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O CRESS-MG, consciente das questões sociais e ambientais,
utiliza na impressão deste material papéis certificados pela FSC
(Forest Stewardship Council). A certificação FSC é uma garantia
de que a matéria-prima advém de uma floresta manejada de forma
ecologicamente correta, socialmente adequada e economicamente viável.
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Apresentação
Cara/o assistente social,
Esta edição da nossa Revista Conexão Geraes traz
alguns artigos produzidos por profissionais e estudantes
de Serviço Social para o III Simpósio Mineiro de
Assistentes Sociais, realizado em junho de 2013. Como
foram muitos trabalhos apresentados naquela ocasião,
tivemos que selecionar os que fariam parte desta edição.
O critério que orientou nossa escolha foi a seleção de
textos que discutissem a Seguridade Social e suas
políticas de uma forma mais ampliada, tendo em vista
que estaremos sediando o 5º Seminário Nacional de
Seguridade Social, em novembro deste ano de 2015.
A nossa intenção é poder consolidar ainda mais a
concepção de Seguridade Social ampliada expressa
na Carta de Maceió, produzida no XXIX Encontro
Nacional CFESS-CRESS, em setembro de 2000, na
cidade de Maceió (AL), onde os delegados ali presentes
declararam publicamente a importância da luta em
defesa da Seguridade Social pública no país.
Em tal documento está expresso o que entendemos por
Seguridade Social ampliada cujo “padrão de proteção
social de qualidade”, com cobertura universal esteja
voltada para o atendimento das situações de risco,
vulnerabilidades e danos sofridos pela população.
A Seguridade Social tem sido, ao longo dos últimos
30 anos, prejudicada pelas reformas neoliberais. As
políticas que compõem esse modelo de proteção adotado
no Brasil e definido pela Constituição Federal de 1988
têm sido desmanteladas desde o seu nascedouro, o que
precariza o atendimento junto à população.
Segundo a Carta: “A defesa da Seguridade faz parte da
agenda do Conjunto CFESS-CRESS, balizada no projeto
ético-político profissional do Serviço Social”. Assim
sendo, queremos mais uma vez continuar insistindo
junto aos diversos movimentos e demais segmentos da
sociedade, nesta luta que também é nossa.
Consideramos que estas discussões em torno da
Seguridade Social compõem a nossa agenda permanente,
e se faz necessário debater e compreender para intervir
em sua defesa. Neste sentido consideramos que nossas
estratégias devem continuar seguindo as orientações da
Carta de Maceió para superarmos a ambiguidade entre
o que está formalizado e o que acontece na prática.
Devemos continuar mantendo posição firme contra
a lógica da focalização e fragmentação das políticas e
intensificar nossa defesa em políticas sociais universais
que consigam atender com qualidade as demandas
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da população. Devemos continuar denunciando os
desvios de recursos da Seguridade Social, por meio
de mecanismos como a Desvinculação da Receita da
União – DRU, dentre outros, para sustentar o mercado
financeiro, pagamento de juros das dívidas bem como
para subsidiar especuladores que nada contribuem para
desenvolvimento econômico e social deste país.
Neste sentido, temos um compromisso democrático
com a materialização de um modelo de proteção
social que sequer saiu do papel, e cada vez mais vem
sofrendo corrosões em seu escopo inicial, em suas
bases de financiamento, principalmente com inserção
da iniciativa privada na Saúde, por meio das parcerias
público-privadas, das Empresas Brasileiras de Serviços
Hospitalares - Ebserh, vinculadas ao Ministério da
Educação, das Fundações e Organizações Sociais –OSs,
das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
– Oscips etc. Na Previdência Social, sofremos com a
desconfiguração do modelo adotado para esta política,
principalmente com a adoção do fator Previdenciário. E
a política de Assistência Social, mesmo com avanços,
ainda enfrenta os desafios da precarização e focalização
de suas ações nos segmentos mais pobres da sociedade.
Além disso, devemos superar a fragmentação setorial
implementada nas políticas sociais, à revelia do
princípio constitucional da Seguridade Social que prevê
uma articulação e integração das ações e serviços, dos
sujeitos que atuam na gestão destas políticas, do controle
social e das diversas fontes de financiamento.
Precisamos, também, continuar desenvolvendo um
trabalho que fortaleça junto aos usuários a noção de
direito social e a possibilidade de realização de ações
coletivas junto aos mesmos em sua defesa, conforme
expresso na Carta de Maceió.
Esperamos que esta edição da Revista Conexão Geraes
contribua para promover frutuosos debates junto à
categoria, aos movimentos sociais, aos/às usuários/
as e aos/às demais profissionais, em torno deste tema
que para nós é muito atual e urgente, tendo em vista os
constantes processos de precarização das suas políticas
sociais.
Uma boa leitura a todas/os!

Para ler a Carta de Maceió, copie o texto abaixo em
seu navegador de internet: www.cfess.org.br/arquivos/
CARTADEMACEIO.pdf
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INTRODUÇÃO
Partindo-se do pressuposto de que o objeto do trabalho
profissional dos assistentes sociais se constitui no
conjunto das sequelas da “questão social” e que esta,
por sua vez, consiste na razão de ser desta profissão,
torna-se imprescindível identificar quais respostas têm
sido engendradas pelo Estado e pela sociedade civil no
enfrentamento de suas expressões na atualidade.
Desvendar estas questões é tocar em um ponto medular
da profissão, na medida em que estão relacionadas ao
objeto e aos instrumentos de trabalho dos assistentes
sociais e torna-se uma exigência que se coloca a todo
profissional interessado na compreensão de sua atividade
para além dos aspectos imediatamente técnicos de sua
profissão, além de ser uma tarefa preliminar na busca por
uma intervenção afinada aos princípios do projeto éticopolítico dos assistentes sociais.
As políticas sociais no Brasil, orientadas pelo ideário
neoliberal, vêm sofrendo significativos retrocessos, se
considerarmos os avanços sociais conquistados pela
Constituição Federal de 1988. O Estado tem reduzido
cada vez mais seu papel como provedor dos direitos
sociais, transferindo esta tarefa para o mercado e para
a solidariedade do “terceiro setor”. Dessa forma, o
mercado fica reservado para aqueles que possuem meios
para adquirir os serviços privados, enquanto os precários
serviços públicos são destinados aos “comprovadamente
pobres”.

enfrentamento se inserem em um contexto de regressão de
direitos e assistencialização das políticas sociais.
A gênese da questão social está atrelada ao movimento
que o capital realiza na concretização de sua “lei geral da
acumulação”. Esta se expressa pelo aumento da riqueza
contraposto ao aumento da pobreza. No modo de produção
capitalista a população trabalhadora sempre cresce
mais rapidamente que a necessidade de seu emprego.
O desenvolvimento das forças produtivas possibilita aos
trabalhadores produzirem mais em menos tempo, fazendo
com que os capitalistas extraiam uma maior quantidade
de trabalho de uma parcela menor de trabalhadores, seja
por meio da ampliação da jornada de trabalho ou pela
intensificação do ritmo da produção. Tal fato ocasiona um
predomínio do trabalho morto sobre o trabalho vivo.
Nessa perspectiva, quanto maior a exploração do trabalho,
maior a riqueza do capital e quanto mais o trabalhador
produz riquezas para o capitalista, mais está produzindo
a própria miséria, uma vez que “a acumulação da riqueza
num pólo é, portanto, ao mesmo tempo, a acumulação
de miséria, tormento de trabalho, escravidão, ignorância,
brutalização e degradação moral no pólo oposto, isto é,
do lado da classe que produz seu próprio produto como
capital” (MARX, 1996: 275).

APARATO CRÍTICO

Quanto maior o desenvolvimento, maior acumulação
privada de capital. O desenvolvimento no capitalismo
não promove maior distribuição de riqueza, mas maior
concentração de capital, portanto, maior empobrecimento e
maior desigualdade, resultando na pauperização crescente
dos vendedores de sua força de trabalho.

A questão social, enquanto expressão máxima da
contradição capital/trabalho e da histórica desigualdade
entre as classes, tem sido ampliada e potencializada
pelo atual quadro de reestruturação do capitalismo
contemporâneo, ao passo que as formas de seu

As mudanças societárias ocorridas a partir de 1970
redesenharam o quadro do capitalismo, conferindolhe novos traços no cenário mundial. A dinâmica de
reordenamento capitalista impôs modificações sóciohistóricas que incidiram sobre a relação Estado/sociedade
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civil e radicalizaram as manifestações da questão social
na cena contemporânea.

com sua pressão sobre os salários, bem como dos gastos
sociais do Estado.

A crise de superprodução desencadeada pelo
esgotamento do padrão de acumulação fordistakeynesiano no início da década de 1970, impulsionou
o capital a desenvolver um processo de reestruturação,
a começar pelas mudanças no processo produtivo.
Ocorre a substituição do padrão fordista-keynesiano
de produção pelo padrão toyotista, também conhecido
como padrão de acumulação flexível (HARVEY, 1993).
Essa substituição ocorreu devido à necessidade de
promover uma revolução tecnológica e organizacional
da produção, dando início à chamada reestruturação
produtiva. Esta, por sua vez, teve impactos tanto na
esfera da produção como na das relações sociais.

Conforme apontam Netto e Braz (2006: 226), “a pretensão
do capital é clara: destruir qualquer trava extra-econômica
aos seus movimentos”. Por isso, tornou-se necessário a
implantação de um verdadeiro ajuste global que alterasse
significativamente o contexto sociopolítico vigente até
então, destruindo os limites impostos à expansão do
capital pelas conquistas da classe trabalhadora.

Os processos de reestruturação produtiva têm por objetivo
a construção de novas formas de controle do capital
sobre os trabalhadores, trazendo sérios rebatimentos
sobre o mundo do trabalho, como a heterogeneização,
fragmentação e complexificação da classe trabalhadora
(ANTUNES, 1995). A reestruturação produtiva foi uma
necessidade posta ao capital para recuperação de suas
taxas de lucro.
O modelo toyotista de produção caracterizou-se pelo
fim da produção em massa e pela adoção da produção
flexível, onde a aceleração do tempo de giro na produção
e a redução do tempo de giro no consumo permitiram
uma produção diversificada, ao contrário do fordismo,
cuja produção era homogênea. (HARVEY, 1993).
As mudanças no padrão de acumulação também
permitiram um maior controle sobre a força de trabalho,
com a adoção de regimes e contratos de trabalho mais
flexíveis. Além disso, houve a tendência de reduzir
o número de trabalhadores centrais e aumentar a
força de trabalho mais flexível (HARVEY, 1993).
Dessa forma, ao mesmo tempo em que
um perfil de trabalhador polivalente e
houve a desqualificação de um enorme
de trabalhadores, elevando o desemprego
níveis alarmantes.

era exigido
qualificado,
contingente
estrutural a

Paralelo às mudanças no mundo do trabalho, um novo
regime de regulação social passou a ganhar terreno: o
neoliberalismo. Este projeto político-econômico foi
inspirado nas idéias liberais de Frederick Hayek (18991992), expostas em sua obra intitulada “O caminho da
Servidão”, produzida em 1944. Trata-se de um retorno
aos princípios do capitalismo liberal do século XIX, na
defesa por uma política econômica que vigorasse sem
qualquer limitação dos mecanismos do mercado.
De acordo com Anderson (1995), o neoliberalismo foi
uma reação teórica e política ao Estado de bem-estar
social. Segundo os defensores do ideário neoliberal,
a crise seria resultado do poder excessivo dos sindicatos,
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Para Anderson (1995), a hegemonia do neoliberalismo só
ocorreu no final dos anos 1970, quando seus princípios
foram assumidos nos programas governamentais
em diversos países da Europa e dos Estados Unidos.
Os primeiros países a adotarem este projeto societário
foram a Inglaterra no governo de Thatcher, os Estados
Unidos com Reagan, a Alemanha de Khol e a Dinamarca
com o governo de Schluter. Posteriormente, a quase
totalidade dos governos da Europa Ocidental implementou
programas seguindo as diretivas neoliberais.
Os países que adotaram o receituário neoliberal
dedicaram-se a elevar as taxas de juros, reduzir os
impostos dos ricos, criar níveis de desemprego, combater
fortemente o poder dos sindicatos, cortar drasticamente
os gastos sociais e implantar um amplo programa de
privatizações, principalmente das indústrias de petróleo,
aço, eletricidade e água (ANDERSON, 1995).
Para os neoliberais, só em uma sociedade de livre mercado
os indivíduos podem se desenvolver plenamente, optar
sobre o que fazer e o que não fazer, sem que exista
uma autoridade, neste caso o Estado, que lhes imponha
o que deve ser feito. Neste sentido, torna-se evidente
que a proposta neoliberal está assentada no desmonte
do Welfare State e do Estado de bem-estar social1,
incentivando severos cortes nos gastos sociais.
As mudanças societárias da década de 1980 tiveram
por parâmetro as políticas macroeconômicas elaboradas
pela burguesia internacional, em parceria com o Banco
Mundial e com o Fundo Monetário Internacional, contidas
no chamado Consenso de Washington. A orientação dos
organismos internacionais a partir do “novo consenso”
passa a ser a de reformas sociais que têm como foco a
pobreza, provocando sérias reconfigurações nas políticas
sociais e tecendo as bases das propostas de privatização
e contrarreforma do Estado no Brasil (BEHRING, 2003).
Outro fenômeno que caracterizou o quadro
do capitalismo neste período e que continua a
imperar até os dias atuais é a mundialização do
capital
financeiro.
A
financeirização
pode
ser considerada um legado do acordo realizado em
Bretton Woods (EUA), em julho de 1944, que reforçou
a hegemonia dos Estados Unidos no processo de
globalização financeira, num processo de rearticulação
do mercado mundial.
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De acordo com Netto e Braz (2006: 233), “as finanças
passaram a constituir, nos últimos trinta anos, o sistema
nervoso do capitalismo”. O capital, nessa esfera, se
sustenta na gigantesca concentração do sistema bancário
e financeiro e aparece como “se fosse capaz de criar
‘ovos de ouro’, isto é, como se o capital dinheiro tivesse
o poder de gerar mais dinheiro no circuito fechado das
finanças” (IAMAMOTO, 2011: 109).
Nesse novo estágio do desenvolvimento do capital,
as fronteiras entre os países se tornam cada vez mais
estreitas devido ao avanço dos recursos informacionais
e a globalização dos mercados e capitais torna-se
uma estratégia para o fortalecimento da acumulação
capitalista. Este processo revolucionou as condições
sociais, econômicas, políticas e culturais de povos
e civilizações e trouxe consequências devastadoras
principalmente para os países periféricos que se tornaram
exportadores de capital para os países centrais, dada a
submissão de tais países aos ditames da grande potência
norte americana2.
Tal processo de reorganização do capital, marcado pela
reestruturação da produção e do trabalho, pela adoção
do ajuste neoliberal e pela mundialização financeira,
trouxe consequências dramáticas para a sociedade,
como a destruição das forças produtivas, gerando
um enorme contingente de trabalhadores em situação
precária, aumentando a jornada de trabalho e os níveis
do desemprego estrutural, precarizando as condições
de vida da “classe-que-vive-do-trabalho” (ANTUNES,
2005).
ARGUMENTAÇÃO E ANÁLISE
Iamamoto (2011: 124) ressalta que “na raiz do atual perfil
assumido pela questão social encontram-se as políticas
governamentais favorecedoras da esfera financeira e
do grande capital produtivo”. De fato, as profundas
mudanças societárias que configuraram a sociedade
“tardo-burguesa”, nos termos de Netto (2012), resultaram
em um quadro de radicalização da questão social,
ampliando antigas e recriando novas manifestações.
Para Santos (2012) as particularidades da questão social
no Brasil podem ser descritas a partir de uma perversa
associação: “de um lado a superexploração do trabalho,
cujo valor sempre precisou ser mantido bem abaixo dos
padrões vigentes em outros países, notadamente os de
capitalismo desenvolvido, para que o país continuasse
atrativo aos seus investimentos produtivos; de outro,
uma passivização das lutas sociais que historicamente
foram mantidas sob controle do Estado e das classes
dominantes” (SANTOS, 2012: 437).
Dessa forma, no Brasil, a questão social se manifesta de
maneira peculiar devido às particularidades da formação
histórica do país, marcado por uma “herança histórica
colonial e patrimonialista” (IAMAMOTO, 2011: 128),
que resultou em uma enorme concentração de renda e
CRESS-MG | Revista Conexão Geraes | 1º semestre de 2015

aprofundamento da desigualdade social. Conforme
Yasbek (2012: 294) “a pobreza tem sido parte constitutiva
da história do Brasil, assim como os sempre insuficientes
recursos e serviços voltados para seu enfrentamento”.
Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que as expressões
da questão social têm sido radicalmente acentuadas no
cenário brasileiro, presencia-se uma retirada paulatina
do Estado na responsabilidade por seu enfrentamento.
Os direitos constitucionais estão sendo gradativamente
substituídos pelos preceitos contidos na cartilha do
Consenso de Washington.
O advento da Constituição Federal de 1988 introduziu
o conceito de Seguridade Social no Brasil, até então
inexistente no país, articulando as políticas de Saúde,
Previdência e Assistência Social. Se historicamente o
acesso ao trabalho sempre foi condição para garantia do
acesso à Seguridade Social, agora elas são oficialmente
instituídas no campo dos direitos sociais. A Carta
Magna rompeu com o tradicional modelo de saúdeprevidência para os trabalhadores e seus dependentes e
assistência para os “necessitados”, através da filantropia
e benemerência.
Dessa forma, a Constituição Federal, buscando romper
com a lógica discriminatória e excludente que sempre
esteve presente na história do país, incorpora elementos
de garantias de direitos que seriam, junto com a política
de desenvolvimento econômico e pleno emprego,
constitutivos de um projeto de Seguridade Social que
estabeleceria um sistema de proteção social afinado à
constituição de um Estado de Bem-Estar Social.
A previdência social permanece restrita aos trabalhadores
contribuintes, a saúde é universalizada e a assistência
social passa a ser destinada a quem dela necessitar.
O estabelecimento destas políticas sociais desenhava a
forma pela qual o Estado deveria responder à questão
social. A Constituição trouxe avanços legais, resultado
da luta de atores sociais ativos engajados no processo
de redemocratização. No entanto, tais avanços surgiram
na contramão da tendência mundial de predomínio do
ideário neoliberal e desmonte do Welfare State.
O início da década de 1990 foi marcado pela entrada
retardatária do ajuste neoliberal no Brasil. Soares (2002)
destaca que o surgimento da proposta neoliberal no país
foi consequência do agravamento da crise econômica de
1989-90 e do esgotamento do Estado Desenvolvimentista
Brasileiro. No processo de efervescência da Constituição
de 1988, o Brasil se tornou signatário do acordo firmado
com os organismos financeiros internacionais, como o
Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, por
meio do Consenso de Washington.
Dentre as orientações presentes no Consenso, destacase a desestruturação dos sistemas de proteção social
vinculados às estruturas estatais e a privatização dos
mesmos. Dessa forma, as políticas sociais na década de
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1990 já são direcionas para o “combate à pobreza” e para
a partilha da responsabilidade entre Estado e sociedade
no enfrentamento da questão social.
Em seu primeiro mandato, o presidente Fernando
Henrique Cardoso (1995-1999) atribuiu prioridade ao
controle da inflação e manutenção da estabilidade da
moeda, além de defender a necessidade de reformar o
Estado, adequando-o às diretivas neoliberais. A reforma do
Estado foi conduzida pelo então ministro Bresser Pereira,
que esteve à frente do Ministério da Administração e
Reforma do Estado (MARE). O ministro considerava a
crise fiscal como principal motivo para a crise do Estado
e, para enfrentá-la, seria necessário a construção de um
“novo Estado”. Nesse sentido, foi elaborado o Plano
Diretor da Reforma do Estado, aprovado em setembro
de 1995, com o objetivo de implantar a “reforma”, que
deveria seguir pelos seguintes caminhos: “[...] ajuste
fiscal duradouro; reformas econômicas orientadas
para o mercado – abertura comercial e privatizações acompanhadas de uma política industrial e tecnológica
que fortaleça a competitividade da indústria nacional;
reforma da Previdência Social; inovação dos instrumentos
de política social; e reforma do aparelho do Estado,
aumentando sua eficiência” (BEHRING, 2003: 178).
Nos termos de Behring (2003), o que esteve em curso nos
anos 1990 foi uma verdadeira “contrarreforma” do Estado
brasileiro, na medida em que houve uma forte evocação
do passado no pensamento neoliberal. Este processo
subordinou os direitos sociais à lógica orçamentária e
a política social à política econômica, prevalecendo o
trinômio articulado do ideário neoliberal: privatização,
focalização e descentralização.
A privatização das políticas sociais ocorre por duas vias:
a mercantilização e a refilantropização das respostas
à questão social. O Estado repassa para o mercado a
responsabilidade pela oferta dos serviços sociais, com
destaque para a Saúde, Previdência Social e Educação,
que perdem o caráter de direito, reforçando a lógica do
cidadão- consumidor (MOTA, 2005). Ao mesmo tempo,
são transferidos para a sociedade civil os serviços que não
podem ser ofertados pelo mercado, como a assistência
social, sendo ofertados de forma pontual e sem garantia
de permanência.
As políticas sociais ofertadas pelo Estado, por sua vez,
são focalizadas, ou seja, são direcionadas aos segmentos
mais precarizados da população, conforme a orientação
dos organismos internacionais. Dessa forma, o princípio
de universalidade afirmado na Constituição torna-se
letra morta, sendo necessário ter declarada a condição de
pauperização para se ter um acesso mínimo aos serviços
sociais.
A descentralização imposta pelo ajuste neoliberal
não consiste, ao contrário do que possa parecer, numa
repartição positiva de poder entre os entes federativos, mas
refere-se a uma mera transferência de responsabilidades
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para os estados e municípios, no nível do gerenciamento
e não da gestão das políticas sociais.
As respostas à questão social na década de 1990
passaram pelo que Behring (2003) designou como
“dualidade discriminatória” entre os que podem e os que
não podem pagar pelos serviços e o resultado tem sido
a precarização ou eliminação da responsabilidade do
Estado pela oferta das políticas sociais. Nesse contexto,
emerge um processo que Mota (2005: 147) denomina de
“assistencialização/privatização da Seguridade Social”,
em que esta experimenta uma transição rápida da sua
formulação para o seu desmantelamento, durante o
período de sua implementação.
Os direitos sociais são subordinados à lógica
orçamentária e a política social à política econômica. A
cidadania e as necessidades humanas são rebaixadas ao
nível da sobrevivência física, prevalecendo o conceito
de mínimos sociais na oferta de direitos. Neste sentido,
“observa-se uma inversão e uma subversão: ao invés
do direito constitucional impor e orientar a distribuição
das verbas orçamentárias, o dever legal passa a ser
submetido à disponibilidade de recursos. São as
definições orçamentárias – vistas como um dado não
passível de questionamento – que se tornam parâmetros
para a implementação dos direitos sociais implicados na
seguridade, justificando as prioridades governamentais”
(IAMAMOTO, 2011: 149).
O peso do fundo público recai, em sua maioria, sobre os
trabalhadores, seja com a tributação da renda na fonte,
seja quando são remetidos ao consumo (BEHRING,
2009). Todavia, para eles não retorna. Em um contexto de
crise comandado pela era das finanças, o fundo público é
canalizado para alimentar o circuito financeiro. A dívida
pública se converteu no maior canal de transferência de
receitas em benefício dos rentistas.
Com base no discurso da “crise fiscal” do Estado, o
governo neoliberal impõe severos cortes nos gastos
sociais, que acabam por minar o princípio constitucional
de universalidade. Este é substituído pela focalização e
seletividade, onde predominam as ações minimalistas de
“combate à pobreza”, destinadas aos mais pobres dentre
os pobres.
Atualmente, essa realidade é expressa nos programas de
transferência de renda, com destaque para o programa
Bolsa Família, que é o maior programa de transferência
de renda em implementação no Brasil, assumindo a
centralidade do Sistema de Proteção Social. De acordo
com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome o programa atende, atualmente, mais de 13
milhões de famílias em todo o território nacional nos
5.564 municípios brasileiros.3
O acesso aos direitos conquistados pela luta e
mobilização da classe operária e do conjunto dos
trabalhadores é sujeitado a um “atestado de pobreza”, que
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pressiona para o cumprimento de certas contrapartidas e
condicionalidades. De acordo com Pereira (2003), este
fato constitui uma inversão perversa e arrogante de valores
no campo da política social, que contradiz até mesmo a
lógica contratual, tendo em vista que os pobres, que são
credores de uma enorme dívida social acumulada, têm de
oferecer contrapartida aos seus devedores, quando estes
se dispõem a saldar parcelas ínfimas dessa dívida.
Nesse sentido, “os serviços estatais para pobres são, na
verdade, pobres serviços estatais” (MONTAÑO, 2010:
195). Diante da insuficiência e precarização dos serviços
estatais, o mercado se apresenta como uma alternativa
para aqueles que almejam serviços de melhor qualidade,
ou seja, voltados para o cidadão-consumidor (MOTA,
2005). No bojo do processo de privatização neoliberal,
as políticas sociais são mercantilizadas e o que era direito
transforma-se agora em um serviço privado regulado
pelo mercado e vendido ao consumidor como uma
mercadoria, fortalecendo a acumulação capitalista.
Com o discurso da insuficiência de recursos, o
Estado transfere para a esfera da sociedade civil a
responsabilidade de assistir os setores da população
descobertos pelos precários serviços públicos, mediante
práticas voluntárias, filantrópicas e caritativas.
Cresce o chamado “terceiro setor” composto por um
conjunto de ONGs, fundações empresariais, associações
comunitárias, movimentos sociais etc. que visam
substituir o papel do Estado na oferta de políticas sociais.
Trata-se de “um novo padrão [...] para a função social
de respostas às sequelas da ‘questão social’, seguindo os
valores da solidariedade voluntária e local, da autoajuda
e da ajuda mútua” (MONTAÑO, 2010: 22).
No projeto neoliberal, as respostas às refrações da
questão social deixam de constituir uma responsabilidade
do Estado e um direito do cidadão e passam a ser agora
de responsabilidade dos próprios sujeitos portadores de
necessidades ou uma opção do voluntário que “ajuda”
o próximo. O trato contemporâneo à questão social tem
abarcado três dimensões: a intervenção estatal precária;
a intervenção mercantil, de boa qualidade voltada apenas
para quem tem meios de adquiri-la e a intervenção
filantrópica, sem garantia de permanência.
A questão social se tornou objeto de ações precárias,
focalizadas e filantrópicas, que em nada favorecem o
protagonismo e a emancipação da classe trabalhadora.
Ou seja, as propostas neoliberais apontam para um
“espantoso minimalismo frente a uma ‘questão social’
maximizada” (NETTO, 2012: 428).
As políticas sociais estatais que se propõem a enfrentar
a questão social na atualidade se tornam cada vez mais
sucateadas e com acesso cada vez mais restrito, o que acaba
por anular a sua dimensão de direito, caracterizando uma
espécie de “clientelismo (pós) moderno” (BEHRING,
2003: 65) e reforçando o assistencialismo. A função
das políticas sociais, no ideário neoliberal, é meramente
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complementar, apenas para compensar o que não pode
ser acessado via mercado.
Aliado ao minimalismo das políticas sociais emerge o
fenômeno da criminalização da questão social (IANNI,
1994) que, conforme o referido autor, tende a transformar
as manifestações da questão social em problemas de
assistência social ou em objeto de segurança e repressão.
Netto (2012) reafirma essa hipótese, sustentando que
vivemos atualmente, no Brasil, um estado de guerra
permanente contra os pobres.
Ainda segundo o referido autor, o último terço do
século XX assinala o exaurimento das possibilidades
civilizatórias da ordem do capital. Ou seja, a atual
ordem societária não possui mais condições de propiciar
quaisquer alternativas progressistas para a massa dos
trabalhadores e para a humanidade, em todos os níveis
da vida social. Esta ordem só tem a oferecer soluções
barbarizantes para a vida social. O autor ressalta, ainda,
que “a articulação orgânica de repressão às ‘classes
perigosas’ e assistencialização minimalista das políticas
sociais dirigidas ao enfrentamento da ‘questão social’
constitui uma das faces contemporâneas mais evidentes
da barbárie atual” (NETTO, 2012: 429).
CONCLUSÕES
O enfrentamento da questão social na contemporaneidade,
perpassado por um projeto político-econômico neoliberal
de reestruturação do capitalismo contemporâneo, se
expressa pela predominância do minimalismo na oferta
das políticas sociais. Estas, por sua vez, não possuem
nem mesmo a pretensão de erradicar a pobreza, mas
apenas enfrentar a penúria aparente.
Este cenário ratifica a total submissão das necessidades
humanas às necessidades de autorreprodução do grande
capital. Sabe-se que as relações de produção na ordem
do capital não são destinadas ao atendimento das
necessidades humanas, mas única e exclusivamente à
obtenção do lucro. Portanto, o Estado que deveria ser o
representante legítimo dos interesses do povo, torna-se
um fiel representante dos interesses do capital, atuando
como o “comitê executivo da burguesia”.
Neste sentido, cada indivíduo isoladamente é responsável
por suas mazelas. O direito constitucional do cidadão é
substituído pelo discurso da solidariedade e autoajuda,
num contexto onde a globalização é “só para o grande
capital. Do trabalho e da pobreza, cada um que cuide do
seu como puder. De preferência com Estados fortes para
sustentar o sistema financeiro e falidos para cuidar do
social” (SOARES apud MONTAÑO, 2010: 13).
Os rebatimentos deste processo para o Serviço Social são
perversos, uma vez que estas políticas são os principais
espaços ocupacionais para a profissão. As conseqüências
recaíram tanto sobre os usuários da profissão quanto
sobre as condições de trabalho dos assistentes sociais.
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O assistente social vê-se destituído dos instrumentos e
recursos necessários à operacionalização de sua atividade.
À medida que os critérios de acesso às políticas sociais
se tornam cada vez mais restritos e burocráticos, os
profissionais podem cair na armadilha de ter sua atuação
reduzida a uma mera “administração da pobreza”. O
assistente social vem sendo requisitado a responder as
mais diversas refrações da questão social por meio de
programas e políticas sociais focalizadas, precárias e
pontuais, que são totalmente contrárias aos princípios
defendidos no projeto ético-político do Serviço Social,
especialmente no que se refere ao posicionamento em
favor da universalidade de acesso aos bens e serviços
relativos aos programas e políticas sociais.
É preciso fortalecer as lutas sociais na defesa pela
cidadania e pela consolidação dos direitos civis, políticos
e sociais, buscando o protagonismo da classe trabalhadora
na luta pela emancipação humana. Torna-se necessário,
ainda, romper com o minimalismo das políticas sociais
no enfrentamento da questão social e considerá-lo não
como o limite, mas como um ponto de partida.
NOTAS
1 - O Welfare State ou Estado de Bem-Estar Social caracterizase por um determinado modo de regulação social marcado pela
intervenção direta do Estado, com uma base ideológico-política
que tinha por objetivo central desenvolver políticas sociais que
visassem à estabilidade do emprego, à criação de políticas de
renda, o direito à educação e à Previdência Social, afastando
com isso os trabalhadores de seu projeto societário fundado no
ideário socialista.
2 - “É também no marco da financeirização do capitalismo
que se tornam inteligíveis a questão da dívida externa de
muitos países periféricos e também as propostas de “ajuste”
de suas economias, através das “reformas” recomendadas
e monitoradas por agências internacionais, notadamente o
Fundo Monetário Internacional, que representam justamente
os interesses da oligarquia das finanças (NETTO e BRAZ,
2006: 234).
3 - Informações obtidas no site: www.mds.gov.br. Acesso em:
20 fev. 2013.
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INTRODUÇÃO
De acordo com Woolf (2004) a mulher tem que
protagonizar e buscar seu espaço na sociedade tendo em
vista o processo histórico de exclusão ao qual foi sujeita.
Em sua análise da condição feminina, Woolf argumenta
que o poderio patriarcal bloqueou a expansão da mulher
que acabou por ficar restrita ao “cuidar” familiar. Contudo,
a mulher deve desconstruir essa ideia de que o homem é
o sujeito singular da história. Engels (2000), por sua vez,
afirma que nem sempre a mulher foi subalternizada ao
homem; o que ocasionou tal disparidade segundo esse
teórico foi a origem da propriedade privada como forma
de ordenar o seio familiar. Só a partir de então se finda
a igualdade e o trabalho feminino passa a ter diferente
valor frente ao masculino. Na concepção de Engels,
a propriedade privada condicionou a subordinação da
mulher ao homem, o que se transmitiu nas diversas
esferas sociais como no econômico, profissional e, por
fim, na cultura de modo geral.
Simone de Beauvoir (1967), em seu livro O Segundo
Sexo, expõe que as mulheres estão acabando com o
idealismo que forjaram/impuseram a ela. Entretanto, não
é essa uma fácil tarefa, pois o passado se perpetua no
presente tendo por cenário que mulheres são educadas
por mulheres que já estão condicionadas aos papeis de
gênero construídos socialmente - no caso da mulher, o
casamento e a vida doméstica. Por isso manifesta,
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher.
Nenhum destino biológico, psíquico, econômico
define a forma que a fêmea humana assume no
seio da sociedade; é o conjunto da civilização
que elabora esse produto intermediário entre o
macho e o castrado que qualificam de feminino
(BEAUVOIR, 1967, p. 9).

