Os estudos, as aproximações e as trocas com as/os assistentes sociais em seu
cotidiano profissional  nos levaram a perguntar  sobre as  particularidades do fazer
profissional do assistente social na política urbana e habitacional, quais as principais
requisições,  respostas  e  estratégias  possíveis  que  esses  profissionais  podem
desenvolver, considerando as contradições inerentes às requisições institucionais do
Estado capitalista, mediado por essas políticas, mas também construindo resistências
no  cotidiano  profissional,  dando  ênfase  aos  instrumentos  e  técnicas,  que  são
constituintes da dimensão técnico operativas da formação e exercício profissional.

Na próxima seção, faremos uma discussão teórica sobre as formulações que
orientam a formação profissional em Serviço Social acerca das dimensões teórico-
metodológicas,  ético-políticas  e  técnico-operativas,  apontando  que  essa  última
dimensão tem sido pouco estudada pelo Serviço Social brasileiro.  

Para iluminar a reflexão

As Diretrizes Curriculares para os cursos  de Serviço Social  definiram como
competências e habilidades gerais que a formação profissional da/o assistente social
“deve viabilizar uma capacitação teórico-metodológica e ético-política, como requisi-
to fundamental para o exercício de atividades técnico-operativas”, que devem permi-
tir ao profissional a apreensão do “significado social da profissão e de seu desenvolvi-
mento sócio-histórico […] desvelando as possibilidades de ação contidas na realida-

4 As palestrantes foram: Raquel Paiva Gomes (UFABC) estudiosa do tema do trabalho social na habitação e Erica
Laiana Lobato da Silva, Assistente Social no Setor de Habitação, na Prefeitura Municipal de Abaetetuba//Pará. A
live foi mediada por Rita de Cássia Barbosa dos Santos. 
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de”, identificando demandas existentes na realidade para a formulação de “respos-
tas profissionais para o enfrentamento da questão social [...]” (Brasil, 2002, p. 01).

Essas  diretrizes  foram  amplamente  discutidas  nos  fóruns  da  categoria
profissional  capitaneadas  pela  então  Associação  Brasileira  de  Ensino  de  Serviço
Social/ABESS  (hoje  Associação  Brasileira  de  Ensino  e  Pesquisa  em  Serviço
Social/ABEPSS), na década de 19905. 

As referidas Diretrizes curriculares propõem uma articulação entre a capacita-
ção teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa (ABESS/CEDEPSS, 1997)
como uma unidade indissociável nos processos formativos das/os assistentes sociais.
Entretanto, as mediações entre essas dimensões se caracterizam como um desafio
no âmbito do Serviço Social brasileiro. Há uma recorrência entre os profissionais de
que os componentes dos projetos pedagógicos na graduação não são facilmente tra-
duzidos  para  o  exercício  profissional.  Por  esse  motivo,  persiste,  conforme Santos
(2010) e Forti e Guerra (2010) a corriqueira afirmação, que “na prática, a teoria é ou-
tra”. 

Não  é  objetivo  deste  texto  apresentar  essa  complexa  discussão,  mas  é
possível afirmar que a dimensão interventiva da profissão tem tido menor evidência
na produção e debate  da categoria.  Nesta direção,  Guerra (s.d,  p.  3)  afirma que
“apesar da sua relevância, a tematização da dimensão técnico-operativa tem sido
negligenciada  pela  atual  produção  acadêmica,  pela  formação  profissional  e  pelo
debate da categoria”6. Nessa mesma direção, afirmam Mioto e Lima (2009, p. 28):

Nessa condição é que se busca delinear a questão da dimensão
técnico-operativa. A partir de algumas observações realizadas nos
campos  da  produção bibliográfica  e  do  exercício  e  da  formação
profissional,  é  possível  constatar  que  o  debate  em  torno  da
operatividade do Serviço Social tem se caracterizado pela escassez,
quando comparado às  dimensões teórico-metodológicas  e  ético-
políticas, e sobre o próprio campo de incidência do Serviço Social
(as políticas sociais e os direitos de forma geral) (Iamamoto, 1999;
Simionato,  2004).  Além  disso,  importantes  estudos  sobre  o
exercício profissional demonstram a sua desconexão com o atual
projeto profissional.

Ao  mesmo  tempo  em  que  essas  afirmações  nos  parecem  corretas,  é
importante  considerar  que,  no  conjunto  das  discussões  dos  fóruns  da  categoria
profissional  e  das  produções  acadêmicas,  há  um  forte  avanço  nos  estudos
anunciados  pela  orientação  teórico-metodológica  marxiana  que  se  voltam  a
problematizar  as  contradições  sociais  e  econômicas  inerentes  à  sociabilidade
5 Dentre  os  princípios  orientadores  da  formação  profissional,  discutidos  pela  Associação,  destacam-se:  “(…)
rigoroso  trato  teórico,  histórico  e  metodológico  da  realidade  social  e  do  Serviço  Social,  que  possibilite  a
compreensão dos  problemas  e desafios  com os quais  o profissional  se  defronta  no universo  da produção e
reprodução  da  vida  social;  (…)  estabelecimento  das  dimensões  investigativa  e  interventiva  como  princípios
formativos e condição central da formação profissional e da relação teoria e realidade”. (ABESS/CEDEPSS, 1997,
p. 61).
6 Em pesquisa sobre a produção no Serviço Social, Santos e Noronha (2010, p. 51) afirmam que: “(…) é reduzido o
número de fontes pesquisadas no período de 1990 a 2008 que abordam a questão dos instrumentos. Porém mais
reduzido ainda é o número daquelas que descrevem os tipos de instrumentos utilizados no serviço social.”
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burguesa, notadamente as desigualdades de classe e todas as formas de dominação
(como raça e gênero) e vem, afirmando um projeto profissional ético e político que
defende  radicalmente  os  direitos  humanos,  a  democracia,  os  direitos  sociais,  a
liberdade,  o  direito  à  diferença  entre  as  pessoas,  sintetizadas  na  defesa  da
emancipação humana em sua forma mais complexa. 

Diante  disso,  é  possível  afirmar  que  daquelas  dimensões  (antes  aludidas)
definidas  nas  Diretrizes  Curriculares,  o  Serviço  Social  brasileiro  avançou
significativamente – mesmo que com concepções diferenciadas - nas discussões dos
fundamentos relativos às dimensões teórico-metodológicas e ético-políticas. Se isso
é verdade, parece que um dos desafios do Serviço Social é equilibrar os pesos entre
as dimensões7 construídas nas referidas Diretrizes, isto é, problematizar, interpretar
e  ampliar  o  interesse  à  dimensão  técnico-operativa  da  profissão,  como  unidade
contraditória e indissociável das demais dimensões constituintes e constitutivas da
profissão (as  dimensões teórico-metodológicas  e ético-políticas).  Conforme afirma
Santos (2013, p. 2).

Sinteticamente, podemos afirmar que a relação entre as dimensões
se coloca no exercício profissional da seguinte forma: teoria como
instrumento de análise do real, onde ocorre a intervenção profissi-
onal (dimensão teórico-metodológica) para criar estratégias e táti-
cas de intervenção (dimensão técnico-operativa),  comprometidas
com um determinado projeto profissional (dimensão ético-política).

De  acordo  com  Santos  e  Noronha  (2010),  os  instrumentos  e  técnicas  da
intervenção profissional são um dos elementos constitutivos da dimensão técnico-
operativa do Serviço Social, que se vincula às demais (teórico-metodológica e ético-
política) através de uma relação de unidade na diversidade. Ao analisar a dimensão
técnico-operativa do Serviço Social, Sarmento (2017, p. 117 -118) afirma que: 

Técnica é um reconhecimento empírico,  elaborado, desenvolvido
pela  capacidade  humana  como  prolongamento  de  sua
racionalidade para realizar coisas. [...] Entendendo a técnica como
criação,  enquanto  desdobramento  da  racionalidade,  verifico  que
neste processo de trabalho humano a consciência tem participação
ativa,  uma vez  que  elabora  finalidades  e  produz  conhecimentos
orientando as ações e se constituindo nelas. 

Ao compreender as diferentes estratégias construídas pela/o assistente social
no  cotidiano  profissional  se  reconhece  que  os  instrumentos  e  técnicas  é  que
permitem a “operacionalização das propostas de ação conscientemente definidas”
(Sarmento, 2017, p. 118). Para o autor: 

7 De acordo  com Santos  (2013,  p.  25)  “(…)  a  intervenção profissional  do  assistente  social  é  constitutiva  de
diferentes dimensões,  dentre  elas,  as  dimensões teórico-metodológica,  ético-política e  técnico-operativa;  (…)
essas dimensões constituem uma relação de unidade na diversidade; (…) a dimensão técnico-operativa do Serviço
Social expressa as demais dimensões;  (…) os instrumentos e técnicas são um dos elementos constitutivos da
dimensão técnico operativa.”

98



É  neste  complexo  conjunto  de  relações  que  os  instrumentos  se
constituem e se apresentam como potencializadores das intencio-
nalidades  teórico-políticas  do  profissional  para  a  efetivação  da
ação, e as técnicas se constituem nas maneiras através das quais
ele conduz suas ações ou objetiva suas intencionalidades (Sarmen-
to, 2017, p. 118).

Assim,  considerar  a  dimensão  técnico-operativa  é  compreender  a
intencionalidade, a intervenção na realidade e, sobretudo, os resultados alcançados.
Portanto,  os  instrumentais  não  são  meros  modelos,  documentos,  manuais  que
operacionalizam o trabalho da/o Assistente Social, são elementos que constituem o
modo de ser da profissão, sendo assim “mediações através das quais o assistente
social objetiva seus projetos, ou seja, ‘lança mão’ destes para a efetivação da ação”
(Sarmento, 2017, p. 118).

Como forma de contribuir com essas reflexões, para efeito deste capítulo, foi
realizado um levantamento, no período de 2013 a 2019, para identificar o número de
trabalhos  de  conclusão  (mestrado  e  doutorado),  estudos  estes  defendidos  nos
programas  de  pós-graduação  em  Serviço  Social8,  sendo  encontrado  um  total  de
3.738.  Após,  foi  levantada  a  incidência  do  estudo  sobre  a  Dimensão  Técnico
Operativa,  neste  mesmo  período,  no  Catálogo  de  Teses  e  Dissertações  da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES9, na produção
discente  dos  Programas  de  Pós-Graduação  da  Área  de  Serviço  Social10,  o
levantamento identificou que em apenas 19 trabalhos o termo de busca “Dimensão
técnico-operativa” aparece como resultado, o equivalente a 0,5%, o que é bastante
residual na totalidade dos trabalhos de conclusão dos PPGs da área. 

Também foi realizado um levantamento no Portal de Periódicos da Capes11

utilizando-se o recurso de pesquisa simples, sem recorte temporal, com seleção de
periódicos  revisados  por  pares,  em língua portuguesa.  Foi  encontrado  apenas 01
(um)  artigo  em  cujo  título  encontra-se  o  termo  de  busca  “dimensão  técnico-
operativa”12. Neste sentido, Sarmento (2017, p. 109-110) destaca:

Também  é  interessante  destacar,  neste  introito,  o  constante
“apelo”  por  “respostas”  acerca  dessa  dimensão interventiva  por
parte  de  estudantes  de  graduação,  pós-graduação  e  de
profissionais  que  estão  atuando  na  área  do  Serviço  Social.  Isso
sinaliza que ainda é uma discussão teórica e prática em aberto, rica
de  possibilidades,  dicotomias  e  contradições,  mas  que  precisa

8 Plataforma Sucupira  (https://sucupira.capes.gov.br/sucupira)  Relatórios  dos PPG’s  em Serviço Social  (2013 a
2019).
9 Catálogo de Teses e Dissertações da Capes. Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br. Acesso em 20
out.  2020. Termo de busca: Dimensão técnico-operativa. Critérios de inclusão: área de Serviço Social; período:
2013 a 2019. 
10 Atualmente existem 36 PPGs na área de Serviço Social, aprovados (e em funcionamento) na Capes.
11 https://www.periodicos.capes.gov.br/. Levantamento realizado em 21 out. 2020.
12 A saber, Mioto e Lima (2009). Vale registrar que em pesquisa livre no google foi encontrado o texto: TRINDADE,
R. L. P. Desvendando as determinações sócio históricas do instrumental técnico-operativo do Serviço Social na
articulação entre demandas sociais e projetos profissionais. Temporalis, Rio de Janeiro, v. 1, n.4, p. 21-42, 2001.
Brasília: ABEPSS.
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receber um tratamento investigativo e produtivo para que não seja
desqualificada por princípio. 