Não há determinismo nenhum para a construção do ser
mulher, esta é construída na sociedade, e como fruto de
uma construção são as atribuições impostas a ela.
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Para se ter uma prospectiva original, a mulher deve
partilhar de condições dignas de igualdade em todas
as esferas sociais, o que consiste em ser um desafio a
ultrapassar. Contudo, o movimento feminista busca
transformar esse “quadro” dando a ele novas “molduras”.1
A Dupla Jornada de Trabalho da Mulher
“Mesmo as estatísticas confirmando o crescimento e
o avanço em percentagem das mulheres em todos os
setores sociais, a discriminação encontrada por essa
categoria ainda é um fator agravante para a igualdade
entre os gêneros.” (SANTANA, 2006, p.64).
Partindo desse pressuposto, cabe ressaltar que, apesar
dos diversos espaços conquistados, a condição da
mulher ainda é permeada por estigmas provindos
de uma sociedade fundamentalizada no patriarcado,
cujos vestígios contemporâneos podem ser vistos no
reducionismo e naturalização da mulher à esfera privada,
ou seja, ao âmbito doméstico, do lar. Desse modo,
torna-se relevante problematizar a condição de
subalternidade ainda vivida por mulheres, principalmente
no que se refere à relação dual de trabalho, tendo em vista
que além de trabalhar na esfera privada que consiste em
ser uma multiplicidade de afazeres [entenda-se como o
lar], trabalha também na esfera pública [entenda-se como
fora do lar].
De início, é importante esclarecer segundo Santana
(2006) que a esfera privada de trabalho, que em grande
maioria é exercido por mulheres, é caracterizada como
trabalho não produtivo, ou seja, não criador de valor.
Assim, esse trabalho se torna “desconhecido” frente à
sociedade e frente aos companheiros dessas mulheres
que não reconhecem o trabalho doméstico. Então,
na condição de sujeitas de ações “invisíveis”, ou por
objetivarem trabalho remunerado no sentido de aumentar
a renda familiar, essas mulheres se deslocam da esfera
privada para a esfera pública de trabalho. No entanto, esse
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deslocamento não significa que a mulher exercerá uma
esfera em detrimento da outra. O que está posto aqui é que
a mulher passará a exercer uma dupla jornada de trabalho
– mesmo trabalhando na esfera pública é subjugada
a trabalhar na esfera privada. Dessa maneira se tem a
naturalização do âmbito doméstico como se fosse uma
particularidade sua. Assim sendo, no primeiro momento
as mulheres exercem seu protagonismo se “alforriando”
da esfera privada, porém, retornam a ela. Em síntese, o
que acontece é uma espécie de materialização do poder
concreto e um desvanecimento desse poder conquistado.
Encontra-se nessa relação à legitimação e restrição dos
papéis de gênero impostos socialmente.
Tendo por panorama o processo sócio-histórico em
que a temática em questão está fincada, há impasses
no que diz respeito a sua resolução, tendo em vista que
na contemporaneidade o ideal de mulher submissa é
reproduzido por diversas instituições, dentre elas – a Igreja
– como fomentadora maior [a indústria cultural, o grande
bloco ideológico2 da naturalização dessa condição].
Os meios de comunicação, a exemplo das novelas, em
alguns casos, são instrumentos mantenedores da mulher
na esfera privada3. Então, a divisão de tarefas domésticas
se torna um desafio se levado em consideração que tantas
instituições legitimam a desigualdade e a subordinação
da mulher ao homem.
Responsáveis pela maioria das horas trabalhadas
em todo o mundo, as mulheres, generosamente,
cuidam das crianças, dos idosos, dos enfermos,
desdobrando-se em múltiplos papéis. Esquecidas
de si mesmas, acabam por postergar um debate
que se faz urgente: a divisão desigual das
responsabilidades da família, a injustiça de
sozinha, ter de dar conta de um trabalho de que
todos usufruem. PEREZ (2001 apud FRANÇA;
SCHIMANSKI, 2009, p.74).

É inegável a opressão vivida por mulheres, assim como
seu desdobramento em diversos papéis. Digo opressão,
pois quando sobrecarregadas deixam de viver sua vida
em prol do “cuidar” [já naturalizado] dos outros. Tudo
isso porque a ideologia de família se constitui no papel
privado de mulher. E sua condição enquanto pessoa
humana [?] se torna esquecida.
Além da sobrecarga, Santana (2006) problematiza a
representação social que o trabalho do homem possui
frente ao da mulher, considerando que, apesar dessas
exercerem as mesmas ou até mais atividades em
assentamentos rurais do Estado de Sergipe, o trabalho
feminino nesses espaços é caracterizado como “ajuda” ao
marido. Enquanto a esfera privada é caracterizado como
obrigação da mulher. Já o trabalho do homem é visto
como produtivo e criador de valor. Então, nessa relação
é observada a questão do poder concentrada nas mãos
masculinas e o não reconhecimento do duplo trabalho
feminino. O trabalho exercido em ambas as esferas por
mulheres é visto como não trabalho.
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[...] todo serviço doméstico é por elas executado,
e não há mudanças na participação masculina
nesses serviços, além de que os homens não as
apoiam na saída para os espaços públicos. Há,
entre a maioria, as queixas quanto às saídas do
universo da casa [...]. (SANTANA, 2006, p.52)

Aqui se mostra a consequência da naturalização do
âmbito privado como pertencente apenas à mulher. As
obrigações domésticas atribuídas a ela restringem-na
- em alguns casos - de se realizarem em outras esferas
como na política ou na vida profissional. Impede-a de
abraçar a esfera pública. De tal modo se compreende o
porquê o nível de emprego da mulher consiste em ser
mais subalterno, o que, de acordo com Sorj (2004), é
devido à esfera privada ser restrita a ela, de modo a nutrir
seu espaço “natural”.
Divisão Sexual do Trabalho Doméstico4
A divisão sexual do trabalho consiste em ser uma forma
de organizar a sociedade. Entretanto, as tarefas atribuídas
à mulher na esfera privada sobrecarregam sua vida de
modo a limitar sua participação na esfera pública, ou
seja, a dicotomia entre “trabalho feminino” e “trabalho
masculino” restringe o desenvolvimento da mulher.
Assim, a divisão sexual do trabalho doméstico tem por
princípio que o trabalho exercido nela não só beneficia a
mulher, mas também o homem.
O que as mulheres, e mais precisamente as feministas,
reivindicam é o deslocamento do homem para a esfera
privada, no sentido de haver uma igualdade de gênero,
para que a esfera privada deixe de ser “atribuição
privativa da mulher”. É preciso desconstruir essa ideia
de resignação, mulher não foi feita para servir. Todavia,
há resistência masculina, em grande parte, no que se
refere à realização do trabalho doméstico, pois não
aceitam a desestabilização da sua hegemonia patriarcal,
tendo em vista que muitos consideram a divisão do
trabalho doméstico uma afronta, como se fosse ferir sua
masculinidade [furto das construções sociais]. Outro
ponto é a forma de manifestação preocupante que alguns
homens se utilizam como contestação da divisão das
tarefas domésticas, a violência doméstica (VENTURI;
RECAMÁN, 2004).
Para Porto (2004) permanece a resistência masculina
em aceitar a divisão das tarefas domésticas devido à
insignificância com que essa é tratada socialmente.
Incrementando esse debate, Arendt (2007) afirma
ser o âmbito privado o subterrâneo, onde não se tem
visibilidade social. Então, se tornam notórios os
estigmas impostos à esfera privada, estigmas esses que
as mulheres carregam ao longo da história. Entretanto
sua condição de subalternidade não é mais motivo
de silêncio, agora as mulheres possuem voz ativa, o
movimento feminista nasceu para protestar sua condição
na sociedade. “Portanto, a conquista feminina e feminista
do chamado ‘século das mulheres’, o XX, foi o direito à
existência, sem o qual é impossível começar, se queremos
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um mundo fundado na justiça social, no respeito e
na liberdade” (RAGO, 2004, p.34). Conquistada a
existência é preciso conquistar a igualdade, sem a qual
não dá para se ter liberdade, respeito ou justiça social. Se
for ao contrário teremos uma liberdade falsa, uma justiça
social limitada, o respeito não será mútuo tendo em vista
que um sexo se sobrepuja ao outro. Rosaldo (1979),
por sua vez, afirma que as diferenças não vão terminar
até que o homem também ocupe o âmbito doméstico;
quanto mais essas diferenças se acentuarem, mais se
terá a dicotomia entre público e privado. A missão a nós
imposta na contemporaneidade é a não naturalização das
desigualdades, sejam elas qual forem.
Tendo por cenário a luta pela igualdade de gênero como
fator que tem tomado grandes proporções no Brasil, a
Fundação Perseu Abramo (2004) realizou uma pesquisa
nacional por meio de seu Núcleo de Opinião Pública,
intitulada “A Mulher brasileira nos Espaços Públicos
e Privados”. Apesar de contextualizarmos a pesquisa
em sua totalidade neste ensaio, utilizaremos dados da
referente pesquisa no que diz respeito à opinião das
mulheres frente à questão da divisão sexual do trabalho
doméstico. Em nossa análise dos resultados da pesquisa
buscamos indício de que a mulher, e especificamente a
brasileira, não aceita mais sua condição de subordinação;
desse modo requerendo igualdade na repartição das
tarefas domésticas, para se ter igualdade de gênero.
A demonstração dos dados da pesquisa foi aqui exposta
no sentido de dar concreticidade à referida temática.
No que tange à visão das mulheres no que se refere à
escolha de trabalhar fora do lar, ter uma profissão e
dedicar-se menos à família, é constatado que grande
maioria delas faz uso de tal preferência sendo o
percentual de 55%. Todavia, 38% preferem a esfera do
lar e as atividades a ele relacionadas, deixando a questão
do emprego fora dele e da profissão para segundo lugar.
Então, é notório que as mulheres não querem ficar
limitadas à esfera privada, objetivando horizontes para
além dela. Contudo, no que alude à divisão sexual do
trabalho doméstico, os resultados são diversos, tendo
em vista que essa enquete foi formulada em relação à
concordância no que se refere a algumas frases: 1.
“Homens e mulheres deveriam igualmente dividir o
trabalho doméstico” 87% concordam, 11% discordam
e 1% nem concorda nem discorda. 2. “Não importa
quem faça o trabalho doméstico, desde que a mulher
defina como fazer” 71% concordam, 24% discordam e
4% nem concorda nem discorda. 3. “Os homens mesmo
que queiram, não sabem fazer o trabalho de casa” 55%
concordam, 39% discordam e 5% nem concorda nem
discorda. 4. “O cuidado com as pessoas doentes ou idosas
que ficam em casa deve ser da mulher” 54% concordam,
42% discorda e 4% nem concorda e nem discorda. 5. “É
principalmente o homem que deve sustentar a família”
65% concordam, 32% discordam e 3% nem concorda e
nem discorda. 6. “Quando tem filhos pequenos, é melhor
que o homem trabalhe fora e a mulher fique em casa”
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85% concordam, 13% discordam e 2% nem concorda e
nem discorda.
Considerando a percentagem de concordância em todos
os quesitos chegamos aos seguintes fins: na primeira
frase se demostra o quanto as mulheres almejam a divisão
das tarefas domésticas entre os sexos; já na segunda, se
demostra que de qualquer forma a mulher se atrela à
esfera doméstica, necessitando ser pensada essa relação;
no terceiro naturaliza o trabalho doméstico como sendo
da mulher, visão produto do processo histórico, necessita
ser desconstruída; no quarto se evidencia a ideia de que
a mulher possui um maior cuidado com os outros, o que
acaba por sobrecarregá-la, mas como visto no corpo deste
trabalho essa concepção também é fruto do processo
histórico; no quinto é notória a ideia de homem como
provedor; no sexto é gritante a ideia de maternidade,
reflexo da cultura.
O que se buscou apontar foi que, apesar de estar
condicionada a cultura patriarcal, pode-se dizer, a mulher
manifesta sua condição na sociedade, não obstante, como
indica a percentagem, algumas, por estarem ofuscadas
pela cultura aceitam a ideia de resignação ou preferem
mesmo a condição da invisibilidade social, o que não se
tem números expressivos. Talvez seja melhor dizer que
as que preferem a esfera privada e não querem dividi-la
no sentido de haver igualdade de gênero estão alienadas
pela cultura patriarcal. Ainda não descobriu sua condição
de subjugação de longa data. Ou ainda, são frutos das
diversas representações culturais dos diversos contextos
histórico-sociais.
À Guisa de Conclusão
A mulher apoderou-se de diversos espaços,
principalmente da esfera pública, que outrora lhes eram
recusados. No entanto, nessas conquistas ainda permeiam
desigualdades, visto que mesmo se deslocando para a
esfera pública é subjugada a continuar também na esfera
privada, acabando por exercer uma dupla jornada de
trabalho.
Todavia, está perdendo a característica de “dona de
casa”, tendo por estima que com o imperativo da
sociabilidade capitalista tornou-se essencial sua mão
de obra no mercado de trabalho, devido à necessidade
de aumentar a renda familiar. Mas cabe ressaltar que
ainda que haja grande participação feminina na esfera
pública, ainda é gritante a discriminação contra mulher
do ponto de vista que essas não partilham do mesmo
reconhecimento valorativo de seu trabalho se comparado
ao homem, sendo que, em muitos casos, seu trabalho não
se classifica nem sequer como tal, mas como “ajuda” ao
homem.
É visto que existe uma relação desigual de gênero
que se reflete nas diversas esferas na vida social que
acaba por interferir no desenvolvimento da mulher
enquanto profissional, e enquanto pessoa humana.
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De tal forma, faz-se necessário problematizar mais e mais
essas questões tendo em vista que o trabalho realizado
pela mulher abarca não só a ela, mas a todos. Deve-se
desconstruir essa ideia de que mulher foi feita para servir
ou para cuidar. A igualdade de gênero carece da divisão
sexual do trabalho doméstico; não é justo que a mulher
fique sobrecarregada em benefício a todos.
NOTAS
*Trabalho publicado anteriormente na Revista Partes São Paulo,
2012.
1 - Metaforicamente faço alusão de “quadro” representando à
mulher e “molduras” as atribuições a ela imposta.
2 - Termo gramsciano.
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INTRODUÇÃO
Recuperar as bases da Reforma Sanitária diante de um
momento em que a política de saúde enfrenta inúmeras
inserções neoliberais, ou seja, um projeto de saúde
voltado para o mercado, no qual o desmonte da política
avança a cada dia; lutar por melhores condições de
acesso à política de saúde é lutar pelo direito à vida que
está sendo relegado a segundo plano.
Nesse sentido é que se faz necessário retomar o momento
histórico, bem como, as bases do Movimento pela
Reforma Sanitária inaugurado nas décadas de 1970
e 1980, para que possamos retomar os princípios da
reforma que deram origem à atual política de saúde e
também, situar a Educação Popular neste contexto.
A década de 1980 é um período marcado pela abertura
democrática, caracterizada pela eleição do Presidente
Tancredo Neves. Segundo Bravo, algumas conquistas
foram alcançadas com a transição democrática, são
elas: “autonomia política às capitais estaduais e aos
municípios considerados anteriormente de segurança
nacional; a legalização dos partidos comunistas; a criação
do Ministério da Reforma Agrária, com o objetivo de
iniciar o processo de democratização da propriedade da
terra; o processo de remoção do ‘entulho autoritário’ e
o estabelecimento de novas relações com o movimento
sindical, buscando o entendimento entre trabalhadores e
patrões, sem intervenções nos sindicatos” (2011: 96).
No período da elaboração da Constituição Federal de
1988, a relação de forças esteve bastante tensa, desfezse a Aliança Democrática e vários partidos políticos
disputavam o poder; de um lado os centro-direita e direita,
formados por partidos denominados “Centrão”, apoiados
pelas forças armadas, e de outro o PT, PDT, PC do B,
MUB (futuro PSDB) apoiados pela CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil) (BRAVO, 2011).
O período de transição findou-se com a Nova Constituição
e as eleições diretas para Presidente da República. No pósconstituição, o governo comprometeu-se com o resgate
da “dívida social”, implantando planos de emergência
para o combate à fome, ao desemprego e à miséria, além
de pensar reformas para as áreas previdenciária, sanitária,
habitação, educação e tributária.
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Na área da saúde, vários avanços foram conquistados
devido aos eventos realizados desde 1984, reunindo
gestores, intelectuais e profissionais da saúde. Neste ano, o
principal evento foi o V Simpósio sobre Política Nacional
de Saúde que elaborou relatório final denominado
“Proposta Política para um Programa de Saúde”. Os eixos
norteadores desta proposta foram: “saúde é um direito
do cidadão e dever do Estado, a melhoria do estado
de saúde da população está intimamente relacionada à
elevação qualitativa das condições de vida; a redefinição
das políticas para o setor exige um profundo debate e a
participação popular” (BRAVO, 2011: 106-107).
Entretanto, sem dúvida alguma, o evento de maior
relevância nesse período de abertura democrática para a
área de saúde foi a VIII Conferência Nacional de Saúde,
realizada em março de 1986 em Brasília. De acordo com
Bravo (2011: 110), os temas abordados na Conferência
foram: “I) a saúde como direito inerente à personalidade
e à cidadania; II) Reformulação do Sistema Nacional de
Saúde, em consonância com os princípios de integração
orgânico-institucional, descentralização, universalização
e participação, redefinição dos papéis institucionais
das unidades políticas dos serviços de saúde; III)
Financiamento setorial”.
Nesta Conferência, foi definido o conceito de saúde
no sentido mais amplo, o qual utilizamos nos dias
atuais, pautado na LOS (Lei Orgânica da Saúde, Lei n.
8080/1990) no seu artigo artigo 3o que diz: “A saúde
tem como fatores determinantes e condicionantes, entre
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico,
o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação,
o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a
organização social e econômica do País”.
Estavam em disputa na Assembleia Constituinte, dois
blocos relativos à política de saúde, o bloco privatista e o
da reforma sanitária.
O primeiro bloco é considerado o privatista, formado
pelos grupos multinacionais que atuavam na prestação
de serviços de saúde e também pelos empresários
hospitalares e produtores de equipamentos e insumos
que defendiam a compra de serviços privados pelo setor
público.
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O segundo bloco é o representado pelo Movimento
da Reforma Sanitária, formado por profissionais
progressistas da saúde e os movimentos sociais e defendia
a saúde como direito de cidadania e de responsabilidade
do Estado, bem como a participação da sociedade na
definição de suas necessidades e controle da qualidade
de seus serviços (BRAVO, 2011).
Em 1987, é aprovado o SUDS (Sistema Unificado
e Descentralizado de Saúde), dando início à
descentralização e a reforma da previdência. A partir de
1988, o Inamps passou a ser incorporado pelas secretarias
de saúde, ficando apenas com a “responsabilidade de
participar na definição de políticas e de acompanhar e
controlar os recursos financeiros da previdência social
repassados aos demais níveis de governo” (Bravo, 2011:
112).
Na Assembleia Nacional Constituinte, o projeto
apresentado pelo Movimento da Reforma Sanitária
conseguiu alguns avanços, tais como: o direito universal
à saúde e o dever do Estado; as ações e serviços de saúde
passaram a ser de relevância pública; a constituição do
Sistema Único de Saúde; a proibição de comercialização
de sangue e derivados; e a participação da iniciativa
privada de forma complementar (BRAVO, 2011).
Ainda hoje, o projeto da Reforma Sanitária enfrenta
difíceis tarefas para implantar suas propostas. Entretanto,
é importante salientarmos que o movimento inaugurado
por profissionais da saúde e movimentos sociais deu
visibilidade e politizou as demandas inerentes à saúde,
possibilitando a aproximação de setores populares das
discussões para a formulação do SUS.
O projeto da Reforma Sanitária vem sofrendo
inúmeras incursões no sentido do desmonte da política
pública de saúde. Com a terceirização dos serviços
e dos trabalhadores da saúde, os atendimentos estão
precarizados, as OS (Organizações Sociais) e as OSCIPs
(Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público)
assumem a gestão de serviços básicos de saúde, tais
como hospitais e postos de saúde, porém, apresentando
serviços de péssima qualidade, além de não realizar
alguns exames com a justificativa de não ter demanda. Os
trabalhadores da saúde também se encontram em trabalhos
precarizados, trabalhando sobre pressão para cumprir
metas de atendimento em detrimento de um trabalho de
qualidade, além de não ter formação específica e baixa
remuneração. O que agrava a precarização é o fato de OS
e OSCIP não precisarem realizar concurso público e nem
mesmo licitação para compra de materiais e produtos.
É válido lembrarmos que o Brasil iniciou seu processo
de constituição de um Estado de Bem Estar na contramão
do que estava acontecendo em âmbito mundial. Ou
seja, enquanto o Brasil tentava implementar um Estado
voltado para a proteção social, o projeto neoliberal
estava se espraiando por todo o mundo com o lema de
um Estado Mínimo para as políticas sociais e máximo
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para o mercado. Para Silva (2011: 12), “ A partir dos
anos 1990 vivemos um processo de desmonte de parte
do aparato do Estado e de restrição das políticas sociais,
que passam a ser organizadas sob a lógica do capital
financeiro. O processo de contrarreforma do Estado vem
acompanhado de uma série de privatizações do setor
público estratégico”. Esta mesma autora nos informa
que “a chamada crise fiscal do Estado passa a ser o
argumento para a defesa neoliberal do corte de gastos
sociais” (2011: 12).
Atualmente, os atores que acreditam e apoiam o
Movimento pela Reforma Sanitária se uniram através
da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde
criada em 2010 e composta por “diversas entidades,
movimentos sociais, fóruns de saúde, centrais sindicais,
sindicatos, partidos políticos e projetos universitários”
(BRAVO; MENEZES, 2011: 32). Esta Frente discute
e promove ações junto ao Senado e à Câmara Federal
para tentar vetar a propagação das OS, OSCIP e Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares. Algumas questões
dificultam a implantação das propostas da Frente, são
elas: redução dos princípios ético- políticos do Projeto
de Reforma Sanitária, manutenção do quadro de
desigualdade, subordinação das políticas sociais à política
macroeconômica, não viabilização da Seguridade Social
como inscrita na Constituição, falta de articulação entre
as três esferas de governo, gastos públicos influenciados
pela lógica do mercado, ampliação dos serviços privados
de saúde, aumento das privatizações e terceirizações,
modelo de atenção à saúde focado na doença, modelo
de gestão burocratizado e estabelecimento de metas
em detrimento do atendimento das demandas, baixos
salários e ausência de incentivos relacionados a carreira
do setor estatal, não cumprimento das deliberações dos
conselhos e conferências de saúde, entre outras (BRAVO;
MENEZES, 2011). Para Sarreta (2009: 57),
O ideário que orienta a Reforma Sanitária
brasileira, o qual sustenta a construção do SUS,
tem sua referência na concepção integral de saúde
para superar o modelo curativo formado nos
ideais capitalistas de atender aos interesses e às
demandas do mercado. Para tanto, considera as
responsabilidades do Estado na implementação
de políticas sociais e ações intersetoriais para
o desenvolvimento de uma política de saúde
que programe medidas eficazes para reduzir
as desigualdades sociais, na perspectiva de
qualidade de vida.

Em relação a este último item, a efetivação do controle
social só se torna possível com um maciço investimento
em orientação social a indivíduos e grupos através de
trabalho socioeducativo que prepare a sociedade civil
para atuar nos espaços participativos de deliberação.
Por isso, se faz necessária um maior investimento na
educação em saúde e aqui entendemos que a Educação
Popular pode oferecer grande contribuição neste processo.
Ou seja, através da Educação Popular, o profissional
poderá aproximar os usuários da execução do SUS,
aproximando saberes e aprimorando conhecimentos.
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Para tanto, sabemos que o assistente social é um
profissional capacitado teórica e metodologicamente, com
formação generalista para atuar na elaboração e execução
de políticas públicas. Dessa forma, apresentamos a seguir
alguns apontamentos acerca da Educação Popular.
A Educação Popular teve sua origem na década de 1960,
fruto das observações de Paulo Freire no exílio e em
suas experiências nas atividades educativas no Brasil.
A Pedagogia do Oprimido foi o marco inicial para as
discussões e elaborações a cerca da Educação popular
e sua difusão se deu em parte devido aos trabalhos
realizados junto às Comunidades Eclesiais de Base
(ALBUQUERQUE; STOTZ, 2004).
No tocante à educação, Gramsci (2000) faz uma crítica à
educação hegemônica tradicional, ele explica que
o nível inicial da escola elementar não deveria
ultrapassar três-quatro anos e, ao lado do ensino
das primeiras noções “instrumentais” da instrução
(ler, escrever, fazer contas, geografia, história),
deveria desenvolver sobretudo a parte relativa aos
“direitos e deveres”, atualmente negligenciada,
isto é, as primeiras noções de Estado e da
sociedade, enquanto elementos primordiais de
uma nova concepção do mundo que entra em
luta contra as concepções determinadas pelos
diversos ambientes sociais tradicionais, ou seja,
contra as concepções que poderíamos chamar de
folclóricas (p. 37).

Para Gutiérrez, “o sistema escolar, de qualquer sociedade,
é o reflexo fiel da política e da ideologia dos grupos
governantes e dos partidos políticos no poder” (1988:
17), ou seja, a educação é uma forma de dominação.
Partilhando da mesma concepção de Gramsci, Gadotti
(2004: 45) nos diz que a educação como um processo de
humanização se dá ao longo de toda a vida, ocorrendo
em casa, na rua, no trabalho, na igreja, na escola e de
muitos modos diferentes. Como processo, ela é anterior
ao aparecimento da escola. Com o aparecimento
desta e do sistema escolar, cada vez mais a educação
vai se institucionalizando para orientar e controlar o
desenvolvimento humano.
Vasconcelos destaca a educação popular como uma
metodologia para se realizar práticas educativas com
famílias. Para ele, “a metodologia de educação popular
inova na medida em que não separa as dimensões
materiais dos problemas sociais da cultura e do saber ao
buscar relacionar problemas específicos com o contexto
político e econômico geral” (1999: 13).
Para Barreiro (1980), a educação popular pode desenvolver
a consciência crítica dos indivíduos, sendo um bom
instrumento para se refletir sobre a ação. Este autor nos
diz que “A Educação Popular pode ser, concretamente,
um instrumento de desenvolvimento da consciência
crítica popular, na medida em que aporta instrumentos
para que os agentes populares de transformação sejam
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capazes de viver, ao longo de sua ação, essa dinâmica do
concreto na relação ação-reflexão” (1980: 21).
Este mesmo autor, aponta a Educação popular como um
instrumento de formação e organização do povo, contribui
como forma de ação transformadora da realidade na
medida em que faz a interlocução com a realidade
existente e a ação necessária, e ainda, congrega pessoas
que se empenham coletivamente na transformação do
mundo (BARREIRO, 1980).
Os usuários das políticas sociais, em grande parte, são
advindos das classes subalternizadas e estão apartados
da participação social por desconhecer os mecanismos
de decisões da política pública. Sabemos que no Brasil
ainda perpetua uma educação que não contribui para
a emancipação social e política dos cidadãos, adota-se
uma forma de ensinar verticalizada de cima para baixo
que não considera o saber e o conhecimento popular.
Outra questão fundamental é que os cidadãos não estão
preparados para exercer a cidadania, pois o currículo da
educação básica, fundamental e ensino médio está mais
voltado ao aprendizado de disciplinas como por exemplo
física, química e biologia, em sua maior parte, e também
para o vestibular e o emprego, não preparando os
cidadãos para o exercício da cidadania, principalmente
a participação política aqui entendida como “um
dever moral de todos os indivíduos e uma necessidade
fundamental da natureza humana. A participação intensa
e constante de muitos é necessária para impedir que
alguns imponham uma ordem injusta, que sempre acaba
sendo prejudicial para todos” (DALLARI, 1984: 36).
Em relação à educação popular em saúde, esta área técnica
está ganhando espaço no Ministério da Saúde através da
Coordenação Geral de Ações Populares de Educação
na Saúde, do Departamento de Gestão da Educação na
Saúde (DEGES), da Secretaria de Gestão do trabalho e
da Educação na Saúde (SGTES). É uma oportunidade de
retomarmos a educação popular inaugurada na década de
1970 e aproximar os usuários da política de saúde.
A Educação popular, como já abordamos, vem como
alternativa de prática educativa, contrapondo-se à visão
de educação tradicional. Devido a isso, Albuquerque e
Stotz (2004) nos informa que, em contradição à educação
popular, a educação hegemônica e tradicional, se pauta
na responsabilização dos indivíduos pela redução dos
riscos à saúde, ou seja, não atua em uma política de saúde
mais ampla, deixando de valorizar a participação do
cidadão no processo de saúde-doença. Entendemos ainda
que a educação hegemônica na saúde está voltada para
ações curativas, completamente distantes da promoção e
prevenção da saúde.
Os autores acima citados nos informam que, “a
educação popular em saúde, como processo contínuo e
participativo, visa ao entendimento do processo saúdedoença-saúde, sendo a promoção da saúde essencial
para garantir a integralidade das ações” (2004: 261) e
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ela é também “um compromisso político com as classes
populares, com a luta por condições de vida e de saúde,
pela cidadania e o controle social” (p. 269).
Nesse mesmo sentido, além de contribuir na publicização
da saúde e no seu aperfeiçoamento, a Educação Popular
contribui para a difusão e efetivação dos direitos sociais.
Pedrosa (2007: 15) confirma esta posição, ampliando
a visão de saúde: “a Educação Popular em Saúde, ao
mobilizar autonomias individuais e coletivas, abre
alteridade entre indivíduos e movimentos na luta por
direitos, contribuindo para a ampliação do significado
dos direitos de cidadania e instituindo o crescimento e a
mudança na vida cotidiana das pessoas”.
Vasconcelos (2007: 27) nos traz uma informação
importante sobre os avanços da metodologia de Educação
Popular no Brasil: “a Rede de Educação Popular em
Saúde tem proposto a adoção da Educação Popular como
diretriz teórica e metodológica da Política de Educação
em Saúde do Ministério da Saúde e que esta política
se torne uma estratégica prioritária de humanização do
SUS e da adequação de suas práticas técnicas à lógica
da vida da população, mediante a valorização de formas
participativas de relação entre os serviços de saúde e os
usuários”.
Para Stotz, “compensar, no nível individual, problemas
de caráter social eis o papel fundamental a que os serviços
de saúde são chamados a desempenhar” (2007: 50).
Sabemos que esse é um grande desafio, trazer situações
imediatas para o mediato, buscando situar os problemas
dos indivíduos dentro de um contexto mais amplo da
totalidade social.
Dessa forma, sendo a educação popular um instrumento
de comunicação dialógica entre indivíduos, ela favorece
a transformação da realidade, pois busca orientá-los
sobre o exercício da cidadania e ainda sobre seus direitos
e deveres perante a sociedade. É nesse contexto que o
assistente social se integra como um profissional com
formação generalista para atuar nas diversas formas
de expressão da Questão Social. O assistente social
poderá contribuir neste processo de orientação social
à população usuária, fazendo uso da metodologia de
Educação Popular.
Historicamente, sabemos que o Serviço Social está
marcado por dois tipos de práticas educativas. A primeira
remonta à Mary Richmond com a proposta de “ajuda
psicossocial individualizada” com vistas ao ajustamento
do indivíduo à sociedade. A segunda, relaciona- se à
participação popular marcada pela resistência política ao
regime ditatorial (ABREU; CARDOSO, 2009).
Atualmente, não precisamos mais resistir à ditadura
militar, mas temos de resistir à ditadura do capital, devido
a isso, a intervenção do assistente social nesse processo
de ampliação da cidadania e da democracia, fortalecendo
espaços para discussão da política de saúde, abrindo
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caminhos para uma escuta especializada que contribua
no maior acesso da população às decisões da saúde,
fazendo com que o SUS seja de todos e para todos, é
um compromisso ético-político que o profissional possa
afirmar com a população usuária de seus serviços.
De acordo com o exposto, Iamamoto nos coloca que,
Atuando em organizações públicas e privadas dos
quadros dominantes da sociedade, cujo campo é a
prestação de serviços sociais, o Assistente Social
exerce uma ação eminentemente “educativa”,
“organizativa”, nas classes trabalhadoras. Seu
objetivo é transformar a maneira de ver, de agir,
de se comportar e de sentir dos indivíduos em
sua inserção na sociedade. Essa ação incide,
portanto, sobre o modo de viver e de pensar dos
trabalhadores, a partir de situações vivenciadas
no seu cotidiano, embora se realize através
da prestação de serviços sociais, previstos e
efetivados pelas entidades a que o profissional se
vincula contratualmente (2007: 40).

Sarreta (2009: 59) concorda com a colocação no sentido
de que
o assistente social insere-se no processo de
trabalho da saúde atuando na construção de
estratégias que busquem criar experiências e
aproximar as ações desenvolvidas no SUS com
as demais políticas sociais. O incremento de
estratégias programadas em equipe possibilita
a compreensão da saúde pela sociedade como
direito e questão de cidadania, e fortalece o
paradigma que considera a saúde um elemento
central do desenvolvimento social, econômico e
político do país. Assim, ao reconhecer a saúde
como resultado das condições econômicas,
políticas, sociais e culturais, o Serviço Social
passa a fazer parte do conjunto de profissões
necessárias à identificação e análise dos fatores
que intervêm no processo saúde-doença.

O trabalho do assistente social se pauta no conhecimento
da realidade e gera um tipo de intervenção que deve
priorizar a ação socioeducativa com vistas à emancipação
do ser humano. Pois, os usuários do Serviço Social, em
sua maioria, têm seus direitos sociais violados devido ao
desconhecimento deles, são fragilizados pela apropriação
indevida pela classe dominante de parte dos direitos que
deveriam ser de acesso de todos os cidadãos. Nesse
sentido, Silva (1999: 114) aponta que “Os usuários do
serviço social em geral não têm acesso ou domínio do
conhecimento sobre os seus direitos (Civis, políticos e
sociais), a lógica a partir da qual esses se estruturam e os
meios de exercê-los. O resultado é que não acessam, nem
usufruem desses direitos”. Para Iamamoto (2007: 122),
“a prática profissional tem um caráter essencialmente
político: surge das próprias relações de poder presentes
na sociedade”.
Neste sentido, o profissional do Serviço Social ganha
espaço de atuação dentro da política pública, tanto para
atender aos ditames da instituição, sua empregadora,
quanto para defender os interesses da população usuária,
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conforme o projeto ético-político da profissão. De acordo
com Torres (2009: 204), “A origem do Serviço Social
é marcadamente histórica, e sua inserção na divisão
sociotécnica do trabalho está intrinsecamente articulada
às formas assumidas pelos embates da classe social
subalterna com o bloco do poder no enfrentamento da
questão social”. Sarmento (1999: 98) também entende
que “A prática profissional, portanto, assume como
função socioinstitucional predominante a reprodução da
força de trabalho, atuando em espaços sócio-ocupacionais
destinados aos setores expropriados de seus direitos,
excluídos das condições de reproduzirem-se e impedidos
de garantirem suas necessidades básicas”.
Através de seu trabalho, o assistente social poderá
desenvolver a dimensão socioeducativa da saúde, como
profissional desta área, de acordo com a Resolução
CFESS no 383/99, criando espaço para orientação
acerca dos direitos e deveres, respeitando a vivência e a
experiência do usuário, ou seja, um espaço que prima pela
cidadania, o que está em comum acordo com a proposta
da Educação Popular para aproximar profissionais e
usuários.
Nesse sentido, Gramsci nos coloca que “seria possível
dizer que todos os homens são intelectuais, mas nem todos
os homens têm na sociedade a função de intelectuais”
(2011: 18). Ou seja, todos têm um pouco para ensinar
e um pouco para aprender e nessa relação dialógica,
entre educando e educador que se constrói os pilares
da Educação Popular. Segundo Gadotti (2004: 50), a
educação popular tem o objetivo de apoiar “a passagem
do saber popular ao saber orgânico, ou seja, do saber
da comunidade ao saber de classe na comunidade”. Em
resumo, assistente social e usuário podem se unir para
criar novos conhecimentos sobre a realidade.
Parafraseando Gadotti que diz, professor e aluno são
entes inacabados, podemos dizer que assistente social
e usuário também são seres inacabados, em constante
aprendizado, carregados de conhecimento e experiência
de vida que se traduzem no saber sobre determinada
realidade social na qual estão envolvidos. Paulo Freire
(2007: 57) nos informa que “a consciência do mundo e
a consciência de si como ser inacabado necessariamente
inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num
permanente movimento de busca”. A troca de saberes
deve ser de forma dialógica, sem sobreposição de ideias,
deve pautar-se na valorização do conhecimento e da
experiência por cada um apresentada. Nesse sentido, a
dimensão socioeducativa do trabalho do assistente social
deve valorizar os diversos tipos de saberes advindos de
experiência de luta, de resistência e de vida.
O assistente social deve conduzir o usuário de seus
serviços a um caminho próprio, rumo a sua emancipação
social e política. Investir no trabalho socioeducativo é
dar oportunidade ao usuário de crescer e se desenvolver,
reconhecendo-se como ser social inserido numa realidade
carregada de inúmeras determinações. Nesse ínterim,
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para Albuquerque e Stotz (2004: 263), no que se refere
à uma perspectiva mais ampla de saúde, esta deve ser
composta por “uma ação integral de saúde também deve
incorporar a ideia de cidadania, de forma que nenhum
cidadão possa ser considerado saudável sem que tenha
seus direitos garantidos”.
Dentro do trabalho socioeducativo, o usuário não é
o mero receptor das ações e sim, o protagonista das
intervenções realizadas. Este trabalho caracteriza-se
pela visão de educação popular, na qual o profissional
atua como facilitador das ações realizadas. Cabe ao
assistente social instrumentalizar as ações dos usuários,
democratizando informações para melhor preparálos para tomar decisões em todos os momentos como
cidadão. É importante ressaltarmos que existe também a
ação educativa que visa a manutenção da subalternização
da classe trabalhadora e esta é uma característica de
governos autoritários. “O assistente social ao atuar na
intermediação entre as demandas da população usuária
e o acesso aos serviços sociais, coloca-se na linha de
intersecção das esferas pública e privada, como um
dos agentes pelo qual o Estado intervém no espaço
domésticos dos conflitos, presentes no cotidiano das
relações sociais” (IAMAMOTO, 2008: 428).
Podemos afirmar que o assistente social pode se utilizar
da dimensão socioeducativa, por meio da metodologia
da Educação Popular em todos os tipos de intervenções,
seja individual ou grupal, seja dentro da instituição
em que trabalha ou em visita domiciliar, pautando-se
sempre nos fundamentos do PEP (Projeto Ético-Político
Profissional): liberdade, autonomia, emancipação e
plena expansão dos indivíduos sociais (IAMAMOTO,
2005). Nesse sentido, “a prática educativa é inerente à
atividade profissional do assistente social, que acumula
experiências na dinamização de ambientes coletivos, na
realização de grupos, na democratização dos espaços
institucionais e, como subsídio que fortalece o controle
social, a participação e a construção do processo
democrático dentro dos serviços de saúde” (SARRETA,
2009: 61).
Para Torres (2009: 222), a prática da educação popular
“Requer do assistente social uma leitura fundamentada do
projeto ético-político, da realidade social constitutiva do
exercício profissional. (...). Essa abordagem estabelece a
necessidade do assistente social reconhecer as demandas
postas para o atendimento social e a formulação e a
construção das respostas profissionais de caráter críticoanalítico, articuladas as condições objetivas de vida do
usuário e a realidade social”.
Na abordagem individual, quando o profissional se utiliza
da perspectiva socioeducativa, ele trata as múltiplas
situações colocadas pelos indivíduos como espaço de
reflexão da realidade social, procurando analisá-las
num contexto mais amplo de sociedade dentro do atual
momento histórico que enfrentamos. Para Silva (1999:
114), “a informação transmitida possibilita ao usuário
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sua identificação com classes e grupos sociais existentes
na sociedade, estimulando-o participar dos processos
e ações coletivos em defesa de seus interesses”.
A democratização das informações referentes aos direitos
sociais faz com que os assistentes sociais desenvolvam
um trabalho diferenciado, é como se “retirasse a venda
dos olhos dos usuários”, proporcionando aos usuários o
acesso aos direitos de cidadania. O plantão social é um
espaço, dentro da abordagem individual, que favorece
a orientação socioeducativa, apesar de se caracterizar
por atendimento emergencial. “O que vale destacar é
que mesmo com a nova rede de serviços, organizações
e formas de gestão, o Plantão Social continua sendo um
serviço necessário ao atendimento direto, concreto e
emergencial da população, sob o qual estão abrigados
um conjunto de ações educativas (político- ideológicas),
através das quais são garantidas uma parcela das
necessidades básicas, sem necessariamente serem
entendidos ou efetivarem-se como direitos sociais”
(SARMENTO, 1999: 105).
A abordagem grupal, de atuação mais ampla, proporciona
maior interação entre os indivíduos, contribuindo para a
discussão de ideias e a noção de coletividade. Entretanto,
este tipo de trabalho muitas vezes não é requisitado e/ou
apoiado pela instituição, pois não é interessante que os
cidadãos sejam orientados em relação aos seus direitos e
também acerca dos serviços oferecidos por ela. Com os
cidadãos mais orientados acerca dos seus direitos, eles se
tornam mais exigentes, referente aos serviços prestados.
Torres (2009: 212) nos informa que “Ao ser contratado
para prestar serviços nas organizações, o assistente
social é designado a desenvolver atividades previamente
determinadas pelos gestores, cujo foco principal é a
operacionalização das políticas públicas, a execução
de programas, projetos e serviços determinados pelas
diversas esferas governamentais, nas quais se inserem as
atividades constitutivas do trabalho socioeducativo”.
O mesmo autor acima citado nos coloca que o assistente
social pode criar espaços de intervenção no sentido
de valorizar a participação dos usuários. Assim, “ao
mesmo tempo em que a organização determina o que
é a atribuição do assistente social, o profissional pode
também propor alternativas interventivas com base na
análise das condições objetivas de vida do usuário, no
conhecimento da rede de proteção e de atendimento
socioassistencial e no conhecimento da realidade social”
(TORRES, 2009: 217).
De acordo com o CFESS (2009a), o assistente social
desenvolve suas atribuições profissionais dentro das
seguintes áreas na política de saúde: Assistencial; em
Equipe; Socioeducativa; Mobilização, Participação e
Controle Social; Investigação, Planejamento e Gestão;
Assessoria, Qualificação e Formação Profissional.
Para o nosso trabalho, as ações Socioeducativas e de
Mobilização, Participação e Controle Social é que são
relevantes neste momento. Para o CFESS (2009a: 30),
“as ações socioeducativas e/ou educação em saúde não
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devem pautar-se pelo fornecimento de informações e/ou
esclarecimentos que levem à simples adesão do usuário,
reforçando a perspectiva de subalternização e controle dos
mesmos. Devem ter como intencionalidade a dimensão da
libertação na construção de uma nova cultura e enfatizar
a participação dos usuários no conhecimento crítico da
sua realidade e potencializar os sujeitos para a construção
de estratégias coletivas”.
Em relação à mobilização, participação e controle social,
sabemos que é de suma importância para a ampliação
dos espaços de discussão, dessa forma, o CFESS
(2009a: 31) nos orienta que “estas ações estão voltadas
prioritariamente para a inserção dos usuários, familiares
e trabalhadores de saúde nos espaços democráticos de
controle social e construção de estratégias para fomentar
a participação e defesa dos direitos pelos usuários e
trabalhadores nos conselhos, conferências e fóruns de
saúde e de outras políticas públicas”.
Para finalizar, o Serviço Social se inscreve na divisão
sócio-técnica do trabalho como uma profissão de caráter
educativo. A dimensão educativa da profissão voltase para a defesa e a orientação das classes subalternas
que são espoliadas de seus direitos e deveres, pois a
classe dominante detém o poder fazendo com que um
direito seja tido como favor. Esta classe busca manterse no poder para continuar a exploração do trabalhador
e extrair o lucro de seu trabalho. Dessa forma, se os
trabalhadores são submissos e alienados de seus direitos,
a exploração sobre seu trabalho pode continuar e assim,
oferecer serviços de saúde precários que não atendem
à necessidade da população. O trabalho do assistente
social na dimensão socioeducativa se fortalece na
medida em que o projeto ético-político se materializa
dentro da categoria profissional e espraia pelo cotidiano
do assistente social, fortalecendo projetos societários
voltados para a transformação social, sem dominação e
exploração de classes. Nesse sentido, a Educação Popular
contribui com as propostas do projeto ético-político e
favorece e qualifica a intervenção profissional.
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INTRODUÇÃO
Esse trabalho é parte da Dissertação de Mestrado
defendida em outubro de 2012 com o título: “A política
de saúde e a promoção da saúde: Algumas repercussões
em Niterói/RJ”, sob orientação dos professores doutores
Maria Inês de Souza Bravo e Maurílio Matos.
Primeiro uma localização da conjuntura onde surge a
OMS e a institucionalização da saúde como política
com orientação e debates a nível mundial. Dessa forma
uma das principais questões que motivou a busca
de um consenso na saúde foi o “crescente fluxo de
mercadorias e pessoas, assim como doenças devido à
industrialização e à expansão dos mercados nos grandes
centros urbanos.” (MATTA: 2005, p. 372). Assim, não
se pode deixar de considerar que foi o desenvolvimento
capitalista e as contradições inerentes à sua existência o
que impulsionou a organização da questão saúde em um
organismo internacional.
Mas é no período do pós segunda-guerra mundial que
vão surgir diversas agências e organismos internacionais,
fruto da nova ordem mundial construída pelos vencedores
da guerra. Nesse período surgiram a Organização das
Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial no ano anterior
e por último, em 1946 a Organização Mundial da Saúde
(OMS).
É na 30a Assembléia Mundial de Saúde, 1977, que se
lança o movimento “Saúde para todos no ano 2000”.
E no ano seguinte as propostas se materializam na I
Conferência Internacional sobre cuidados Primários de
Saúde. O encontro se deu no território da Antiga URSS,
na cidade de Alma-Ata, contou com a participação da
quase totalidade dos países do mundo e numa conjuntura
de crise do petróleo e plenitude da guerra fria. E de lá sai
a “Declaração de Alma-Ata”.
O grande ponto da primeira conferência é direcionar a
saúde como um direito fundamental do ser humano e não
a ausência de doenças. Que esse direito é fruto direto da
organização social da humanidade. O documento aponta
a desigualdade econômica como causa dos problemas
da questão saúde e aponta como meta uma “saúde para
todos no ano 2000”. Também ressalta que é um direito a
participação do cidadão na formulação das políticas. Esse
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momento é quando a OMS atinge sua maior influencia no
mundo e constituiu um consenso junto à ONU e UNICEF
em torno da Declaração de Alma-Ata. Apesar de utilizar
a concepção de saúde pautada na teoria de bem-estar,
Alma-Ata aponta a desigualdade econômica como central
para os problemas de saúde e ressalta a importância da
participação do cidadão na formulação das políticas.
Aqui é importante resgatar Berlinguer, 1978, que coloca
que nesta sociedade promotora de desigualdades não
adianta tratar as doenças se as condições sociais levam
novamente o sujeito ao adoecimento. Nesse sentido, a
questão sanitária se relaciona diretamente com a questão
política. E, no aspecto central dessa questão está o conflito
capital x trabalho. Se, num primeiro momento, o conflito
em torno da saúde era diretamente relacionado à produção,
tempo e intensidade de trabalho máximo que a força de
trabalho suporta e como isso afeta a lucratividade, num
segundo momento, o conflito vai se estender à questão
de a saúde ser também, em si, uma mercadoria valiosa e
altamente lucrativa. Compreender esse processo e tomar
consciência do papel e da contradição contida na questão
saúde é enxergar para além da aparência da sociedade
capitalista. Conceito classificado da seguinte forma: “Por
consciência sanitária entendo a tomada de consciência
de que a saúde é um direito da pessoa e um interesse
da comunidade. Mas como esse direito é sufocado e
este interesse descuidado, consciência sanitária é a
ação individual e coletiva para alcançar esse objetivo.
(BERLINGUER, 1978 p.5)”
Nos anos 1980, a OMS sofre um esvaziamento com a
mudança de posição do UNICEF, com críticas a sua
estrutura e forma de atuar, que seriam sem objetivos e
com excesso de burocracia “A mudança da direção do
UNICEF, em 1981, fez com que esse fundo se afastasse
das teses universalistas de Alma-Ata e assumisse uma
proposta de difusão de um pacote mais seletivo de ações
voltadas para a redução da mortalidade infantil. Em
torno da iniciativa do UNICEF, aglutinaram-se grandes
volumes de recursos (do Banco Mundial, de entidades
privadas e de agências de ajuda ao desenvolvimento).
(MATTA, 2005, p.376)”
Nesse contexto, em 1986, é realizada a Primeira
Conferência Internacional de Promoção da Saúde, em
Ottawa, no Canadá.
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Promoção da saúde é o nome dado ao processo de
capacitação da comunidade para atuar na melhoria
de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma
maior participação no controle desse processo.
Para atingir um estado de completo bem-estar
físico, mental e social dos indivíduos e grupos
devem saber identificar aspirações, satisfazer
necessidades e modificar favoravelmente o
meio ambiente. A saúde deve ser vista como um
recurso para vida, e não como objetivo de viver.
(OTTAWA, 1986)

Também apresentou o que seriam os pré-requisitos
para se ter saúde: Paz, renda, habitação, educação,
alimentação, justiça social e equidade. É a primeira
aparição dos determinantes em saúde, mas ainda sem
o aprofundamento do tema. É também, nessa carta,
que começa a se tecer o caminho que vai desviar a
desigualdade - uma consequência do capitalismo - como
causa dos problemas de saúde, para a noção de equidade.
Em linhas gerais, a promoção da saúde é conceituada
como um processo de capacitação da comunidade para
que tenha uma ação direta em sua própria qualidade de
vida. Aponta ainda que esses sujeitos devam participar
da formulação e controle desse processo.
É importante um pequeno aprofundamento a respeito do
conceito de equidade em saúde. O conceito, que segue
a direção tomada na declaração de Ottawa, vai ser aqui
apresentado a partir do verbete, “equidade em saúde”,
do dicionário de saúde publicado no site da Fiocruz e de
autoria de Sarah Escorel, 2012. A autora afirma que o
termo equidade somente vai fazer parte do vocabulário
da Reforma Sanitária brasileira após a promulgação
da Constituição de 1988. Ou seja, após a Conferência
de Ottawa. Conforme a autora, a matriz conceitual que
origina o conceito de equidade em Saúde nasce da teoria
de justiça de John Rawls2. Em Escorel, a autora confere
uma explicação contextualizando equidade a partir
do “No segundo princípio de Rawls equidade aparece
como adjetivo; qualifica a igualdade de oportunidades.
(ESCOREL, 2012)”.
Sobre Rawls e a Teoria da Justiça vale o comentário de
Stotz & Araujo, 2004, que trata o mesmo como “novo
liberalismo”: “A contribuição do neo contratualismo
de John Rawls, talvez seja a teoria mais adequada para
enfrentar, do ponto de vista liberal, os dilemas postos entre
capitalismo, pobreza e democracia. Isto por que Rawls
(1996) subtrai a justa distribuição de recursos (como o
acesso à educação e saúde), do tema da legitimidade do
poder. (STOTZ & ARAÚJO, 2004, p.09)”
Escorel, 2012, em uma perspectiva eclética, faz ainda
uso de Marx para justificar que equidade em saúde
substituísse a questão da desigualdade.
Dessa forma, a ideia de equidade foi incorporada
e até mesmo substituiu o conceito de igualdade.
Igualdade significaria a distribuição homogênea,
a cada pessoa uma mesma quantidade de bens
ou serviços. Equidade, por sua vez, levaria em
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consideração que as pessoas são diferentes,
têm necessidades diversas. Uma distribuição
equitativa responde ao segundo elemento
do princípio marxista “de cada um segundo
suas capacidades, a cada um segundo suas
necessidades” (Marx, 1875, s/d). Sendo assim, o
princípio de equidade estabelece um parâmetro
de distribuição heterogênea. (ESCOREL, 2012)

A citação de Marx pela autora para justificar uma
perspectiva liberal me parece estar equivocada. Vamos
a alguns esclarecimentos. O trecho pinçado pela autora
é do clássico artigo “Crítica ao Programa de Gotha”, em
que Marx discute e aprofunda questões sobre programas
e estratégias revolucionárias bem como aponta elementos
da Ditadura do Proletariado, o princípio citado está
diretamente relacionado a um processo vitorioso de
revolução e superação do sistema do capital.
Numa fase superior da sociedade comunista,
quando tiver desaparecido a escravizante
subordinação dos inidíviduos à divisão do
trabalho e, com ela, a oposição entre o trabalho
intelectual e o trabalho manual; quando o
trabalho não for apenas um meio de viver, mas
se tornar ele próprio na primeira necessidade
vital; quando com o desenvolvimento múltiplo
dos indivíduos, as forças produtivas tiverem
também aumentado e todas as fontes da riqueza
coletiva brotarem com abundância, só então o
limitado horizonte do direito burguês poderá
ser definitivamente ultrapassado e a sociedade
poderá escrever em suas bandeiras: “De cada um
segundo as suas capacidades, a cada um segundo
as suas necessidades!” (MARX, 2004, p.109).

No mesmo texto, Marx também apresenta ser um erro
do que ele chama de socialismo vulgar, que consiste em
considerar repartições dos objetos de consumo, de forma
autônoma do modo de produção, como se repartições
levassem ao socialismo. “O socialismo vulgar (e com
ele, por sua vez, uma fração da democracia) herdou dos
economistas burgueses o hábito de considerar e tratar
a repartição como uma coisa independente do modo de
produção e de, por essa razão, representar o socialismo
a girar essencialmente em torno da repartição. (MARX,
2004, p.110)”
Ao se trabalhar com base nessa perspectiva do conceito
de equidade e a partir dos cuidados primários e da
promoção da saúde, que são entendidos como porta de
entrada do sistema, o que se perceberá é que o primeiro
favorecimento é para os que não podem pagar, ou seja,
os pobres, que esses devem ser o alvo para corrigir essa
injustiça da sociedade. Enquanto que os que têm acesso,
compram a mercadoria saúde, não precisam ter a atenção
no momento. E o caminho da seletividade e da focalização
está aberto pela porta de entrada dos sistemas de saúde,
a consequência direta dessa opção é o fortalecimento do
setor privado que busca lucros na saúde.
A Segunda Conferência Internacional de Promoção
da Saúde aconteceu em Adelaide, Austrália, 1988.
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Conforme consta no documento final, é seguida a direção
tomada no encontro de Ottawa. Os esforços foram
concentrados nas políticas saudáveis. É na Declaração
de Adelaide que outro elemento chave na organização
da saúde, nos dias atuais, aparece pela primeira vez: a
questão das parcerias, ainda como um tímido chamado
ao terceiro setor e a outros entes da sociedade civil. Nessa
conferência, a partir do debate de políticas saudáveis,
serão identificadas quatro áreas de ação para promover
essas políticas de maneira imediata. São elas: Apoio
à saúde da mulher; Alimentação e Nutrição; Tabaco e
Álcool; Criando ambientes saudáveis. Essa última será
uma pauta central da próxima conferência.
A Terceira Conferência Internacional de Promoção da
Saúde vai se realizar em Sundsvall, na Suécia. O tema
central é Ambientes Favoráveis à Saúde e o ano é de
1991. O encontro apresenta um chamado para ação, faz
a convocação para atingir a meta estabelecida em AlmaAta. Contraditoriamente, é nesta declaração que pela
primeira vez se admite que a meta de Saúde para todos no
ano 2000 não será alcançada. Os argumentos apresentados
na Declaração vão auxiliar na fundamentação do
material do Banco Mundial para saúde e ser a porta de
entrada, de fato, na ideia liberal de políticas ou gastos
sociais focalizados em segmentos de maior expressão da
pobreza.
Em meio às Conferências Mundiais, acontece a
primeira especialmente formada para discutir a situação
da América Latina. A Conferência Internacional de
Promoção da Saúde realizada em Bogotá, na Colômbia,
no ano de 1992, produziu um documento, que ficou
conhecido como Declaração de Santafé de Bogotá. A
proposta da Carta diz que o caminho para saúde “consiste
em eliminar diferenças desnecessárias, evitáveis e
injustas, que restringem as oportunidades para alcançar
o direito ao bem-estar” (DECLARAÇÃO DE SANTAFÉ
DE BOGOTÁ, 1992).
Em síntese, a orientação geral se limita a agir nos aspectos
comportamentais e nos valores individuais da população,
bem como a correção das diferenças desnecessárias
que possam afetar o bom funcionamento do sistema. E,
fundamentalmente, gastar o mínimo possível com tudo
isso. Há total concordância com a afirmação de Stotz e
Araujo, 2004. “Em Bogotá, na impossibilidade de fazer
a saúde decorrer do desenvolvimento social e humano,
preconiza-se uma nova cultura de saúde para a população.
Como a ação educativa tem um custo menor, pode-se
concluir que chegamos a um modelo de saúde a um custo
promocional... para os pobres, naturalmente. (STOTZ &
ARAÚJO, 2004)”
No ano seguinte, será apresentado o Relatório Sobre o
Desenvolvimento Mundial 1993: Investindo em Saúde,
publicado pelo Banco Mundial. A partir deste ponto o
Banco toma a dianteira no debate da questão saúde em
relação à OMS. As análises e propostas são direcionadas
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aos países em desenvolvimento e dizem respeito às
políticas de saúde, bem como ao funcionamento dos
sistemas de saúde. São diretrizes pontuadas dentro
do ideário neoliberal, hegemônico no mundo naquele
momento.
O documento, de acordo com Rizzotto (2000) vai
apresentar como problemas nos países a má-alocação de
recursos combinado com um gasto ineficaz na saúde. Que
os mais abastados estariam tendo privilégio no acesso a
assistências mais sofisticadas no nível terciário. Afirma
também que há uma má administração do setor e custos
altos e desnecessários na saúde pública. Nesse contexto,
as propostas serão colocadas em três eixos que devem se
combinar e se relacionar:
a) será preciso criar um ambiente de estabilidade e
segurança para investimentos do mercado e das famílias;
b) Os gastos públicos devem ser redirecionados e
focalizados nos pobres e;
c) deveria propiciar a diversidade nos financiamentos
com concorrências entre público e privado, e também a
possibilidade de parcerias.
Nesse sentido, a Instituição orientou aos países em
desenvolvimento que realizassem reformas, com
alterações jurídicas e administrativas que facilitassem a
construção desse cenário. Também orientou que os países
em desenvolvimento não devessem investir em pesquisa
no setor saúde, pois caberia aos países desenvolvidos
gastarem com isso. As tecnologias e conhecimentos
adquiridos nos processos de pesquisa circulariam entre
os países como “colaboração internacional”. Por isso, o
“espírito” da proposta do Banco é facilitar a entrada do
setor privado nesse nicho e, em consequência, vai se
redefinindo o papel do Estado, tornando-o mais facilitado
e viável a políticas liberais ou neoliberais. Esse documento
vai ser a base das próximas formulações da OMS.

É com esse cenário que vai acontecer a Quarta Conferência
Internacional sobre Promoção da Saúde, intitulada
“Novos protagonistas para uma nova era: Orientando
a Promoção da Saúde no Século XXI”, realizada uma
década depois da Conferência de Ottawa, quando se
iniciou a inflexão que se completa neste momento.
Vai ser a primeira em um país em desenvolvimento,
Indonésia, na cidade de Jacarta, e também com a
participação do setor privado. Essa inflexão é o abandono
das teses universalistas e da concepção de saúde como
um direito inalienável do ser humano, pautado na teoria
de Bem Estar, conforme aprovado no encontro de AlmaAta. Ambas davam à saúde um conteúdo revolucionário
em que as desigualdades eram causadoras dos males e
sua conquista era a superação do modo capitalista de
produção.
A Quinta Conferência Internacional sobre Promoção
da Saúde acontece na Cidade do México, no ano 2000.
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Na data apontada, em Alma-Ata como o alcance da meta
Saúde para Todos. A situação é absolutamente distinta do
objetivo tramado no final dos anos 1970. O documento
é curto, afinal não tem muito a dizer sobre o objetivo de
saúde para todos não ter sido atingido e nem o porquê de
o mundo seguir cada vez mais desigual.
Em 2005 foi realizada a Sexta Conferência Internacional
para Promoção da Saúde, com o tema: “Promoção da
Saúde em um mundo globalizado. A reunião em Bangkok,
Tailândia, teve como seu público-alvo os governos
de variados países, em todos os níveis; a sociedade
civil; o setor privado; Organizações Internacionais e a
Comunidade da saúde pública. Também afirmou que é
preciso políticas e parcerias que objetivem empoderar as
comunidades e melhorar a equidade em saúde.
A Sétima Conferência, em Nairóbi, no Quênia, acontece
em 2009, sob o lema “Promovendo a saúde e o
desenvolvimento: quebrar as lacunas de implementação”,
se tratou de mais um chamado à ação e um apelo aos
setores públicos, privados e não governamentais para
que superassem o abismo entre o desenvolvimento e a
promoção da saúde. Cinco aspectos foram colocados:
empoderamento da comunidade (autonomia comunitária);
conhecimento sobre saúde e comportamento (autonomia
individual); reforço dos sistemas de saúde; parcerias e
ação intersetorial (fortalecimento do trabalho em redes)
e construção de competências para a promoção da saúde.
Em 2010, a OMS lança seu Relatório Mundial de Saúde
com o tema Financiamento e um conteúdo dessas reflexões
e proposições acerca do acesso Universal. Deixando
claro que o acesso universal não está diretamente ligado
a ser gratuito, mas garantida por um fundo comum de
contribuição de todos os segmentos da sociedade. O
grande problema que o documento apresenta não é o
fato de ter de pagar pelo serviço, mas de ter que efetuar
pagamento direto. A tese é que construindo fundos
comuns se partilhe o risco e que, com a contribuição
de todos, os mais ricos garantiriam àqueles que nada
possuem. “Qualquer que seja o sistema adaptado, será
sempre necessário direcionar algumas das receitas gerais
do governo para assegurar que as pessoas que não podem
contribuir têm acesso aos serviços de saúde, por exemplo,
subsidiando os prêmios do seu seguro de saúde ou não
exigindo pagamentos diretos. (OMS, 2010, p.53)”.
Nessa formulação, a saúde poderia continuar sendo uma
mercadoria que preserva vidas, mas também um valioso
investimento capaz de promover lucros. O documento
vai trabalhar na perspectiva de se expandir ou manter
a cobertura em três dimensões, a partir de um fundo
comum: a) quem está coberto; b) que serviços estão
incluídos; e c) qual o custo arcado pelo fundo. (OMS,
2010) A cobertura universal significa atingir a 100%
da população com algum serviço de saúde e ter como
meta a equidade em saúde. Como não é mais objetivo
superar o sistema capitalista, algumas desigualdades se
perpetuarão e a tendência é uma naturalização.
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Se observarmos a Política Nacional de Promoção da
Saúde vamos perceber que as ações se concentram em
questões de hábitos individuais e pouco se trabalha
sobre a sociedade que promove desigualdades e leva
ao adoecimento. As ações são voltadas para controle
do tabagismo, alimentação saudável, atividade física,
uso abusivo de álcool e outras drogas, campanha para
educação no trânsito e promover uma cultura de paz e
o desenvolvimento sustentável.
O debate da Promoção da Saúde tem grande
importância para o trabalho profissional, pois essa
trata, em última instância, da relação do ser humano
com o mundo em que vive. Da situação concreta de
sua existência que, por um lado, até tem relação com
hábitos e comportamentos individuais, mas que essas
questões são produzidas e reproduzidas como relações
sociais a partir das necessidades e particularidades do
sistema capitalista de produzir, circular e consumir
mercadorias e gerar lucros. Assim, não é possível
responsabilizar o ser isolado por ter ou não hábitos
saudáveis, em uma sociedade que cada vez mais
transforma comida em veneno com agrotóxicos e
conservantes, que eleva a competição por empregos
entre os sujeitos a níveis extremos.
O tempo todo está colocado a questão da vida saudável,
pode-se dizer até que a imagem do burguês mudou. Se
no passado o burguês era um gordo sentado numa mesa
de banquete cheio de comida e um charuto na mão,
hoje a imagem é outra, a do empresário que prática
vários esportes, de corpo atlético e com alimentação
saudável.
A crítica à promoção da saúde a partir do processo
de inflexão é fundamental para o serviço social,
no contexto da reestruturação produtiva e com os
impactos que a profissão sofre, pois nestes tempos,
conforme sinaliza (IAMAMOTO, 1998 p.49), “Exigese um profissional qualificado que reforce e amplie
sua competência crítica”. O crescimento do trabalho
profissional no campo da saúde vai acontecer no
período da Ditadura Militar, com a consolidação da
Política Nacional de Saúde.
Houve uma ampliação dos gastos com atenção médica
e previdência social. A atenção médica por não ser
universal, apresentava algumas questões para o
acesso, explicitando um caráter excludente e seletivo.
O assistente social vai atuar no hospital na mediação
entre a população e a instituição, com objetivo de
viabilizar o acesso, ou não, aos serviços e benefícios.
As ações que lança mão o profissional são: a triagem
ou seleção, encaminhamento, plantão, concessão de
benefícios e orientações previdenciárias. (BRAVO &
MATOS, 2004).
É durante a Ditadura que a categoria passará por
seu processo de Renovação com o surgimento de
três principais vertentes profissionais no período:
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A modernização conservadora logo no ínicio da
Ditadura, a reatualização do conservadorismo, que
aparece na segunda parte da Ditadura e a Intenção de
Ruptura, que emerge a partir de 1979 no impulso dos
movimentos de democratização do país.

Social. No sentido da viabilizar direitos e defender
políticas públicas universais, um grande desafio colocado
nesses tempos de capital fetiche.

A última perspectiva, que visa a total ruptura com o
tradicionalismo, tem como o aporte teórico o marxismo,
tendo como ponto de partida para a análise a sociedade
que só pode ser entendida se levarmos em conta as classes
sociais que a compõe e para entendê-las temos que buscar
fundamentos nas quais ela se baseia, como o trabalho
assalariado e o capital. A realidade e o conhecimento se
transformam dialeticamente, numa construção dinâmica,
ambos se relacionam, cada um conservando sua estrutura.

1 - As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas
condições. Em primeiro lugar, devem estar associadas a cargos e
posições abertos a todos sob condições de igualdade equitativa de
oportunidades; e, em segundo, devem ser para o maior benefício
dos membros da sociedade que têm menos vantagens (Rawls,
2001 apud Escorel, 2012).

É da perspectiva de Intenção de Ruptura que o projeto
profissional que tomou corpo e tornou-se hegemônico
na categoria a partir dos anos 1980. Essa nova face do
serviço social é deveras distinta de sua origem, e se dá
uma expansão de suas bases de legitimidade para além
dos interesses dos empregadores. O projeto ético-político
profissional tem como centro a questão da liberdade como
o valor central da humanidade. Por conseguinte aponta a
emancipação plena dos sujeitos. O projeto hegemônico
da profissão se liga com um projeto societário que
propõe uma nova etapa da sociabilização humana, sem
dominação e exploração de classe. Nele, há perseverança
na defesa dos direitos humanos negando o preconceito.
E são nos anos 1990, que o Projeto Ético-político se
torna hegemônico na profissão e se materializa em alguns
estatutos profissionais na dimensão jurídico-política da
profissão que envolve o arcabouço legal, o atual Código
de Ética Profissional, a Lei de Regulamentação da
Profissão (Lei 8662/93) e as Novas diretrizes curriculares
dos Cursos de Serviço Social aprovado pela ABEPSS em
1996.
Assim, no que se refere às possibilidades para a atuação
dos assistentes sociais na promoção da saúde vale a
afirmação retirada do documento do Conselho Federal
de Serviço Social (CFESS), “Parâmetros para atuação de
Assistentes Sociais na Saúde”.
As ações socioeducativas e/ou educação em
saúde não devem pautar-se pelo fornecimento de
informações e/ou esclarecimentos que levem a
simples adesão do usuário, reforçando a perspectiva
de subalternização e controle dos mesmos. Devem
ter como intencionalidade a dimensão da libertação
na construção de uma nova cultura e enfatizar
a participação dos usuários no conhecimento
crítico da sua realidade e potencializar os sujeitos
para a construção de estratégias coletivas. Dessa
forma, tem-se por objetivo a consciência sanitária.
(CFESS, 2010 p.53).