Nos  levantamentos  antes  aludidos,  não  foi  possível  identificar  nenhum
trabalho  que  tenha  tratado  do  tema da  dimensão  técnico-operativa  do  trabalho
profissional na área da habitação. Na seção seguinte, apresentaremos uma síntese
dos principais instrumentos utilizados no exercício profissional da/o assistente social
na política urbana e habitacional. 

Adapte,  use  e  reutilize:  Principais  instrumentos  utilizados  na
intervenção profissional na política urbana e habitacional

Nesta seção, apresentamos uma síntese das principais requisições e respostas
profissionais do Serviço Social em diferentes momentos históricos, de acordo com o
contexto  da  política  urbana/habitacional  brasileira,  destacando  os  principais
instrumentos utilizados no fazer profissional.

Quadro  1 –  Requisições,  respostas  e  principais  instrumentos  utilizados  no  fazer
profissional  do  Assistente  Social  na  política  urbana  e  habitacional  em  diferentes
conjunturas históricas no Brasil

Período
Histórico

Contexto da
política

Principais
requisições

Respostas
profissionais

Principais
instrumentos
utilizados no

fazer
profissional

Regime  militar
(Décadas:  1960
a 1980).

Sistema  Financeiro
de Habitação / Ban-
co  Nacional  de  Ha-
bitação/  Companhi-
as  de  Habitação
(COHABs).

-1964:  No  contexto
da  construção  dos
conjuntos habitacio-
nais:
a)  Seleção  de  de-
manda (futuros mo-
radores)  dos  em-
preendimentos  ha-
bitacionais; 
b)  Controle  de  ina-
dimplência; 
c) Promoção da par-
ticipação  dos  mu-
tuários  /  direitos  e
deveres  dos  cida-
dãos. 
- 1970: No contexto
urbanização de fave-
las, auto construção,
regularização  de  lo-
tes:
a) Apresentação dos
projetos  aos  mora-
dores especialmente

Estratégias  de
atendimentos
para  a  seleção
da demanda.

Entrevista
Atendimento 
Reunião
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as remoções);
b)  Discussão  sobre
equipamentos  co-
munitários (água es-
goto  e  coleta  de
lixo);
c)  Projetos  de gera-
ção  de  trabalho  e
renda.  (Paz,  et  al).
2018).

Abertura  demo-
crática (Finais da
década de 1980,
1990 e início da
década 2000).

Experiências de ges-
tão  democrática  da
cidade.
Constituição Federal
de  1988  (Artigos
182 e 183)
Planos Diretores ur-
banos. 
Contexto  do  movi-
mento  de  Reforma
Urbana.

- Elaboração de pro-
jetos Técnico sociais
tomando como eixo
a organização comu-
nitária  de  base  de-
mocrática;
-  Assessoria a movi-
mentos sociais.

-  Estímulo  à
participação
dos  moradores
nas etapas dos
projetos  urba-
nos/habitacio-
nal;
-  Intervenção
profissional
que  valoriza  a
intersetoriali-
dade  da  políti-
ca;
-  Estímulo  à
formação  de
novas  lideran-
ças  comunitá-
rias.
-  Construção
de  painéis  ex-
plicativos  com
informações
sobre o projeto
com livre aces-
so aos morado-
res. 
-  Formulação
de cartilhas  in-
formativas  so-
bre  o  anda-
mento da obra
física;
-  Contribuição
na  elaboração
de documentos
para  que  as  li-
deranças  rei-
vindiquem  os
equipamentos
não  construí-
dos  e/ou  ou-
tras  demandas
cotidianas  ao
poder  público

-  Reuniões  por
rua
-  Reuniões  por
quadras
-Reuniões  entre
os  profissionais
de  diferentes
áreas  (Serviço
Social,  Arquite-
tura  e  urbanis-
mo e Engenharia
Civil) 
-  Informação
através  de  ma-
teriais  diversos,
tais  como  carti-
lhas, oficinas.
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(Perdigão;  San-
tana, 2018).

Período  após
Constituição,
que  coexiste
com o  início  da
implementação
do  Neoliberalis-
mo  no  Brasil
(Década 1990).

Programa 
Habitar  Brasil/BID/
HBB
- Pro-Moradia
-  Programa  de  Ar-
rendamento  Resi-
dencial /PAR.

A  partir  de  1999,  o
Trabalho  Social  é
uma  exigência  no
contexto  do Progra-
ma HBB
-  Projeto  social  de-
veria  ser  articulado
ao projeto físico.
-  Trabalho  Social
como  um  conjunto
de  ações  para  pro-
mover a mobilização
e organização comu-
nitária; educação sa-
nitária  e  ambiental;
capacitação para ge-
ração de trabalho e
renda;
-  Assinatura  de  ter-
mo de adesão de fa-
mílias;
- Diagnóstico Social
-  Plano de Reassen-
tamento das famílias
discutido  e  aprova-
do com os morado-
res;
-  Cadastro  de  famí-
lias  (Paz,  et.  al,
2018).
-Atuação  nas  estra-
tégias do orçamento
participativo  experi-
mentado pelo muni-
cípio de Belém/Pa.  
-Criação  de  estraté-
gias para a participa-
ção ampliada da po-
pulação  no  âmbito
das  políticas  públi-
cas.

- Trabalho pro-
fissional  do as-
sistente  social
articulado  ao
trabalho de ou-
tros  profissio-
nais  como  en-
genheiros e ar-
quitetos  e  ur-
banistas  (inter-
disciplinarida-
de);
- Trabalho Soci-
al na habitação
articulado  a
outras políticas
como  sanea-
mento ambien-
tal,  assistência
social,  educa-
ção
(Intersetoriali-
dade  na  políti-
ca);
-   Participação
social  no  pro-
cesso de plane-
amento das ati-
vidades,  envol-
vendo morado-
res para levan-
tamento  dos
dados da área;
mapeamento
de  lideranças
comunitárias
etc.; 
-  Formação  de
um  conselho
de controle so-
cial (de caráter
consultivo);
-  Organização
de  comissões
de obras e ser-
viços;
-  Solicitação
dos  moradores
para assinatura
do  Termo  de
Adesão ao pro-
jeto, discutindo

-  Visitas  domici-
liares;
-  Oficinas  de
consultas  por
ruas e quadras;
-  Realização  de
rua de lazer;
-  Mutirões  de
limpeza;
Reuniões  com
moradores;
-  Realização  de
assembleias;
-  Estímulo  para
funcionamento
dos  conselhos
de  moradores  e
das  comissões
de obras e servi-
ços;
-  Informações
técnicas do pro-
jeto  disponíveis
para os morado-
res  (Santana,
2013).
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o  termo  com
os moradores e
fomentando  a
participação
social.  (Santa-
na, 2013)

Neoliberalismo
Década
2000/2010).

Ministério das Cida-
des/Conselho  das
Cidades/Política Na-
cional de Habitação
Sistema Nacional de
Habitação  de  Inte-
resse Social/ SNHIS
Fundo  Nacional  de
Habitação  de  Inte-
resse Social/ 
FNHIS
Planos Locais de Ha-
bitação de Interesse
Social/PLHIS
Programa  Minha
Casa  Minha  Vida/
PMCMV
Programa de Acele-
ração de Crescimen-
to/
PAC.

Instrução Normativa
n. 08/2009 (Ministé-
rio  das  Cidades).
Trabalho Social: con-
junto  de  ações  que
visam  promover  a
autonomia, o prota-
gonismo  social  e  o
desenvolvimento  da
população,  median-
te atividades de mo-
bilização e organiza-
ção  comunitária,
educação sanitária e
ambiental e geração
de trabalho e renda.
(Brasil, 2009)
Portaria  n.  21  (de
22/01.2014):  Define
o Manual de Instru-
ções do Trabalho So-
cial  dos  Programas
do Ministério das Ci-
dades.  Trabalho  So-
cial: conjunto de es-
tratégias,  processos
e ações por meio de
estudos diagnósticos
integrados e partici-
pativos do território,
visando  o  exercício
da participação e in-
serção social das fa-
mílias, articuladas às
demais  políticas,
que se voltem à me-
lhoria  da  qualidade
de vida,  a  sustenta-
bilidade  dos  bens,
equipamentos e ser-
viços  implantados.
(Brasil, 2014)
-  Controle  da  de-
manda 
- Assessoria a Movi-
mentos Sociais
- Adequar às famílias
a  nova  condição  de

Reuniões  com
as famílias para
informações
sobre  projetos
urbanísticos; 
Apoio à forma-
ção de lideran-
ças  comunitá-
rias;
Atividades  de
capacitação
profissional
para  geração
de  renda,  bem
como  relacio-
nada  a  educa-
ção ambiental. 
Atendimento
das famílias be-
neficiadas e/ou
impactadas
com as obras. 

Reuniões
Plantão social 
Triagem  de  de-
mandas 
Encaminhamen-
to  às  redes  de
atendimento so-
cioassistencial  e
das  demais  po-
líticas públicas e
órgãos de garan-
tia  e  defesa  de
direitos.  
Diagnóstico  (Le-
vantamento  de
demandas)
Entrevista
Visita domiciliar 
Observação  da
situação  socioe-
conômica das fa-
mílias)
Cadastramento
socioeconômico 
Materiais  socio-
educativos 
Relatórios  (San-
tana, 2020b).
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moradia, promoven-
do  o  enquadramen-
to do sujeito nas re-
lações  presente  na-
quele território. (Paz
et al. 2018).

Ultra  neolibera-
lismo (2016 - ).

Portaria  Nº  464,  de
25 de julho de 2018.
Dispõe sobre Traba-
lho  Social  nos  Pro-
gramas  e  Ações  do
Ministério  das  Cida-
des-  PAC/PMCMV.
Eixos  de  orientação
do Trabalho Social:
a)  Mobilização,  or-
ganização  e  fortale-
cimento  social:  b)
Acompanhamento  e
gestão  social  da  in-
tervenção; c) Educa-
ção ambiental e pa-
trimonial;  d)  Desen-
volvimento  socioe-
conômico  (Brasil,
2018, p. 04)
Acompanhar  a  im-
plantação da gestão
condominial quando
for o caso; 
Encaminhamento
para  as  demais  po-
líticas públicas;
Identificação das de-
mandas  imediatas
dos beneficiários;
Identificação  da
rede de serviços  do
entorno  do  em-
preendimento. 

No eixo Mobili-
zação,  organi-
zação e fortale-
cimento social;
- Palestras para
socialização  de
informações
sobre o Progra-
ma a ser imple-
mentado
(Exemplo  de
conteúdo:  cri-
térios de parti-
cipação  e  con-
dições  contra-
tuais,  entrega
de  imóveis,
oferta  e  locali-
zação de servi-
ços públicos da
área; acesso às
tarifas sociais.
-  Palestras  so-
bre direitos so-
ciais  e  orienta-
ção  para  cria-
ção de associa-
ção  de  mora-
dores,  incluin-
do  elaboração
do Estatuto So-
cial das entida-
des dos benefi-
ciários.
-  Apoio  à  Co-
missão  de
Acompanha-
mento  de
Obras
-Apoio  à  for-
mação de lide-
ranças comuni-
tárias;
-Atividades  de
capacitação
profissional
para  geração
de renda

Reuniões,  como
as  realizadas
com  as  famílias
para  informa-
ções  sobre  pro-
jetos  urbanísti-
cos; 
Plantão social 
Triagem  de  de-
mandas Encami-
nhamento às re-
des  de  atendi-
mento  socioas-
sistencial, 
Diagnóstico  (Le-
vantamento  de
demandas)
Entrevista
Visita domiciliar 
Observação  da
situação  socioe-
conômica das fa-
mílias)
Cadastramento
socioeconômico 
Informações aos
moradores.
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No eixo:  Acom-
panhamento  e
Gestão  Social
da Intervenção:
-  Organização
de sorteios das
unidades  habi-
tacionais;
- Palestras para
a  conscientiza-
ção  acerca  da
preservação  e
manutenção
do  condomí-
nio;
-  Vistoria  das
moradias;
-  Contribuição
para  inserção
de  crianças  e
adolescentes
na rede de en-
sino;
-  Orientações
aos  moradores
para  acesso
aos  benefícios
sociais  (articu-
lação  com  a
Política  de  as-
sistência social)
como  a  tarifa
social  de  ener-
gia  elétrica
para  famílias
inseridas  no
CAD/Único,  do
governo  fede-
ral;
No eixo: Educa-
ção  ambiental
e patrimonial
-  Formação  de
comitê  ambi-
ental;
-  Capacitação
dos  beneficiá-
rios  (oficinas
de  jardinagem,
arborização  do
condomínio
e/ou  área  alvo
da  interven-
ção);
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- Palestras com
a  temática  de
meio  ambien-
te.
No Eixo: Desen-
volvimento  so-
cioeconômico:
- Cursos de for-
mação  e  capa-
citação  profis-
sional  (Exem-
plo:  cursos  de
marcenaria, ca-
beleireiro,  es-
critório  etc.)
(Santos, 2020).