Dessa forma, acredito que essa análise acerca da inflexão
no conceito da Promoção da Saúde pode em muito
contribuir com o trabalho profissional do Assistente
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INTRODUÇÃO
Ao analisarmos as características da política de educação
no Brasil identificamos que, os reflexos da alarmante
desigualdade social gerada pelo sistema capitalista,
também podem ser identificados no processo educacional
das escolas públicas.
Tal consideração nos leva a refletir como se dá a
intervenção do assistente social na área educacional,
partindo da identificação de demandas provenientes das
refrações da questão social, apresentadas nas escolas
públicas que justificam a importância da presença desse
profissional também no âmbito educacional.
Para tanto, na primeira parte do trabalho abordamos o
contexto da década de 1960 até os dias atuais, referenciando
os rebatimentos que as diversas conjunturas históricas
impuseram ao processo educacional, ocasionando
mudanças que influenciaram na forma que a condução da
educação é feita no Brasil.
Os pressupostos neoliberais que passam a orientar
as ações governamentais fomentaram um processo
de desconstrução dos direitos conquistados, fato que
impactou de forma brutal no atual contexto brasileiro o
sistema de ensino, que além de se mostrar “insuficiente”
no que se refere à quantidade de vagas para o atendimento
dos alunos, temos também como grande impasse a
“melhoria” de sua qualidade, constituindo-se no grande
desafio do sistema de ensino público brasileiro, pois, se
é responsabilidade e dever do Estado prover a Educação
Pública, garantindo o acesso e a permanência do aluno na
escola, conseqüentemente faz parte de sua competência
dotar o sistema da infra-estrutura física e humana
necessária para que seja assegurado a efetivação deste
direito (ALMEIDA 2006).
O arcabouço teórico que utilizamos para a elaboração
desse artigo possibilitou-nos uma leitura crítica e mais
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clara dos reais processos sociais presentes no espaço
educacional, que nos levou a identificar possibilidades
para a inserção do assistente social no campo
educacional. Questão que vem sendo debatida através de
pautas pontuais como as que envolvem os Projetos de
Lei articulados para garantir a inserção do profissional de
Serviço Social nas escolas públicas, uma vez que existem
demandas nesse espaço sócio ocupacional que legitimam
a presença profissional do assistente social, pois sua
formação teórico metodológica, técnico-operativa e seu
direcionamento ético-político lhe dão base para atuar em
parceria com os demais profissionais da área educacional,
para que juntos possam elaborar propostas qualificadas
de enfrentamento para as demandas apresentadas no
processo educacional.
CAPITALISMO X EDUCAÇÃO = EMANCIPAÇÃO
OU MANIPULAÇÃO?
Em meados da década de 1960, a partir do golpe militar,
inicia-se o período ditatorial brasileiro que foi responsável
por deteriorar, corromper e calar não apenas os idealistas
que atuavam contra as ações dos militares, orientadas
pelo imperialismo norte americano, como também
afetou diretamente a estrutura da política educacional
existente, operacionalizada por meio da censura a livros
didáticos, obras literárias e programas educacionais,
que mesmo após o fim ditadura não foram retomados.
Calou-se, portanto, as tentativas de estabelecer o projeto
nacionalista para atender os interesses hegemônicos do
capitalismo central. Netto nos remete a este contexto ao
se referir a Nelson Werneck Sodré:
A partir de 1962, Nelson dedica-se exclusivamente
ao trabalho intelectual. Os estudos, registros e
notas que vinha acumulando desde os anos 40 – é
de ressaltar a organização e a sistematicidade do
nosso autor – são por ele revisitados e, à luz do
seu amadurecimento teórico e político, tomam a
forma dos inúmeros textos que serão oferecidos
ao público nessa década. Ademais, o ambiente
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favorável da ISEB lhe permite também um
trabalho coletivo – do qual emergirá, entre
outros, o projeto da História nova. Essa dedicação
à pesquisa engrena-se, ainda, com o clima
sociopolítico vivido à época: cresce rapidamente
o relacionamento de Nelson com os círculos da
intelectualidade e a conjuntura o traz ao primeiro
plano cultural progressista, já não só como
autor, mas como ator – assim é que ele se torna
presença marcante nos episódios culturais mais
significativos do pré-64, personalidade admirada
e catalisadora.
O golpe de 64 interrompe, momentaneamente,
este protagonismo. Brutalizando o processo
político e ferindo a cultura, as decorrências de
abril não podem deixar Nelson incólume: depois
de quase dois meses de clandestinidade, é preso
no interior de São Paulo (Fernandópolis), levado
para Rio de Janeiro e encarcerado por 57 dias
(Forte de Copacabana, Fortaleza de São João).
E segue-se a sucessão de IPMs: era a etapa
derradeira do ajuste de contas já mencionado. Só
em dezembro de 1966 é que os golpistas deixam
Nelson em paz. (NETTO, 2004, p.183)

Na segunda metade da década de 1960, Costa e Silva,
presidente eleito de forma indireta, implementa o
Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), visando
alfabetizar um número expressivo de brasileiros com o
objetivo de formar mão de obra qualificada para atuar em
seu projeto denominado “milagre econômico brasileiro”
através do “Plano Estratégico de Desenvolvimento”.
Motta contribui para nossa reflexão quando afirma que:
No
contexto
nacional-desenvolvimentista,
o investimento na educação era visto como
fator de progresso, modernização dos setores
produtivos, de desenvolvimento econômico
e social e de integração dos indivíduos à vida
produtiva, fator fundamental para elevar o Brasil
ao patamar de país desenvolvido. A “teoria do
capital humano” compôs as bases ideológicas
do desenvolvimentismo calcado num modelo
de desenvolvimento amplamente concentrador e
associado ao capital internacional e serviu para
justificar e legitimar políticas do estado (período
da ditadura militar), na medida em que estas
estariam situadas na ideia de democratização
das oportunidades educacionais como forma
de distribuição de renda e de desenvolvimento
social. (MOTTA, 2011,p.39)

O desenvolvimentismo é colocado como elemento
positivo para toda nação, favorecendo o crescimento do
grande capital, gerando sua ampla expansão. Tal processo
contribui para expandir também as desigualdades
sociais, levando a uma discrepância cada vez maior entre
concentração de renda e miséria. Mészáros nos leva
observar que:
Não é surpreendente, pois, que o desenvolvimento
tenha caminhado de mãos dadas com os valores
da ordem social do capital como a ordem natural
inalterável, racionalizada e justificada pelos
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ideólogos mais sofisticados do sistema em nome
da “objetividade cientifica” e da “neutralidade
de valor”. As condições reais da vida cotidiana
foram plenamente dominadas pelo ethos
capitalista, sujeitando os indivíduos – como
uma determinação estruturalmente assegurada
– ao imperativo de ajustar suas aspirações de
maneira conforme, ainda que não pudessem
fugir à áspera situação da escravidão assalariada
(MÉSZARÓS, 2008, p.80).

Fica claro então que, a própria educação técnica veio
favorecer ao momento de grande industrialização
brasileira, período de extrema necessidade de mão de
obra qualificada, buscando ampliar a base técnica do
trabalhador, tendo em vista alcançar os objetivos do
grande capital, Frigotto afirma que:
A tese do capital humano fica desnudada quando
buscamos responder a seguinte questão: os
países pobres, subdesenvolvidos e os indivíduos
pobres assim o são porque “escolheram” não ter
escolaridade ou uma precária escolaridade, ou
porque os países colonizados, e de capitalismo
dependente, e os filhos da classe trabalhadora
não alcançam os níveis mais elevados de
escolaridade, em escolas de melhor qualidade,
porque são mantidos na pobreza por relações de
dominação e exploração pelas classes detentoras
do capital?
Uma elementar constatação, no Brasil e ao
nosso redor, da realidade dos trabalhadores que
vivem amontoados nas periferias das grandes
e médias cidades e dos que vivem de pequena
propriedade ou dos milhões de trabalhadores
com trabalho precário ou desempregados nos
tira a dúvida. Seus filhos frequentam poucos
anos de escolaridade e em escolas destroçadas
porque são pobres. (FRIGOTTO, 2011, p.24).

Neste sentido, podemos considerar que tal processo
desencadeou sérios rebatimentos na política educacional
brasileira, afinada por esta ideologia, na qual seus
reflexos podem ser identificados na atualidade, a partir
de um modelo de educação pública precária e alienante,
voltada a atender aos interesses do mercado, no qual
visa induzir ideologicamente os processos sociais a fim
de obter desdobramentos favoráveis a sua hegemonia,
possuindo como característica a desigualdade de classes,
fator preponderante para o sucesso do capitalismo.
Segundo Almeida:
A educação, na perspectiva capitalista, é uma
das formas de se assegurar a sociabilidade
necessária à reprodução do próprio capital.
Uma educação que conforma sentidos, valores
e comportamentos em uma dimensão também
desumanizadora. Pensar a educação nos marcos
da sociedade capitalista requer seu sentido
hegemônico e as possibilidades de resistência e
de constituição de outras formas de sociabilidade
(ALMEIDA, 2012, p.94).

Embora qualificada como um direito humano prioritário,
inalienável e de obrigação do Estado, a educação expressa
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também os reflexos das mudanças do mundo do trabalho
e sofre os reflexos do paradigma da empregabilidade e da
relação público/privado, com base na condicionalidade
do aluno obter futuramente uma inserção no mercado
de trabalho, a fim de adquirir as condições de sua
reprodução social. Neste sentido, o indivíduo se sujeita
a toda forma de educação pedagógica gerida e oferecida
pelo Estado, uma vez que para estar inserido no mercado
de trabalho necessita comprovar suas competências ou
seus títulos acadêmicos. Desta forma, a execução da
educação pública atende aos interesses do mercado e
impõe desafios a formação para a cidadania. Frigotto
afirma que:
Estas concepções e políticas não estariam
formando os cidadãos passivos, não mais
trabalhadores, mas colaboradores, déspotas
de si mesmo em nome da produtividade e
competitividade, empregabilidade, reconversão,
etc.?
Em última análise, não esconderiam estas
concepções e políticas uma profunda violência
ideológica que passa a ideia de que o Estado
burguês e os “homens de negócio” e os
seus intelectuais coletivos cumpriram seu
dever oferecendo escola de qualidade total?
Aqueles que não encontram emprego ou
são expulsos do mercado de trabalho assim
o são por incompetência ou por não terem
acertado as escolhas. Ou seja, as vítimas do
sistema excludente viram algozes de si mesmo
(FRIGOTTO, 2008, p.46).

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação reconhecem a educação
como um direito social a ser garantido pelo Estado a todos
os indivíduos, mas de fato a educação brasileira ainda
não se constitui como uma política pública universal.
Apesar dos dados estatísticos evidenciarem crescimento
significativo na taxa da matrícula para a Educação
Fundamental, o Ensino Médio e o Ensino Superior
continuam a não absorver devidamente os alunos.
Vivenciamos na atual conjuntura política e econômica
brasileira o neodesenvolvimentismo, que, impulsionado
pela necessidade de qualificação do Brasil como país
desenvolvido, tem-se articulado estratégias para atingir
as metas impostas pelo marco regulatório internacional
(Banco Mundial e FMI), no qual cobra-se um alto índice
de alfabetizados e elevado índice de formação em nível
superior. Del Pino aponta que:
O que está acontecendo na política educacional
brasileira estabelece uma certa sintonia com as
políticas econômicas, apesar de guardar uma
dinâmica de disputas e lutas muito próprias.
O pensamento neoliberal, agora hegemônico
enquanto ideologia da classe dominante,
vem definindo uma série de pressupostos
educacionais para os países dependentes. Estas
“orientações”, expressas através de acordos
com o FMI e o Banco Mundial, não são
exatamente as mesmas estabelecidas para os
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países desenvolvidos. Este texto não pretende
aprofundar a diferenciação destas medidas, o que
é uma tarefa importante de ser levada adiante,
mas analisar como estão se estabelecendo estas
disputas na política educacional brasileira, mas
especificamente no que diz respeito às políticas
de formação profissional. (DEL PINO,2011,
p.66).

A problemática a ser levantada refere-se ao fato do
Estado se empenhar demasiadamente em estabelecer
estratégias para cumprir as metas impostas, pois, neste
sentido, ele vislumbra somente o padrão quantitativo,
deixando de lado a qualidade dos serviços educacionais
públicos prestados.
O Estado passa a ter por intencionalidade a única tarefa
de manter crianças em idade escolar em sala de aula,
com o objetivo de caracterizá-las alfabetizadas perante
os órgãos internacionais, tornando irrelevante o fato de
estarem assimilando ou não os conteúdos passados pela
equipe pedagógica.
A escola pública não pode estar erigida sob a lógica de
mercado focando o produtivismo, deve-se atentar para
o fato de que a crise no ensino médio é, em grande
parte fruto de falhas oriundas do processo pedagógico
trabalhado durante ensino fundamental, desencadeando
um processo educacional desqualificado. De acordo com
Almeida:
Neste cenário é que podemos afirmar que, no
campo da política educacional tem prevalecido
um “ethos empresarial” (RUMMERT, 2000),
ou o que Frigotto (1999) chama de “pedagogia
da qualidade total, veiculada pelos homens
de negócios e instituições transnacionais”,
onde o discurso da educação de qualidade se
identifica com uma concepção empresarial de
competitividade e no qual a educação deixa de
ser entendida como direito e passa a ser tratada
como mercadoria, atualizando (e talvez, até
mesmo aprofundando), a marca dual da educação
brasileira, diferenciando-a em quantidade e
qualidade entre as classes trabalhadoras e a
classe dominante. (ALMEIDA, 2012, p.104)

POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA A INSERÇÃO
DO ASSISTENTE SOCIAL
O contexto atual em que vivemos, é marcado pelos
reflexos destruidores do neoliberalismo, que tem como
eixo central a retração do Estado para com os interesses
voltados para a área social, privilegiando assim as ações
que estrategicamente são implementadas para favorecer
o crescimento econômico.
O processo de descentralização, orientado pelos
interesses devastadores do neoliberalismo, tornou-se um
caráter inviabilizador para a implementação das políticas
públicas, uma vez que a efetividade das mesmas passa a
depender do interesse político do governo municipal e/ou
estadual em implementá-las. Segundo Almeida,
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As políticas públicas a partir das últimas duas
décadas ganharam novos contornos em função
da descentralização de suas ações, das novas
feições da relação entre o Estado e a Sociedade
Civil e, por conseguinte, da constituição de
novas instâncias de controle social. O percurso
dessa construção democrática esteve longe
de ser linear e foi marcado por experiências
políticas que imprimiram ao período uma
dinâmica contraditória e bastante diversificada.
A questão local passa a ter um significado
político e teórico para se pensar a constituição
dos novos enfrentamentos e arranjos entre as
diferentes políticas públicas e ações no âmbito
das esferas pública e privada nos diferentes
territórios da cidade. A cidade passa a ter cada
vez mais importância como palco privilegiado
da materialização desta tendência seja em função
dos processos de descentralização das políticas
públicas, seja em razão da necessidade de se
organizar estratégias que garantissem de fato a
articulação de suas ações. (Almeida,2012,p.73.)

Todo esse quadro leva a uma desigualdade social a níveis
estarrecedores em que se tem a concentração de renda
impulsionada pelo setor de serviços de necessidade
básica como saúde e educação, que são garantidos
constitucionalmente e entendidos como direito de todos
e dever do Estado. A educação, que é compreendida
como política pública de maior alcance aos brasileiros e
caracterizada como política universal, tem por nó górdio
a garantia de qualidade, no qual compreende-se que a
mesma é capaz de facilitar o processo emancipatório dos
sujeitos, assim como contribuir para sua manipulação.
O modelo neoliberal implementado pelo governo de FHC
e mantido por Lula e Dilma, passou, nos últimos anos,
a orientar os rumos do Estado, levando ao agravamento
das refrações da questão social, não isentando desses
reflexos destrutivos as instituições públicas responsáveis
por transmitir a educação pedagógica, nas quais está
inserida em sua grande maioria, a parcela da população
mais prejudicada pelo sistema capitalista, os pobres e
miseráveis.
Temos também, a desconstrução de direitos conquistados
através das lutas dos movimentos sociais, que são
bombardeados pela ideologia capitalista, que prega a
individualidade e a competição, características inviáveis
à sobrevivência de qualquer movimento social, que se
fortalece pela união em prol de causas que favoreçam a
coletividade.
Diante de todos esses fatores, temos as famílias brasileiras,
em sua grande maioria sofrendo as consequências da
precarização decorrente desse sistema excludente, que
lhes impõe que para que tenham o mínimo de condições
para garantir a sua sobrevivência e se reproduzir
socialmente, terão que trabalhar o máximo de tempo
possível, em dois ou até três empregos se suas condições
físicas lhe possibilitarem, tendo cada vez menos tempo
de acompanhar e oferecer o suporte educacional a seus
filhos. Como afirma Almeida,
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Partindo da compreensão de que a sociedade
capitalista organiza um modo de produzir as
riquezas sociais sustentado numa desigualdade
basilar entre aqueles que detêm os meios de
produzi-la e aqueles que dependem da venda de
sua força de trabalho para viver, as condições de
satisfação das diferentes necessidades sociais,
sejam elas aqueles provenientes do corpo ou
espírito, são também profundamente desiguais.
(Almeida,2012,p.98.)

Este elemento é agravado quando a família se depara
com problemas sociais graves como: miséria, drogas,
gravidez na adolescência, violência, enfim as diversas
formas de manifestações da questão social que, por sua
vez, impactam também no processo educacional.
É nesse cenário que os assistentes sociais estão sendo
convidados a colaborar de forma consistente com
o processo de elaboração e execução da política
educacional, que reflete as expressões da questão social
que por sua vez, é matéria prima de trabalho desse
profissional que tem, com base na sua formação teóricometodológica, técnico-operativa e seu posicionamento
ético-político, possibilidade de decifrar claramente a
realidade dos processos sociais em sua totalidade.
O assistente social compreende que, problemas
comportamentais dos alunos, crianças que não se
“ajustam” ao modelo pré-estabelecido pela escola,
refletindo em baixo nível de aprendizagem e até mesmo
na evasão escolar desse aluno, na sua grande maioria,
esses casos não são em decorrência de uma situação
proveniente daquele momento, há toda uma historicidade
por trás daquele desfecho, que deve ser investigado,
possibilitando ao assistente social, em parceria com
os gestores, professores (as), outros trabalhadores e
membros da comunidade escolar, levantar debates e
buscar estratégias para dar respostas qualificadas às
demandas apresentadas, trabalhando na efetivação dos
direitos sociais dos atores da escola. Almeida expõe que,
Para pensarmos a importância da educação no
âmbito da formação profissional, partimos,
portanto, de um princípio muito caro aos
assistentes sociais, muito embora não lhe
seja exclusivo, que é o da luta em defesa e da
ampliação dos direitos sociais e humanos. Este
tem sido o norte da mobilização e organização
dos assistentes sociais nas últimas décadas e
que se materializa em um projeto profissional
construído coletivamente, sintonizado e
articulado aos movimentos, empreendidos por
outras categorias profissionais e por várias
forças sociais, voltados para a construção de
formas de solidariedade e participação política
que denunciem e enfrentem as desigualdades
sociais, sobretudo, o atual modo de organização
da produção e distribuição da riqueza social que
as reproduzem de forma cada vez mais ampliada.
(Almeida,2012,p.93.)
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Essa parceria pode ser favorável também para os
docentes das escolas públicas, buscando melhorar as
suas condições de trabalho, pois, muitas vezes, são
chamados a dar conta de passar o conteúdo da sua
disciplina, a atuarem como “assistentes sociais”, como
“psicólogos”, como “enfermeiros”, enfim, aparecem
demandas das mais diversas para as quais o professor
sozinho não consegue encontrar as devidas respostas
que leve a um efetivo enfrentamento, uma vez que sua
formação lhe prepara para um outro campo de atuação
no processo escolar.
A política de educação também enfrenta sérias
limitações impostas pelo baixo repasse de verbas, a
sociedade sofre com o sucateamento de um serviço que
é essencial para a formação de sujeitos, que poderão vir
a serem futuros atores no processo de transformação
da sociedade brasileira, diminuindo o abismo existente
entre as classes sociais.
É lamentável identificar que em algumas cidades
brasileiras existem professores que não conquistaram o
direito ao piso salarial, e que ao saírem para as ruas para
cobrarem esse direito são marginalizados, culpabilizados
e acusados de comprometerem a fluidez do ano letivo
escolar. Essas mobilizações grevistas ou às vezes
chamadas de “paralisações” objetivam chamar a atenção
das autoridades para que se faça valer o direito a um
salário justo, a condições dignas de infraestrutura física
e humana, uma vez que a implementação do piso salarial
possibilitaria ao professor, condições de se dedicar mais
a um projeto pedagógico, sem precisar trabalhar em duas
ou até três escolas distintas, percorrendo longos trajetos
no percurso de uma escola a outra, evitando assim um
desgaste físico que comprometa suas atividades.
Toda essa realidade vivida diariamente pelos professores
de escola pública, impacta seriamente em sua saúde
física e mental, sendo uma das causas da necessidade de
frequentes afastamentos, tornando crescente o número
de atestados médicos, o que nos permite levantar a
questão de que as péssimas condições de trabalho a
que são expostos no ambiente escolar estariam levando
os(as) professores a desenvolver sérios problemas
de saúde como: síndrome do pânico, estresse, stafa e
etc, verificando-se casos de morte de professores em
decorrência de problemas cardíacos, agravados pelo
alto nível de estresse a que muitas vezes são expostos,
em função das demandas oriundas do agravamento das
expressões da questão social, que estão se refletindo de
forma alarmante no cotidiano das escolas públicas.
Entendemos que as escolas públicas e todos os atores que
participam desse processo, estão se vendo desafiados a
fazer uma leitura dessa realidade apresentada, de modo
que contemple toda a comunidade escolar atuante nesse
processo com respostas qualificadas para as demandas
apresentadas.
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A atual realidade das escolas públicas justifica então a
inserção de profissionais até então ausentes da cultura
escolar. Entre eles destacamos a urgência da inserção de
profissionais de Serviço Social, para que em conjunto
com os diversos profissionais já atuantes no âmbito
escolar, possam articular projetos que promovam a
inclusão social, a consolidação de escolas democráticas,
bem como viabilizar a melhoria da qualidade do
processo de ensino-aprendizagem e na mediação das
relações socioinstitucionais. Almeida enfatiza que:
Pensamos, assim, a educação em seu significado
mais amplo, envolvendo os processos
socioinstitucionais,
as
relações
sociais,
familiares e comunitárias que fundam uma
educação cidadã, articuladora de diferentes
dimensões da vida social e constitutiva de
novas formas de sociabilidade, nas quais o
acesso aos direitos sociais e o reconhecimento
e efetivação dos direitos humanos são cruciais.
Nesta perspectiva, a educação não pode ser
tomada apenas em seu sentido estrito, apenas
como política pública, muito embora ela cumpra
um papel de suma importância na trajetória das
conquistas e mudanças sociais. (ALMEIDA,

Para tornar efetiva a inserção do profissional de Serviço
Social na rede pública de ensino, temos a articulação
de três leis que dispõem sobre a inserção do assistente
social nesse espaço sócio-ocupacional, sendo uma de
cunho municipal, uma estadual e outra a nível federal.
A nível municipal, temos a Lei 10.870, de 30 de dezembro
de 2004, de autoria da assistente social Nair Guedes,
no período em que esteve como vereadora pela cidade
de Juiz de Fora. Tal Lei dispõe sobre a implantação do
Serviço Social na rede municipal de ensino, na qual fica
o poder executivo autorizado a instituir o Serviço Social
nas escolas da rede pública municipal. Atualmente,
pouco se ouve falar dessa Lei em nossa cidade, o que nos
leva a pensar que deve estar esquecida nos arquivos da
prefeitura.
A nível estadual, vem sendo articulada a Lei 16.683/07,
que é resultado de um trabalho coletivo, a partir de
debates com educadores, estudantes, assistentes sociais
e parlamentares. Tal Lei é de autoria do deputado
estadual André Quintão, e autoriza o poder Executivo
a desenvolver ações de acompanhamento social nas
escolas da rede pública de ensino de Minas Gerais,
abre novas perspectivas e impõe novos desafios para a
atuação dos Assistentes Sociais no campo da política
educacional, é resultante de uma iniciativa que envolve
também o Conselho Regional de Serviço Social de
Minas Gerais (CRESS/6a Região).
A mesma prevê incorporar esses profissionais aos
quadros da escola, para um trabalho de acompanhamento
social vinculado a programas governamentais para
crianças e adolescentes com necessidades especiais e
para jovens em comunidades que apresentam baixo
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índice de desenvolvimento humano (IDH), este índice
internacional mede situações de pobreza associando três
indicadores: a expectativa de vida ao nascer, o acesso a
educação e o nível de renda. O uso do IDH como critério
para inserção do assistente social nas escolas públicas,
caracteriza o viés focalizador da lei, demonstrando ser
uma de suas limitações.
A nível federal, temos o Projeto de Lei 3688/2000, que
trata da inserção de assistentes sociais e psicólogos nas
escolas públicas de educação básica, que foi aprovado
por unanimidade na Comissão de Seguridade Social e
Família da Câmara (CSSF) no dia 20/04/2012. Agora o
Projeto de Lei (PL) segue para Comissão de Educação e
Cultura (CEC) e, se aprovado, passará para a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) onde irá a
plenário para votação.
Representantes do Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS) também veem esta aprovação como um grande
passo para o avanço da educação básica no país. A
presidente do CFESS, Sâmya Ramos, acompanhou toda
a votação do Projeto de Lei na Comissão de Seguridade
Social e Família.
Os dois primeiros Projetos de Lei são de caráter
autorizativo, e não impositivo, dependendo de
interesse político para se efetivar. O Projeto de Lei de
cunho federal, está em pleno debate, exigindo cada
vez mais empenho da categoria de assistentes sociais
e da sociedade civil organizada, no que diz respeito a
participação em espaços de controle social da Política
de Educação e mobilizações para cobrar a agilidade do
processo que envolve a aprovação dessas Leis, mediante
a urgência de sua real implementação.
Conclusão
Com base em todo processo que utilizamos para o
desenvolvimento desse trabalho, identificamos várias
limitações impostas à Política de Educação na atual
sociedade brasileira. Tais limitações foram construídas
e reforçadas em diferentes conjunturas históricas que
marcaram o processo de construção da concepção de
educação no Brasil.
Essas concepções impactaram negativamente na
condução que a educação teve no decorrer da
historicidade brasileira, passando a priorizar uma
formação acrítica, que somente atenda aos interesses de
mercado, contribuindo para a formação de um indivíduo
passivo, que uma vez, desempregado, não contribuindo
para o processo desenvolvimentista, é culpabilizado
por não ter se qualificado necessariamente para ter
condições de estar inserido no mercado de trabalho.
A educação é entendida como uma política pública
que consegue chegar ao maior número de brasileiros,
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o que a caracteriza como política universal, mas há que
se pensar não só no acesso à educação, mas também
na qualidade desse ensino público, refletindo se esse
modelo educacional contribui para emancipar ou para
manipular os indivíduos.
O modelo neoliberal, que passou a orientar os rumos
que o Estado deve seguir, levou ao agravamento das
refrações da questão social, não isentando desses
reflexos destrutivos as instituições públicas responsáveis
por transmitir a educação pedagógica, nas quais está
inserida em sua grande maioria, a parcela da população
que é mais prejudicada pelo sistema capitalista, que
são os pobres e miseráveis, estando muitas das vezes à
margem da sociedade.
Essa realidade confirma a urgência da atuação do
assistente social nas escolas públicas, pois as demandas
oriundas das expressões da questão social são o objeto
de trabalho desses profissionais, possibilitando que junto
aos outros atores do âmbito educacional, desenvolvam
um trabalho de parceria, uma vez que não se deve ter a
presunção de que tais problemas seriam exclusivos da
atuação de um determinado profissional, quando na
verdade seu efetivo enfrentamento requer, na atualidade,
não só a atuação dos assistentes sociais, mas de um
conjunto mais amplo de profissionais especializados.
Sabemos que alguns projetos de lei que estão sendo
articulados para a inserção do assistente social na
educação, representam a continuidade da metodologia
da focalização e da seletividade que nascem sob as
orientações neoliberais, mas entendemos também que é
uma oportunidade que não deve ser desperdiçada, pois
há muito ainda para se debater e amadurecer no que diz
respeito à política de educação. Mas há a necessidade de
se dar o primeiro passo, e a aprovação e implementação
de leis que garantam a inserção do Serviço Social na
Política de Educação, mesmo que se refira a inserção do
assistente social em escolas públicas de educação básica,
já representa um avanço e uma vitória para a categoria
profissional de assistentes sociais e para a sociedade.
Devemos compreender que educação é um direito
conquistado e gênero de primeira necessidade,
indispensável na viabilização de um projeto de
transformação social, que viabiliza o processo de
emancipação dos indivíduos, diminuindo o abismo
existente entre as classes sociais. Embora se reconheça
os limites impostos pelo capitalismo, é necessário não
intimidar-se perante eles, buscando efetivar propostas
de enfrentamento das demandas apresentadas
pela comunidade escolar e, que façam parte de um
trabalho coletivo no âmbito da política de educação,
abrangendo desde as unidades educacionais e os atores
presentes nesses espaços, aos técnicos responsáveis
pela elaboração e efetivação de planos de governo
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nas três instâncias governamentais, empreendendo
assim uma construção coletiva caracterizada por
caminhos, visões e experiências diferenciadas, mas
com o mesmo propósito, criando estratégias que
possibilitem a superação dos limites impostos, buscando
compreender a educação para além do capital.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, em uma sociedade que experimenta
profundas e aceleradas mudanças, indaga-se
recorrentemente sobre qual lugar social está reservado
aos jovens. Com suas trajetórias circunscritas a processos
sociais complexos, que se alteram conforme os espaços,
tempos e contextos em que estão inseridos, diferentes
segmentos juvenis explicitam demandas e constroem
caminhos diferenciados em suas vidas.
A realidade social demonstra que não existe somente um
tipo de juventude, mas grupos juvenis que constituem
um conjunto heterogêneo, com diferentes parcelas
de oportunidades, dificuldades, facilidades e poder.
A juventude é entendida então como uma construção
social, a partir das múltiplas formas como a sociedade
vê os jovens e nas quais se conjugam estereótipos,
momentos históricos, múltiplas referências, diferentes e
diversificadas situações de classe, gênero, etnia, grupo,
entre outros.
O cenário político-econômico atual, com o agravamento
do desemprego paralelamente às exigências do mercado
quanto às qualificações necessárias para acessar o primeiro
emprego ou manter-se na condição de trabalhador
assalariado impõe a necessária discussão e análise da
condição juvenil na contemporaneidade. Nesse sentido,
são centrais as experiências de trabalho e não-trabalho na
vida dos sujeitos, produzindo importantes impactos nas
formas de pertencimento e ação política dos jovens.
A JUVENTUDE NA CONTEMPORANEIDADE
Juventude é um conceito construído histórica e
culturalmente. As definições sobre “o que é ser jovem?”
e “quem e até quando pode ser considerado jovem?” têm
mudado no tempo e no espaço e refletem disputas no
campo político, econômico e também entre gerações.
Falar em juventude implica reconhecer a temporalidade
presente nessa noção. Em cada período histórico
e nas várias formações sociais, as concepções, as
representações, as funções atribuídas aos jovens na vida
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social e a compreensão de seu desenvolvimento serão
diferentes. Além desta diversidade, no interior da própria
formação social, haverá diferenças a partir da posição
que o jovem ocupa nas relações sociais.
Groppo (2000) defende que a juventude como categoria
social corresponde a uma representação sociocultural e a
uma situação social. Ou seja, a juventude é uma concepção,
representação ou criação simbólica, fabricada pelos
grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como
jovens; significa uma série de comportamentos e atitudes
a ela atribuídos. Ao mesmo tempo, é uma situação vivida
em comum por certos indivíduos. Trata-se não apenas de
limites etários pretensamente naturais e objetivos, mas
também, e principalmente, de representações simbólicas
e situações sociais com suas próprias formas e conteúdos
que têm importante influência nas sociedades modernas.
Para o autor, a juventude é um componente importante
na formação e funcionamento das sociedades modernas,
a partir do qual análises qualificadas e relevantes da
modernidade podem ser desenvolvidas ao combiná-la
com outras categorias sociais. Observa que a categoria
social juventude tem uma importância crucial para o
entendimento de diversas características das sociedades
modernas, o funcionamento delas e suas transformações.
As faixas etárias e a cronologização do curso da vida
são constituições da sociedade moderna, assim como as
classes sociais.
Ao problematizar as perspectivas de futuro dos jovens,
a inserção no mercado de trabalho apresenta-se como
questão central tendo em vista o cenário políticoeconômico atual.
Soares (2000) destaca que sob a hegemonia do
modelo econômico neoliberal, que embora de natureza
primordialmente econômica ao desencadear as
necessárias mudanças por meio de políticas liberalizantes,
privatizantes e de mercado, vivencia-se uma redefinição
global do campo político-institucional e das relações
sociais. Há assim a opção pela desconstituição dos direitos
sociais, trabalhistas e previdenciários, ao mesmo tempo
em que são fortalecidos os mecanismos de concentração
da renda, da riqueza, do capital e do poder.
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Nesse sentido, Ianni (2004) observa que o mundo do
trabalho adquiriu dimensões propriamente globais,
envolvendo uma nova divisão transnacional do trabalho
em que são visíveis diferenças acentuadas entre os
salários dos países economicamente avançados e os
salários das regiões menos desenvolvidas. Enfatiza
ainda que os interesses e forças sociais, econômicas,
políticas e culturais, polarizadas pelas transnacionais,
predominam na forma pela qual se definem estratégias e
políticas, e dessa forma, as classes assalariadas, em geral,
e a operária, em particular, são colocadas em situação
desvantajosa.
Esse espaço mundial aberto, não homogêneo, mas com
uma redução drástica de todos os obstáculos à mobilidade
do capital, coloca a possibilidade para este de organizar
à escala universal o ciclo de valorização, acompanhado
de uma situação que permite pôr em competição entre
si os trabalhadores de todos os países dadas as escassas
possibilidades de inserção no mercado de trabalho.
Devido à intensa tecnificação dos processos de trabalho
e produção, à adoção de tecnologias informacionais que
potencializam a força produtiva do trabalho, muitos
trabalhadores são expulsos do emprego, transformandose em desempregados de médio e longo prazo, ou
permanentes. “São dispensáveis, descartáveis ou
sucateáveis, como qualquer outra mercadoria, isto é, a
sua força de trabalho, torna-se excedente, dispensável”
(Ianni, 2004: 351).
As classes trabalhadoras experimentam a radicalização
dos processos de exploração e expropriação; as
necessidades sociais das maiorias e a luta dos
trabalhadores organizados pelo reconhecimento de seus
direitos sofrem uma ampla regressão na prevalência do
neoliberalismo, em favor da economia política do capital
com refrações nas políticas públicas.
Nesse sentido, cresce o trabalho desprotegido e sem
expressão sindical e o desemprego de larga duração, com
amplos segmentos do proletariado excluídos do trabalho
(jovens pobres, trabalhadores pouco qualificados, etc.).
Esse é o contexto em que se intensificam,
generalizam, mesclam e agravam os mais
diversos aspectos da questão: proletarização,
pauperismo
e
lumpenização;
carências
habitacionais, de saúde, alimentação, ensino e
transporte; formação de guetos de subclasses,
com frequência compostos de indivíduos,
famílias, grupos e coletividades discriminados,
social, econômica, política, cultural e
racialmente, muitas vezes inclusive por sexo
e idade; desemprego cíclico e desemprego
estrutural, principalmente este; xenofobias,
etnicismos, fundamentalismos, em geral
múltiplos. (IANNI, 2004: 82).

O resultado desse processo tem sido o agravamento
da exploração e das desigualdades sociais dela
indissociáveis, o crescimento de enormes segmentos
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populacionais excluídos do “círculo da civilização”, isto
é, dos mercados, uma vez que não conseguem transformar
suas necessidades sociais em demandas monetárias.
As alternativas que lhes restam, na ótica oficial, são a
“violência e a solidariedade”. (Iamamoto, 2008: 123).
O predomínio do capital financeiro conduz à banalização
do humano, à descartabilidade e indiferença perante o
outro, o que se encontra na raiz das novas configurações
da questão social1 na era das finanças. Nessa perspectiva,
a questão social é mais do que as expressões de pobreza,
miséria e “exclusão”. Condensa a banalização do humano,
que atesta a radicalidade da alienação e a invisibilidade
do trabalho social – e dos sujeitos que o realizam.
O Brasil, assim como os demais países periféricos,
também sofre uma permanente penalização do mundo do
trabalho, expressa nos baixos salários, na precarização
do trabalho, na ausência de instrumentos efetivos
de proteção dos trabalhadores. Esses são traços de
uma modernização incompleta expressa tanto por um
conjunto de déficits sociais e democráticos quanto pela
permanência de uma economia dependente que também
se refletiu na configuração da industrialização brasileira.
(Paula, 2005).
Na sociedade brasileira, consequentemente, a partir do
entendimento de que a configuração das políticas sociais
vai depender diretamente da forma como o Estado
responde aos interesses e ações das classes em disputa,
a questão principal que se coloca é a fragilidade com
que essas lutas serão empreendidas, tendo em vista a
debilidade das classes e da própria constituição dos
espaços públicos.
Na contraditória conjuntura atual, o mundo do trabalho é
impactado pelas transformações das relações de trabalho,
pela perda dos padrões de proteção social dos trabalhadores
e dos setores mais vulnerabilizados da sociedade que
veem seus apoios, suas conquistas e direitos ameaçados.
A lógica econômica imposta preza o favorecimento dos
investimentos especulativos em detrimento da produção,
com a exigência de reduzir custos e ampliar as taxas de
lucratividade, o que se encontra na raiz da redução dos
níveis de emprego, do agravamento da questão social e
da regressão das políticas sociais públicas.
Paralelamente, ocorrem radicais mudanças nas relações
Estado/sociedade por meio de vigorosa intervenção
estatal a serviço dos interesses privados articulados no
bloco do poder, sob inspiração liberal. O Estado reduz
então sua ação e os gastos sociais no atendimento às
necessidades das grandes maiorias, em nome da chamada
crise fiscal do Estado.
Iamamoto (2008) observa que tais processos atingem
não só a economia e a política, mas afetam as formas de
sociabilidade, as formas culturais, a subjetividade e as
identidades coletivas. Para a autora, as mais importantes
expressões da questão social são: o retrocesso no
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emprego, a distribuição regressiva de renda e a ampliação
da pobreza, acentuando as desigualdades nos estratos
socioeconômicos, de gênero e localização geográfica
urbana e rural, além da queda nos níveis educacionais
dos jovens.

residentes nos grandes centros urbanos. Os jovens se
apresentam, em quadro geral, como uma população
demandante de políticas públicas que proporcionem
melhorias na qualidade de vida, como demonstram as
pesquisas nacionais.

Com base nesses postulados, pode-se dizer que os
jovens vivem, na contemporaneidade, numa época de
profundas transformações, aí incluídas as de cunho
econômico e moral, que afetam, de modo indelével, sua
transição para a vida adulta. Sujeitos de uma sociedade
do consumo ostentatória – cujo principal traço é suscitar
nas juventudes, mas não apenas entre elas, aspirações
que, muitas vezes, deságuam em frustações, porque
irrealizáveis para a grande maioria -, transitam no seio de
uma arquitetura social cuja desigualdade e acirramento
das diferenças constituem algumas de suas faces mais
visíveis.

Os jovens pobres vivenciam essas transformações de forma
ampliada, já que os reflexos dessa situação os atingem de
forma a dificultar o acesso à educação e ao mercado de
trabalho. Novaes (2008) afirma que a desigualdade mais
evidente entre os jovens remete à classe social e que essa
diferenciação de classe torna-se mais complexa quando
são introduzidos no debate quesitos como gênero e raça,
os quais interferem nas trajetórias dos jovens.

Nos últimos anos, quer pela necessidade de uma maior
permanência no sistema educacional, quer pela dificuldade
dos jovens ingressarem no mercado de trabalho – e, com
isso, adquirirem autonomia e independência econômica
face às suas famílias, para, inclusive, constituírem novas
famílias -, a condição juvenil vem sendo crescentemente
prolongada. Exemplo disso é o Brasil, onde, por conta de
uma série de injunções, tal condição foi recentemente
estendida da idade de 25 para 29 anos (UNESCO, 2004).
Ainda que as diferenças sejam marcantes, existem, no
entanto, algumas características que parecem comuns
a todos os grupamentos juvenis, estendendo-se a todos
independentemente de suas condições objetivas de
existência. Dentre elas, destacam-se, entre uma série de
outras: a procura pelo novo; a busca de respostas para
situações e contextos antes desconhecidos; o jogo com o
sonho e a esperança; a incerteza diante dos desafios que
lhes são colocados ou inspirados pelo mundo adulto, etc.
Segundo Cassab (2001), não é possível falar de juventude
no singular. As múltiplas formas de inserção dos
jovens a partir de suas origens e posição de classe é
que determinarão de que jovens se fala. Para a autora,
a referência aos jovens como sujeitos sociais, existentes
em uma classe social, implica reconhecer que os mesmos
são marcados pela historicidade, constroem-se em um
universo de cultura e só podem ser pensados como seres
relacionais e políticos.
Ser jovem é sempre uma condição transitória, é
uma travessia, uma passagem sinalizada não só
por algumas peculiaridades físicas, sem dúvida,
mas também por atributos que são históricos
e socialmente construídos. Como travessia,
não está nitidamente delimitada, é mais longa
nas sociedades industriais, e foi extremamente
breve em outros períodos; mas de todo modo,
ela aparece marcada por seu caráter limiar, de
superação da infância e de margear a idade
adulta (CASSAB, 2001: 63-4).

No Brasil, boa parte da juventude sofre com o
agravamento das condições sociais, em especial os
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A pobreza2 é uma categoria importante nessa discussão,
embora complexa por envolver muitas dimensões.
É através dela que os sujeitos reportam seu pertencimento
a um lugar social determinado, definido e situado no
tempo. Para além dos indicadores relacionados à renda
e ao usufruto de bens, serviços e da riqueza socialmente
produzida, a pobreza é fenômeno multidimensional, é
categoria política que implica carecimentos no plano
espiritual, no campo dos direitos, das possibilidades e
esperanças.
A discussão da pobreza remete ao estado de carência que
pode colocar em risco a condição humana, ou seja, um
padrão de vida aquém do que é preciso para sobreviver,
sendo pobre aquele que não tem suas necessidades
atendidas a partir de mínimos vitais e variáveis em
função do grau de desenvolvimento e do nível de riqueza
de dada comunidade ou sociedade, sendo a pobreza um
estado relativo.
Os jovens pobres, filhos da classe trabalhadora, vivenciam
essa realidade de forma ampliada, já que os reflexos dessa
situação os atingem, sobretudo de forma a dificultar o
acesso à educação e ao mercado de trabalho.
JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO: categorias
centrais para a discussão sobre o futuro da classe
trabalhadora
Para Fraga (2008), o Brasil vive atualmente o que
se convencionou nomear de “onda jovem”. Se
populacionalmente os jovens são significativamente
numerosos, as políticas públicas voltadas para eles não
correspondem à sua importância populacional e o quanto
demandam de programas e ações visando à melhoria das
suas condições de vida. Deveriam ser os jovens alvos
privilegiados das políticas sociais dos governos, pois as
consequências das rápidas mudanças contemporâneas os
atingem preferencialmente.
Quanto às demandas por educação e trabalho, destacase que segundo Camarano, Mello e Kanso (2009), no
período de 1982-2007 por duas dimensões, participação
no mercado de trabalho e frequência à escola, confirmamse cinco tendências já observadas em estudos anteriores:
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aumento da escolarização para ambos os sexos; redução
da proporção de jovens do sexo masculino que apenas
participavam do mercado de trabalho; aumento da
proporção de jovens que combinavam as duas atividades
– trabalho e escola; aumento na proporção de jovens do
sexo masculino que não estudavam nem participavam
das atividades econômicas, ou seja, não trabalhavam
e não procuravam trabalho; e uma expressiva redução
entre as mulheres nesta categoria em prol de uma maior
participação nas atividades econômicas.
Novaes (2008) afirma que a desigualdade mais evidente
entre os jovens remete à classe social e que essa
diferenciação de classe torna-se mais complexa quando
são introduzidos no debate quesitos como gênero e raça,
os quais interferem nas trajetórias dos jovens.
Cassab e Reis (2009) observam que os jovens pobres, no
processo de transição para a vida adulta, não encontram
espaço para desempenhar os novos papéis socialmente
estabelecidos, relacionados à vida produtiva. Para esses
jovens, o trabalho além de ser o único caminho para
uma vida melhor, tem um sentido existencial quando
proporciona perspectiva de futuro. Possuem ainda uma
maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho,
pois já carregam consigo as marcas de sua condição,
cunhadas pela sociedade. Amplamente divulgados pela
mídia, esses jovens possuem suas identidades mediadas
pela ideia do jovem pobre marginal.
O mundo do trabalho hoje apresenta aos jovens
requisições crescentes que envolvem o binômio trabalho/
educação. Nesse sentido, a ideia de empregabilidade
como atributo do trabalhador cresce. Além da formação
escolar se impõe uma qualificação cada vez mais voltada
às necessidades do processo de trabalho redefinido.
A concepção de formação embalada na noção
de empregabilidade considera que depende de
cada indivíduo o acesso às chances de seu êxito,
esse se dá em razão de seus méritos pessoais e
do sucesso de suas estratégias individuais de
educação e instrução escolar. Essa educação
reforça a produção de uma subjetividade
fundada na individualidade e competitividade
capitalista. Tais princípios revelam o modelo
de educação liberal, balizado na dualidade do
ensino, comprometido com os interesses do
capital e sua lógica produtivista de preparação
dos indivíduos para o melhor ingresso na divisão
social do trabalho (CASSAB e NEGREIROS,
2010: 87).

Segundo Cassab e Negreiros (2010), a escolaridade
passa a ser cada vez mais cobrada, considerada como
imprescindível para o desenvolvimento econômico.
A qualificação para o domínio de novas tecnologias
presentes nos processos de trabalho, seja nos serviços ou
no fabril, surge como exigência feita pelo capital de uma
força de trabalho capacitada a lidar com as inovações
tecnológicas já existentes, bem como preparados para
implementações constantes de novas tecnologias. A
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incapacidade de manejo dessas tecnologias é um fator de
déficit e de sentido de menos valia na formação do ethos
do trabalhador.
A partir dessas reflexões e do entendimento de que as
diferenças, desigualdades e distinções entre os jovens
desenham juventudes, há traços que as unificam e
conferem sentidos comuns ao que aparentemente não
traz identidades entre si.
Os jovens pobres, pertencentes à classe trabalhadora,
compreendidos como um grupo heterogêneo, devido
às diferenças de gênero, etnia/raça, local de moradia,
escolaridade, podem ser pensados a partir de três
destinos, conforme Cassab e Negreiros (2010).
Um primeiro grupo de jovens é aquele que está capturado
nas redes ilegais do narcotráfico e do crime organizado.
São os “soldados” do tráfico e têm seu modo de vida,
mobilidade espacial e tempo cotidiano definidos por essa
forma de inserção. Seu horizonte de expectativas está
circunscrito ao imediato dentro da imediaticidade.
O outro grupo é o dos usuários da política de assistência
social. Sua condição de usuários através de programas
de transferência de renda, tais como os que distribuem
bolsas, e de atendidos na rede de prestação de serviços
assistenciais, os definem como pobres. Essa implicação
localiza esse indivíduo em sua relação com outros e no
universo das relações da política e do pertencimento de
classe. Apesar de sujeito de direito, não se constitui como
sujeito da e na ação política.
No que se refere aos jovens que compõem o terceiro
grupo, as autoras observam que é preciso entendêlos em suas aspirações e esforços de diferenciação. Na
discussão são introduzidos elementos como a crescente
precarização e instabilidade do emprego e a política de
sistemática demonização dos jovens e judicialização de
seus comportamentos. Essas ações cumprem o papel
regulador do mercado de trabalho, acarretando em uma
condição de instabilidade e depreciação dos direitos
sociais que favorece a aceitação por estes jovens da
condição de trabalhadores pobres.
Esse terceiro grupo é o que formará o segmento dos
trabalhadores, segundo as autoras. Sobre eles é preciso
discutir as possibilidades de tornarem-se sujeitos da ação
política em sua inserção, de variadas formas, no mundo
do trabalho.
A identidade de trabalhador pobre apresenta no plano
do consentimento a ideia de empregabilidade, através da
qual os trabalhadores são os próprios responsáveis pela
sua entrada e continuidade no mercado de trabalho.
Embora desconheçam a noção de empregabilidade,
os jovens sabem que o mercado de trabalho só lhes
abrirá uma porta se forem altamente escolarizados e
qualificados. Reconhecem que somente a escolarização/
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qualificação poderá garantir maiores possibilidades de
obter uma inserção no mercado de trabalho, qualquer
uma.
No conjunto dos jovens que potencialmente
comporão a força de trabalho de modo mais
permanente pode-se ainda distinguir três
experiências diversas; os que estão tentando
entrar no mercado de trabalho e ainda não
obtiveram êxito, os que já estão no mercado
de trabalho em postos precários ou informais e
almejam outra inserção menos provisória e por
fim, aqueles que estão em postos de trabalho
formais, com direitos garantidos e lutam por sua
permanência e ascensão. Nas três experiências
um denominador comum, a relação entre
educação e trabalho (CASSAB e NEGREIROS,
2010: 88).

Segundo as autoras, o primeiro segmento refere-se aos
jovens que almejam entrar no mercado de trabalho e
ainda não conseguiram; são os jovens pobres que não
possuem condições materiais e objetivas de atender a
exigência da qualificação, mas que mesmo assim sua
família e ele próprio arcam com muito sacrifício com essa
escolarização. Esse grupo usuário das políticas públicas
de formação para o trabalho sofre forte influência das
tendências que elas apresentam ao longo do tempo,
na alteração de sua ênfase entre o assistencial e o
instrumental.
Porém, esse segmento de jovens depara-se com
dificuldades inerentes à sua condição de classe, seja em
virtude de não possuírem uma rede de vínculos sociais
que lhes garanta a possibilidade de obter um emprego de
qualidade ou não dispor de um patrimônio de relações
de outros trabalhadores que estejam em bons empregos
e lhes ofereçam informações e acessos, o que limita suas
possibilidades.
O segundo segmento, composto por aqueles que já estão
no mercado de trabalho em postos precários e informais
e almejam outra inserção é composto por jovens que
trabalham, em sua maioria, no setor de serviços, em
pequenas e médias indústrias com péssimas condições de
trabalho e salários baixos, e os jovens que trabalham na
informalidade. Esses jovens desejam ter outra inserção no
mercado de trabalho, ou seja, obter um trabalho formal,
com direitos garantidos, que lhes possibilitem inclusive
melhores condições de vida.
Suas dificuldades derivam da baixa escolaridade, da
incompletude do ensino médio e não possuem condições
de arcar com a continuidade dos estudos e muitas vezes
não têm tempo para isso. Esses jovens permanecem pouco
tempo em um mesmo posto de trabalho e vivenciam
grande rotatividade de empregos e funções.
Por fim, as autoras destacam aqueles que são a minoria, os
quais estão em postos de trabalho formais, com direitos
garantidos e que buscam sua permanência. São os
jovens inseridos em grandes empresas e nas instituições
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públicas e que passaram por um processo de formação.
Muitos destes tentam conciliar o trabalho com educação
em busca de conquistar outra inserção social. Possuem
como horizonte a permanência no posto de trabalho que
ocupam, bem como ter a possibilidade de progredir nos
quadros da empresa/instituição.
As questões problematizadas no que se referem à inserção
dos jovens no mundo do trabalho revelam os desafios
apresentados a esses sujeitos nos dias de hoje.
Destaca-se o fato de que frente à complexidade presente
nas condições de vida atuais, as alternativas que reiteram
certas práticas de formação, fixação na escola e formação
para o trabalho tendem a não responder aos interesses
dos jovens e nem têm efetividade em termos de impactos
concretos em seus destinos.
No conjunto das preocupações juvenis, o ingresso no
mercado de trabalho sempre ocupou lugar de destaque.
As oportunidades de acesso e obtenção do primeiro
emprego figuram como uma das principais demandas
dos jovens.
Cara e Gauto (2007) afirmam que amplamente debatidas,
resultado da implementação do novo modelo econômico
brasileiro, as taxas de desemprego acumuladas nas
últimas três décadas são as maiores desde a transição do
regime escravista para o assalariado, no final do século
XIX. Diferentemente de outros momentos históricos,
a peculiaridade do atual fenômeno do desemprego
é a sua heterogeneidade. Em tempos passados, os
desempregados caracterizavam-se pela baixa escolaridade
e pouca experiência profissional. Hoje, a condição de
sem-emprego atinge os diversos segmentos da força
de trabalho, sendo mais dramático entre os jovens,
comprovando a dificuldade de acesso destes ao mercado
de trabalho.
Os jovens pobres são forçados a ingressar precocemente
no mercado de trabalho, diante de circunstâncias que os
impedem de continuar os estudos, como a necessidade
de incrementar a renda familiar e a impossibilidade de
os pais continuarem investindo na sua educação, dentre
tantas outras. Nesse sentido, um conjunto de barreiras
que dificultam o acesso e a permanência dos jovens na
escola, incluindo a necessidade imperiosa pelo trabalho.
O ingresso prematuro e precário dos jovens pobres na
condição de atividade econômica, com o consequente
abandono dos bancos escolares acaba por comprometer
o desenvolvimento de suas capacidades para toda vida,
perpetuando e ampliando o ciclo de pobreza em que
grande parte de suas famílias encontra-se imerso.
O fato da educação e do trabalho marcarem as condições
de vida destes de forma intensa, questões comuns a muitos
jovens do país, permite a caracterização de um quadro
em que estes sujeitos vivenciam uma situação de geração.
Destaca-se que receber uma educação de qualidade é
um dos principais passos para mudar a realidade desses
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jovens. A educação é componente fundamental para a
qualidade de vida da população juvenil, na medida em
que afeta seus horizontes de experiência. O conhecimento
proporcionado pela educação é essencial para o êxito
dos jovens pobres, sendo considerado um dos principais
instrumentos para a superação das desigualdades.
O outro elemento de destaque, o trabalho, apresenta-se
para os jovens como caminho para uma vida melhor e
capaz de proporcionar perspectiva de futuro. Porém há
o quadro de incertezas vivenciado quanto à inserção
no mercado de trabalho. Embora com impactos mais
agudos na vida dos jovens pobres, essa condição de
instabilidade é mais ou menos comum a todos os jovens,
já que representam o segmento etário mais afetado pelas
mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho.
A experiência da juventude brasileira quanto ao trabalho
se revela em um contexto de incertezas. A busca, quase
sempre frustrada por emprego, acarreta ansiedade nos
jovens, gerando muitas vezes o sentimento de isolamento.
O desemprego estrutural, por mais que afete todas as
gerações, não deixa de ser uma marca geracional dos
jovens hoje, visto que o trabalho precário e sua ausência
constituem um campo de experiências dessa geração.
Pertencer à mesma geração franqueia a esses sujeitos
uma situação comum espaço- temporal. Isso delimita um
horizonte potencial de conhecimento e possibilidades
que é influenciado pelas inserções ou não no mercado de
trabalho, o qual opera diretamente como segmentador de
experiências dos jovens.
CONCLUSÕES
As transformações que ocorreram nas últimas décadas
mudaram a face do mundo do trabalho e do Estado: a
reestruturação produtiva, com profundas modificações
no mundo do trabalho, ampliando-se o trabalho informal,
o subemprego e o desemprego massivo, a hegemonia do
capital financeiro, em detrimento do capital produtivo.
E paralelamente assiste-se a uma minimização do
Estado diante das responsabilidades sociais, situação
essa agravada pela falta de mobilização política dos
movimentos sociais e da capacidade de articulação
entre os diferentes segmentos sociais, configurações
estas inseridas nas orientações da chamada ideologia
neoliberal. Na atualidade, a classe trabalhadora configurase pela complexidade, heterogeneidade e fragmentação,
o que implica em significativos desdobramentos na
vida dos jovens trabalhadores. Dessa forma, os jovens
vivenciam experiências de isolamento em suas relações
com outros. Nesse isolamento ele é fraco, pois não
se torna um sujeito coletivo, integrado em fluxos de
interesses e compartilhamentos, capaz de se apresentar
como portador de um discurso e de uma prática social
nas arenas de negociação dos antagonismos sociais.
De acordo com Oliveira (2003), a existência da
“consciência de classe” na sociedade capitalista demanda
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um processo do qual são engendradas consciências
recíprocas das classes e a partir desse movimento é
que a “consciência de classe” é gestada. Paralelamente,
segundo o autor, é a mediação entre a produção e a
reprodução que possibilita o momento da subjetividade
ou da subjetivação da objetividade, a partir da inserção
na divisão social do trabalho, possibilitando ao indivíduo
a apreensão de seu pertencimento a uma classe específica,
a qual ocupa determinado lugar no processo produtivo.
E esse movimento de reconhecimento é o espaço da
política.
Especialmente, para os jovens pobres, o trabalho
pode contribuir para a supressão de certas marcas do
não pertencimento. Estar trabalhando é uma forma
de “mostrar” para a sociedade que pertence à classe
trabalhadora e, não ao mundo do tráfico de drogas, por
exemplo. Dessa forma o trabalho para esses jovens pode
abrir novas vias de sociabilidade e integração societária.
NOTAS
1 - Iamamoto (2008), ao analisar a gênese e as determinações
históricas e teóricas da questão social, suas expressões na
contemporaneidade, destaca que a interpretação que assume tem
a questão social como indissociável da sociedade capitalista.
Sua gênese deriva do caráter coletivo da produção contraposto à
apropriação privada da própria atividade humana – o trabalho -,
das condições necessárias à sua realização, assim como de seus
frutos. Observa ainda que a questão social condensa o conjunto
das desigualdades e lutas sociais; suas configurações integram
tanto determinantes históricos objetivos que condicionam a
vida dos indivíduos sociais, quanto dimensões subjetivas, fruto
da ação dos sujeitos na construção da história. Expressa, dessa
forma, “uma arena de lutas políticas e culturais na disputa entre
projetos societários, informados por distintos interesses de classe
na condução das políticas econômicas e sociais, que trazem o selo
das particularidades históricas nacionais” (Iamamoto, 2008: 156).
2 - Segundo Lavinas (2002), a pobreza institui-se como questão
social no momento em que surgem as grandes cidades, demandando
intervenções do setor público com vistas a uma regulação eficaz
dessa questão. A pobreza, então, é um fato urbano, sendo que além
da maioria dos pobres viverem nas cidades e zonas metropolitanas,
observa-se que a reprodução da pobreza é mediada pela reprodução
do modo urbano das condições de vida, através da dinâmica do
mercado de trabalho e da natureza do sistema de proteção social.
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INTRODUÇÃO
A partir da Constituição da República Federativa do
Brasil (1988), inicia-se o processo de regulamentação
da legislação de proteção da infância e da juventude que
consolida a garantia dos direitos da infância e juventude
ao definir criança e adolescente como prioridade absoluta
em seu artigo 227:
É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
(Art.227 da CF/1988)

Desde então se extinguiu o Código de Menores e elaborase o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei
federal 8.069 de 1990. A partir desse marco histórico,
independentemente de sua classe social, crianças e
adolescentes estão submetidos a uma mesma legislação
e são entendidos como cidadãos, sujeitos de direitos1 que
devem ser tratados com prioridade absoluta.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é fruto
de uma grande mobilização social e um marco histórico
no desenvolvimento das lutas pelos direitos relacionados
à infância e à adolescência no Brasil. O ECA apresenta

42

novos princípios para a política de atendimento
constituindo um “divisor de águas” da condição social
das crianças e dos adolescentes de uma situação irregular
para a condição de proteção integral. Destaca-se que
a principal emergência do surgimento do ECA era a
transposição do assistencialismo a uma política de caráter
emancipatório.
O ECA está organizado em três eixos fundamentais: o
primeiro, das políticas públicas universais, que engloba
todas as crianças e adolescentes; o segundo, aborda as
crianças e os adolescentes que sofrem ou que tenham os
seus direitos violados, ou seja, aqueles que necessitam
de proteção, e, por fim, o eixo da responsabilização,
destinado aos adolescentes autores de atos infracionais,
foco principal deste artigo, está previsto no ECA na
Parte Especial, Título III - Da Prática de Ato Infracional,
Capítulo IV - Das Medidas Socioeducativas.
A partir da legislação vigente, as Medidas Socioeducativas
passam a ter uma nova orientação e nova condição
jurídica para os adolescentes que cometem atos
infracionais. Desde então, exigiu a implantação de um
novo modelo institucional de atendimento, diferente do
que até então vigorava por meio da Fundação Estadual
do Bem Estar do Menor - FEBEM. Rompe-se com a
divisão, até então existente, entre infância, adolescência
e “menor”, pois se consolida e se reconhece a existência
de um novo sujeito político e social que possuem direitos
e, justamente por isso, pode responder pelos seus atos
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a partir das formas de responsabilização adotadas pelas
medidas socioeducativas. Cabe destacar que na era do
Código de Menores o termo “menor” não se referia a
toda e qualquer criança e adolescente, mas sim, àqueles
de seguimentos de classe com condições desiguais de
socialização e de sociabilidade, ou seja, os pobres.

avaliações periódicas, a cada seis meses, da evolução do
adolescente para determinar a continuidade ou não da
medida. O tempo que o adolescente fica nessa medida
sofre variação de acordo com cada caso, ou seja, de
acordo com o desenvolvimento pessoal e social de cada
adolescente.

O tratamento dado pelo ECA ao nomear os crimes
cometidos pelos adolescentes como ato infracional
é diferente da utilizada para nomear o crime dos
adultos. Nesse sentido, a legislação vigente reconhece
o adolescente como ser em formação, passível de
transformação e, por isso, não trata somente de punilo pela prática de atos infracionais, mas de promover
um processo socioeducativo e de responsabilização.
Entende-se também que os adolescentes são sujeitos de
direitos e detentores de deveres, o que deve orientar o
processo socioeducativo.

O parágrafo primeiro do artigo 121 do ECA garante que
“Será permitida a realização de atividades externas, a
critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa
determinação judicial em contrário.” Este parágrafo
representa um grande avanço na definição da internação
como “medida privativa da liberdade”, ou seja, o
adolescente submetido a esta modalidade de ação
socioeducativa não pode estar privado de seus direitos
individuais e sociais, de acordo com o artigo 49 da Lei
12.594/12. Este é um ponto fundamental da execução da
medida socioeducativa de internação que deve orientar-se
pelo princípio da incompletude institucional e fazer uso
dos equipamentos sociais para possibilitar o atendimento
aos adolescentes durante o cumprimento da medida como
veremos na parte 2 deste artigo.

Diante da infração cometida por um adolescente, a
aplicação da medida socioeducativa é, acima de tudo,
uma resposta formal do Estado a um ato infracional
pelo qual o adolescente, após ser submetido ao devido
processo legal, no qual foi considerado responsável.
A prática infracional é, portanto, (ou deveria ser) a
exclusiva razão pela qual uma medida pode ser imposta.
A dimensão sancionatória prevista no ECA considera
o adolescente2 como responsável por suas ações e não
mais somente como “vítima”, seja das causas sociais ou
familiares. Assim a medida de internação somente pode
ser aplicada conforme prevê o artigo 122 do ECA:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante
grave ameaça ou violência à pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras
infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável
da medida anteriormente imposta.

Além da medida de internação preliminarmente citada,
alvo do nosso artigo, é relevante destacar as demais
medidas de responsabilização em face à prática de atos
infracionais. São elas:
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional,
a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente as seguintes medidas: I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de
serviços à comunidade; IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semiliberdade; VI internação em estabelecimento educacional; VII
– qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