Não é objetivo desse texto aprofundar o significado sócio-histórico do traba-
lho da/o assistente social no Brasil, mas é possível identificar que em diferentes con-
junturas históricas, a/o assistente social é requisitado - pela via das políticas urbanas
e/ou habitacionais - a compor equipes técnicas para acompanhar a produção habita-
cional (obras físicas de construção de unidades habitacionais) e/ou urbanização de
favelas/assentamentos precários, tendo em vista a necessidade do Estado em con-
trolar a vida social dos moradores. 

O Quadro 1, ainda que apresente sumariamente as requisições profissionais
em diferentes conjunturas políticas, revela que em aproximadamente seis décadas, a
grande maioria das requisições ao trabalho da/o assistente social esteve voltada ao
acompanhamento da vida dos moradores com uma perspectiva de adequação ao
novo espaço residencial,  com práticas higienizadoras  e controladoras,  mediante o
recurso  da  participação  instrumental13 (Santana, 2011).  Pode-se  considerar  que
houve  uma inflexão qualitativa  nesse  formato  de  requisição  –  ainda que  frágil  e
limitada  em  sua  potencialidade  real  pela  própria  condição  da  política  social  no
capitalismo – no período após a Constituição de 1988, que abriu a possibilidade de
alguns ganhos no interior da política urbana na década de 1990 e início do século XXI,
onde foram incluídas nas demandas da política, intervenções urbanas, baseadas na
participação democrática.

Percebe-se  que  as  requisições  às/aos  profissionais  são  para  a  execução  e
formulação de projetos sociais no âmbito da política urbana/habitacional, o que se
exige  qualificação  e  reconhecimento  amplo  do  campo  das  diferentes  políticas
públicas,  tendo em vista  a  necessidade de articulação,  pois  a  moradia  envolve  o
acesso não apenas a casa, mas a uma série de serviços públicos que transversalizam
13 Em estudo sobre as orientações de participação social em projetos urbanísticos financiados pelo BID, Santana
(2013,  p.  110,  grifos  no  original)  afirma que:  “A participação tem,  assim, um caráter  consultivo,  não sendo,
portanto, deliberativa. [...] a participação, nesta perspectiva, facilita a legitimidade dos programas e projetos por
ele  financiados,  os  quais  têm  [...] um  enfoque  setorizado  e  focalizado.  Na  mesma  direção,  esse  tipo  de
participação garante o aceite da política, posto que desenvolve o sentimento de pertença das pessoas atendidas
por determinado projeto; ao mesmo tempo em que garante que essas mesmas pessoas acompanhem/fiscalizem
as atividades do poder público, com vistas alcançar a eficiência, a eficácia e a sustentabilidade dos projetos (…)”. 
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o direito  à  moradia  tais  como  saúde,  saneamento,  educação,  segurança  pública,
emprego e renda etc.

As  respostas  profissionais  das  equipes  técnicas,  onde  se  incluem  as/os
assistentes  sociais,  estão  mergulhadas  no  conjunto  das  mediações  contraditórias
constitutivas das políticas urbanas e habitacionais, das desigualdades do acesso da
classe trabalhadora à moradia adequada,  da lógica mercantil do espaço urbano e
inúmeras carências existentes nos territórios populares. Por sua vez, as respostas
profissionais também estão carregadas de contradições – especialmente quando a/o
profissional se orienta pelo denominado projeto ético-político do Serviço Social, visto
que na relação entre as demandas de controle da vida social das/os moradoras/es
também são desenvolvidas possibilidade de experiências de trabalho que incentivam
a participação de base democrática. 

Assim, na seção seguinte, vamos apresentar algumas possibilidades de como
o fazer  profissional  da/o  assistente  social  na  política  urbana e  habitacional  pode
incorporar  alguns  instrumentais  apresentados  no Quadro 1,  como potencialidade
para contribuir na participação dos sujeitos nos diferentes territórios onde se insere
a política. 

Reescrevendo a palavra (e o mundo):  aprendizados para a formação
profissional

Que aprendizados  do  exercício  profissional  na  área  urbana  e  habitacional
podem contribuir  com a  formação  profissional  em  Serviço  Social,  destacando  os
instrumentais técnico operativos (constituintes da dimensão técnico-operativa) que,
além de responder com competência teórico e técnica às requisições institucionais e
profissionais,  potencialize  a  participação  dos  moradores,  estes  que  são  sujeitos
essenciais para as reivindicações políticas pelo direito à moradia e à cidade?

Antes de tudo é importante ratificar que a dimensão técnico-operativa não
pode  ser  dissociada  das  dimensões  teórico-metodológicas  e  ético-políticas  na
formação profissional, isto é, embora essa dimensão (técnico-operativa) tenha sua
singularidade,  ela  não  pode  ser  autonomizada  das  demais  dimensões,  para  não
cairmos no risco das práticas mágicas e conservadoras no trabalho profissional que
valorizam, sobremaneira, a prática sem a teoria14. Santos (2010, p. 08) afirma que a
discussão dos instrumentos e técnicas requer que se façam as perguntas sobre “o
que fazer?”, o “para que fazer?”, o “por que fazer?”, e também “como fazer?”.

 A  base  da  proposta  deve  levar  sempre  em  conta  a  radical  defesa  dos
interesses  da  classe  trabalhadora,  com  atenção  a  todas  as  manifestações  de
dominação e de desrespeito às pessoas (crianças e adolescentes, mulheres, pretos e
pretas,  LGBTQIA+,  idosos,  indígenas,  quilombolas,  migrantes)  que  são  mais

14Guerra  (2010)  chama  a  atenção  para  persistência  no  trabalho  profissional  do  pensamento  conservador
materializado na  presença  do idealismo e  do positivismo formal  abstrato.  No cotidiano  profissional,  dada  a
necessidade de respostas às situações concretas, muitas vezes os Assistentes Sociais acreditam que é possível
prescindir dos elementos teóricos e ético-políticos. “Há aí uma ilusão metafísica de que basta a intencionalidade
para se transformar uma realidade, uma identificação entre representação e teoria (conceito), entre desejo e
possibilidade, do que resulta uma confusão de que é o pensamento que engendra a realidade (e não o contrário),
inclusive na convicção de que na prática a teoria é outra ou simplesmente não existe” (p. 48).
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segregadas em sociedades de classe e, especialmente, na sociedade brasileira. Como
relacionar esse princípio ao trabalho profissional na área da habitação e por quais
instrumentos  é  possível  desenvolver  essas  atividades como forma de estimular  a
participação social e a defesa de direitos? 

● Nos plantões (atendimentos) sociais, visitas e processos de observação
=>  Elaborar  instrumentais  de  registro  de  atendimento  que  condensem

informações específicas sobre a população atendida, considerando a particularidade
familiar,  socioterriorial,  socioeconômica,  cultural,  e  as  vulnerabilidades  e
potencialidades presentes naquele contexto;

=> Importante ficar atento à ocorrência de violação aos direitos humanos e
estudar as pautas dos movimentos sociais (mulheres, negros, LGBTQIA+, indígenas,
quilombolas, migrantes) e se aproprie das legislações existentes no país.

=> Na página do CFESS, há vários documentos que orientam sobre o exercício
profissional (CFESS/ Manifesta, cartilhas etc.) - (http://www.cfess.org.br/).

● Com os dados obtidos no formulário de levantamento de demandas, onde se
registra  a  situação  das  famílias  para  elaboração  do  cadastramento
socioeconômico
=> Importante ter domínio das Instruções Normativas do Governo Federal,

Estadual e municipal, conforme o caso;
=>  Conhecer  os  protocolos  técnicos  e  administrativos  da  instituição,  e

principalmente a rede de atendimento socioassistencial, organizações da Sociedade
Civil,  e  demais  políticas  públicas  e  órgãos  de  defesa  e  garantia  de  direitos  para
facilitar  a  orientação  e  encaminhamento  das  demandas  das  famílias  (educação,
saúde, previdência e assistência social, dentre outras);

=> Desenvolver ações de cunho socioeducativo para a viabilização de acesso a
informação e, sobretudo ao reconhecimento desses indivíduos e famílias enquanto
cidadãs e cidadãos

No exercício profissional na área habitacional, a/o assistente social entra em
contato com um número expressivo de pessoas, podendo assim contribuir com a
organização  comunitária  de  base  democrática. Assim,  torna-se  importante  a
construção de estratégias  que,  no processo de execução das  atividades definidas
pelas  instruções  normativas,  incluam  conteúdos  sobre  direitos  sociais,  as
contradições  socioeconômicas  da  sociedade  e  direitos  humanos.   Por  isso  é
importante o domínio teórico-metodológico e ético-político orientado pelo projeto
profissional do Serviço Social.

● Na  coordenação  das  reuniões  com  as  famílias  onde  se  repassam  as
informações sobre os projetos urbanísticos e para acompanhamento social
=> Os materiais/panfletos/cartazes podem ser utilizados como convites aos

moradores;
=> Nas reuniões, as atividades grupais facilitam a participação e as discussões;
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=>  Recursos  audiovisuais  (pequenos  vídeos),  materiais  escritos  (como
cartilhas)  acerca  do  conteúdo  da  reunião,  contribuem  para  o  interesse  das/os
moradoras/es sobre o assunto tratado;

=>  A  linguagem  das/os  técnicos  (assistentes  sociais,  engenheiros  civis  e
arquitetos e urbanistas) devem ser acessíveis as/os moradoras/es;

=> No momento de apresentação sobre os equipamentos urbanos previstos
para o/a conjunto/residencial/obra, importante incluir pautas sobre direitos sociais e
cidadania;

=> Painéis explicativos (fixos nas paredes) com informações sobre o projeto
com livre acesso as/os moradoras/es são importantes no processo de participação.

● Nas  atividades  relativas  à  organização  comunitária,  educação  ambiental  e
geração de renda
=>  Importante  o  incentivo  a  formação  de  lideranças  comunitárias  e  a

identificação  de  organizações  comunitárias  já  existentes  no  território  onde  se
desenvolve  o  projeto  para  contribuir  com  a  organização  comunitária  (exemplo:
cursinhos populares, movimentos sociais);

=>  Elaboração  ou  utilização  de  materiais  socioeducativos  (já  produzidos)
sobre  direitos  sociais,  nível  de  desemprego  no  país,  reformas  (previdência,
trabalhista),  experiências  concretas  dos  movimentos  de  resistência  no  país
(mulheres,  moradia,  agroecologia,  etc.),  democracia  e  projetos  alternativos  de
sociedade;

=> Vale a leitura do documento do CFESS: Atuação de assistentes sociais na
Política  Urbana:  subsídios  para  reflexão.  Brasília  (DF),  2016.
(http://www.cfess.org.br/arquivos/CFESS-SubsidiosPoliticaUrbana-Site.pdf).

Pode-se afirmar que no exercício profissional na área urbana, a/o assistente
social  realiza  diversas  atividades,  mediante  as  quais  é  possível  construir
metodologias participativas; articular as políticas de forma intersetorial, sobretudo
na construção de estratégias para acesso às políticas públicas; contribuir com acesso
à moradia pela seleção dos beneficiários e com o acesso aos serviços urbanos em
projetos urbanísticos; elaboração de diagnósticos socioeconômico e socioterritoriais;
identificação  das  demandas  imediatas  dos  indivíduos  e  famílias;  assim  como
identificação dos equipamentos públicos de uso coletivo e os que estão faltando na
área de intervenção urbanística.

Percebe-se a potencialidade no que concerne aos processos de participação
social,  podendo ser  desenvolvido oficinas,  reuniões com a temática da defesa da
democracia e dos direitos sociais, dar ênfase ao protagonismo individual e coletivo.
Os instrumentais são importantes ferramentas para a garantia de direitos, tais como
a visita domiciliar e institucional, estudo de caso, reuniões planejadas. Outro campo
de  extrema  relevância  é  realizar  o  planejamento  junto  aos  beneficiários  e/ou
impactados  por  determinada  política  urbana/habitacional,  viabilizando  além  do
acesso  à  informação,  a  participação  em  todos  os  processos  que  envolvem  a
intervenção. Ressalta-se a importância do registro, sistematização das informações
do  cotidiano  profissional,  estabelecer  estratégias  que  permitam  a  elaboração  de
relatórios  de  implementação  e  avaliação  do  impacto  das  ações  na  vida  das/os
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trabalhadoras/es  e,  sobretudo,  socializar  junto  à  comunidade  os  resultados  do
trabalho. 

Paz (2008, p. 253) afirma que o trabalho social deve contribuir com o acesso à
cidade  e  aos  serviços  públicos,  bem  como  com  a  participação  social.  A  autora
apresenta cinco aspectos sistematizados em experiências desenvolvidas por equipes
de trabalho social, onde se inserem assistentes sociais: 

a. o conhecimento do território e da população; b. preparação e
capacitação  da  população;  c.  apropriação  dos  novos  espaços  e
moradia;  d.  fortalecimento de processos coletivos,  organização e
gestão da vida em condomínio; e e. consolidação da nova condição
de moradia. 

Diante da identificação das dificuldades da relação teoria e prática, parece
importante  a  construção  de  estratégias  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  com
vinculação orgânica com o trabalho da/o assistente social, apreendendo os entraves,
as possibilidades, as contradições que permeiam o cotidiano dessas/es profissionais,
que por sua vez possuem um lugar privilegiado, pois atuam no atendimento direto às
mais diversas demandas das/os trabalhadoras/es. 

Ao analisar os diferentes períodos históricos da inserção do Assistente Social
nesse espaço sócio ocupacional, verifica-se a ocorrência de determinadas técnicas e
instrumentos, tais como reuniões, entrevistas, seleção de demanda, plantões sociais,
socialização de informação,  assim pergunta-se o que mudou,  se os instrumentais
continuam os mesmos? Retoma-se a citação de Santos (2010, p, 08) na qual afirma
que é necessário que se façam as perguntas sobre “o que fazer”, o “para que fazer”,
o  “por  que  fazer”,  e  “como  fazer?  Entende-se  que  se  transformou  o  significado
dessas  técnicas e instrumentos,  a intencionalidade,  pois  o  projeto profissional  do
Serviço Social avança para a interpretação da realidade com vistas a transformá-la, a
partir dos insumos da teoria social marxiana. 

Importante  neste  contexto  considerar  a  dimensão  sociocultural,  as
particularidades dos indivíduos e famílias, por isso os instrumentos e técnicas não
podem  ser  consideradas  como  receitas  para  o  “fazer”  profissional.  Em  uma
sociedade  fundada  na  desigualdade  social,  racial  e  de  gênero  é  necessário  um
profissional criativo, qualificado, crítico e revolucionário para contribuir com as lutas
políticas da sociedade na construção de outra sociabilidade, além do capital.  
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O DOCUMENTÁRIO POPULAR COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO-
PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL*

Leile Silvia Candido Teixeira 
Raquel Santos Sant’Ana 

Introdução 
 
Esse texto apresenta a metodologia de produção de documentário popular

desenvolvida  no  âmbito  da  extensão  universitária  em  Serviço  Social,
especificamente, no Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão Questão Agrária em
Debate (Qade) da Escola de Serviço Social da (UFRJ) e no Núcleo Agrário Terra e Raíz
(Natra) da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Franca, campus da UNESP. 

Como  instrumento  didático-pedagógico,  a  produção  do  documentário
popular  torna-se uma atividade que articula ensino,  pesquisa e extensão de uma
forma única,  desde a escolha do tema,  a aprendizagem de elementos da técnica
fílmica, a pesquisa e o estudo sistemático sobre o tema que se quer documentar. 

Nessa experiência que relataremos, o trabalho de extensão se solidifica por
meio do aprofundamento da relação dos sujeitos envolvidos com a história que se
quer registrar,  permitindo aos/às estudantes um mergulho profundo na formação
social, econômica e política brasileira. O documentário cumpre também a finalidade
de fazer um registro histórico que, dificilmente, seria feito de outra forma, visto que
os processos sociais não são registrados na historiografia oficial. 

No  trabalho  que  desenvolvemos  há  uma dimensão  fundamental,  que  é  a
educação popular e, com isto, a própria definição de extensão, com seu conteúdo
semântico, é revisitada criticamente. Transmuta-se o seu significado de estender algo
a alguém que está fora: a extensão universitária como forma de levar para os que
não acessam a universidade o conteúdo criado por ela, ganhando uma dimensão de
comunicação popular (Freire, 1983). 

Nesta perspectiva, a universidade sai de seus muros reais e simbólicos e vai
aprender  com  a  história  do  povo  brasileiro,  vai  se  comunicar,  falar  e  ouvir,
experimentar, compreender e, por fim, apreender o conhecimento que está contido
na vida cotidiana de trabalhadores/as e camponeses/as (Heller, 2004).  

E, assim, a extensão se constrói como um processo educativo-comunicativo
que  retroalimenta  a  formação  universitária,  proporcionando  uma  apreensão  da
formação sócio-histórica nacional  e da conjuntura da luta de classes. Logo,  forma
sujeitos  que conhecem os  dilemas e conflitos  das  classes  trabalhadoras  e,  assim,
alcançam condições teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas para
pensar e atuar, refletindo e propondo transformações efetivas na sociedade. 

Essa  metodologia  foi  desenvolvida  no  âmbito  de  projeto  de  extensão  da
Escola  de  Serviço  Social  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ),  e
aprofundada junto a um Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências
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Humanas e Sociais de Franca,  campus da Unesp. Portanto trata-se de um trabalho
desenvolvido no âmbito da extensão universitária em Serviço Social, com ênfase na
Questão Agrária, Alimentar e Camponesa. 

O primeiro documentário realizado pelo projeto teve como título: Inventamos
ou erramos: poder popular em Torres-Venezuela, e foi realizado em conjunto com o
Núcleo de Solidariedade Técnica (Soltec) da UFRJ. Esse documentário, fruto da tese
de doutorado de Felipe Addor (2016), teve um primeiro movimento de gravações
realizado  em  2011,  quando  da  coleta  de  dados  para  o  estudo  em  questão.
Posteriormente,  um  segundo  momento  de  entrevistas  e  atualização  das
informações,  em  2015,  com  a  participação  de  estudantes  vinculados  a  ambos
projetos  envolvidos.  A  edição  foi  realizada  entre  2016  e  2017.  Em  2017,  o
documentário foi apresentado na Venezuela para as pessoas envolvidas no processo
e finalizado em 2018.

A esse processo somou-se a experiência de desenvolvimento do documentá-
rio Abpess – 70 anos, realizado a pedido da Associação Brasileira de Ensino e Pesqui-
sa em Serviço Social (Abepss). Esse documentário comemorativo dos 70 anos da enti-
dade foi realizado pela comissão de trabalho do projeto TV Abepss. As gravações e a
edição ocorreram nos 3 meses finais do ano de 2016. Nesse período, parte do traba-
lho foi realizado em Franca/SP, já que a sede da Gestão da Abepss estava na Unesp/
Franca. 

Foi  nesse  período  que  iniciamos  o  diálogo  para  a  construção  de  um
documentário sobre a vida do Seu Pedro Sebastião Rocha, do assentamento “17 de
Abril”, em Restinga, município próximo à Franca, no interior do estado de São Paulo.
O Natra desenvolve um trabalho em assentamentos e acampamentos coordenados
pelo Movimento de Trabalhadores Sem-Terra (MST) da região desde 1999. Nestes
anos  de  trabalho  consecutivos,  vários  registros  da  luta  e  do  trabalho  do
assentamento já haviam sido realizados pelo grupo,  mas sempre voltados para o
público acadêmico em forma de artigos, capítulos de livros e trabalhos de conclusão
de  curso.  O  grupo  sentia  a  necessidade  e  o  desejo  de  registrar  –  com  um
documentário de cunho popular – a trajetória de algumas lideranças, dentre elas, e
especialmente, a de Seu Pedro, pois ela expressa a luta do povo brasileiro. Por outro
lado, ele carrega em si uma capacidade única de narrar histórias. 

Foi no período de construção do documentário sobre a vida de Seu Pedro, em
conjunto com as duas extensões universitárias, que amadurecemos a metodologia de
realização de documentário que apresentamos nesse texto. 

Vem! Entre na experiência de documentário popular,  deixe-se tomar pelos
seus dilemas, encante-se com as suas riquezas, inspire-se nas suas resistências!

De que território estamos falando? 

O documentário Pedro Rocha-Xapuri: a luta não para foi, portanto, proposto
em 2016. O desejo de realizar o trabalho foi sendo acalentado pelos dois grupos, que
seguiram também articulando pesquisas e extensão. A primeira conversa com Seu
Pedro  para  consultá-lo  sobre  a  possibilidade  de  fazermos,  conjuntamente,  o
documentário  aconteceu  em  2018.  Ao  apresentarmos  a  ideia  de  registrar  suas
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memórias, Seu Pedro respondeu que era necessário registrar, pois a geração dele
havia lutado muito pelas conquistas que o povo brasileiro teve até 2016, e essas
conquistas estavam sendo perdidas muito rapidamente. Na ocasião, dizia seu Pedro,
as novas gerações terão uma tarefa árdua de conquistar, novamente, esses direitos.
Conhecer o processo de luta que a geração dele desenvolveu era imprescindível.
Com o aval  do seu Pedro e sua vontade de participar do projeto,  organizamos o
grupo de estudantes que faria parte do trabalho na UFRJ e na UNESP.

O trabalho começou com as oficinas de capacitação dos/das estudantes para
que eles/elas participassem de todo o processo:  elaboração de roteiro,  gravação,
captação de som, arquivamento e organização do material, edição e apresentação,
grupo de estudos e pesquisa.  Na proposta original,  as  gravações seriam feitas no
assentamento “17 de Abril”, em Restinga, e na Unesp de Franca, onde acontece o
Espaço Agroecológico. A formação dos/das estudantes seria realizada por meio de
oficinas e atividades práticas, além de grupo de estudos e pesquisa sobre os temas
necessários ao documentário.

O Espaço agroecológico é uma atividade de extensão universitária construída
pelo  Natra  e  que  envolve  a  proposição  de  rodas  de  conversa  sobre  temas
relacionados à questão agrária,  concomitantemente,  à  comercialização direta  dos
produtos da reforma agrária para a comunidade acadêmica e entorno. Nesse espaço,
seu Pedro realiza a venda de seus produtos. 

O assentamento “17 de Abril” foi uma ocupação realizada em conjunto pelo
Sindicato dos Sapateiros de Franca, pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e
pelo MST. Os trabalhadores ocuparam a terra na virada do ano de 1997 para 1998. O
terreno da Fazenda Boa Sorte era um horto florestal da Empresa Estatal Ferrovias
Paulistas S/A (Fepasa), do Estado de São Paulo, com 3.025 hectares de área. Nela se
plantava,  especialmente,  eucalipto.  Mas  a  terra  estava  abandonada  há  anos.  A
produção de eucaliptos servia para a construção dos batentes das antigas estradas
de ferro. Na área da fazenda,  havia uma estação de trem de ferro que servia ao
escoamento da produção; suas ruínas ainda podem ser vistas no local, assim como a
ponte de ferro e a antiga sede, atestando a deficiência do governo na gestão dos
recursos públicos. 

A ocupação foi alvo de um despejo policial.  Logo nos primeiros meses um
significativo aparato policial cercou a propriedade. Colocados à margem da Estrada, o
movimento  teve  apoio  do  prefeito  à  época  que  assistiu  aos  militantes.  Com  a
organização  e  pressão do movimento,  a  terra foi  desapropriada em 1999.  Pesou
nessa decisão o abandono e o mau uso do solo pelo Estado de São Paulo, o que
configurava que a fazenda não cumpria sua função social constitucional. 

Decidiu-se nomear o assentamento de “17 de Abril”,  que também é o dia
internacional  de luta camponesa em homenagem aos 21 mortos do massacre de
Eldorados  dos  Carajás1.  O  assentamento  “17  de  Abril”,  em  Restinga,  em  si,  já
justificaria  o  documentário.  É  perceptível  a  diferença  existente  entre  a  área  do
assentamento e o que está em volta. A terra na qual se encontram os assentados
está repleta de árvores, de plantios diversificados, de criações de animais. Enfim, a

1 Em 1996, em uma ação do Estado do Pará, a polícia matou 21 trabalhadores Sem-Terra. Sobre o massacre de
Eldorado dos Carajás ver Rocha (2019). 
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pluriatividade  desenvolvida  traz  uma  nova  paisagem  para  o  lugar.  Com  isto,
distingue-se  do  seu  entorno,  dominado  pelo  plantio  da  cana-de-açúcar.  No
assentamento,  há  ainda  uma  escola  rural,  um  posto  de  saúde,  uma  sede  de
cooperativa,  um  pequeno  estabelecimento  comercial,  um  centro  social  e  duas
igrejas;  neste território camponês reconstruído,  seguem vivendo 147 famílias que
retiram da terra seu sustento. 