A internação é uma medida socioeducativa privativa de
liberdade prevista no art. 1213 do ECA, e é a medida mais
severa aplicada ao adolescente. Por isto, há limitações
para sua aplicação, sendo, considerado, o último recurso
da execução penal para adolescentes. É importante
destacar que é uma medida excepcional, sujeita aos
princípios da brevidade e ao respeito à pessoa em
condição peculiar de desenvolvimento. A privação de
liberdade é autorizável por até três anos, devendo haver
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A internação de adolescentes autores de ato infracional
possui um viés sancionatório ao privar o adolescente
do direito de ir e vir, mas também um pedagógico ao
permear a execução dessa medida por meio de práticas
socioeducativas que possibilitem e ampliem as escolhas
do adolescente frente a sua vida e ao mundo.
O centro socioeducativo deve ter um ambiente físico
destinado à privação de liberdade, com condições de
habitabilidade e conter uma proposta pedagógica. Os
centros de internação não devem ser meras instituições
de contenção dos adolescentes e meios de controle
social. Devem ser instituições que trabalhem as múltiplas
dimensões da vida do adolescente, cabendo à equipe
de profissionais o despertar das potencialidades nos
adolescentes para que os mesmos possam refletir sobre
seus atos, ampliar as relações com a comunidade e fazer
escolhas a partir de valores socialmente aceitos quando
retornarem definitivamente ao convívio social (VOLPI,
1997).
É dever do Estado propiciar local adequado para o
cumprimento da medida de internação, que deverá ser
cumprida em entidade exclusiva para adolescentes. O
que está previsto no ECA, em seu artigo 125 “é dever do
Estado zelar pela integridade física e mental dos internos,
cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção
e segurança”. Nota-se que pela força da lei, o Estado é
designado como o único e absoluto responsável por zelar
pela integridade física e mental dos internos, cabendo a
ele adotar as medidas de contenção e segurança, elaborar
a política e metodologia de atendimento que atenda os
dispositivos legais.
No Estado de Minas Gerais, as medidas socioeducativas
de privação de liberdade e semiliberdade são
executadas pela Secretaria de Estado de Defesa Social
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(SEDS) por meio da Subsecretaria de Atendimento
as Medidas Socioeducativas (SUASE). A SUASE
tem em seu organograma uma Superintendência de
Gestão das Medidas Restritivas de Liberdade e outra
Superintendência de Gestão da Semiliberdade e Incentivo
ao Meio Aberto. O trabalho das superintendências conta
com o apoio de diretorias que elaboram as diretrizes do
atendimento socioeducativo, acompanham e orientam a
execução tendo como parâmetros o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE).
A região metropolitana de Belo Horizonte/MG possui
nove centros socioeducativos de internação, sendo
dois centros de internação provisória e entre estes uma
unidade feminina, de internação provisória e internação.
O atendimento dos adolescentes no interior do Estado
é regionalizado nas principais cidades, tais como:
Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, Patrocínio, Montes
Claros, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Pirapora,
Patos de Minas e em breve na cidade de Unaí. Em Belo
Horizonte, há nove instituições de semiliberdade e duas
instituições no interior, a saber: Governador Valadares e
Juiz de Fora.
O trabalho desenvolvido pelas unidades socioeducativas
é orientado pela Política Estadual de Atendimento
Socioeducativo de Minas Gerais e pela Metodologia
de Atendimento Socioeducativo de Internação e
Semiliberdade. Ressaltamos que as medidas de meio
aberto Liberdade Assistida e Prestação de Serviço
a Comunidade são de responsabilidade do governo
municipal. Por meio de convênios, o Estado pode
repassar recursos de incentivo e fomento das medidas de
meio aberto para os municípios.
A partir deste breve esclarecimento das medidas
socioeducativas como a forma de responsabilização
dos adolescentes mediante a prática de ato infracional,
passemos agora a discutir a atuação do Assistente Social
nesse espaço sócio-ocupacional.
O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL
A atuação do profissional de Serviço Social é construída
a partir dos processos teórico-metodológicos, éticopolíticos e técnico-operacionais apreendidos no contexto
histórico e político da produção e da reprodução na/da
relação capital-trabalho. Para a discussão aqui proposta
é necessário contextualizar que o Assistente Social que
trabalha em um centro socioeducativo faz parte de uma
equipe de trabalho multidisciplinar4 e desenvolvem ações
interdisciplinares junto aos demais profissionais das áreas
de conhecimento da Psicologia, da Terapia Ocupacional,
da Pedagogia, do Direito e da Enfermagem. Além da
atuação interdisciplinar com estes profissionais ainda
é necessário uma articulação cotidiana do Assistente
Social com os agentes de segurança socioeducativos,
professores, auxiliares educacionais, diretores e demais
profissionais do centro socioeducativo.
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Considerando o espaço sociocupacional de atuação
do centro socioeducativo, podemos afirmar que o
Assistente Social tem algumas atribuições específicas
no seu cotidiano profissional e algumas competências
em conjunto com as demais áreas (ou técnicos), como
por exemplo, na elaboração de relatórios, planilhas de
atividades, participação em reuniões de equipe, de estudo
de caso e em atividades promovidas pela unidade, dentre
outros. A Metodologia de Atendimento Socioeducativo
de Internação de Minas Gerais prevê para o trabalho do
Assistente Social alguns dispositivos metodológicos, tais
como, atendimento técnico individual e/ou em grupos à
família e ao adolescente, visitas domiciliares, grupos de
família, articulação de rede, visita do adolescente à família
e visitas institucionais. No entanto, cabe ao profissional
ser criativo e propositivo no cotidiano trabalho, evitando
assim um estancamento dos dispositivos postos pela
metodologia, limitando assim sua atuação profissional.
O atendimento realizado ao adolescente e ao grupo
familiar feito pelo profissional de Serviço Social é um
atendimento social, que tem como foco principal os fatores
referentes à prática infracional que envolvem trajetória
sócio-histórica da família e do adolescente, análise das
demandas apresentadas por eles, leitura dessas demandas
e identificação de outras demandas que, até mesmo, a
família e o adolescente não tenham percebido. É de posse
destas informações que o Assistente Social elabora a sua
estratégia de intervenção profissional. Ressalta-se que
a intervenção profissional é pautada para a efetivação
continuada dos direitos sociais e no que tange a
especificidade das medidas socioeducativas visa também
contribuir para o processo de responsabilização do
adolescente. Aqui buscamos esclarecer quanto ao objeto
de análise do Serviço Social na medida socioeducativa
de internação e o que difere do objeto das demais áreas
do saber. A resolução do Conselho Federal do Serviço
Social - CFESS 557/2009 em seu art. 4° estabelece que “o
assistente social ao atuar em equipes multiprofissionais,
deverá garantir a especificidade de sua área de atuação” e
para isso entendemos ser necessário ter clareza do objeto
em análise para uma intervenção profissional qualificada.
O atendimento feito pelo Assistente Social inicia-se desde
a admissão do adolescente no centro socioeducativo.
Neste acolhimento o Assistente Social atende o
adolescente colhendo as informações necessárias para
identificar suas referências familiares, conferência
da documentação pessoal, identificação de alguns
equipamentos sociais que o adolescente já tenha
frequentado e transmissão de algumas informações
importantes como o dia de visita e ligações para os
familiares.
Nesse acolhimento é também acordado o dia do
atendimento do serviço social. Nos atendimentos
posteriores, o Assistente Social vai buscar identificar os
principais elementos da história de vida para a construção
do caso do adolescente. A partir daí o atendimento
social deve procurar conduzir o adolescente e a família,
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por meio de intervenções, estratégias e reflexões, à
construção da responsabilização frente às demandas
postas e construídas a partir de cada caso.
O primeiro contato do Assistente Social com a família
acontece no momento da acolhida do adolescente na
unidade, momento em que é feito um contato telefônico
para a referência familiar informando a chegada do
adolescente na unidade e os dias e horários de visita.
Nesse momento também é permitid ao adolescente
que converse com seu familiar. Durante a ligação o
técnico já faz uma sensibilização e um convite para
que a família compareça no próximo dia de visita na
unidade. É necessário o rompimento com o modelo
padronizado de identificar e de conceituar família, sendo
relevante a apreensão das várias formas de constituições
familiares, principalmente as referências familiares mais
significantes para os adolescentes.
Na primeira visita que a família faz ao adolescente
na unidade é realizado, pelo técnico de referência
do Serviço Social, um cadastro com os nomes dos
familiares que poderão visitar o adolescente durante o
cumprimento da medida socioeducativa. Este cadastro
pode ser alterado ao longo da medida socioeducativa,
considerando o interesse do adolescente ou da família
e mediante uma avaliação da equipe técnica. Durante
este atendimento também é informado para a família o
propósito da medida socioeducativa, a rotina e as regras
da unidade, a importância do acompanhamento familiar
durante o cumprimento da medida, da participação da
família no acompanhamento do Plano Individual de
Atendimento - PIA5 e nos eventos, reuniões familiares
e encaminhamentos promovidos pela unidade para a
rede externa. A visita familiar na unidade acontece
semanalmente, em dias e horários previamente definidos
pelo centro socioeducativo. Os adolescentes também
têm o direito de fazer ligação telefônica semanalmente
para as famílias, acompanhados por um profissional da
unidade.
Quanto ao atendimento familiar, acreditamos ser
fundamental que o Assistente Social localize em que
momento a família “permitiu” a atuação infracional do
adolescente, ou seja, qual era o momento vivido pela
família, as contingências individuais e familiares entre
outros, que permitiram tal ato inflacionário. A partir do
momento em que for localizada a questão deverá ser dado
um tratamento para a superação de tal vulnerabilidade.
Outra questão que deve orientar o atendimento do
Assistente Social é a busca pela compreensão do lugar
que o adolescente ocupa no contexto familiar e qual é
o lugar reconhecido pelo adolescente na própria família.
Nos termos da lei de execução do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo, Lei Federal 12.594/2012
determinada no art. 52 - “o PIA deverá contemplar a
participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o
direito de contribuir com o processo ressocializador do
adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização
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administrativa, nos termos do art. 249 da Lei 8.069, de
13 de julho de 1990 (ECA), civil e criminal” e no art. 53
“o PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe
técnica do respectivo programa de atendimento, com
a participação efetiva do adolescente e de sua família,
representada por seus pais ou responsável”. A família
neste sentido é convidada a participar de atendimentos
técnicos para conhecimento do contexto social e familiar
do adolescente e esclarecer sobre questões que possam
ter contribuído para a atual situação do adolescente.
Nesses momentos a equipe tenta identificar questões
subjetivas que também possam ter contribuído para a
situação vivida. É a partir dos atendimentos à família que
é construído o PIA do adolescente e levantadas ações e
estratégias de intervenção pela equipe. Nessa vertente, a
família dever ser incluída sempre que couber, em ações
que a implique o acompanhamento do cumprimento da
medida do adolescente.
Durante o cumprimento da medida socioeducativa são
realizadas visitas domiciliares pelo Assistente Social,
sempre que possíveis pelo psicólogo que acompanha o
adolescente, ou outro membro da equipe técnica. Quanto
à realização das visitas domiciliares chamamos atenção
para que os profissionais de Serviço Social se atentem
para uma postura profissional coerente com princípios
do Código de Ética Profissional, principalmente no que
se refere ao Capitulo III – Das Relações Profissionais,
Titulo I – Das Relações com Usuário do referido Código.
Entretanto é a partir do primeiro estudo do PIA, realizado
pela equipe técnica, que é avaliada a necessidade de
estabelecer como ação estratégica a realização de visita
domiciliar. A primeira visita domiciliar acontece no
início do cumprimento da medida socioeducativa e tem o
objetivo de conhecer a dinâmica, a organização familiar
e as relações intrafamiliares. As visitas domiciliares são
previamente agendadas com a família6. Na ocasião, o
Assistente Social também faz um mapeamento da rede
socioassistencial existente na comunidade e estabelece
contato para encaminhamentos futuros e/ou para saber
informações do atendimento ofertado ao grupo familiar.
A necessidade de novas visitas domiciliares será avaliada
no decorrer da medida socioeducativa e a partir das
demandas levantadas no estudo de caso. Na maioria
dos casos acontece também uma visita domiciliar
próximo ao desligamento do adolescente do centro
socioeducativo, bem como a autorização para que este
possa realizar visitas nos finais de semana. Também é
uma prática a visita acompanhada do adolescente a sua
residência. Esta modalidade de visita é acompanhada
por um técnico, preferencialmente o Assistente Social.
O momento de realização desta visita é avaliado durante
a reunião de estudo de caso, com a participação da equipe
técnica, representantes da equipe de segurança, escola,
auxiliar educacional e Direção. Os objetivos da visita
acompanhada são construídos com o adolescente e com a
família a partir dos atendimentos sociais.
O Serviço Social é a referência da equipe técnica de
organização e planejamento das atividades com as
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famílias. O trabalho com família é essencial durante o
cumprimento da medida não só por garantir um direito
do adolescente, mas também por possibilitar um espaço
de escuta e intervenção qualificada da equipe técnica
em prol da superação das vulnerabilidades vividas
pelo grupo familiar. Ressalta-se que o trabalho com
famílias não é exclusivo do Assistente Social e que este
trabalha em equipe multiprofissional e interdisciplinar.
Nesse sentido, o Assistente Social desenvolve sua
atuação juntamente com outros profissionais, buscando
compreender a família e/ou o sujeito na sua dimensão de
totalidade e, assim, contribuir para o enfrentamento das
múltiplas expressões da questão social, bem como as duas
dinâmicas e dimensões. Assim, o profissional de Serviço
Social trabalha com a totalidade e suas contradições para
elaborar formas de mediações que servirão de apoio
para a prática profissional. Infere-se ainda que nesse
processo considerar a totalidade não isenta em considerar
as singularidades e as particularidades dos sujeitos que
compõem o grupo familiar.
Nesse sentido, os grupos de famílias são fundamentais e
devem ter como propósito o fortalecimento dos vínculos
entre a família e adolescente, como também os vínculos
entre a família e a equipe de profissionais da unidade
socioeducativa. Os grupos de famílias permitem também
identificar demandas familiares e individuais, e a partir
daí, construir novas estratégias de intervenção junto a
família e o adolescente. Os temas propostos para diálogo
devem ser temas que visem à orientação quanto a direitos
e deveres, relações familiares, etc., proporcionando
trocas de experiências entre os participantes. Os
formatos dos grupos de família podem variar de acordo
com a necessidade, as especificidades de cada grupo,
características dos participantes, entre outros. Ressaltamos
a experiência com a prática do “Encontro multifamílias”.
Este é um espaço para discussão de temas comuns a
todas as famílias, tais como convivência familiar, papéis
familiares, direitos e deveres, adolescência, violência e
criminalidade, dentre outros. Os adolescentes participam
deste encontro junto com a família pensando juntos ações e
estratégias para superação das fragilidades. Esse encontro
é finalizado com um almoço para todos os adolescentes e
familiares, organizado pela equipe socioeducativa.
Os eventos que envolvem a família dos adolescentes
geralmente acontecem no mesmo dia de visita, para evitar
deslocamento da família para a unidade mais de uma vez
na semana e possibilitar uma maior participação do grupo
familiar. O convite e a sensibilização para participação nos
eventos são feitos com prévia antecedência. É feita uma
sensibilização com a família, orientando e informando
importância e necessidade de sua participação que
abrange, inclusive, o conhecimento e o fortalecimento
das relações e trocas de experiências entre as famílias.
No que se refere à articulação de rede para o adolescente
e a família é importante registrar que o Assistente Social,
através dos atendimentos realizados com o adolescente
e sua família, é responsável também por identificar o
local de moradia, realizar mapeamento dos equipamentos
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existentes na comunidade no decorrer da medida do
adolescente, como por exemplo: Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de
Saúde, escolas, ONG’s, programas e projetos em que a
família participa e/ou participaram ou futuramente possa
participar, dentre outros. Outro aspecto relevante das
atribuições do Assistente Social no trabalho junto à rede é
tentar identificar os conflitos existentes entre os territórios
que possam dificultar a circulação e/ou convivência para
o adolescente e sua família, possíveis ameaças contra a
vida do adolescente em função do envolvimento com
a criminalidade, que demandam de acionamento dos
programas específicos de proteção.
Isto é, aproximar-se da territorialidade do sujeito para
reconhecer as possibilidades reais de intervenção. Todo o
mapeamento é realizado por meio de visitas à comunidade,
visitas instituições aos espaços identificados e realizase um estudo de caso com as equipes dos referidos
programas sociais para conhecimento e construção do
caso com a rede, verificando também as possibilidades
de inserção da família nas atividades. A partir daí,
através das demandas identificadas, o Assistente Social
do centro socioeducativo apresenta à família os espaços
identificados, sensibilizando-os quanto à importância de
suas inclusões e participação, seja da família ou de algum
de seus membros, nas propostas apresentadas pelos
equipamentos.
Ao mesmo tempo, a equipe do centro socioeducativo passa
a manter um contato mais sistemático junto à rede, para
tomar conhecimento da participação ou não da família,
fazendo posteriormente, as intervenções necessárias.
Esses equipamentos também são apresentados ao
adolescente, principalmente no final de sua medida, para
que quando efetuado o seu desligamento também possa
participar desses espaços para fortalecimento de seus
vínculos sociais ou necessidade de algum tratamento.
Com a proximidade do desligamento, também é realizada
a sensibilização do adolescente e os contatos com a rede
se tornam mais frequentes, para que assim que concluir
sua medida, o adolescente e sua família tenham o apoio e
o acompanhamento da rede frente às suas demandas.
Outra atribuição essencial do Assistente Social em um
centro socioeducativo é a articulação da rede social. Esta
ação destina-se ao levantamento e mapeamento dos vários
equipamentos sociais que atuam no âmbito das Políticas
Públicas. Para cada adolescente é tecido uma rede de
acordo com as especificidades, demandas e interesses dos
adolescentes e das famílias.
Após o mapeamento da rede o técnico do Serviço Social
estabelece contato direto com os responsáveis pelos
principais equipamentos sociais com a finalidade de
apresentar o estudo de caso e discutir ações estratégicas
para auxiliar a família quando necessário, ou de planejar
ações voltadas para o retorno do adolescente ao convívio
comunitário. Esta articulação com a rede social do
adolescente é fundamental durante todo o cumprimento
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da medida socioeducativa. A partir dessa articulação o
Assistente Social faz o encaminhamento do grupo familiar
para a rede de serviços seja da política de assistência
social, educação, saúde entre outros. O encaminhamento
para serviços da rede de atendimento não significa
transferência de responsabilidades para terceiros, mas
sim ao fortalecimento das demandas das famílias ou
dos adolescentes. Nesse sentido encaminhar não é
mandar ir para algum lugar, e sim, trabalhar a dimensão
do direito e da co-participação junto a outros serviços.
Também significa o entendimento do real alcance das
ações da medida socioeducativa e quais ações devem ser
fortalecidas junto à rede de atendimento.
Nas proximidades do desligamento do adolescente, é ainda
mais reforçada junto à rede que foi estabelecida, quando
novamente é convocada para uma reunião de estudo de
caso com a finalidade de avaliar os avanços obtidos no
acompanhamento do adolescente e da família realizados
tanto pela rede quanto pela unidade; e de pactuar algumas
ações para o retorno do adolescente, como a inclusão em
algum programa social antes mesmo de sua liberação
do centro socioeducativo. Em Minas Gerais é comum
que os adolescentes antes de serem liberados da medida
socioeducativa iniciem algumas atividades artísticas,
culturais, de lazer ou profissionalizante na sua comunidade
que são acompanhadas pelo serviço da rede, em parceria
com a equipe do centro socioeducativo. A partir do recorte7
feito nesse artigo a respeito da atuação profissional do
Assistente Social no espaço sociocupacional da medida
socioeducativa de internação apresentamos a seguir
algumas reflexões para continuidade da discussão aqui
proposta.
REFLEXÕES ACERCA DA QUESTÃO
A temática acerca do trabalho do (da) Assistente Social
pode parecer simples, mas não é. Trata-se de um tema
que traz os desafios reais e emergentes das relações
de trabalho, além de ser primordial para que não nos
esqueçamos do movimento sócio-histórico da profissão.
A prática profissional, por meio da práxis, exige-nos
reflexão e avaliação constante no âmbito do exercido
pelo Assistente Social. Uma vez que a performance desse
trabalho envolve uma cotidianidade que emana mudanças
constantes e modificações repentinas das relações sociais
nas quais as culturas, os valores, as ideologias, os direitos
e os deveres do ser social colocam desafios e questões que
necessitam de respostas, de enfrentamento. Por isso:
...) a necessidade crescente de ter clara a teoria
social que informa a apreensão da empiria
e determina o tipo e os limites da análise e
da intervenção sobre o real na prática dos
profissionais, ou seja, de examinar os princípios
e as estruturas compreensivo-explicativas que
norteiam a sua percepção da realidade. Não se
trata, portanto de desenvolver um referencial
teórico, mas de praticar uma dimensão teórica:
de submeter à crítica teórica a abordagem do
real, os instrumentos e as técnicas. (Baptista,
2009, p. 30)
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A partir dessa perspectiva, destacamos alguns pontos
no tocante ao trabalho do (da) Assistente Social com
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa
de internação:
É necessário que o (a) Assistente Social seja um estudioso
social, ou seja, é de suma importância a continuidade dos
estudos em estabelecimentos acadêmicos, mas, aqui,
damos ênfase à prática sistematizada dos estudos da vida
social no decorrer de toda sua prática profissional. O que
implica na necessidade de que o (a) Assistente Social
seja leitor dos conhecimentos que emergem das múltiplas
expressões da vida cotidiana. É importante ressaltar que
o estudo, per si, não garante a efetivação de uma prática
qualificada, mas possibilita o domínio e o embasamento
do (da) profissional para lidar com a realidade, e
também, para construir estratégias que possibilitem a
instrumentalidade de suas ações (Guerra, 2000). O que
tem muito a ver com a discussão de Netto (1996) sobre o
profissional técnico e o profissional intelectual8.
O trabalho com o adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa de internação não pode (ou não deveria)
ser tomado por meio de uma área do conhecimento como
“carro-chefe”. Primeiramente, porque o conhecimento
não tem dono – caso tenha, ele [o conhecimento] será
impedido de se movimentar entre os vários corredores
que os constitui.
Segundo, pela perspectiva do trabalho integrado, do
trabalho em rede, do trabalho inovador pautado na
atualidade. Terceiro, pelos vários caminhos possíveis de
se alcançar um objetivo.
Existem diversas áreas do conhecimento com leituras e
aproximações que corroboram para tal compreensão e
acesso às questões da vida do adolescente. O que temos
são áreas que se referenciam e que são referenciadas para
a realização de um certo tipo de trabalho devido às suas
especificidades e ao nível de alcance. Neste sentido, os
Assistentes Sociais são os:
(...) profissionais que chegamos o mais próximo
possível da vida cotidiana das pessoas com
as quais trabalhamos. Poucas profissões
conseguem chegar tão perto deste limite como
nós. É, portanto, uma profissão que nos dá uma
dimensão de realidade muito grande e que nos
abre a possibilidade de construir e reconstruir
identidades – a da profissão e a nossa – em um
movimento contínuo. (Martinelli, 2006, p. 02)

Assim, é de suma relevância que o (a) Assistente
Social tenha a compreensão das dimensões técnicas,
administrativas e políticas que norteiam a execução
da medida. E que o trabalho desenvolvido junto aos
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa
de internação envolva a história de vida, a família, a
comunidade, os desejos e os valores do adolescente
(Losacco, 2004). Bem como a articulação com as
instituições que compõe o Sistema de Garantia de Direitos
para que o trabalho seja realizado em sua totalidade,
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evitando, assim, a “divisão do mundo” e a “repartição
da vida”, ou seja, que o adolescente não sinta fora de seu
próprio movimento vital e real.

6 - De acordo com a disponibilidade de dias e horários, esta prática
fundamenta-se no o artigo 5o da CF/1988 em seu inciso XI “a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador (...)”.

Em suma, quanto mais complexo e exigente é o trabalho,
mais deveria ser o nível de qualificação do profissional,
como no trabalho com adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa de internação. E, quanto mais
qualificado, mais remunerado deveria sê-lo. Infelizmente,
não é esta a realidade encontrada que ocorre em detrimento
à precarização do vínculo e das condições de trabalho. Eis
um grande desafio!

7 - Devido ao fato do espaço sociocupacional foco deste artigo ser
muito dinâmico e complexo priorizamos algumas atribuições e
competências que são essenciais para atuação no âmbito da medida
de internação.

NOTAS
1 - Sujeitos de direitos é citado nesse artigo nos termos da lei
considerando a passagem do Código de Menores que tratava a criança
e o adolescente na condição de objeto para o Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA que traz a concepção de que crianças e
adolescentes são sujeitos de direitos e destinatários de políticas
públicas. Através do ECA foi dado um novo enfoque à proteção
integral, uma concepção sustentadora da Convenção Internacional
dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral da ONU, em
20 de novembro de 1989. Para melhor problematização da categoria
“sujeito de direitos” vide CARVALHO, José Murilo de. Cidadania
no Brasil. O longo Caminho. 3a ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2002.
2 - Adolescentes são aqueles com idade entre os 12 anos e 18 anos
incompletos. Nessa faixa etária o adolescente que cometer um ato
infracional será submetidos a responder pela prática através das
medidas dispostas no artigo 112 do ECA. Esclarecemos que além da
medida socioeducativa, os adolescentes também podem receber as
citadas medidas de proteção prevista no artigo 101, cumulativamente.
3 - Nos termos da lei 8.069 - Art. 121. A internação constitui
medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento. § 1o Será permitida a realização de atividades
externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa
determinação judicial em contrário. § 2o A medida não comporta
prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante
decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. § 3o Em
nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três
anos. § 4o Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o
adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade
ou de liberdade assistida. § 5o A liberação será compulsória aos vinte
e um anos de idade. § 6o Em qualquer hipótese a desinternação será
precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. § 7o
A determinação judicial mencionada no § 1o poderá ser revista a
qualquer tempo pela autoridade judiciária.
4 - Vide Resolução CFESS 557/2009
5 - Plano Individual de Atendimento (PIA), o PIA se apresenta
como uma importante ferramenta de planejamento, construção
e acompanhamento individual do cumprimento da medida
socioeducativa previsto na Lei de Execução no 12.594 e no documento
guia do SINASE. Trata-se de um instrumento metodológico que
organiza o trabalho institucional, a partir das considerações técnicas
que destacam os aspectos fundamentais que a instituição deve
priorizar na condução do atendimento com cada adolescente. O
propósito do PIA é possibilitar, então, que o acompanhamento da
medida socioeducativa aconteça a partir do que cada adolescente
apresenta nos diversos espaços institucionais, nas atividades externas,
no discurso que traz sobre si mesmo, sobre sua relação com o outro
nos espaços de convívio social.
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8 - Netto (1996) afirma que o assistente social pode ser um profissional
“(...) técnico treinado para intervir num campo de ação determinado
com a máxima eficácia operativa ou um intelectual que, habilitado
para operar numa área particular, compreende o sentido social da
operação e a significância da área no conjunto da problemática social.
(...) Em resumo, confrontam-se dois “paradigmas” profissional: o
técnico bem adestrado que vai operar instrumentalidade sobre as
demandas do mercado de trabalho tal como elas se apresentam ou o
intelectual que, com qualificação operativa, vai intervir sobre aquelas
demandas a partir da sua compreensão teórico-crítica, identificando
a significação, os limites e as alternativas da ação focalizada. (Netto,
1996, p. 125).
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INTRODUÇÃO
O presente artigo intitulado “Políticas Públicas para
mulheres: uma análise do município de Ituiutaba
(MG)” parte de levantamento qualitativo realizado entre
2011 e 2012 como parte do projeto Banco de dados
para monitoramento e avaliação de políticas públicas
voltadas às mulheres no município de Ituiutaba (MG).
O referido projeto foi desenvolvido no curso de Serviço
Social da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal
da Universidade Federal de Uberlândia e visava atender
a três objetivos específicos: identificar quais eram as
políticas públicas para as mulheres que estavam sendo
implementadas no município; levantar indicadores
quantitativos das políticas públicas para as mulheres,
e organizar um banco de dados com informações
quantitativas e qualitativas sobre as políticas públicas
para as mulheres. Neste artigo, apresentamos resultados
parciais do alcance dos dois primeiros objetivos.
Pelos estudos preliminares, esperávamos encontrar
políticas em cinco áreas prioritárias: saúde, assistência
social, educação, trabalho e política. Elencar estas áreas
foi necessário, tendo em vista que informações iniciais
apontavam dificuldade de agrupar os dados.
As pesquisas do IBGE nos últimos têm mostrado que
o Brasil tem mais mulheres do que homens: de uma
população total de 195,2 milhões de habitantes, 100,5
milhões, ou seja, ou 51,5% são mulheres, e 94,7 milhões
são homens, 48,5% do total. De acordo com dados da
PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio),
realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), o sexo feminino não apenas é mais expressivo
– são 5,8 milhões de mulheres a mais – como se concentra
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nas faixas etárias mais avançadas. Em comparação aos
dados de 2000, a população feminina cresceu 14% - há
12 anos, elas representavam 86,2 milhões de pessoas. Em
relação a 2009, o aumento foi de 2%. O estudo mostra
que os homens são mais numerosos até os 19 anos, mas
a partir dos 20 anos a relação se inverte. Em 2011, eles
contabilizavam 31,8 milhões de residentes até os 19 anos,
ao passo que elas eram 30,6 milhões nesta mesma faixa
etária. Acima dos 40 anos, havia 37,7 milhões de mulheres
para 32,5 milhões de homens. O Sudeste é a região que
registra a maior desigualdade numérica entre os sexos:
são 42.511 milhões de mulheres para 39.556 milhões
homens. O estado de Minas Gerais, porém, mantém um
equilíbrio entre os dois sexos, com predominância para
elas, possuindo um total de 19.597.330 habitantes. Em
Ituiutaba, elas também são maioria, 49.313 mulheres e
47.846 homens.
Nos últimos anos, as conquistas femininas são inegáveis
e cada vez mais as mulheres fazem valer seus direitos
nas mais diversas áreas, nas mais diversas políticas. Nos
últimos 10 anos, elas têm recebido atenção especial do
governo federal. Prova disso, foi a criação em 2003,
da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, com
status de ministério, que inaugurou um novo momento
da história do Brasil no que se refere à formulação,
coordenação e articulação de políticas que promovam a
igualdade entre mulheres e homens. No ano seguinte, o
governo realizou a 1a Conferência Nacional de Políticas
para as Mulheres que foi um marco na afirmação dos
direitos da mulher e mobilizou, por todo o Brasil, cerca
de 120 mil mulheres que participaram, diretamente, dos
debates e apresentaram as propostas para a elaboração
do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. O 2o
Plano foi elaborado a partir da 2a Conferência Nacional
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de Políticas para Mulheres, realizada em 2007 e vigorou
até 2011, quando a terceira edição da Conferência foi
realizada em Brasília. A última edição foi realizada entre
os dias 12 e 15 de dezembro de 2011 e contou com a
presença da presidenta da República Dilma Rousseff e
a ex-presidenta do Chile e diretora executiva da ONU
Mulheres, Michelle Bachelet. Cerca de 2 mil delegadas
de todo país estiverem presentes, incluindo duas
representantes de Ituiutaba (MG), uma delas do curso
de Serviço Social. O 3o Plano Nacional de Políticas para
mulheres fica em vigor até 2013. O discurso da presidenta
deixa claro o papel das mulheres,
Eu tenho o compromisso inabalável - e reafirmo
aqui - de aprofundar as políticas de igualdade
de gênero em nosso país. Essa, vocês sabem, é
uma caminhada de muitos obstáculos e desafios,
mas nós estamos avançando, e vamos continuar
avançando porque não seguimos sozinhas.
[...] Nós vamos avançar com a Secretaria de
políticas para mulheres, essa Secretaria que
defende os direitos da mulher, que defende a
igualdade de gênero, porque ela é fundamental
como instrumento do governo, do meu governo
– primeira Presidenta deste país –, como é
fundamental o movimento que cada uma de
vocês fazem no estado de vocês, no município e
na cidade de vocês. (ANAIS, 2011).

INDICADORES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
MULHERES
As políticas públicas identificadas no município de
Ituiutaba (MG) seguem as desenvolvidas por outros
municípios, com especial atenção para a saúde. Neste
aspecto, a cidade mantém um Centro de Saúde da Mulher,
com atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde),
visando à prevenção do câncer de colo de útero e ao câncer
de mama; e trabalhando com o planejamento familiar
na distribuição de contraceptivos, de preservativos
masculinos e femininos, e o programa de vasectomia.
De acordo com as informações colhidas diretamente no
Centro de Saúde da Mulher, a prevenção do câncer de
útero é realizada a partir das palestras para incentivar
a mulher a fazer o exame e do exame propriamente
dito. Importante destacar que o CSM acompanha todos
os passos da mulher, desde o momento em que ela
faz o exame até o resultado. Se neste for comprovado
existência de alguma alteração, imediatamente a equipe
entra em contato com a mulher para que ela comece logo
o seu tratamento. Dependendo do estágio da doença, o
tratamento pode ser realizado no próprio Centro, mas
se a doença estiver em estágio mais avançado a mulher
será encaminhada para o hospital do câncer de Barretos
(SP). O mesmo procedimento é realizado no caso de
câncer de mama. Além de atender a população feminina
de Ituiutaba, o CSM se tornou uma referência para as
cidades vizinhas, pois todos os casos de câncer de mama
ou de útero são encaminhados para lá. O planejamento
familiar é realizado a partir de palestras que podem ser
realizadas todos os dias no próprio local, e em escolas ou
outras instituições. Os temas abordados são a prevenção
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da gravidez e todos os métodos contraceptivos. A escolha
do melhor método será referendada com consulta médica
e as orientações do profissional que vai analisar junto com
a mulher qual o melhor método. Em 2012, o método mais
procurado foi a laqueadura. A vasectomia ainda enfrenta
o preconceito de ambos os sexos. Algumas mulheres têm
medo de serem traídas, caso o marido seja operado.
No quesito educação, percebe-se que as mulheres em
Ituiutaba repetem as estatísticas nacionais e também são
maioria nos bancos escolares, tanto no Ensino Médio,
quanto nas universidades. O que colabora para que o
Brasil alcance os índices esperados dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio. Eles foram lançados em
2000, quando, problemas como fome, desigualdade,
destruição do meio ambiente, intolerância, entre outros,
se faziam presentes, com perspectivas alarmantes para os
anos seguintes. Naquele momento, 147 chefes de Estado e
de Governo se reuniram em Nova Iorque durante encontro
das Nações Unidas para discutir o futuro do planeta.
Nos dias 6, 7 e 8 de setembro daquele ano, muitas opiniões
foram dadas, muitos números foram apresentados e o
saldo final foi a aprovação do documento Declaração
do Milênio das Nações Unidas, formulado, meses antes,
sob a coordenação de Kofi A. Annan, então secretáriogeral das Nações Unidas. Segundo os organizadores, foi
a maior reunião realizada até então que reuniu dirigentes
mundiais preocupados com o futuro do planeta Terra.
Os governantes definiram objetivos concretos como
reduzir pela metade a porcentagem de pessoas que vivem
na pobreza extrema, incentivar a educação, reduzir
a propagação do vírus da imunodeficiência humana,
conhecido como HIV (Humann Immunodeficiency
Virus), aumentar as operações de paz nos países
membros, combater a injustiça, a desigualdade, o terror e
o crime visando a sobrevivência das futuras gerações. O
documento objetiva um mundo mais pacífico, próspero,
justo e digno levando em consideração a igualdade entre
os povos, sem distinção de gênero, cor, raça, etnia, credo
religioso, orientação sexual.
A Declaração do Milênio, nome dado ao documento
final, contou com oito indicativos que ficaram conhecidos
como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio:
erradicar a extrema pobreza e a fome; atingir o ensino
básico universal; promover a igualdade de gênero e a
autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil;
melhorar a saúde materna; combater o HIV/AIDS, a
malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade
ambiental e estabelecer uma parceria mundial para
o desenvolvimento. Princípios que vão ao encontro
das reivindicações das mulheres em todo o mundo,
principalmente o relativo ao combate à pobreza, pois em
todo o planeta, 100 milhões de pessoas entre mulheres e
homens em todas as faixas etárias vivem em situação de
pobreza e miséria absoluta com rendimentos inferiores
a um dólar por dia. O documento prevê a promoção da
igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher como
essenciais ao processo de combate à pobreza, à fome, às
doenças e à promoção do desenvolvimento sustentável.
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Os países que participaram da reunião em 2000 e
assinaram o documento devem garantir o cumprimento das
metas. O objetivo número 2 prevê o aumento de crianças
no Ensino Fundamental, mas, ainda não foi alcançado
segundo relatório do Fundo de Desenvolvimento das
Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM), publicado em
2008. O número de matrículas cresceu 8% em 14 anos
(1991-2005), mas as meninas, em muitos lugares do
mundo, continuam fora das escolas. Em 2005, o UNIFEM
estimava que 72 milhões de crianças em idade escolar
estavam fora da escola e desse total 57% eram do sexo
feminino. Quanto à participação no mercado de trabalho
não existe uma meta específica, mas ela é subentendida
no Objetivo 3 sobre a promoção da igualdade. Neste
caso, espera-se que até 2015 aumente o número de
mulheres com curso superior o que poderá estimulálas no exercício de cargos de liderança na política, na
economia, na administração pública e na condução de
negócios próprios.
O empoderamento das mulheres é importante
não apenas para o cumprimento do Objetivo 3,
mas para vários outros objetivos, em especial
os ligados à pobreza, fome, saúde e educação.
No Brasil, as mulheres já estudam mais que
os homens, mas ainda têm menos chances
de emprego, recebem menos do que homens
trabalhando nas mesmas funções e ocupam os
piores postos. Em 2008, 57,6% das brasileiras
eram consideradas economicamente ativas, frente
a 80,5% dos homens. Em 2010, elas ficaram com
13,6% dos assentos no Senado, 8,7% na Câmara
dos Deputados e 11,6% no total das Assembleias
Legislativas. (PNUD, 2013, online).

No mercado de trabalho a presença feminina necessita
de acompanhamento contra as discriminações. A maior
ou menor presença de mulheres é regulada pelo livre
comércio e nos momentos de crise elas podem ficar mais
afeitas ao desemprego. Calcula-se que, mais de um bilhão
de mulheres sejam trabalhadoras no mundo; boa parte
distante de garantias trabalhistas previstas em normas
nacionais e internacionais. São mulheres que encontram
dificuldades na ascensão a cargos de gestão empresarial
ou na gerência de seu próprio negócio. Trata-se de luta
permanente e constante por espaço; uma construção
histórica que caminha muitas vezes lentamente, ainda
que avanços sejam registrados. Em 2012, o Rio de Janeiro
sediou a Conferência RIO+20 para tratar dos avanços e
retrocessos no tema ‘desenvolvimento sustentável’. As
mulheres se fizeram presentes e elaboraram o documento
O futuro que as mulheres querem.
Vinte anos depois, ainda temos um longo caminho
a percorrer para eliminar a discriminação e a
violência contra as mulheres e obter direitos,
oportunidades e participação iguais para elas.
Um novo paradigma de desenvolvimento deve
promover igualdade, direitos humanos e proteção
ambiental. (ONU MULHERES, 2012).

Percebe-se, porém, que nos quesitos ‘educação,
qualificação, aperfeiçoamento’, o município de Ituiutaba
ainda precisa aumentar seus investimentos. Em 2012,
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o Centro Vocacional Tecnológico (CVT) foi integrado
à Universidade Aberta Integrada de Minas Gerais
(UAITEC), oferecendo cursos de pós-graduação e língua
estrangeira na modalidade Educação a Distância (EAD).
O local não oferece cursos específicos para mulheres,
mas elas são maioria em todos os tipos de cursos e
atividades realizadas. Um dos poucos cursos específicos
é a parceira com a Universidade Federal de Uberlândia,
por meio do curso de Administração que ofereceu em
2011 e 2012, cursos de capacitação para trabalhadoras
domésticas, auxiliares de cozinha e garçonetes. Outra
ação voltada para mulheres está dentro do programa
Brasil sem Miséria. De janeiro de 2012 a março de 2013,
foram efetuadas 342 matrículas em cursos ofertados pelo
Pronatec que provê cursos gratuitos de Formação Inicial
e Continuada (FIC) custeados pelo MEC e ministrados
pelo Sistema S e pelas redes estadual e federal de ensino
técnico e tecnológico. Para 2013, foram pactuadas a
oferta de 770 vagas para ambos os sexos, adultos ou
jovens.
Outro setor importante pesquisado é a assistência social,
setor que tradicionalmente atende ao público feminino.
Infelizmente, em alguns municípios, a assistência social
é marcada pelo viés do assistencialismo e da caridade.
Mas é direito social garantido na Constituição Federal de
1988 e integra o tripé da Seguridade Social, ao lado da
Saúde e da Previdência Social. Os dados do Cadúnico,
segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS),
elenca dados individualizados das famílias atendidas com
renda familiar de até meio salário mínimo per capita,
permitindo desta forma traçar o perfil das famílias. De
acordo com dados de 2013, o Cadúnico registra 17.397
famílias, sendo que 3.728 são beneficiárias do Bolsa
Família (o que representa 12,62% da população); 148
famílias (361 pessoas), beneficiárias do bolsa família,
ainda estavam em situação de pobreza extrema, ou seja,
com renda familiar mensal abaixo de R$ 70 por pessoa.
(MDS, 2013). O Ministério informa que estas famílias
desde março de 2013 deveriam receber um complemento
mensal para que possam superar a situação de miséria.
De junho de 2011 a janeiro de 2013, o município
inscreveu no Cadastro Único e incluiu no Programa
Bolsa Família 497 famílias em situação de extrema
pobreza. Todas terão deixado essa condição em
março, quando a complementação que acaba com
a miséria no universo do Bolsa Família alcançará a
totalidade das famílias beneficiárias do programa.
(BRASIL / MDS, 2013).