Mas  a  trajetória  de  seu  Pedro  tem  outros  elementos  importantes  que
revelam e ilustram a formação sócio-histórica brasileira e as desigualdades de classe.
Seu Pedro é migrante cearense que, na década de 1970, mudou-se para São Paulo
com o sonho de chegar ao Acre e ali ter seu pedaço de terra, viver do seu trabalho
em conjunto com sua família.  Nesse período,  ele acreditava que o caminho mais
curto para chegar ao Acre era via São Paulo. Nesse percurso, trabalhou em diversos
lugares, inclusive na indústria metalúrgica, e chegou ao Acre, em 1977, no bojo da
organização do Sindicato dos Seringueiros  e Trabalhadores  Rurais  de  lá.  Foi  vice-
presidente do sindicato, em Xapuri-AC, e esteve vinculado, assiduamente, à luta pela
preservação do trabalho e da floresta ao lado de Chico Mendes e de outros nomes
fundamentais, como Raimundo Mendes (Grybowski, 1998; Rodrigues, 2009). De fato,
Seu  Pedro  deixa  Xapuri  e  vai  para  São  Paulo  logo  após  o  assassinato  de  Chico
Mendes, em 1988, pois corria risco de morte. Na década seguinte, chega à Franca-SP
e se envolve na luta pela terra. 

Contar a história da vida de seu Pedro é, na verdade, buscar a trajetória de
luta  do povo brasileiro,  por  sobrevivência,  por  acesso à  terra,  por  trabalho,  pela
preservação da floresta, por dignidade. Nesse caminho, as violências e o confronto
com o latifúndio são inevitáveis. Mas as conquistas também são reveladoras.

A proposta do trabalho documental foi registrar essas memórias: memórias
de  um  povo  de  luta,  memórias  da  bravura  do  povo  brasileiro,  memória  dos
companheiros  que  tombaram  pelo  caminho  e  que,  como  sementes,  seguem
germinando nos corações de todos que lutam por uma vida comum, coletiva, com
preservação da  natureza  e  sem discriminação de qualquer  ordem.  É,  também, o
registro da luta pelo trabalho: atualmente, Seu Pedro vive do seu pedaço de terra,
com sua família. Planta, colhe, comercializa seus produtos, cuida da natureza e segue
organizando a luta, já que, para ele, “a luta não para”.

Essa experiência de sair do livro, do texto acadêmico, da sala de aula, dos
muros  universitários  e  entrevistar  os  sujeitos  que  construíram a  história  do  país
proporciona  outro  nível  de  profundidade na formação universitária,  pois  permite
construir  sínteses  entre  teoria  e  prática imprescindíveis.  O  processo  de pensar  o
roteiro, gravar,  assistir e reassistir as gravações, discuti-las, editar, montar, pensar
trilha sonora, selecionar material de apoio, é um mergulho profundo no tema, que
proporciona um método eficiente para consolidar conhecimentos e perspectiva de
leitura crítica da realidade. 
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Para iluminar a reflexão

A elaboração do documentário tem como primeiro passo a pesquisa sobre os
temas relacionados ao seu conteúdo. Nesse aspecto, o documentário serve muito ao
ensino e à pesquisa acadêmica. No período de feitura do documentário Pedro Rocha-
Xapuri,  articulamos  um  grupo  de  estudos  com  os  estudantes  com  os  temas:
agroecologia, feminismo, campesinato, luta pela terra. Desse conjunto de estudos, o
que ficou muito  candente  foi  a  relevância  do trabalho feminino para  as  famílias
camponesas  e,  ao  mesmo  tempo,  sua  invisibilidade.  A  constatação  da  presença
contínua da projeção das lideranças masculinas e a dificuldade de compreensão do
trabalho feminino no campo orientaram, politicamente, a construção do roteiro que
buscou, a todo tempo, a influência e a presença das mulheres na vida de Seu Pedro,
especialmente  expressa  na  história  de  sua  esposa  Dona  Alberina,  que  fizemos
questão de entrevistar e destacar na narrativa da história. Sobre o estudo acerca do
feminismo  camponês  destacamos  os  livros  de  Siliprandi  (2015)  e  de  Neves  e
Medeiros (2013). 

Também ficou em evidência o campesinato como classe social e os elementos
explicativos da história da luta pela terra no Brasil, elementos que desmistificam o
lugar da passividade do povo brasileiro, eixo que se tornou importante nos nossos
estudos. 

É importante registrar que a história é contada por quem venceu. Assim, na
luta de classes, o registro histórico, raríssimas vezes, referenda as estratégias de luta
do povo trabalhador.  É dessa forma que nos ensinaram nossa história a partir de
uma interpretação  de  que  os  portugueses  trouxeram a  civilização  para  os  povos
originários que viviam nessas terras, e que eles eram preguiçosos e não se permitiam
à escravização. Uma perspectiva contrária a essa leitura pode ser vista em Leonardi
(2016)  e  Ribeiro  (2017).  Registra-se  nos  livros  de  história  que  a  abolição  da
escravidão  foi  feita  à  revelia  dos  escravizados  e  de  suas  lutas  e  resistências.  Ao
contrário disso, consultar Moura (2014a e 2014b), Costa (2010) e Reis (2012).

Para nós, o documentário popular constitui-se como uma forma de registro
da história da luta social. É uma maneira de registrar a memória de luta e resistência
do  povo.  E  pode  ser  feito  de  diversas  formas,  dentre  elas,  destacamos:  1)
documentários que reúnem a equipe de trabalho com os sujeitos que contarão a
história, em um único grupo de trabalho, como é o caso de  Cabra Marcado para
Morrer (Coutinho,  1964-1984)  ou  O  Prisioneiro  da  Grade  de  Ferro (Sacramento,
2003); 2) o documentário pode ser ainda um registro da história de lutas, como o
que apresentamos aqui; 3) pode ser registro da vida de sujeitos populares, como o
documentário  De Quando  em Vez (Lima,  2017);  4)  pode  ser  um instrumento  de
divulgação, como o documentário Energia do Sol, Tecnologia do Povo (MAB, 2011). 

Seguimos,  então,  para  a  metodologia  que  orienta  esse  trabalho,  que  é
sustentada na história oral. Para a construção desse documentário, fizemos oficinas
de  história  oral  e  leituras  sobre  o  tema.  A  história  oral,  como  metodologia  de
pesquisa e de apreensão do real, parte da mesma perspectiva de leitura da história
que expomos anteriormente, ou seja, a perspectiva que constata que a historiografia

117



oficial é contada por quem venceu os processos sociais, logo, a burguesia, as classes
dominantes. 

Raríssimas vezes nota-se,  nesse registro,  a história da luta de classes e as
estratégias de enfrentamento articuladas pelo povo e pelas classes trabalhadoras,
camponesas. É necessário, então, escovar a história à contrapelo, como dizia Walter
Benjamim  (1994):  contá-la  apanhando  as  contradições,  buscar  a  narrativa  dos
trabalhadores  e trabalhadoras,  camponeses  e  camponesas,  dos  povos originários,
dos escravizados e escravizadas, ir atrás do que as elites querem que seja silenciado,
ou  seja,  o  registro  do  movimento  da  luta  de  classes,  da  perspectiva  dos/as
trabalhadores/as e camponesas/as. Logo, a história oral tem uma dimensão ético-
política inerente a ela.

Na metodologia da história oral, uma categoria é fundamental: a memória. A
memória  é  social,  porém  é  um  processo  individual  –  apenas  os  indivíduos  são
capazes  de  guardar  lembranças.  Em  vista  disso,  as  recordações  podem  ser
semelhantes, contraditórias, sobrepostas. Mas em nenhuma hipótese as memórias
de duas pessoas são, assim como as impressões digitais, vozes idênticas. A história
oral apresenta a realidade como um mosaico, como uma colcha de retalhos (Portelli,
1997).

No documentário popular,  é tarefa do/a diretor/a conduzir a entrevista no
caminho da história oral. É possível, também, buscar alguém de referência para o
entrevistado/a  para  que tenha condições  de contar  melhor  sua história,  ou  seja,
quem faz  a  entrevista  precisa ter  ou criar  vínculo com o sujeito ou sujeitos  que
narrarão a história. 

Ainda sobre a memória,  é importante ressaltar  que esta,  raríssimas vezes,
aparece  imediatamente,  ela  precisa  de  suporte:  uma fotografia,  um  quadro,  um
lugar, uma matéria de jornal, uma roda de conversa com pessoas que participaram
do mesmo evento,  da mesma luta e que juntas  recompõem a história.  Um bom
exemplo de como uma reportagem de jornal/revista pode ser  importante  para a
narração da história pode ser vista no documentário Narciso em Férias (Calil e Terra,
2020). 

É  tarefa  do/a  entrevistador/a,  do/a  Diretor/a  estar  muito  atento/a  às
questões e aos seus objetivos, de forma a puxar os fios da memória.  Elaborar as
questões  exige  pesquisa  prévia  e  preparação  para  o trabalho de campo,  para  as
gravações. Nesse sentido, escolher bem a locação, o material de apoio, as pessoas
que precisam ser convocadas, fará toda a diferença (Portelli, 1997).

 A preparação para a entrevista inicia-se com a escolha dos sujeitos a serem
entrevistados.  Para  a  história  oral,  o  critério  é,  eminentemente,  qualitativo.  A
história oral, não raro, trata com pessoas extraordinárias, representativas. “Escolhe-
se  com  quem  conversar...  Quem  se  quer  ouvir”  –  que,  normalmente,  explicam
melhor a realidade do que as estatísticas. Os entrevistados devem ser pessoas que
conhecem o tema em questão,  que possuem relevância política e social  (Portelli,
1997).
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Isso leva à compreensão ética do valor e da importância de cada indivíduo e
de sua experiência2,  assim como já dissemos, da luta de classes.  No caso de Seu
Pedro, como dito acima, ele sintetiza em sua trajetória a história da luta pela terra,
na segunda metade do século XX, e que é reveladora da própria história do Brasil. 

As entrevistas secundárias são escolhidas a partir da narrativa de seu Pedro.
Há, portanto, uma diferença grande entre narrar e descrever (Luckács, 2010). Na nar-
ração, os eventos, os sujeitos são trazidos por sua relevância no desencadeamento
dos fatos. 

Há  que  se  destacar,  todavia,  que  a  trajetória  das  mulheres  não  aparece
facilmente.  É  necessário  buscá-la.  Neste  trabalho,  fizemos  questão  de  gravar
também Dona Alberina, esposa de Seu Pedro, que participou ativamente da luta,
trabalhou como alfabetizadora e como agente de saúde, no Acre, por muitos anos.

A  entrevista  também  obedece  a  um  preparo  prévio.  Portelli  (1997)  dirá:
“sejam educados/as! Tomem café!”. É fundamental criar um ambiente de empatia, a
história  oral  é  a  arte  de  ouvir;  nós  vamos  até  a  casa  de  alguém,  até  seu
assentamento, até o lugar onde ocorreu uma luta social e iniciamos uma conversa
“Se  estivermos  abertos  ao  que  as  pessoas  querem contar  e  não  apenas  ao  que
‘queremos ouvir’, teremos muitas surpresas”. A orientação básica de Portelli é não
seguir  os manuais  de trabalho de campo.  A proposta é conversar,  ouvir,  falar  de
você; nas palavras de Paulo Freire: criar uma comunicação verdadeira (Freire, 2012),
de forma que quando as pessoas estiverem convencidas de que você quer mesmo
ouvi-las, a experiência de fazer história oral será muito impactante em sua vida.

É importante lembrar que “as pessoas sabem a diferença entre quem quer
seduzi-las  ou  usá-las”  (Portelli,  1997).  Boas  maneiras não  significa  dizer  que  seu
interlocutor tem sempre razão. Não estamos “estudando” as pessoas, os sujeitos...
Estamos aprendendo com eles/elas. Entender que quando nos colocamos a conhecer
e repassar  a  história  de  alguém,  a  história  de  um tema por  meio  da  lembrança
individual, quem detém o conhecimento é o/a entrevistado/a. Verdade não é alinhar
o compromisso do historiador com o “que realmente aconteceu”, tampouco enviesar
pela  perspectiva  pós-moderna  de  cair  no  sentido  do  discurso  para  o  sujeito;
cotejamos  a  memória,  a  lembrança,  a  subjetividade,  com  fatos  razoavelmente
comprovados.  Cabe-nos  uma interpretação  sobre  os  fatos.  Nessa  perspectiva  de
apreensão  da  realidade,  não  cabe  neutralidade.  Assim,  a  participação  do
diretor/roteirista/editor e/ou pesquisador faz muita diferença (Portelli, 1997).

As questões feitas ao entrevistado merecem algumas observações: 1) existe
um roteiro prévio,  para  o documentário,  chamaremos de pré-roteiro;  2)  tenta-se
ativar a memória e não induzir a narrativa, encontrar mecanismos que deem suporte
à memória, mas não tentar “tirar do sujeito a história que queremos”; 3) evita-se
interrupções,  pois  a  memória  é  como uma teia  que  vai  sendo tecida  em nossas
mentes; à medida que lembramos de um fato, outro se avizinha, a interrupção pode
fazer com que parte da história se esvaeça;  mas atenção, é importante cuidar para
não sair muito do tema que se quer documentar. 