As mulheres que vivem no município foram beneficiadas
também com os seguintes programas: 64 famílias
recebiam o benefício variável à gestante (BVG) e 57
famílias recebiam o benefício variável nutriz; a ação Brasil
Carinhoso retirou da extrema pobreza no município 552
famílias beneficiárias do Bolsa Família com pelo menos
um filho de 0 a 15 anos de idade. A partir do mês de março,
com a extensão da complementação proporcionada pelo
Brasil Sem Miséria, todas as famílias do Bolsa Família
superarão a extrema pobreza, na avaliação do MDS.
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Em termos de acesso a serviços, Ituiutaba oferece quatro
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e
um Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS). Estes dois serviços não oferecem
políticas somente para mulheres, mas é sabido que elas
são o público majoritário quando o assunto é assistência
social.
Na área de habitação, a cidade tem sido contemplada
com o programa Minha Casa Minha Vida cujo relatório
de caracterização familiar mostra que as mulheres são
maioria neste cadastro e são responsáveis pela unidade
familiar: 263 mulheres, o que representa 81,7% do total
de famílias cadastradas (322). No Brasil, de acordo com
dados do IBGE, 39% das famílias eram chefiadas por
mulheres.
O relatório habitacional também mostra que a maioria
destas mulheres é preta ou parda, com predominância para
o segundo, 49,4%; e a renda mensal é de até um salário
mínimo, 50,3%. Somente 1,2% declararam receber
entre dois e três salários mínimos. Interessante notar
que as famílias não são numerosas como normalmente
é afirmado e das 322 famílias cadastradas, 109 são
compostas por 4 membros e 94 por três.
Quando a questão é políticas de combate à violência,
Ituiutaba, como em outras cidades brasileiras, ainda
deixa muito a desejar. De acordo com dados do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher, cerca de 50 mulheres
são vítimas de violência mensalmente. Se por um lado, os
casos de denúncia têm aumentado, por outro, poderiam
ser maior se Ituiutaba contasse com uma Delegacia
especializada no atendimento a mulher. Como em outros
municípios brasileiros, a cidade não conta com este
atendimento e todos os casos de violência são registrados
na delegacia comum, ora com delegado, ora com a
delegada. De acordo com a Secretaria de Políticas para
Mulheres (2011), somente 7% dos municípios brasileiros
contam com delegacias especializadas, o que significa
374 delegacias. O Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher de Ituiutaba (MG) foi instalado em 2009 e sua
função tem sido diferenciada, pois sua presidente acaba
atendendo diversos casos de violência doméstica como
se o local fosse uma casa de triagem. Tal fato seria
evitado se o município já tivesse um espaço adequado
para prestar este atendimento formado por uma equipe
multidisciplinar.
No campo da política, Ituiutaba teve retrocesso nas
eleições de 2012, apesar de diversas pesquisas mostrarem
que o número de mulheres candidatas aumentou. As
mulheres conquistaram o direito ao voto em 1932 e só
podiam votar as mulheres casadas com a permissão
do marido. As viúvas e solteiras também poderiam
desde que possuíssem renda própria. Efetivamente,
elas só exercem este direito em 1946 quando realmente
passam a votar e ser votadas. Mesmo em um cenário
de democracia como o vivenciado no Brasil do século
XXI, as mulheres continuam longe da política, ainda que
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como exemplo positivo o país tenha eleito Dilma Vana
Rousseff (1947) como sua presidenta. Sua gestão (20112014) é alvo de críticas constantes, mas não se pode tirar
o mérito e a importância desta eleição. Ela foi a primeira
mulher eleita a governar o Brasil desde a Proclamação da
República (1889)1. Seu desempenho à frente da gestão do
país poderá colaborar para o fortalecimento das mulheres
nos campos político e empresarial. A tarefa não será nada
fácil. Sua gestão contava no início com 37 ministros,
sendo nove mulheres, o deve ser enaltecido. Mas, mesmo
neste caso, é preciso cuidado, pois, como ocorrem nas
organizações empresariais, às mulheres foram destinados
ministérios que não possuíam conotação estratégica
– pesca, direitos humanos, desenvolvimento social,
igualdade racial, meio ambiente. As pastas da Saúde,
Educação, Casa Civil, Fazenda, Justiça, Defesa, Minas e
Energia, estes sim, estratégicos para o país, estavam nas
mãos dos homens. O modelo é o mesmo das empresas:
mulheres na gerência; homens na direção.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral,
entre 1992 e 2012, o número de vereadoras eleitas no
país praticamente dobrou, saindo de 3.952 para 7.648
respectivamente. Por causa da lei de cotas, obrigatória
para os partidos políticos, o número de mulheres
candidatas aumentou e do total de candidatos em 2008,
330.630, 21,9% eram mulheres (72.476). Número que
chegará a 133.868 quatro anos depois, representando
31,9% do total (419.633) (TSE, 2012).
Nas eleições municipais de Ituiutaba em 2008, uma
mulher foi eleita para o legislativo. Filiada ao Partido
Progressista (PP), recebeu 3.536 votos (6,23% dos votos
válidos), mas não conseguiu se reeleger em 2012, obtendo
apenas 771 votos, ou seja, 1,33% dos votos válidos.
Nesta eleição, dos 183 candidatos, 53 eram mulheres.
Nas eleições municipais de 2012, as mulheres também
ficaram fora do executivo municipal, pois só havia
uma mulher concorrendo ao cargo de vice-prefeita. O
prefeito foi eleito com 22.654 (39,65%) votos. As quatro
mulheres mais votadas tiveram 832 votos (21o lugar);
784 (22o lugar); 771 (23o lugar), e 644 (27o lugar), mas
não conseguiram se eleger.
CONCLUSÃO
Um trabalho nunca está totalmente finalizado, pois partese da ideia que tudo está em constante transformação. É
o caso da pesquisa que originou este artigo, cujos dados,
espera-se servirão de base para outras pesquisas, pois
entende-se que trata-se de um público que conquistou
muitos avanços, mas ainda há muito pelo que lutar e
fazer. Políticas públicas de qualidade gerenciadas com
responsabilidade, como é o caso da Saúde, podem fazer a
diferença na vida das mulheres.
As autoras compreendem que somente com a educação
de qualidade, elas poderão conquistar ainda mais o seu
espaço no trabalho, na política e no combate a violência
doméstica. Infelizmente, os governantes estão mais
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preocupados com a quantidade do que com a qualidade.
Quanto maior o número de matrículas, mais próximo
fica ao alcance dos objetivos internacionais e mais o
Brasil se destaca. Mas esta quantidade precisa vir aliada
à qualidade. Não basta apenas matricular as meninas
em grande quantidade. É preciso oferecer meios para
que permaneçam na escola. O curso de serviço social
há três anos recebe jovens estudantes do ensino médio
para participar do programa de bolsa Pibic “junior”. Na
seleção deste ano, algumas meninas simplesmente não
tiveram interesse em participar. Juntamente com este
trabalho que ora apresentamos estamos desenvolvendo
outra pesquisa que mostrará o que os jovens querem
estudar quando terminarem o ensino médio. Queremos
saber se o Enem está nos planos, se os cursos oferecidos
pela universidade atendem a esta demanda, enfim, é
preciso compreender o papel que se espera da mulher
na sociedade visando garantir este mesmo papel com
qualidade. Neste aspecto, as políticas públicas bem
aplicadas podem garantir autonomia e quem sabe no
futuro até a emancipação desejada.
NOTAS
1 - Antes dela, no período monárquico, outras mulheres estiveram
temporariamente no poder: Rainha Maria I (1734-1816), a
Piedosa, mas chamada a Louca; Princesa Leopoldina (1797-1826),
esposa de D. Pedro I, responsável pelo decreto da Independência,
assinado no dia 2 de setembro de 1822, enquanto chefe do
Conselho de Estado e Princesa Regente Interna do Brasil; e a
Princesa Isabel (1846-1921), filha de D. Pedro II, responsável pela
abolição da escravatura quando substituía seu pai pela terceira vez
em 1888. No Brasil República, nenhuma mulher havia sido eleita
para o cargo máximo, mas a juíza Ellen Gracie, então presidente
do Supremo Tribunal Federal, em 2006, assumiu a presidência
do Brasil durante uma semana nas ausências do Presidente da
República, do vice, e dos presidentes da Câmara e do Senado.
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CONTROLE SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO
PARTICIPATIVO: O MAPEAMENTO DOS PROBLEMAS
DA CIDADE PELOS SEUS DIVERSOS ATORES
Mônica Abranches
Assistente Social. Possui doutorado em Tratamento da Informação Espacial pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (2005) e mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP- SP
(1998). Atualmente, é professora Adjunta IV do Instituto de Ciências Sociais atuando no Curso de Serviço Social da PUC
MINAS e na assessoria da Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Tem experiência na área de Planejamento Urbano
e Regional e Gestão Participativa de Políticas Sociais, atuando principalmente nos seguintes temas: participação
popular, assistência social, cidadania, formação política, desigualdades socioespaciais, descentralização de políticas
públicas e ética profissional. No Trabalho Comunitário atua em projetos de desenvolvimento local e regional e economia
solidária em comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano no estado de MG e áreas vulneráveis da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Atualmente participa como Presidente da Diretoria da Associação de Rondonistas
do Estado de Minas Gerais/Projeto RONDON Minas que atua na área de desenvolvimento urbano e rural, desde 2005,
em municípios de Minas Gerais.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, as políticas públicas têm se
aproximado dos estudos espaciais com objetivo de
incorporar às suas análises novos métodos e técnicas
para otimizar a solução de problemas socioeconômicos,
culturais e ambientais das cidades.
As análises dos problemas urbanos ficaram mais ricas e
próximas das demandas da população com a integração
de áreas como a geografia, a cartografia, a sociologia, o
urbanismo, a antropologia, entre outros.
Pensar a dimensão das políticas públicas através de
métodos de estudos espaciais tem gerado grandes
potencialidades para os estudos acadêmicos e para sua
utilização nos campos do planejamento urbano e na
administração dos serviços públicos, principalmente, nas
questões metropolitanas que se constituem como espaços
mais diversificados para a implantação de políticas
públicas no país, tanto pela sua grande concentração
e múltipla funcionalidade, quanto pela sua grande
concentração populacional e organização sociopolítica,
que geram um novo padrão de exclusão social.
A utilização da análise espacial permite caracterizar
configurações de uma dada organização e forma
territorial, ou seja, empregar um novo olhar sobre o
território estudado discutindo os problemas urbanos de
uma forma mais real, aproximando as hipóteses e as
resoluções a serem tomadas do espaço que vai receber a
intervenção.
Portanto, faz-se necessária uma nova abordagem do
espaço considerando que a sociedade da atualidade
apresenta um panorama das condições urbanas bastante
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afetado pela ação humana, sendo que as diversidades
sociais e a degradação do meio ambiente chegaram a
transformar fortemente a paisagem das cidades e colocar
em risco a própria sobrevivência humana.
Vivemos hoje num mundo cada vez mais desigual
e heterogêneo e é preciso propor novas formas para
analisar os problemas e a qualidade de vida urbanos para
que, através delas possamos tentar reverter esta situação,
dando melhores condições de vida à população.
As novas perspectivas teóricas, a partir da década de 1990,
e as novas tecnologias vêm garantir a consolidação de um
novo modelo de elaboração e gestão das políticas sociais
para a solução dos problemas urbanos, que passa por
dois grandes eixos: a) novos modelos de planejamento,
com uma metodologia interdisciplinar e participativa, e
com a utilização de diversos recursos tecnológicos para
auxiliar os gestores e técnicos nos desenhos urbanos,
nas discussões e decisões sobre as cidades; e b) novas
formas de gestão que passam pela articulação dos setores
governamentais e da sociedade civil, através de um
processo democrático das decisões de caráter público.
Nesse trabalho aborda-se mais diretamente o modelo de
gestão e de planejamento urbano democráticos que vão
influenciar diretamente no futuro de nossas cidades, e que
podem ser avaliados sob uma perspectiva espacial.
Essa nova tendência democratizante tem sido
implementada nas diversas áreas sociais e econômicas
da União, dos Estados e dos municípios, e tem exercido
grande influência nos espaços urbanos que demandam
melhores soluções para problemas sociais e articulações
políticas para a sua resolução. Essa nova experiência
tem transformado a paisagem das cidades através da
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descentralização de obras, serviços, equipamentos e
distribuição da população no espaço urbano.

e essas reações são fruto das percepções, dos julgamentos
e expectativas de cada indivíduo.

Portanto, propõe-se uma discussão que inicie uma
análise sobre essa condição política de gestão e de
planejamento, através da abordagem do trabalho
dos Conselhos Municipais que representam, hoje,
no processo de democratização brasileiro, o maior
exemplo da gestão paritária e da intervenção popular na
formulação e avaliação de políticas sociais efetivas para
o desenvolvimento da cidade.

Tendo a cidade e suas transformações como foco central,
a proposta é trabalhar com a abordagem da percepção
ambiental, pois se está considerando uma mudança
da paisagem (pelo planejamento urbano) a partir da
“visão” de atores com diferentes status e com interesses
diversificados, já que os conselhos gestores possuem
representação do governo, da sociedade civil e, dentro
desta, de entidades públicas e privadas. Essa abordagem
trata da investigação das formas como os indivíduos
percebem e tomam decisões a respeito da cidade.

Este trabalho propõe uma análise sobre o perfil, a atuação
e a percepção dos conselheiros municipais sobre o
espaço urbano de Belo Horizonte nas áreas que discutem
e decidem sobre a qualidade de vida dos homens nas
cidades e sobre sua influência no planejamento urbano,
apresentando um mapeamento dos problemas das
cidades, a partir da percepção dos conselheiros que
analisam as questões urbanas e decidem pelo conjunto
da sociedade.
Portanto, foram produzidas informações e uma
espacialização sobre a atuação sociopolítica de articulação
dos setores governamentais e da sociedade civil na
elaboração de propostas conjuntas para a intervenção
no espaço urbano, já empreendidas em Belo Horizonte,
promovendo uma análise crítica dessa experiência,
apontando suas inovações e falhas para a melhoria da
qualidade de vida urbana e avaliando sua viabilidade,
sua força política, as estratégias de funcionamento e
resultados alcançados em relação ao desenvolvimento e
as mudanças no espaço da cidade.
Apresenta-se, aqui, uma investigação inicial do tema,
através da abordagem da atuação dos Conselhos
Municipais de Belo Horizonte inseridos nas diversas
políticas públicas. Procurou-se identificar e analisar essas
entidades do ponto de vista de sua dinâmica, a relação
entre os atores sociais envolvidos e a comunidade,
e a elaboração de um perfil sócio-demográfico dos
conselheiros e sua distribuição político-espacial na
cidade, bem como o resultado do trabalho dos conselhos
no planejamento da cidade (perspectiva política e física).
Considerando esse contexto é preciso compreender qual
a real influência que a atuação dos Conselhos Municipais
exerce nos espaços urbanos que demandam soluções
mais complexas para os problemas urbanos e sociais e
articulações políticas para sua resolução, como elas se
distribuem e se organizam no espaço e como intervêm
nas diversas áreas, considerando as demandas sociais
emergentes e o contexto sociopolítico em que vivemos.
Nessa perspectiva, estamos considerando que os homens
estão, constantemente, agindo no seu espaço com objetivo
de responder às suas necessidades, e que essas ações no
ambiente (natural ou construído) afetam a qualidade de
vida de várias gerações.
Portanto, cada indivíduo percebe, responde e age
diferentemente, sobre os diversos aspectos em seu meio,
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Assim, o estudo da percepção ambiental dos indivíduos
sobre a cidade onde vivem e, recentemente, onde sociedade
e poder público decidem juntos é de fundamental
importância para que seja possível compreender as interrelações dos homens com o ambiente, suas satisfações e
insatisfações e seus valores que afetam seus julgamentos
e condutas e, sobretudo, suas escolhas políticas sobre o
futuro do espaço urbano.
Em síntese, o objetivo principal deste trabalho é entender,
através da percepção dos conselheiros municipais de
Belo Horizonte, como se dá a dinâmica de uma nova
gestão pública do planejamento urbano sobre diversos
aspectos (sociais, políticos, econômicos etc.), utilizando
abordagens geográficas tanto qualitativas, através de
abordagens perceptivas, quanto quantitativas, através de
análises espaciais utilizando o Sistema de Informação
Geográfico (SIG).
O PAPEL DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL NO
PLANEJAMENTO
Muitas vezes as tentativas de controle da natureza e a
elaboração de legislações pela administração pública
desconsideram ou não tem conhecimento adequado da
influência mútua dos fatores psicológicos, econômicos e
ambientais que devem direcionar a tomada de decisões, e,
portanto, a eficiência dos planos pode ficar comprometida.
O melhor modo de tratar das questões urbanas é com a
participação de todos os cidadãos interessados.
Segundo CLARK (1985), “a imagem que o indivíduo
tem da cidade determina se ela é amada ou odiada, e onde
dentro dela, ou se em alguma outra parte, ele escolherá
para morar, comprar, trabalhar e passear” (p. 37).
O estudo prévio das percepções ambientais da
comunidade com a qual se pretende trabalhar pode
indicar características do grupo, levando os planejadores
ao seu conhecimento e ao desenvolvimento de programas
definidos de acordo com a identidade local, seus valores,
sua forma de enxergar, interpretar e se relacionar com o
meio ambiente. Desta forma, será possível promover a
participação de todos num processo de decisão sobre a
realidade.
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As análises sobre a percepção do ambiente resultam em
informações mais confiáveis e legítimas para proposições
futuras em relação à melhoria da qualidade ambiental, ou
seja, as propostas estarão mais próximas das expectativas
daqueles que vivenciam os problemas dos lugares e
que utilizam o ambiente projetado, pois, eles estarão
participando ativamente do que será planejado.
O conhecimento de como as pessoas agem e porque
agem desta forma, associado ao levantamento da
organização comunitária, das redes de influências e da
intensidade e forma de participação da comunidade,
das suas organizações, permitem orientar e direcionar
o agir no espaço para promover a participação e a coresponsabilidade de todos os envolvidos nas questões
urbanas.
As pesquisas concernentes à percepção ambiental nas
relações entre o homem e a biosfera podem encorajar a
participação local no desenvolvimento e na planificação,
com vistas a uma realização mais eficaz de uma
transformação mais apropriada.
De acordo com FERRARA (1999):
A participação urbana é o resultado da atividade
de um conjunto de fatores que revelam a cidade
enquanto estrutura de informação e comunicação.
A cidade se molda no constante fluxo de suas
representações enquanto desafios perceptivos que,
se respondidos, levam o morador a interferir sobre
os destinos urbanos transformando-o em cidadão
na defesa de interesses coletivos. (p. 80)

Em relação ao planejamento, é relevante considerar que
as profundas transformações da vida urbana obrigam
a mudanças na estrutura de governo e gestão local, à
reorganização da vida comunitária, ao incremento da
participação coletiva na construção da cidade, a novas
formas de cidadania e convivência e a uma administração
pública eficaz e eficiente, que estabeleça novas formas de
relação e comunicação com o cidadão.
Para CASTELLO (1999):
No próprio campo de projeto vem sendo
ressaltada a importância da percepção da interação
comportamental entre homem e ambiente,
contextualmente, para definir as pautas de
intervenção. (...) No urbanismo, observa-se cada
vez mais a importância de perceber com clareza
as tendências das relações homem-ambiente,
mais ainda do que as necessidades, para instruir a
projetação. (p. 25)

Esses novos formatos para o planejamento e a gestão
urbana têm seu marco no Brasil, como a Constituição
de 1988 que promoveu a abertura para o planejamento
e orçamentos participativos, entre outras experiências.
Através desses processos, avanços importantes têm sido
conseguidos com formas mais democráticas de gestão.
A reestruturação econômica e as novas relações sócioespaciais, locais e interescalares em um contexto de fluxos
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cada vez mais globalizados, sugerem que as articulações
entre mudanças sociopolíticas e o planejamento urbano
têm se tornado mais difíceis, mas imprescindíveis e
necessárias. Portanto, o planejamento, enquanto teoria
e prática socioespacial e incorporada à gestão da coisa
pública e coletiva, tem encontrado espaços para (re)
afirmar seu papel norteador de avanços na participação
e organização da sociedade civil junto às práxis de
planejamento e gestão pública no nível urbano.
Nesse sentido, entende-se que a experiência dos conselhos
municipais funciona como um instrumento importante
para garantir o envolvimento da sociedade nas ações que
vão alterar a paisagem da cidade.
Ao mesmo tempo, garantem uma gestão urbana
democrática e trazem para o nível de decisão do
planejamento os diversos interesses da comunidade pelo
espaço da cidade.
DEMOCRATIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E
PLANEJAMENTO URBANO
Quando tratamos do tema da participação, logo
evocamos as experiências dos movimentos populares nas
décadas de 1970 e 1980, que marcaram um importante
processo de politização da sociedade civil organizada e
conquistaram uma grande visibilidade na cena pública
do País, onde discutia-se o papel do Estado, as formas
de organização da sociedade, a cultura política do País,
os direitos sociais e a democracia. Revendo a literatura
sobre o assunto, encontram-se afirmações sobre as
estratégias e a forma específica de reflexão imposta pelos
movimentos sociais sobre a nossa sociedade, que são
distintas daquelas decorrentes das políticas públicas.
Na análise de SANTOS JÚNIOR (1995),
(...) as diversas experiências locais de participação
em fóruns e conselhos municipais de gestão de
políticas específicas, bem como a proliferação de
ONGs em áreas de geração de conflitos sociais
demonstram que a atuação dos movimentos no
âmbito institucional constitui um terreno de
significados contraditórios, de disputa política,
e é justamente esse processo que contribui para
alargar o conceito de cidadania e de espaço
público. (p. 131)

Nos anos 1990, análises das práticas coletivas falam
da crise desses movimentos e da imobilidade para a
participação, e impõem a exploração de temas mais
abrangentes, coesivos dos movimentos sociais e
resistentes a interpretações lineares desta crise. Paralelo
a estes fatos, observa-se uma real desmobilização social
e o crescimento da descrença na eficácia da organização.
Para explicar a crise, vêm sendo atribuídas causas
de ordem externa, como as políticas neoliberais, a
convulsão econômica do País, a descrença na política, a
crise das utopias, etc. Causas internas também vêm sendo
consideradas e orientam-se pela discussão de que os
próprios movimentos populares não se fundamentaram
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em projetos políticos próprios, independentes e
autônomos, que garantissem, na atualidade, estratégias
que assegurassem seu campo de atuação na sociedade
civil voltadas para a discussão da transformação social.
Também corresponde à percepção de que os espaços
para a participação popular foram multiplicados com o
processo da constituinte e que as energias sociais não
encontraram novos canais de manifestação e conquista, o
que levou a uma certa dispersão de metas correspondentes
ao término do processo de transição da política, deixando
que ocorresse o fortalecimento de um poder local voltado
para o clientelismo e para o particularismo da história de
cada lugar.
De outra forma, alguns autores identificam essa tendência
de retração dos movimentos como uma “crise de
estratégia” para se adequarem à nova institucionalidade
democrática, pois esses movimentos “se constituíram
em meio a conjunturas marcadas pelo autoritarismo;
consequentemente, percebiam no Estado um inimigo de
classe a ser combatido” (SANTOS JÚNIOR, 1995, p.
131).
Portanto, o que caracteriza a conjuntura política atual é
a “indefinição” (transição), que explica a proliferação de
arenas políticas transitórias que estimulam as metas de
curto prazo, que absorvem a energia de diversos atores
sociais − que poderia estar voltada para a defesa de
transformações mais abrangentes e profundas.
O espaço conquistado pelos movimentos populares em
períodos anteriores tende, atualmente, a ser obscurecido
por processos sociais caracterizados como fenômenos
de multidão, que fundamentam-se muito mais no poder
de divulgação de determinadas ideias-síntese do que em
plataformas coesas de reivindicações.
O que se apresenta neste cenário é, então, a exigência
de um novo tipo de atuação social das forças envolvidas
com os interesses populares e que estimulasse o
reconhecimento das potencialidades de cada comunidade
e seus atores sociais frente às disputas políticas em
desenvolvimento.
Por outro lado, a falta de projetos socialmente consistentes
no plano nacional tem estimulado, no poder público, nos
últimos anos, a concentração de expectativas em torno
da descentralização e da participação social. O próprio
conceito de gestão autônoma e colegiada em setores
públicos vem inspirando-se em teorias organizacionais
recentes e em inovações administrativas empresariais,
frutos de novas formas de organização dos interesses
econômicos e da inserção da sociedade em uma nova
divisão internacional do trabalho e em uma rígida
segmentação entre as classes sociais.
Propostas como estas têm sua origem em processos
como a globalização e a revolução técnico-produtiva na
economia mundial, somados às alterações no processo de
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trabalho, nos sistemas de gerenciamento e no consumo.
O fato é que, com o amadurecimento do processo de
redemocratização do País, vivenciado em conjunto
com os processos de reestruturação da economia e de
reorganização do Estado, gera-se uma demanda de
envolvimento da sociedade civil e de suas entidades
representativas em outras questões como: finanças das
administrações públicas, as formas de financiamento das
políticas urbanas (através, por exemplo, do orçamento
participativo), planejamento urbano participativo, a
resistência frente à privatização de empresas de serviços
urbanos, entre outros. O aparelho do Estado tornouse mais receptivo à participação popular e os grupos
populares vêm sendo reconhecidos como interlocutores
necessários na implantação de políticas sociais.
Nesse sentido, a sociedade civil vive um novo momento:
deve se preparar para responder à institucionalização da
participação e repensar sua atuação como indutora de
mudanças na “nova cultura política popular”.
A democratização do Estado e a garantia da participação
da população nas decisões e na gestão podem representar
estratégias do poder público; cabe à sociedade civil
criar espaços autônomos de organização e posturas para
assumir a proposição, a administração e o controle das
políticas públicas. A participação popular passa, então,
a ser componente obrigatório de um projeto alternativo
de transformação do poder público conjugando ações
transformadoras em dois níveis: no poder público
governamental e na sociedade civil. Constitui-se,
sobretudo, em abrir espaços para interpretações
alternativas às produzidas pela classe dominante e
incorporar a sociedade na construção de uma nova cultura
democrática, pluralista e baseada no reconhecimento
dos direitos dos cidadãos. Então, entendemos que
a participação política, com a presença dos sujeitos
sociais ocupando o espaço de tomada de decisões,
integra a dimensão ampliada de democracia, atuando
como instrumento de formação e de controle da vontade
coletiva. Segundo CAMPOS (1997), a viabilização de
um ordenamento político/institucional/democrático está
diretamente associada à participação da sociedade civil
no processo de concepção e gestão das políticas públicas.
Desse modo, considera-se que a proposta de um governo
democrático e popular pode significar um processo
definitivo de descentralização do poder. E esta concepção,
por sua vez, materializou-se, inicialmente, através da
proposta dos conselhos populares, surgindo a partir de
experiências dos movimentos populares. Esta forma
de democratização permite incorporar a participação
popular no processo de decisão e de planejamento, além
de prover e ampliar as formas de consulta à sociedade
civil.
Um dos canais de participação legalmente constituído
para o exercício da gestão democrática é o Conselho
Paritário, que permite a participação com a possibilidade
interventiva, com inserção da comunidade nas instâncias
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de decisão. A experiência de conselhos participativos
confronta-se com as experiências de participação
através da simples presença dos usuários dos serviços
públicos em reuniões e eventos agendados por órgãos
governamentais.

Sua reflexão deixa claro que a construção de espaços
públicos e a garantia de acesso a eles são resultados de
conflitos de interesse e de reconhecimento de direitos
que instauram uma permanente negociação entre Estado
e sociedade civil.

A partir dessas considerações, entende-se que, através
do conselho paritário, a participação social pode se
concretizar e adquirir, finalmente, uma expressão não
apenas discursiva, nem jurídica, mas real e operativa.
O conselho caracteriza-se como um espaço políticoadministrativo onde poderão emergir as representações
dos diferentes interesses envolvidos, além de significar
uma possibilidade de ascensão e de poder das classes
populares excluídas.

Partindo desses pressupostos, pode-se afirmar que
espaços de convivência e de participação que geram
conflitos, que permitem o cruzamento de informações e
trocas de experiências, podem caracterizar novos espaços
públicos que, possivelmente, viabilizam processos
efetivos de aprendizado e amadurecimento político
para constituição de uma participação efetivamente
qualitativa. Isso resulta no envolvimento dos atores
sociais com novos significados no âmbito político e
social, estabelecendo uma noção de identidade coletiva,
necessária à participação social e à concretização do
processo democrático.

Mas, é necessário ressaltar que a constituição de
conselhos não é uma panaceia, nem a solução final para
a participação social. É, sim, um componente importante
do processo de democratização, embora não contemple o
conjunto da cidadania. Isto porque, nos conselhos, temos
o envolvimento de parte da comunidade, uma pequena
representatividade de um coletivo mais amplo. Portanto,
os conselhos representam um caminho para viabilizar
e garantir a participação, mas para que esta seja efetiva
enquanto uma prática comum nos vários setores públicos,
é necessário mais que a garantia do “espaço” para sua
realização. Os conselhos tanto podem ser instrumentos
para o exercício de um poder popular quanto podem
transformar-se em mecanismos de acomodação de
conflitos e de integração a esquemas pré-definidos
(GOHN, 1990).
A partir da abertura para a participação, quando os atores
sociais passam a ter um papel ativo nas decisões sobre a
elaboração, execução e controle das políticas públicas,
é prioritário que se criem novas configurações sociais
e novos espaços políticos que determinem uma nova
relação com o espaço público. E isso é tarefa da sociedade
civil, que vai se inserir neste processo. A participação
social vai, ainda, depender do grau de organização
dos atores sociais, da identificação e agrupamento dos
interesses e dos recursos de poder de que esses atores
sociais dispõem.
TELLES (1990) apresenta as novas formas de conquista
de espaços pela sociedade civil a partir do reconhecimento
de direitos que instauram novas formas de contratualidade
na vida social e afirma:
É na dinâmica dessa sociedade civil emergente que
uma noção plural de bem público é ou pode ser
construída, como invenção histórica e política que
depende de espaços públicos democráticos nos
quais a pluralidade de opiniões se expressa, onde
os conflitos ganham visibilidade e as diferenças
se representam nas razões que constroem os
critérios de validade e legitimidade dos interesses
e aspirações defendidos como direitos. (In:
DAGNINO, 1990, p. 100)
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A participação será qualitativa à medida que se estabelece
uma constância na prática de participar dos atos
corriqueiros dos indivíduos e em seus grupos sociais.
Pois é no dia a dia que o sujeito se depara com escolhas
onde atua e cria sua própria história. É o cotidiano,
reflexo da sociedade, o lugar onde se exercitam a crítica
e a transformação do próprio meio, do cotidiano, e do
próprio processo histórico. A participação permite a coresponsabilização na formulação de um projeto político e
sela a demanda e o compromisso da sociedade civil diante
da proposição de políticas públicas e rumo à constituição
de um sujeito coletivo e de um projeto efetivamente
político para a sociedade.
Considerando essas reflexões, acreditamos cada vez mais
no potencial das estruturas participativas e da dinâmica
da participação em produzir um aprendizado político
para os indivíduos e garantir o processo de conquista da
cidadania. Os processos de descentralização − enquanto
estratégias de democratização − e a participação social
estão intimamente ligados e podem proporcionar a
constituição de novas forças sociais em sujeitos históricos
atuantes.
OS CONSELHOS
HORIZONTE