2 Sobre a categoria experiência, um autor interessante de ser consultado é Thompson (2002, 2004). Um registro
belíssimo da vida da classe trabalhadora pode ser visto em Engels (1986).
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Escolher o local da entrevista é importante. No caso do documentário, esse
local  passará  a  ser  a  locação  e,  então,  seu  significado  é  fundamental.  Como
exemplos, no documentário Pedro Rocha-Xapuri: A luta não para, as locações foram:
a casa,  o terreno onde seu Pedro cultiva e o perímetro do assentamento “17 de
Abril”; o sindicato dos trabalhadores rurais de Xapuri, Acre; a igreja de Xapuri; a área
de preservação ambiental Chico Mendes, no Acre; a casa de Chico Mendes, o local
onde seu Pedro morou, na Estrada velha de Brasiléia, no Acre. Estar nesses lugares,
por  si  só,  já  ativa  a  memória,  mas  em muitos  deles  entrevistamos  ainda outros
sujeitos  conjuntamente  com  Seu  Pedro.  Assim,  as  memórias  vão  surgindo  na
cadência da entrevista. 

A edição, por sua vez, também é fruto de escolhas eminentemente políticas:
responde a uma intencionalidade, a um argumento. No caso do documentário, obe-
dece também à necessidade de contar uma história compreensível, em tempo deter-
minado. Na edição de documentários, as imagens de corte (fotografias, recortes de
jornal, detalhes da gravação feitos com a câmera auxiliar) são utilizadas para enri-
quecer o processo de edição e trazer novos elementos ao vídeo – complementam a
informação. Muitas vezes, justificam a retirada de parte do conteúdo, pois são sufici-
entes para explicitar os fatos. O tempo do documentário é muito importante: é ne-
cessário escolher um tempo no qual se consiga captar a atenção de quem o assistirá. 

E, por fim, a devolução, que é uma obrigatoriedade. É imprescindível que os
sujeitos envolvidos no trabalho tenham acesso ao conteúdo gerado a partir dele,
antes que ele seja divulgado para o público. 

Outro  elemento  importante  para  quem  quer  fazer  documentários  é,  aos
poucos, ir formando um repertório. O repertório pode e deve ser o conhecimento de
outros documentários. Indicamos, por exemplo, os documentários  Pina (Wenders,
2011) e Dzi Croquettes (Alvarez e Issa, 2009), que possuem roteiros belíssimos; toda
a obra de Eduardo Coutinho (Mattos, 2013); toda a obra de Beto Novaes (Novaes,
2020).

Também livros de literatura possibilitam enriquecer e aprimorar o repertório.
Um bom exercício é ver os roteiros adaptados para cinema, como por exemplo;  o
Poderoso  Chefão (Coppola,  1972),  adaptado  do  livro  homônimo  de  Mario  Puzzo
(1969); Drácula de Bram Stoker, (Coppola, 1992), que traz em seu título o nome da
obra e do autor  (Stoker,  1997);  e  Apocalypse Now (Coppola,  1979),  adaptado de
Coração das Trevas, de Joseph Conrad (2019). 

Outros  recursos  são  os  clipes  de  música  que  conseguem traduzir  em um
roteiro  a  mensagem de  uma determinada  narrativa.  Para  o  debate  na  educação
popular,  indicamos  os  das  bandas  O Rappa  e  Nação  Zumbi.  No  que  se  refere  à
música, é importante conhecer o cancioneiro latino-americano, mas especialmente,
o cancioneiro popular; ouvir poesia, ouvir e ler contadores de história, como Ariano
Suassuna e Rolando Boldrin, ambos com muitos livros e vídeos disponíveis. Tornam-
se fundamentais aqueles que se dedicam a ouvir o sujeito simples que traz consigo as
complexas tramas da história universal em suas singularidades. Enfim, formar uma
concepção estética faz diferença, buscar e articular os conhecimentos, experiências e
sentidos.
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Dito  isso,  é  importante  registrar  que é  necessário  ter  a  ousadia  de  fazer.
Sobre esse  aspecto,  uma inspiração  é  Kubrick  e  sua  capacidade  incrível  de  fazer
cinema. Sobre ele, Climent (2013, p. 35) registra: 

Kubrick,  ao contrário  de seus colegas,  não vem da televisão,  do
teatro, da assistência de direção, da produção, do outro lado da
câmera  ou  de  uma  escola  de  cinema.  É  um  autodidata  que
aprendeu tudo  in  loco,  que  começou fazendo o  que aparecesse
para  chegar  ao  controle  absoluto  do  equipamento  técnico  mais
sofisticado.

E continua, registrando um conselho do próprio Kubrick: 

A melhor educação que se  pode receber no cinema é  fazer  um
filme. Eu aconselharia a qualquer diretor novato a tentar realizar
um filme por si mesmo. Um curta-metragem de três minutos vai lhe
ensinar muito. Sei que tudo o que fiz no início de minha carreira foi,
em microcosmo, o que faço hoje como diretor e produtor (Gelmi,
apud Climent, 2013, p. 35).

Adapte, use e reutilize

Nessa  sessão,  a  proposta  é  socializar  o  percurso  que  seguimos  para  a
construção do documentário Pedro Rocha-Xapuri: A luta não para. Como já foi dito, a
primeira parte da preparação de um trabalho desta natureza é conhecer o que se
documentará. E isso se faz com pesquisa e estudo. No caso desse documentário, o
fato do Natra aqui  envolvido já trabalhar,  há muitos anos,  em conjunto com seu
Pedro,  na extensão universitária,  ajudou muito.  Mas é possível  também procurar
assessores que ajudem na compreensão do tema e que possam balizar a construção
do  documentário.  O  segundo  é  estudar  um  pouco  da  técnica.  Para  isso,
desenvolvemos oficinas de história oral e de documentário popular, de gravação e de
edição.  O  passo  seguinte  é  montar  o  pré-roteiro.  É  possível  encontrar  muitos
tutoriais  na  internet  sobre  gravação  e  edição.  E  é  sempre  bom  lembrar  que  os
celulares de hoje têm mais tecnologia que as câmeras da década de 1970. 

● Pré-Roteiro 
Para iniciar, fazemos um pré-roteiro simplificado. Ele não segue as regras de

um roteiro de cinema propriamente dito. Iniciamos escrevendo o argumento, que é
uma  síntese  do  que  irá  ser  documentado.  Em  seguida,  pensamos  as  partes  do
documentário, o que conterá em cada uma delas e definimos o tempo de duração do
documentário.  Isso  é  muito  importante,  pois  o  tempo  determina  o  quanto  de
material  será mobilizado na gravação.  Esse pré-roteiro é apenas um guia para as
gravações, pois o roteiro final é feito após a coleta de todo o material: da gravação
das entrevistas, da coleta das fotografias, da escolha da música e da trilha sonora. 

Esse foi o pré-roteiro do nosso vídeo:  
Pré-Roteiro do documentário “Pedro Rocha-Xapuri: A luta não para”
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Título provisório: Pedro Xapuri – um lutador incansável.
Argumento:  A  trajetória  política  de  seu  Pedro  Xapuri  –  do  sindicato  dos

seringueiros,  em Xapuri/Ceará  ao  assentamento  “17  de  Abril”,  em Restinga.  Um
nordestino que andou por todo o Brasil percorrendo um caminho de lutas, formando
sua  família  com  Dona  Alberina,  o  lutador  incansável  pelo  direito  ao  trabalho,  à
justiça, terra, liberdade e um camponês que vive do seu trabalho na terra. 

Proposta:  Contar a história de luta de seu Pedro por meio da sua própria
narrativa. 

Tempo: 25 min.
Partes: 
1) O Pedro menino. A vida no Nordeste e a saída do Ceará.  (buscar a

mãe... as irmãs). Menor parte (referência ao tempo que terá no documentário).
2) O  Pedro  trabalhador-político.  O  Pedro  que  luta  pelo  trabalho.  O

migrante a caminho do Acre para trabalhar nos seringais. A passagem por São Paulo
e  pela  metalurgia.  A  retomada  da  ida  para  o  Acre.  O  trabalho  nos  seringais.  A
organização do sindicato dos seringueiros. A história de Chico Mendes.  (Ênfase na
Dona Alberina e as filhas).

3) O Pedro na luta pela terra. Da passagem do sindicato dos seringueiros
ao Movimento de Trabalhadores Sem-Terra (MST). A ocupação e o assentamento “17
de Abril”. Mostrar a fazenda Boa Sorte, a estrada de ferro, a ascensão e decadência
do  café  e  a  ascensão  da  cana.  O  Pedro  camponês.  A  conquista  da  terra.  A
organização do sítio. O plantio das árvores. A construção da casa. A produção na
terra (Ênfase em Dona Alberina e as filhas).

● Observações: 
1) Registrar: histórias engraçadas do processo: os contos, os causos. Por que

lutar? Em que condições lutar? Como organizar a luta? Com quem organizar a luta? O
que significa o Natra? E uma Mensagem para as próximas gerações. 2) existe outro
filme sendo feito no momento, é importante não nos sobrepormos.

Para  a  gravação:  Gravar  entrevistas  na varanda,  embaixo de árvores,  pela
casa  contando  a  história,  em  movimento.  Gravar  a  história  produtiva  do  sítio
caminhando por ele. Gravar o cotidiano: o almoço, o trabalho na roça, a venda dos
produtos na Universidade. 

Para  nós,  o  documentário  deveria  tentar  buscar  a  história  de  luta  e  de
trabalho do Seu Pedro, sem perder de vista as mulheres que compõem essa história. 

● Filmagem
Um dia antes de iniciar as filmagens, fomos até a casa de seu Pedro para ver

como filmaríamos. E preparamos os estudantes para as filmagens. A preparação foi
feita em uma oficina na qual conversamos sobre os elementos que estão registrados
nesse texto, mas especialmente, sobre como captar as imagens e sobre fotografia.
Aqui  alguns  elementos  como  luz/sombra;  composição  do  quadro  da  fotografia,
merecem a atenção. Conversamos também sobre captação de áudio. Normalmente,
o áudio é um ponto de tensão, pois se ele se perde, perdemos todo o material. O
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contrário é mais fácil de resolver, se temos o áudio, mas não a imagem, podemos
utilizar imagens de corte e resolver o problema.  

Organização do trabalho de campo: 
Para essa gravação, dividimo-nos nas seguintes funções: 
1- Entrevista: duas pessoas; 
2- Câmeras: eram cinco, cada uma com uma pessoa; (é possível fazer com

uma única câmera, ou mesmo com o celular, mas se tiver duas câmeras ajuda muito).
No nosso caso, usamos duas câmeras fixas, uma frontal e outra lateral; uma câmera
de corte; uma câmera de vídeo para bastidores e uma câmera para fotografias de
todo o processo; 

3- Áudio: é fundamental que uma pessoa se dedique a ele. A captação de
áudio deve estar na câmara principal. No nosso caso, era a câmera fixa frontal.  A
tarefa  de  quem  fica,  durante  toda  a  gravação,  escutando  o  áudio  é  verificar  a
qualidade e avisar caso tenha algum problema, como excesso de ruído, por exemplo,
para  que  as  gravações  sejam  paralisadas.  É  importante  gravar  também  o  som
ambiente, ele será usado para a trilha sonora e, se necessário em emendas de áudio,
durante  o  processo  de  edição.  Se  possível,  é  interessante  fazer  uma  segunda
captação de áudio com um equipamento que não seja a câmera principal. 

4 – Luz: usamos Led para fazer a iluminação e um rebatedor de luz, é possível
fazer  rebatedores  caseiros,  (mas  se  isso  não  estiver  à  disposição  é  importante
observar como a iluminação está ocorrendo na imagem gravada), buscar lugares em
que se tenha uma boa iluminação, ou utilizar luminárias, lanternas para trabalhar a
luz, vai fazer diferença no resultado final – não deixe para resolver esses problemas
na edição. 

5 – Assistente de Produção: tivemos um assistente de produção, responsável
por recarregar as baterias; descarregar as memórias no computador e organizar o
material  de  gravação.  É  fundamental  que  alguém  se  ocupe  dessa  tarefa.  A
organização do material vai poupar muito tempo da edição, e, sobretudo, impedir
que o trabalho de campo seja perdido.

Observação  importante:  para  todo  o  material,  fizemos  uma  cópia  de
segurança. É importante ter memória suficiente para o projeto no computador ou
em HD’s extras. 

Se for utilizar mais de um equipamento de filmagem, é prudente observar se
os  equipamentos  têm  a  mesma  qualidade  de  gravação.  Se  for  celulares,  seria
importante terem a mesma resolução de imagem, se forem câmeras digitais, que
estejam sincronizadas. Para iniciar a gravação, batemos uma palma forte, ela serve
para  fazer  as  vias  de  claquete  e  ajuda  a  sincronizar  o  áudio  na  edição.  É  bem
importante  ter  baterias  extras,  memória  suficiente,  e  extensão  para  ligar  o
equipamento no trabalho de campo, muitas vezes não sabemos as condições que
encontraremos de tomadas, por exemplo. Preparar todos para ficarem em silêncio e
gravar. 

Durante as gravações no assentamento,  tínhamos também uma equipe de
cozinha para auxiliar na preparação das refeições. Este foi um cuidado no sentido de
não sobrecarregar a família com a preparação da comida, considerando que a equipe
era composta de 21 pessoas e que ficávamos todo o dia no local.
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O plano inicial era fazer as gravações no assentamento “17 de Abril”, na casa
de Seu Pedro e em todo o território. Nos intervalos de gravações do primeiro dia,
descobrimos que Seu Pedro iria à Xapuri, Acre, naquele ano, pois haveria um evento
em memória dos  30 anos  do assassinato de Chico Mendes.  Não tivemos dúvida:
fomos com seu Pedro para o Acre. Isso modificou bastante o desenho das locações
que tínhamos para o documentário, mas ampliou as possibilidades de apresentar a
história. No Acre, percebemos que seu Pedro não fora seringueiro e sim colono. Ele
se juntou à luta dos seringueiros, por sobrevivência, e pela preservação da floresta.

● Edição
As gravações foram realizadas no período de 3 dias no assentamento “17 de

Abril”; uma semana no Acre e um dia na Unesp/Franca. Reunimos todo esse material
para a montagem e edição. A divisão do tempo do vídeo ficou da seguinte forma: 

Abertura/ introdução: cenas iniciais e apresentação do título - 1 min.;
Primeira parte: infância e caminho até chegar ao Acre - 5 min.;
Segunda parte: subdividida: a) processo de luta no Acre até o assassinato de

Chico Mendes - 5 min.; o assassinato de Chico Mendes – que é a justificativa para seu
Pedro sair do Acre. Funcionava, para nós, na edição, como um momento de pausa
para o documentário, assim, ele é considerado um ponto forte - 2 min; A saída de
seu Pedro do Acre e a chegada em São Paulo seria um momento de inflexão na
narrativa - 2 min; e finalizaria esta parte;

Terceira parte: inicia-se com a ocupação da terra e tem seu ponto forte na
conquista  do  assentamento,  e  a  partir  daí  a  narrativa  passa  a  ser  a  vida  no
assentamento, as conquistas e reflexões - 8 min. e o encerramento em 2 min.

Ao todo, o documentário estava previsto para 25 minutos.
Com essa divisão de tempo, as entrevistas, imagens, trilha sonora e músicas

foram sendo tecidas e o roteiro final  foi aparecendo diretamente no processo de
edição.  Para  cada  parte,  fomos  escolhendo  qual  trecho  das  entrevistas  seria
utilizado. As canções do documentário são todas músicas do MST e a trilha sonora foi
captada  por  nós.  No  final,  conseguimos  chegar  em  30  minutos  de  edição,  não
conseguimos cortar  mais.  Sobre edição,  dois  livros  são muito interessantes:  Num
piscar de olhos (Murch, 2001) e Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo (Dancyger,
2007). Um vídeo interessante sobre a tarefa da edição chama-se O que faz um editor
de vídeo,  da AdRev for A 3rd Party (2004).  O vídeo tem 2 minutos de duração e
sintetiza a tarefa de edição. 

● Apresentação
Uma vez feita a primeira versão do documentário, apresentamos para Seu

Pedro e Dona Alberina.  Em seguida, finalizamos a edição e iniciamos os ciclos de
apresentação  e  debate.  Apresentamos  o  documentário  no  Assentamento  “17  de
Abril”, em 14 de setembro de 2019. Seguiram-se apresentações em Franca e no Rio
de Janeiro.
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Reescrevendo a palavra (e o mundo): aprendizados para a formação
profissional 

A experiência de fazer um documentário popular, somada às vivências dos
assentamentos, de parte significativa da história de lutas do povo brasileiro, traz para
a formação em Serviço Social uma outra percepção das expressões da questão social.

Na proposta de formação em Serviço Social, a perspectiva de totalidade na
abordagem da questão social está prevista nas Diretrizes Curriculares da Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (Abepss), e isto é fundamental. No
entanto,  numa sociabilidade  extremamente  fragmentadora  e  urbanocêntrica,  um
conjunto  de  determinações  sociais  que  compõem  a  questão  social  e  que  são
decorrentes da questão agrária, nem sempre são apreendidas na formação. E estas
são mediações fundamentais para o entendimento da realidade (Sant'Ana,  2019).
Nesta  experiência  de  trabalho,  a  apreensão  da  questão  agrária  como  uma  das
particularidades que compõem a questão social explicita-se durante quase todo o
processo:  a  fome  e  a  luta  pela  sobrevivência  no  campo,  o  desenraizamento,  a
criminalização das lutas sociais, a concentração fundiária, a destruição ambiental e a
resistência dos povos da floresta e dos camponeses e camponesas. É a experiência
viva  de captar  as  mediações que trazem as  questões  agrária  e ambiental  para  o
cotidiano profissional e que se expressam no campo e na cidade.

 Outro elemento importante: a participação em trabalhos assim vai formando
uma  concepção  de  estética  e  de  trabalho  popular  e,  aos  poucos,  também
desenvolvendo  a  criatividade  e  a  imaginação.  Desenvolve  o  gosto  pela
sistematização, pelo registro (Mioto, Teixeira, 2006) tão fundamentais no exercício
profissional,  mas  tão  relegado  também  na  imediaticidade  do  cotidiano  (Coelho,
2010).  A  preparação  para  o  trabalho  pode  ser  também  um  bom  exercício  de
planejamento e a devolução do trabalho uma boa forma de se ensinar avaliação. 

Referências 

ADDOR. Felipe. Teoria democrática e poder popular na América Latina: 
contribuições a partir das experiências de Cotacachi/Equador e Torres/Venezuela. 
Florianópolis: Insular, 2016. 

ADDOR, Felipe. TEIXEIRA, Leile. Inventamos ou erramos: poder popular em Torres-
Venezuela. Rio de Janeiro, 2018, 25”. Documentário disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=xwXBeYIXfYw . Acesso em: 01 nov. 2020. 

AdRev for A 3rd Party. O que faz um editor de vídeo. 2”. (2004). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=PlFfljdq37g. Acesso em: 01 nov. 2020.

ALVAREZ, Raphael  e ISSA, Tatiana. Dzi Croquettes. 2009. 98”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=OGrIMj-4UWc. Acesso em: 01 nov. 2020.

BENJAMIM, Walter. Obras escolhidas – Magia e Técnica, arte e política. 7.ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras escolhidas; v.1).

125



BRAM, Stoker. Drácula. São Paulo: Companhia das Letras (1997). 

CALIL, Ricardo e TERRA, Renato. Narciso em férias. 83”. 2020. Disponível na Globo 
Play. 

CLIMENT, Michel. Conversas com Kubrick. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

COELHO, Marilene A.  Imediaticidade na Prática Profissional do Assistente Social.  In: 
FORTI, V.; GUERRA, Y. Serviço Social: temas, textos e contextos – coletânea nova de 
Serviço Social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CONRAD, Joseph. Coração das Trevas. São Paulo: UBU, 2019.

COSTA. Emília Viotti. A abolição. 9.ed. São Paulo: Editora da Unesp, 2010. 

COUTINHO, Eduardo. Cabra Marcado para Morrer. (1964-1984), 119”. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=HGSRLIs8BGw. Acesso em: 01 nov. 2020.

COPPOLA, Francis Ford. O poderoso Chefão – I. 1972.

COPPOLA, Francis Ford. Apocalyse Now, 1979. 

COPPOLA, Francis Ford. O Drácula de Bram Stoker. 1992.

DANCYGER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo- história, teoria e prática. 
4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Global
editora: 1986.

HELLER, Agnes. O Cotidiano e a História. 7.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2004

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 7.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1983.

FREIRE, Paulo. Princípios do Trabalho Popular. In: PELOSO, Ranulfo (org.). Trabalho 
de Base (seleção de roteiros organizados pelo Cepis). São Paulo: Expressão Popular, 
2012.

GRYZBOWSKI, Cândido.  O testamento do homem da floresta: Chico Mendes por ele 
mesmo. Rio de Janeiro: FASE, 1989.

LEONARDI. Victor. Entre árvores e esquecimento. A modernidade e os povos 
indígenas no Brasil. História social dos sertões. 2.ed. Brasília: Editora Universitária 
de Brasília/ Pararelo 15. 2016. 

LIMA, Rafaela. De quando em vez. 2017. 16”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=sb2FG10ZNVc. Acesso em: 01 nov. 2020. 

LUKÁCS, György. Narrar ou descrever. In: Marxismo e teoria da literatura. 2.ed. São 
Paulo: Expressão Popular. 2010. 

MAB. Energia do Sol, Tecnologia do Povo. 2011. 10”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=bPRbF8kB4YQ&t=2s. Acesso em: 01 nov. 2020.

MATTOS, Carlos Alberto. Sete faces de Eduardo Coutinho. São Paulo: Boitempo: Itaú 
Cultural: Instituto Moreira Salles, 2019.

126



MIOTO, R. C. e NOGUEIRA, V. M. R. “Sistematização, Planejamento e Avaliação das 
Ações dos Assistentes Sociais no campo da Saúde”. In: Serviço Social e Saúde: 
formação e trabalho profissional. SP: OPAS, OMS, Ministério da Saúde, 2006, p. 273-
303. 

MOURA, CLÓVIS. Rebeliões da Senzala: Quilombos, Insurreições, Guerrilhas. 5.ed. 
São Paulo: Anita Garibaldi coedição com a Fundação Maurício Grabois, 2014a.

MOURA, CLÓVIS. Dialética radical do povo negro.  2.ed. São Paulo: Fundação 
Maurício Grabois co-edição com Anita Garibaldi, 2014b.

MURCHI, Walter. Num piscar de olhos - a edição de filmes sob a ótica de um mestre. 
Rio de Janeiro, Zahar, 2004. 

NOVAES, BETO. Obra completa. 2020. Disponível em: 
https://www.youtube.com/c/FilmografiaBetoNovaes/playlists

NEVES, Delma Pessanha e MEDEIROS, Leonilde Servolo. Mulheres Camponesas, 
trabalho produtivo e engajamento político. Niterói: Alternativa, 2013.

PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: algumas reflexões sobre a 
ética na história oral. In: Projeto História. São Paulo, 1997, v.15, p.13-49. Disponível 
em: https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/11215/8223. Acesso em:
01 nov. 2020.

PUZZO, Mário. O poderoso Chefão.  23.ed. São Paulo: RECORD. 2016.

REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil. A história do levante dos Malês em 
1835. 3.ed. Revista e ampliada. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização. A integração das populações indígenas no 
Brasil Moderno. São Paulo: Global, 2017. 

RODRIGUÊS, Gomercindo. Caminhando na Floresta. Rio Branco-AC: EDUFAC, 2009.

TOMPSSON, E.P. A formação da classe operária Inglesa II. A maldição de Adão. 4.ed.
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2002. 

ROCHA, Stefany. 17 de abril: as marcas de um massacre. Unissinos, 2019. Disponível 
em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/588453-17-de-abril-as-marcas-de-um-
massacre. Acesso em: 01 nov. 2020.

SACRAMENTO, Paulo.  O prisioneiro da grade de ferro. 2003. 123”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=dlIv7Pg5Ud0&has_verified=1. Acesso em: 01 
nov. 2020. 

SANT' ANA. Raquel Santos, Diretrizes curriculares da ABEPSS e a questão agrária. 
Temporalis. v. 19. n. 37(2019). ABEPSS. Disponível em: 
https://www.periodicos.ufes.br/temporalis/article/view/24060. Acesso em: 01 nov. 
2020.

SILIPRANDI, Emma. Mulheres e Agroecologia transformando a campo, as florestas e
as pessoas. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ. 2015.

127



TEIXEIRA. Leile e LIMONTI, Marcos. Pedro Rocha-Xapuri: a luta não para. Rio de 
Janeiro/Franca 2019. 31”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=EY0hXVkiiXI&feature=youtu.be  Acesso em: 01 nov. 2020. 

TEIXEIRA, Leile. LIMONTI, Marcos, e TEIXEIRA, Rodrigo. Abepss 70 anos. Rio de 
Janeiro-Franca. 2016. 93”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=j1f9a_9NLiw&feature=youtu.be, Acesso em: 01 nov. 2020. 

THOMPSON, E. P. A formação da classe operária Inglesa I – A árvore da liberdade. 
4.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.

THOMPSON, E. P. A formação da classe operária Inglesa II – A maldição de Adão. 
4.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

WENDERS, Win, Pina. 106”. 2001

128



AUTORAS/ES

Clara  Andrade  Pereira  é  Assistente  Social  pela  Universidade  Federal  Fluminense
(Campus Rio das Ostras). E-mail para contato: boscoliclara@gmail.com 

Camila Barros Moraes é Assistente Social, mestre pelo Programa de Pós–Graduação
em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da UFF, doutoranda no Programa de
Serviço Social da UFRJ e Pesquisadora da Redes da Maré

Daniel  Francisco  de  Souza  Santos  é  Assistente  Social  pela  Universidade  Federal
Fluminense (Campus Rio das Ostras); Residente Multiprofissional em Saúde Mental
pelo  Instituto  de  Psiquiatria  do  Rio  de  Janeiro  (IPUB/UFRJ).  Email  para  contato:
danielfranciscossantos@gmail.com

Deborah  Minatelli  de  Oliveira é  Assistente  Social  pela  Universidade  Federal
Fluminense (Campus Rio das  Ostras);  membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas
Lutas Sociais e Classes Subalternas, da Universidade Federal Fluminense (Campus Rio
das Ostras). E-mail para contato: minatellideborah@gmail.com

Eblin Farage  é Assistente social,  mestre em Serviço Social  pelo Programa de Pós-
Graduação da UFRJ e doutora em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação da
UERJ. Professora da Escola de Serviço Social da UFF, membro do Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da UFF, coordenadora do
Núcleo  de  Estudos  e  Pesquisas  sobre  Favelas  e  Espaços  Populares  (NEPFE).
farage.eblin@gmail.com

Elizabeth Carla Vasconcelos Barbosa é Enfermeira pela Universidade Gama Filho/RJ;
Doutora  em  Enfermagem  pela  EEAN/UFRJ;  Docente  do  Curso  de  Graduação  em
Enfermagem  da  Universidade  Federal  Fluminense  (Campus  de  Rio  das  Ostras);
Integra  o  Projeto  de Extensão Terra,  Saúde  e  Direitos:  extensão popular  junto  a
movimentos sociais UFF/Departamento Interdisciplinar/ Campus de Rio das Ostras.
E-mail para contato: bethcarlavb@gmail.com 

Francine Helfreich  é Assistente Social, mestre em Serviço Social pelo Programa de
Pós-Graduação  da  UFRJ  e  Doutora  em  Serviço  Social  pelo  Programa  de  Pós-
Graduação  da  UERJ.  Professora  da  Escola  de  Serviço  Social  da  UFF,  membro  do
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da UFF,
coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares
(NEPFE)  e  Integrante  do  Núcleo  de  Estudos  e  Projetos  Habitacionais  e  Urbanos
(NEPHU). francinesantos@yahoo.com.br

129



Hayda Alves  é Enfermeira  e Mestre  em Enfermagem pela Faculdade de Ciências
Médicas (FCM)/UNICAMP. Doutora em Saúde Pública pela Escola Nacional  de Saúde
Pública  (ENSP)  da  Fundação  Oswaldo  Cruz  (FIOCRUZ),  RJ.  Pós-Doutora  pelo
Departamento  de  Antropologia  do  Instituto  de  Filosofia  e  Ciências  Humanas
(IFCH)/UNICAMP; e  Prevention Sciences Research Center/Morgan State University,
Estados Unidos. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade
Federal Fluminense (Campus de Rio das Ostras) e do Programa de Pós´Graduação em
Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva (UFF); Integra o Projeto de Extensão
Terra,  Saúde  e  Direitos:  extensão  popular  junto  a  movimentos  sociais
UFF/Departamento Interdisciplinar/ Campus de Rio das Ostras. E-mail para contato:
haydaalves@id.uff.br. 

Jéssica Oliveira Monteiro é Assistente Social pela Universidade Federal Fluminense,
(Campus Rio das Ostras). Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio
de  Janeiro.  Técnica-Administrativa  em  Educação  no  cargo  de  Assistente  Social,
atuando na área de assistência estudantil do Instituto Federal Fluminense (Campus
Macaé).  Membro  do  Núcleo  de  Estudos  e  Pesquisas  Lutas  Sociais  e  Classes
Subalternas. E-mail para contato: jessicaoliveiramont@gmail.com 

Joana Valente Santana é Assistente Social pela Universidade Federal do Pará/UFPA.
Doutora  em  Serviço  Social  pela  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro/UFRJ.
Docente da Faculdade e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPA.
Coordenadora  do  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  Cidade,  Habitação  e  Espaço
Humano/GEP-CIHAB/PPGSS/UFPA.  Bolsista  Produtividade  em  Pesquisa  do  CNPq.
Coordenadora Adjunta da Área de Serviço Social na CAPES (2018-2022). E-mail para
contato: joanavalente@ufpa.br.

Katia  Iris  Marro é  Assistente  Social  pela  Universidade  Nacional  de  Rosario
(Argentina); Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e
Pós-Doutora  em  Serviço  Social  pela  Universidade  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro;
docente do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (Campus Rio
das Ostras); coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Lutas Sociais e Classes
Subalternas e do Projeto de Extensão Terra, Saúde e Direitos: extensão popular junto
a movimentos sociais,  ambos da mesma instituição;  membro da Coordenação do
GTP Serviço Social e Movimentos Sociais da ABEPSS. Contribui com o Coletivo LGBT
do MST. E-mail para contato: kmuffro@gmail.com 

Leile Silvia Candido Teixeira é Assistente Social pela Universidade Católica de Goiás
(PUC/GO); Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ); docente do Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ); integrante do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão Questão Agrária em
Debate (Qade); coordenadora do Projeto de Extensão Poder Popular e Campesinato
na América Latina: Memória, Arte e Resistência e integrante do Projeto de Extensão
Assentados  da  Reforma  Agrária  e  Universidade.  E-mail  para  contato:
leileteixeiragyn@gmail.com 

130



Letícia  Santos  Pinheiro é  Assistente  Social  pela  Universidade  Federal  Fluminense
(Campus Rio das Ostras); Mestranda em Serviço Social pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro; Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas Lutas Sociais e Classes
Subalternas, da Universidade Federal Fluminense (Campus Rio das Ostras); Militante
do coletivo de comunicação favelada Fala Akari; Educadora popular no movimento
social Emancipa.  E-mail para contato: leticia.pinheiro@gmail.com 

Maria Caroline da Silva Souza é Assistente Social, especialista em Cidades, Políticas
Urbanas e Movimentos Sociais pelo IPPUR/UFRJ, mestranda no Programa de Pós–
Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrante
do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre Favelas e Espaços Populares (NEPFE).

Solange  Maria  Gayoso  da  Costa é Assistente  Social;  Doutora  em  Ciências
Socioambientais pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos -NAEA/UFPA; docente do
curso de graduação em Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço
Social   - PPGSS ambos da Universidade Federal do Pará; Coordenadora em conjunto
com Prof. Marcel  Hazeu,  do Grupo de Estudos e Pesquisa Sociedade, Território e
Resistência na Amazônia - GESTERRA; Coordenadora em conjunto com a Profa. Maria
do  Socorro  Amoras  do  Projeto  de  Extensão  Indígenas  e  Quilombolas-IQ:
conhecimento e resistência vinculado à Faculdade de Serviço Social da UFPA. E-mail
solgayoso@ufpa.br 

Ramiro  Dulcich  é  Assistente  Social  pela  Universidade  Nacional  de  Rosario
(Argentina); Doutor em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro;
docente do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (Campus Rio
das  Ostras);  da equipe do Projeto de Extensão Terra,  Saúde e Direitos:  extensão
popular  junto a movimentos  sociais;  coordenador  das  Relações  Internacionais  da
ABEPSS. Educador do MST. E-mail dramiro3@gmail.com

Raquel  Santos  Sant’  Ana  é  Assistente  Social  formada  pela  Faculdade  de  Serviço
Social  de  Lins/SP,  livre  docente  pela  UNESP  de  Franca  e  pós  doutora  pela
Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ),  professora  do  departamento  de
serviço social da UNESP de Franca, SP, coordenadora do Núcleo Agrário Terra e Raiz
(NATRA), membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Marxistas (Gepem); membro do
Fórum e da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional de Franca. 
E-mail para contato: raquel.santana@unesp.br. 

Rita de Cássia Barbosa dos Santos é Assistente Social pela Universidade Federal do
Pará/UFPA. Mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço
Social - PPGSS/UFPA. Doutoranda em Serviço Social no PPGSS/UFPA. Integrante do
Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  Cidade,  Habitação  e  Espaço  Humano/GEP-CIHAB/
PPGSS/UFPA.  Representante  de  Supervisores/as  de  Estágio  na  Diretoria  Regional
Norte da ABEPSS (Gestão Aqui se respira luta). Assistente Social da Fundação Papa
João XXIII/Belém/Pará. E-mail para contato: cassiabarbosa.social@gmail.com.

131



Suenya Santos é Assistente Social com graduação e pós-graduação pela Escola de
Serviço Social da UFRJ, tendo realizado estágio doutoral pela École des Hautes Études
en Sciences Sociales/Paris. Docente do curso de Serviço Social da UFF (Campus Rio
das  Ostras).  Coordenadora  do Programa de  extensão  Semeando  agroecologia  no
campo  e  na  cidade  e  do  Núcleo  de  Estudos  em  Agroecologia  CHAIA  (Coletivo
Humanista  Autogestionário  Interdisciplinar  de  Agroecologia),  vinculados  ao
Departamento Interdisciplinar de Rio das Ostras. Integra a Rede de Agroecologia da
UFF e o Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação de Agroecologia Serramar.
Compõe  a  coordenação  ampliada  do  Grupo  Temático  de  Pesquisa  da  ABEPSS
(Associação  Brasileira  de  Ensino  e  Pesquisa  em  Serviço  Social)  Questões  agrária,
urbana, ambiental e Serviço Social. Email para contato: suenyasantos@id.uff.br

Vanessa  Schottz  é  nutricionista  e  Mestre  em  Saúde  Pública  pela  ENSP/Fiocruz.
Doutora em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento,
Agricultura e Sociedade (CPDA/UFRRJ). Docente do Curso de Graduação em Nutrição
da Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro (UFRJ  Campus  Macaé).  Professora  do
Programa  de  Pós-Graduação  em  Segurança  Alimentar  e  Nutricional
(PPGSAN/UNIRIO).  Membro  do  Conselho  da  Rede  Brasileira  de  Pesquisa  em
Soberania  e  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  (Rede  Pensan).  Coordenadora  do
Projeto  de  Extensão  Comida é  Patrimônio.  Integra  o  núcleo  executivo do  Fórum
Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN) e o Grupos de
Trabalho de Mulheres da Articulação de Agroecologia Serramar e da Articulação de
Agroecologia do Rio de Janeiro. Email para contato: vanessaschottz32@gmail.com

     ⁕ ⁕ ⁕ ⁕⸙ ⸙ ⸙

132



Afirmamos que caso seja infringido qualquer direito autoral, imediatamente, retiraremos a obra da
internet. Reafirmamos que é vedada a comercialização deste produto.

1a Edição Novembro de 2021

Navegando Publicações

www.editoranavegando.com 
editoranavegando@gmail.com 

Uberlândia – MG
Brasil 

mailto:editoranavegando@gmail.com
http://www.editoranavegando.com/


“A leitura e releitura deste livro nos conduz a cami-
nhos criativos, inovadores, desafiadores pelo conheci-
mento: dos sujeitos vivos e ativos partícipes de todo o 
processo [...]; da caracterização socioambiental, espa-
cial, geopolítica dos territórios; [...] dos desafios e solu-
ções encontrados nas práticas profissionais e popula-
res em curso; das oficinas de produção de novas carto-
grafias sociais construídas nos territórios; das memó-
rias de resistência popular registradas; de cadernetas 
agroecológicas utilizadas; do documentário popular 
como instrumento pedagógico na formação profissio-
nal; dos instrumentos de pesquisa sobre condições de 
vida e trabalho; do incentivo a redes de comunicação e 
solidariedade; da socialização das informações; do 
registro histórico das comunidades trabalhadas e de 
sua dinâmica sócio-territorial; das técnicas de produ-
ção de croquis, e de gravação de áudio; [...] de vivências 
de jogos para reflexão de processos da formação da 
consciência; da valorização das formas organizativas, 
das expressões de resistência, entre elas a religiosida-
de; da valorização da cultura popular e da linguagem 
com elementos de singularidades e particularidades 
sócio-históricas e organizativas, na perspectiva da tota-
lidade da vida social”

Do prefácio, Maria Beatriz Costa Abramides  
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