MUNICIPAIS

DE

BELO

O município de Belo Horizonte tem se destacado, em
nível nacional, no processo de descentralização das
políticas públicas. São diversas experiências envolvendo
a abertura do governo municipal para a participação da
sociedade civil organizada, que refletem dois momentos
importantes da história da cidade: a) a experiência de mais
de uma década da prefeitura tendo a frente um governo de
esquerda; e b) os movimentos sociais que, na década de
1990, ressurgiram nos diversos bairros de Belo Horizonte,
reivindicando melhores condições de qualidade de vida
na cidade em diversas dimensões (educação, saúde,
transporte, cultura, assistência social etc.) e um maior
investimento nas políticas especificamente urbanas que
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discutem e efetivam o direito ao espaço da cidade e a
função social da mesma.
A implantação de Conselhos Municipais para Turismo,
Habitação, Patrimônio Cultural, Conselho da Cidade,
Meio Ambiente, Conselho de Políticas Urbanas e
Transporte, refletem uma preocupação do poder público e
da sociedade civil com o futuro da cidade e a preservação
de sua história.
As experiências do Orçamento Participativo de Belo
Horizonte e do Orçamento Participativo da Habitação
(OPH) também representaram um investimento em fazer
chegar à população o direito de decidir sobre as ações
(obras, programas e serviços) que vão beneficiá-la e
promover uma aproximação que favorece a avaliação
e a fiscalização permanentes dessas ações em todo o
município.
Belo Horizonte implantou, ainda, um sistema
descentralizado para as políticas públicas locais que
permitisse uma maior democratização das discussões
através da implementação de consultas populares ao
nível de bairros e de regionais como: as comissões locais
e regionais ou as comissões distritais e os conselhos
regionais em algumas políticas públicas, como a saúde e
a assistência social. Essa nova estrutura dá oportunidade
às comunidades de organizarem e discutirem questões
locais que reflitam suas prioridades e seus problemas
específicos, e permite que cheguem aos níveis superiores
de decisão (conselhos municipais, assembleias do
orçamento participativo) as reivindicações de cada
região da cidade, ou seja, as decisões sobre a cidade são
espacializadas, pois os conselhos terão que deliberar
sobre as expectativas de cada regional do município
que, certamente, serão diferenciadas devido a diversos
aspectos: posição geográfica, nível de urbanização,
acesso a serviços de saúde, assistência social, educação,
transporte etc., existência de recursos naturais na região,
formas de ocupação da área, entre outros.
Nessa perspectiva de atuação colegiada e democrática nas
decisões de caráter público (planejamento urbano) sobre
os vários temas que envolvem o desenvolvimento das
cidades e a melhoria da qualidade de vida da população
urbana, foi realizada uma pesquisa sobre a ação dos
conselhos municipais e o perfil de seus participantes, na
cidade de Belo Horizonte, com o intuito de analisar essa
experiência e sua efetividade na construção de uma cidade
mais justa, bem como a distribuição de suas deliberações
no espaço da cidade, que é fruto da percepção de cada
conselheiro sobre esse espaço e das forças políticas que
influenciam em suas escolhas.
É necessário ressaltar que a percepção dos indivíduos
sobre a cidade pode estar relacionada ao seu lugar de
morada, ao seu perfil sócio-demográfico, a sua trajetória
política e à comunidade a que pertence. Como já foi dito
anteriormente, a percepção ambiental é “uma prática
CRESS-MG | Revista Conexão Geraes | 1º semestre de 2015

cultural que concretiza certa compreensão da cidade e se
apoia, de um lado, no uso urbano, e de outro, na imagem
física da cidade, entendidos como fragmentos habituais
da cidade” (D’ALÉSSIO, 1999, p. 18) e mais, “é uma
forma de conhecimento, processo ativo que vai muito
além do que se vê ou penetra pelos sentidos, mas é uma
prática representativa de claras conseqüências sociais e
culturais” (D’ALÈSSIO, 1999, p. 264).
RESULTADOS E CONCLUSÕES DA PESQUISA
O município de Belo Horizonte conta com 18 conselhos
existentes na capital, e embora todos eles fizessem parte
do universo inicial de análise, apenas os conselhos
municipais abaixo participaram da pesquisa, através
dos questionários e a disponibilização das atas de
reuniões: Comissão Municipal de Emprego, Conselho
Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal
da Cidade, Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, Conselho Municipal de Educação,
Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal
do Idoso, Conselho Municipal do Meio Ambiente,
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, Conselho
Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência, Conselho
Municipal de Política Urbana e Conselho Municipal de
Saúde.
Foram analisados 122 questionários respondidos por
membros de 11 conselhos municipais de Belo Horizonte
e as atas de 12 meses de reuniões, que permitiram a verificação das dinâmicas e resultados do funcionamento
dos conselhos na cidade e a elaboração de um perfil
sociodemográfico dos conselheiros, bem como uma
espacialização político-social destes no espaço de Belo
Horizonte. Através de endereços dos conselheiros - por
rua e bairro foi possível organizar uma distribuição
espacial das forças políticas que decidem sobre o futuro
da cidade.
Percebe-se que, no espaço da cidade, a sede dos
conselhos municipais das diversas políticas públicas
estão concentrados no hipercentro de Belo Horizonte ou
bairros próximos. Essa localização pode ser explicada
pela opção do poder público em instalar as sedes em
locais de fácil acesso para os conselheiros que se
deslocam dos diversos bairros, e devido a prefeitura
disponibilizar a infraestrutura de suporte aos conselhos
dentro de suas secretarias municipais, que já possuem
capacidade instalada.
Nos conselhos abordados na pesquisa temos que 68%
representam a sociedade civil, 27% representam o
governo municipal e 4,1% não quiseram declarar a sua
representação, e ainda, 49,2% dos conselheiros que
participam de mais de um conselho municipal. Essa
participação em 2 conselhos ou mais representa uma
realidade constante na demanda dos conselhos em
toda Região Metropolitana de BH e é visto por vários
pesquisadores como um comportamento negativo
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que pode inibir a participação de outras entidades que
garantiriam a presença de novos interesses e ideias sobre
as políticas públicas. De outra forma, pode ser interpretada
como uma prática positiva que garante a continuidade
dos trabalhos devido a menor rotatividade de pessoas
nos conselhos e a interlocução entre as discussões dos
conselhos municipais de diversas políticas setoriais.
Através da atuação dos conselhos municipais, em Belo
Horizonte, constata-se que é possível promover formas
de mesclar as visões diferenciadas trazidas por diversas
representações sociais, sejam elas, locais, regionais,
técnicas, empresariais ou populares, configurando um
espaço político legítimo de discussão da cidade. Isso
permite a reflexão sobre os mecanismos de decisão
dentro do poder público, aponta os conflitos de
interesse e as contradições entre segmentos diferentes
ou mesmo parecidos, identifica as interfaces entre as
propostas políticas, culturais, sociais e econômicas e
suas convergências e, principalmente, como tudo isso se
reflete no cotidiano e no espaço da cidade.
Percebe-se que essa nova contratualidade entre sociedade
e Estado (conselhos) permitiu uma maior visibilidade
dos problemas da cidade nas diversas áreas sociais e
estruturais, a partir de ângulos e interesses diferenciados,
além de trazer um novo olhar para o espaço da cidade,
considerando que os participantes dos conselhos
representam e “defendem” os seus diferentes territórios.
A espacialização das decisões dos conselhos e o
estudo das atas permitiram verificar que diferentes
aspectos estão sendo abordados na cidade como: meio
ambiente, urbanização, habitação, segurança, ocupação,
territorialização, utilização dos espaços da cidade,
questões sociais que afetam a distribuição e a circulação
da população, influências do mercado e da especulação
imobiliária, entre outros. Isso quer dizer que a diversidade
das situações urbanas está sendo considerada e que existe
um esforço de inclusão de todas as partes da cidade,
sejam elas oficiais ou não.
A influência da percepção ambiental sobre as decisões
dos conselhos também foi um fator importante nesse
trabalho. De acordo com a hipótese inicial, é possível
verificar que a construção coletiva é extremamente
afetada pelas análises individuais. Isso seria lógico,
partindo da pluralidade que existe em um movimento
democrático, que envolve diversas ideias em torno de
uma proposta. Mas, nessa experiência considera-se algo
mais profundo, que passa pela identificação das pessoas
com os lugares em que vivem ou trabalham, além de suas
diversidades na formação política, educacional, cultural
e social que influenciam suas escolhas (herança cultural).
Questiona-se o quanto o envolvimento afetivo (ou não)
pode afetar as decisões do planejamento urbano.
A percepção da imagem da cidade é um elemento
importante para entender as identidades pessoais e os
significados urbanos, pois estes delinearão as formas de
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“compromisso” ou “não compromisso” das pessoas com
os lugares. Por isso, elegeu-se como um referencial teórico
a percepção ambiental para compreender a dinâmica
concreta que influencia as decisões dos conselheiros na
cidade. Tem-se, então, análises interessantes quando
a percepção da cidade pelos conselheiros municipais é
avaliada e as decisões finais tomadas pelos conselhos
municipais são espacializadas.
O que mais chama atenção neste trabalho é a associação
dos problemas apontados pelos conselheiros e os bairros
onde se localizam, e a indicação dos locais para onde as
decisões dos conselhos são direcionadas. Há uma clara
incoerência entre a indicação dos conselheiros dos bairros
que devem receber investimento público e aqueles que
têm problemas emergentes e deveriam ser atendidos com
prioridade. A análise das atas dos conselhos nos mostra
que o mapeamento do direcionamento de suas resoluções
no espaço da cidade é diferente do mapeamento das
indicações de bairros com maiores problemas sociais,
apontados pelos próprios conselheiros. Percebe-se que
as indicações dos lugares que receberam indicações de
investimento se associam mais aos locais de moradias
dos conselheiros e aos espaços de que mais gostam. Isso
nos faz refletir sobre a existência direta da topofilia que
faz com que os conselheiros, mesmo no âmbito público e
decidindo pelo coletivo da sociedade, valorizem e deem
preferência para os lugares que lhe são afetos ou de sua
convivência frequente.
Também o mapeamento dos problemas da cidade e dos
bairros que precisam de maior intervenção (opinião
dos conselheiros) não condiz com a espacialização dos
bairros atendidos pelas decisões dos conselhos nem com
a espacialização dos bairros que receberam indicação de
futuras discussão dos conselhos.
Tem-se, ainda, a seguinte verificação: as áreas mais
contempladas pelas decisões dos conselhos municipais
correspondem àquelas onde moram os conselheiros que
têm maior escolaridade (nível superior e pós-graduação) e
com maior índice de renda. Os espaços periféricos e mais
vulneráveis da cidade abrigam os conselheiros que têm
menor renda ou sem renda e que possuem estudos apenas
até o primeiro grau. Pode-se dizer que os conselheiros
com mais anos de estudo e, consequentemente,
maior renda, tem exercido uma grande influência nos
conselhos, atraindo as decisões para as suas áreas de
origem. Pode-se afirmar a importância da análise da
distribuição dos conselheiros municipais, enfocando suas
tendências políticas e seu capital social, pois são fatores
que contribuem fortemente nas decisões individuais de
cada cidadão. A qualificação política dos conselheiros,
associada ao alto grau de escolaridade e maior renda,
empodera suas reivindicações e participação e pode
aproximar as decisões coletivas a favor de seus interesses.
Como último ponto, tem-se a reflexão sobre a contribuição
da geografia urbana que permitiu entender, em diferentes
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escalas, o sistema urbano e suas relações externas e
intraurbanas, e acrescentou uma dimensão espacial à
compreensão e ao agir dos homens em seu espaço de
moradia, de lazer e de trabalho.
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INTRODUÇÃO
Acredita-se que a temática ligada a drogas precisa ser
mais bem explorada no âmbito das políticas sociais e
do Serviço Social, pretendendo-se com este trabalho
contribuir para a reflexão e surgimento de propostas
que contemplem a efetivação de políticas públicas
intersetoriais que atendam as diferentes necessidades
das famílias de dependentes de álcool e outras drogas na
contemporaneidade.
Decidiu-se por desenvolver o presente estudo na
localidade de Piumhi (MG), visto que a pesquisadora
procede deste município e já vem desenvolvendo ações
de enfrentamento dos problemas associados ao uso de
álcool e/ou outras drogas junto ao CAPS II de Piumhi
(MG). Assim como, pelo fato de que em Piumhi (MG),
observa-se o crescimento de problemas associados
ao consumo dessas substâncias, como: aumento do
número de adolescentes em conflito com a lei, violência
doméstica, alterações de comportamento e problemas
psicológicos em idades cada vez mais precoces,
dificuldades de relacionamento interpessoal e aumento
do índice de depressão e suicídio no município, entre
outros aspectos.
Destaca-se ainda, que cotidianamente, este serviço atende
uma significativa demanda de familiares de usuários de
álcool e outras drogas que buscam orientações quanto
ao tratamento da dependência e que nos remete à
constatação que não há uma proposta definida de apoio
para estas famílias, existindo ações relacionadas às
políticas públicas de saúde mental e de álcool e outras
drogas de forma desarticulada e ainda incipiente.
Com o intuito de discorrer sobre a dependência de álcool
e outras drogas, mais particularmente suas implicações
no contexto familiar, optou-se por apresentar algumas
fundamentações teóricas e legais a este respeito.
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Para tal, tecer-se-á um breve histórico da dependência ao
álcool e outras drogas, conceituando família, ou melhor,
“famílias” e em seguida, apresentar-se-á considerações
acerca da rede de apoio e solidariedade voltada às
famílias no trato da drogadição.
DESENVOLVIMENTO:
Inicialmente, é preciso considerar que, historicamente,
a humanidade sempre procurou por substâncias que
produzissem algum tipo de alteração em seu humor, em
suas percepções, em suas sensações. Tal consideração
permite supor que possivelmente não existirá uma
sociedade sem drogas. As drogas sempre fizeram parte
da experiência humana e possivelmente sempre farão.
Cabe à sociedade produzir respostas para enfrentar os
problemas das pessoas que abusam de drogas.
Entende-se que o foco do trabalho com drogas está
sendo deslocado de um modelo tradicional, baseado no
amedrontamento, na repressão, que enfatiza a culpa de
quem usa a droga, para um novo modelo voltado para a
educação, para a saúde e para o cuidado do ser humano,
que valoriza a pessoa, a família e a sua participação na
comunidade e que considera também a importância das
redes sociais na abordagem da dependência ao álcool e
outras drogas.
A partir disso, não dá pra falar que o problema das
pessoas que abusam de drogas é da família ou da escola
ou da pessoa etc., é preciso mudanças que vão desde a
terminologia que usamos, até as concepções que temos
sobre este assunto. Enfatiza-se assim, que o assunto
“drogas” precisa ser considerado de forma coletiva,
intersetorial e integrada, pelos diferentes atores sociais
envolvidos.
A atenção atual às pessoas e às famílias que enfrentam
problemas com o uso/abuso de álcool e outras drogas,
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está baseada na lógica da reforma psiquiátrica, que
pressupõe tratamentos ambulatoriais, com modelos
de redução de danos, e acima de tudo, garantindo seus
direitos, o que só poderá acontecer a partir do momento
em que se estruture uma rede de cuidados intersetorial,
que trabalhe com a lógica da diminuição dos fatores de
risco e ampliação dos fatores de proteção, respeitando
a diversidade e complexidade, tanto no que se refere às
famílias, quanto à dependência de álcool e outras drogas.
Historicamente, o indivíduo viveu, em quase todas
as sociedades conhecidas, em unidades formadas por
grupos familiares. Atrelava-se à existência de um grupo
familiar, questões como a necessidade de segurança,
saúde e a própria vida de seus membros.
Muitos são os estudos que discorrem sobre a
configuração e metamorfose da família ao longo da
história desde sua forma mais rudimentar até as suas
transformações no tempo, ocasionadas por um conjunto
de fatores de ordem histórica, social, econômica,
política e cultural. Tais elementos demonstram que
a discussão sobre a família é desafiante e complexa,
quando visualizada dentro de uma perspectiva dialética
de compreensão da história como algo inacabada, em
constantes mudanças, contradições e superações.
Nesse sentido, a família como instituição social, é
constantemente afetada pelas alterações vivenciadas
nas diversas sociedades, com seus respectivos valores,
posicionamentos ideológicos e relações sociais, não
podendo ser compreendida como uma instância neutra,
estática, acabada e uniforme. (SOARES e NEVES,
2009, p. 149/150)

Considera-se que independentemente do modelo ou
concepção de família, é nela que encontramos os
fundamentos para continuar, biológica e socialmente, a
estrutura familiar. Desta forma independentemente de
sua configuração e modelos que surgiram ao longo dos
anos, mantém-se sua importância perante as diferentes
sociedades, sendo o ambiente familiar, base de construção
da cidadania de cada indivíduo, independentemente do
seu modelo, uma vez que traz possibilidades que vão
desde às associadas a fatores de proteção, socialização
até a criação de vínculos essenciais aos indivíduos.
Para José Filho (2007), autor do livro “A família como
espaço privilegiado para a construção da cidadania”, a
organização familiar é determinada por diversos fatores
que se referem tanto às formas de organização interna do
grupo familiar, quanto aos aspectos econômicos, sociais
e culturais que os envolvem.
O mesmo autor ressalta que
A família como lócus privilegiado de intervenção do
Serviço Social tem aparecido nos últimos anos como
preocupação de órgão internacionais e governamentais
de âmbito nacional, estadual e municipal. Isso se dá
a partir da Constituição Federal de 1988, que dedicou
um capítulo específico – artigo 226 – e fixou “a
família tem especial atenção do Estado inovando
consideravelmente os tratos político e social de
família”. (JOSÉ FILHO, 2007, p. 144).
CRESS-MG | Revista Conexão Geraes | 1º semestre de 2015

Nesse sentido, faz-se necessário que os profissionais que
atuam com famílias busquem compreendê-las em sua
totalidade, entendendo-as nos seus diferentes contextos
e relações, assim como considerem a importância do
trabalho com esta significativa instituição social. Sabese, todavia, que este é um terreno de contradições, no
qual a ação profissional do assistente social encontra
importante espaço para intervenções no seu exercício
profissional, sendo primordial estabelecer um contínuo
repensar de seus saberes e práticas visto as mudanças
sociais constantes das sociedades contemporâneas.
Desta forma, pretende-se tecer reflexões acerca do
trabalho social realizado com famílias, a partir da análise
das políticas de atendimento às suas necessidades nas
questões referentes à abordagem de álcool e outras
drogas.
Em outras palavras, o que se verifica é que a família vem
sendo cada vez mais essencial e também responsável
pelo desenvolvimento dos cidadãos, desfazendo a tese de
que a família, no estado de direitos, seria prescindível e
substituível. A família tem papel fundamental, expresso
na Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 2003a)
de acordo com seu artigo 227, o dever de assegurar
os direitos da infância é da família, da sociedade e do
Estado. Porém o artigo 226 declara que a família é a
base da sociedade e tem especial proteção do Estado,
retomando para o Estado a obrigação legal de estabelecer
políticas públicas de proteção às famílias.
Assim a Constituição Federal de 1988 deu ênfase à
família, propondo que a presença do Estado como fonte
reguladora dos conflitos familiares aconteça através das
políticas públicas de atendimento à família.
Considerando (BRASIL, 2006a) o trabalho social
se baseia no respeito quanto aos arranjos familiares,
aos valores, crenças e identidade das famílias e se
fundamenta no fortalecimento da cultura, do diálogo, no
combate a todas as formas de violência, de preconceito,
de discriminação e nas relações familiares. Também
objetiva a potencialização dos recursos disponíveis das
famílias, suas formas de organização, sociabilidade
e redes informais de apoio para o fortalecimento ou
resgate de sua autoestima e a defesa de direitos.
Desta forma, a família é parte integrante do cotidiano
profissional do assistente social, sendo necessário
buscar abordagens que produzam melhores resultados
nas intervenções das diferentes demandas apresentadas
pelas famílias, como àquelas que se propõe através das
redes de apoio nos diferentes territórios de abrangência,
onde se articulem as diferentes políticas sociais voltadas
para o atendimento das necessidades das famílias.
Como neste trabalho prioriza-se entender melhor
a dimensão da drogadição no cenário familiar, é
importante destacar que as manifestações da drogadição,
assim como as da violência
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(...) nas diferentes famílias, principalmente as
que possuem renda insuficiente para prover suas
necessidades básicas de sobrevivência, é atravessada
por toda uma problemática macroestrutural que se
reflete no universo micro, ou melhor no cotidiano
de suas vidas , em suas relações estabelecidas
entre os membros de cada configuração de família.
Para um melhor entendimento mais apurado sobre
tal questão, a categoria mediação contribui para
melhor aproximação sem perder a dimensão das
particularidades existentes em suas especificidades.
Por exemplo, o que no primeiro momento aparece
como algo pontual e singular (violência de um pai
alcoolizado, desempregado contra seus filhos ou a
violência doméstica contra a mulher, entre inúmeras
outras situações existentes) e que aparecem como
demandas nos diferentes espaços de trabalho do
Assistente Social, merecem ser analisados dentro de
uma perspectiva de totalidade, sem negar a história de
vida das famílias ou usuários atendidos mas também
considerando aspectos presentes na universalidade:
desigualdade social, ausência de políticas sociais
com cunho emancipatório, desemprego estrutural, as
relações de poder existentes, a cultura da violência
entre outros determinantes. (SOARES e NEVES,
ANO, p. 139-140)

A Política Nacional sobre Drogas (2005c) estabelece
também as seguintes diretrizes paras as áreas do
Tratamento, Recuperação e Reinserção Social:
- Promover e garantir a articulação e integração
em rede nacional das intervenções para tratamento,
recuperação, redução de danos, reinserção
social e ocupacional (Unidade Básica de Saúde,
ambulatórios, Centro de Atenção Psicossocial,
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas,
comunidades terapêuticas, grupos de autoajuda
e ajuda mútua, hospitais gerais e psiquiátricos,
hospital-dia, serviços de emergências, corpo de
bombeiros, clínicas especializadas, casas de apoio e
convivência e moradias assistidas) com o Sistema
Único de Saúde e Sistema Único de Assistência
Social para o usuário e seus familiares, por meio de
distribuição descentralizada e fiscalizada de recursos
técnicos e financeiros.
- Desenvolver, adaptar e implementar diversas
modalidades de tratamento, recuperação, redução
de danos, reinserção social e ocupacional
dos dependentes químicos e familiares às
características específicas dos diferentes grupos:
crianças e adolescentes, adolescentes em medida
socioeducativa, mulheres, gestantes, idosos, pessoas
em situação de risco social, portadores de qualquer
co-morbidade, população carcerária e egressos,
trabalhadores do sexo e populações indígenas, por
meio da distribuição descentralizada de recursos
técnicos e financeiros (...).(BRASIL, 2005c, p. 6)

Baseou-se ainda na Portaria Gabinete do Ministro
(GM) n.o 336 de 19 de fevereiro de 2002 do Ministério
da Saúde (MS), que estabelece que os Centros de
Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes
modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS
III, sendo definidos por ordem crescente de porte/
complexidade e abrangência populacional, constituindo-
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se num serviço de saúde aberto e comunitário do SUS,
local de referência e tratamento para pessoas que
sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses
graves e persistentes e demais quadros que justifiquem
sua permanência num dispositivo de atenção diária,
personalizado e promotor da vida.
Acrescenta-se que, a Portaria do Gabinete do Ministro
(GM) n.o 336 de 19 de fevereiro de 2002 define dentre
as atribuições do CAPS, às que se relacionam com a
atenção à família, através de atendimentos à família e
de atividades comunitárias, enfocando a integração do
usuário na comunidade e sua inserção familiar e social.
De acordo com a Política do Ministério da Saúde para a
Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas,
torna-se imperativa a necessidade de estruturação e
fortalecimento de uma rede de assistência centrada
na atenção comunitária associada à rede de serviços
de saúde, sociais e demais políticas intersetoriais, que
tenha ênfase na reabilitação e reinserção social dos seus
usuários, sempre considerando que a oferta de cuidados a
pessoas que apresentem problemas decorrentes do uso de
álcool e outras drogas deve ser baseada em dispositivos
extra-hospitalares de atenção psicossocial especializada,
como é o caso do Centro de Atenção Psicossocial
Álcool/ Drogas (CAPS ad), devidamente articulados à
rede assistencial em saúde mental e ao restante da rede
intersetorial.
O município de Piumhi (MG), assim como a região em
torno deste município, não dispõem de um CAPS ad e
nem possuem como referência um dispositivo deste
porte. Desta forma, o CAPS II de Piumhi (MG) se institui
enquanto referência para a demanda relacionada ao uso,
abuso e dependência de álcool e outras drogas, de Piumhi
e de outros municípios integrantes da Microrregião de
Piumhi, sendo eles: Capitólio, Doresópolis, Vargem
Bonita e São Roque de Minas.
Neste sentido, o CAPS II de Piumhi (MG), considerando
a atribuição do CAPS de atender as famílias conforme a
Portaria n.o 336/GM MS de 2002; considerando também
a Portaria n.° 384/GM MS de 2005, que autoriza o CAPS
a realizar procedimento a usuários de álcool e outras
drogas e o fato do município não ter referência para um
CAPS ad, também assume o atendimento aos familiares
dos dependentes.
Entende-se que a questão da dependência ao álcool
e outras drogas, além de ser uma questão de saúde
pública, envolve não só o dependente, mas sua teia de
relacionamentos, especialmente seu grupo familiar,
acarretando implicações importantes nessas estruturas.
Considera-se que a família deve ser entendida como
eixo-primário das relações que possibilitam a efetividade
do tratamento e acompanhamento do dependente de
álcool e outras drogas, e não mais enquanto um “agente
causador” da drogadição. Defende-se a necessidade de
CRESS-MG | Revista Conexão Geraes | 1º semestre de 2015

ações que visem promovê-la e/ou fortalecê-la, enquanto
fator de proteção na prevenção e atenção no trato da
dependência ao álcool e outras drogas.
Inspirando-se em Lúcia Rosa (2003) a família deve ser
vista como ator social que constrói, configura e integra
a realidade social, por meio de sua expressividade em
relação à saúde mental e à dependência ao álcool e outras
drogas. Assim, ela estabelece diferentes ligações com
o meio social, aqui pensado enquanto contexto social,
econômico e político, recebendo suas repercussões, que
contribuíram para a construção da sua visão de homem e
de mundo, para as relações sociais a serem estabelecidas e
para seu posicionamento perante as diferentes expressões
da questão social, no caso em estudo, a drogadição.
Faz-se necessário ponderar que ao lidar com o ambiente
familiar, estamos trabalhando com um grande colaborador
e não com o principal responsável pelo manejo adequado
da dependência ao álcool e outras drogas.
Conforme bem colocado por Costa et. al. (2009) trabalhase com a perspectiva de se desconstruir a ideia de que o
problema ou a culpa é ou da família, ou da pessoa, ou
da escola para uma compreensão na qual se reconhece
a participação de cada segmento e também o potencial
de ação de cada um no enfrentamento das dificuldades
que se apresentam no cotidiano e na sociedade como um
todo.
Ressalta-se também a importância dos familiares
participarem de ações dentro de uma rede intersetorial,
como os grupos de apoio, uma vez que estes espaços
proporcionam trocas de experiências com outros
familiares que vivenciam situações semelhantes.
Quando familiares em situações de crise encontram
outros familiares que conseguem ter posturas diferentes
e que já possuem retornos positivos, há um aumento da
motivação para a mudança e da confiança no processo
de tratamento. Assim, faz-se necessário traçar ações
que se voltem para o apoio das famílias que apresentam
tais vivências, contemplando desde orientações, grupos
de apoio, até intervenções que foquem o tratamento e a
reinserção social.
Utiliza-se a seguinte definição de rede de apoio
um sistema de organização de pessoas e/ou
instituições que se reúnem em torno de um objetivo
ou tema comum. Uma rede social deve ter como
princípio uma postura democrática e participativa, de
modo que as pessoas colaborem entre si sem competir
por lideranças ou por poder. As redes se sustentam
pela vontade e afinidade de seus integrantes,
caracterizando-se como um significativo recurso
para a organização comunitária, tanto em termos das
relações pessoais quanto para a transformação social.
Estar em rede significa realizar conjuntamente ações
concretas. Essa estratégia ajuda as instituições e as
comunidades a chegarem mais rapidamente a seus
objetivos. (BRASIL, 2008, p. 64)
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Esta, representada por atores implicados nas mais
diversas esferas de direitos, deverá, além de lançar mão da
responsabilidade de ação que lhe compete, compartilhar
a corresponsabilidade pelo cuidado das pessoas de modo
a assegurar uma atenção integral. Atenção integral
também direcionada ao grupo familiar, porém este deve
assumir o papel de um dos atores sociais desta rede,
visando distanciar-se da posição de assistido, tutelado e
apenas receptor de ações. Enfatiza-se a necessidade de
chamar as famílias para a posição de protagonistas no
firmamento desta rede de cuidados e atenção voltada para
a drogadição.
Destaca-se que a intersetorialidade deve ser considerada
como um dos eixos estruturantes das políticas
públicas e se aproximar como parte integrante do
que contemporaneamente vem se discutindo sobre
o enfrentamento da problemática do fenômeno da
dependência de álcool e outras drogas.
A atenção integral também incorpora ações de promoção
de saúde, prevenção de agravos e assistência primária,
secundária, terciária e de redução de danos, que
devem ser realizadas em parceria entre organizações
governamentais e não-governamentais. Resgata as
diversas competências e responsabilidades, inclusive
familiares e dos usuários de álcool e outras drogas. A
intersetorialidade é, portanto, a articulação entre sujeitos
de setores sociais diferentes, e, portanto, com saberes,
poderes e vontades diversos, para enfrentar problemas
ou situações complexas e/ou abrangentes (adaptado de
FEUERWERKER E COSTA, 2000).
Os diversos atores precisam ter claro que nenhum
setor tem poder suficiente para dar conta das questões
do dependente e de seus familiares, e que a ação
intersetorial pode possibilitar resposta mais potente
e resolutiva, em vista das articulações possíveis de
serem feitas ao se trabalhar em rede. As redes articulam
pessoas e instituições que buscam soluções de maneira
compartilhada, na superação de problemas sociais. Nesse
sentido, as redes devem ser orientadas na sua ação,
buscando respeitar a autonomia e as diferenças de cada
membro partícipe (Junqueira, 2000).
A integração e efetivação das políticas de saúde, de
ação social, de educação, do esporte cultura e lazer, o
apoio de legisladores, de profissionais da justiça, da
família, dos próprios dependentes é que garantirão
uma mudança de paradigma em relação à prevenção e
a assistência referente ao uso de álcool e outras drogas
na contemporaneidade. Cabe ressaltar a importância do
envolvimento e responsabilidade da sociedade e da mídia
em relação a essa mudança de paradigma e em relação ao
enfrentamento dessa problemática, ao se ter o cuidado de
realizar as ações preventivas e de tratamento de maneira
ética, técnica e legal.
Metodologicamente, a presente pesquisa será
desenvolvida sob um enfoque teórico- bibliográfico que
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abrange a natureza das políticas públicas intersetoriais de
álcool e outras drogas, mais especificamente o trabalho
com famílias de usuários de álcool e outras drogas,
desenvolvido pela rede de apoio existente em Piumhi
(MG), onde a pesquisadora atua como Assistente Social
junto ao Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II).
Tal pesquisa se dará no intuito de levantar e analisar
dados referentes à rede voltada às famílias de usuários
de álcool e outras drogas, a partir da interface com as
políticas públicas intersetoriais e a questão da drogadição
no município em questão e, consequentemente, sua
contribuição no processo de implantação das mesmas.
Pretende-se apontar determinados aspectos teóricopráticos mediante a pesquisa quanti/qualitativa da
temática.
A pesquisa será desenvolvida no município de Piumhi
(MG) através da coleta de dados junto aos seguintes
atores sociais envolvidos na rede de apoio voltada para
as questões referentes ao uso/abuso de álcool e outras
drogas no município supracitado: assistentes sociais e
coordenadores dos serviços desta rede, problematizando
o tema em questão a fim de encontrar respostas para os
questionamentos propostos, objetivando mapear as ações
junto às famílias que colaborem com a prevenção, o
tratamento e a redução das complicações relacionadas
ao uso do álcool e outras drogas, atualmente realizadas
neste território, somando forças a uma rede de apoio
integrada e capacitada para lidar com os aspectos
relacionados às dependências. Assim como, contribuir
para a implementação de políticas públicas intersetoriais
voltadas para a dependência de álcool e outras drogas.
CONCLUSÃO
O Estado neoliberal, através de suas políticas mínimas
e a oferta irregular de serviços públicos oferecidos à
população, se torna incapaz de oferecer políticas públicas
voltadas para o fortalecimento dos contextos familiares.
Os rebatimentos do mesmo se dão de formas variadas,
que causam grande impacto no cotidiano das famílias,
independentemente dos seus arranjos, como: gravidez
precoce, desemprego, alcoolismo, drogadição, trabalhos
precários, baixa escolaridade.
Entende-se que a problemática familiar em todas as
suas dimensões e particularidades constitui-se em uma
tarefa difícil e complexa, que ainda suscita muitos
aprofundamentos.
Acredita-se que os serviços ofertados pelas redes de apoio
às famílias dos dependentes de álcool e outras drogas,
ainda são insuficientes, fragmentados e não oferecem
atendimento eficiente para as múltiplas necessidades
destas. A inexistência de programas de apoio instituídos,
abrangentes e intersetoriais apresentam aos familiares
o desafio muitas vezes solitário de encontrar meios
de acessar e articular algum nível de tratamento em
dependência química, assim como, de inserção social e
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econômica para tentar minimizar as situações enfrentadas
decorrentes dessa complexa problemática.
Neste sentido, o presente projeto de pesquisa visa entre
outros resultados, a potencialização da atenção às famílias
de dependentes de álcool e outras drogas em municípios
de pequeno porte através do fortalecimento da rede de
apoio intersetorial às famílias de pessoas que vivenciam
situações ligadas à dependência ao álcool e outras drogas,
que até então se encontravam “desassistidas”, pela
carência de serviços de apoio e/ou pela desarticulação das
ações realizadas pelos serviços existentes, no município
de Piumhi (MG).
Almeja-se ainda, discutir se a maior articulação dos
diferentes atores sociais no âmbito do município de
Piumhi (MG) implica num melhor manejo das questões
relacionadas à dependência química, através da rede de
apoio aos familiares do usuário de álcool e outras drogas.
Busca-se com esta pesquisa o fortalecimento dos fatores
de proteção ao uso de drogas junto às famílias atendidas
pelos diferentes serviços da rede de apoio em Piumhi
(MG), estimulando a formação de uma consciência
crítica das famílias em relação ao uso de drogas e sobre
os tratamentos disponíveis para os casos de dependência
ao álcool e outras drogas.
O trabalho intersetorial, em rede, pode abrir novos
espaços profissionais e possibilitar uma atuação onde as
pessoas serão acolhidas em suas diferentes necessidades
individuais, assim como familiares, bem como exige
conhecimento plural para atender às diversas expressões
da questão social.
A presente pesquisa pode tornar-se um instrumental
valioso para o profissional de serviço social, à medida que
traz centralidade às demandas advindas dos atendimentos
e intervenções realizadas nos diferentes serviços da rede
de apoio, podendo sinalizar novas frentes de trabalho e
novos projetos profissionais.
Pretende-se ainda, publicar os resultados obtidos
para estudo de pesquisas, bem como para os
profissionais interessados a fim de oferecer subsídios
teórico-metodólogicos que possam contribuir para o
fortalecimento da rede intersetorial de atendimento na
área de álcool e outras drogas e de saúde mental.
Em suma, é possível entender que para a compreensão
do fenômeno da dependência ao álcool e outras drogas
e a repercussão desta problemática no que tange ao
universo familiar, faz-se necessário considerar os
diferentes determinantes e desafios ainda postos na
contemporaneidade, com vistas a ampliação dos nossos
horizontes em relação a esta temática, em outras palavras,
precisa-se abordar a drogadição como uma categoria
transversal presente em vários contextos da vida cotidiana
e que se apresenta com múltiplas facetas.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo analisa os entraves à regulamentação
das uniões homoafetivas. A título de esclarecimento sabese que a união homoafetiva, como o próprio nome indica,
é uma relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo, que
desejam ter os seus direitos reconhecidos pela lei, com
direito a casar e fazer parte naturalmente da sociedade,
ou seja, são duas pessoas ligadas por laços de afeto, que
mantém uma relação segura, pública e duradoura, como
se fossem casados, formando uma família semelhante a
do casamento heterossexual (DIAS, 2005)
Tendo em vista o objetivo de analisar o contexto que
envolve os entraves à regulamentação das uniões
homoafetivas, inicialmente abordaremos o conceito de
família e seus modelos mais conhecidos, dentre os quais; a
patriarcal, a monoparental e a nuclear; no segundo tópico
discorreremos sobre as uniões homoafetivas percebendo
como as mesmas se caracterizam. Por fim, analisaremos
os entraves à regulamentação hoje apresentadas a esse
público. Destarte, verifica-se a relevância desse tema,
haja vista a necessidade e urgência de reconhecer as
uniões homoafetivas, até pelas questões e demandas
trazidas por considerável parcela da sociedade brasileira.
Olhares sobre as famílias: conceitos,
modelos e algumas representações
sócio-históricas
A família é uma das instituições mais antigas existentes
na sociedade. Ao mesmo tempo em que ela garante a
ordem ela também assegura os vínculos e propicia as
redes de solidariedade. Para alguns autores, a família
é definida como uma “comunidade constituída pelo
casamento indissolúvel com o fim essencial de gerar,
criar e educar a descendência” (SCHAWARTMAN,
1980, s.p). Para outros, é uma instituição primária que
não se constitui apenas pelos vínculos de sangue ou
pela instituição do casamento, mas decorre também de
relações de proximidade, parentesco e afeto.
A família possibilita a coesão dos membros, e exerce
poder dentro e fora da mesma através de mecanismos de
vinculação dos membros entre si. Em tempos remotos, o
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principal objetivo da família era preservar o patrimônio,
ampliar a espécie, e legitimar determinados interesses,
condutas, desejos e aspirações do grupo. Essa instituição
funcionava como um bloco sólido voltado para o clã,
ela não formava cidadãos, e sim parentes que tinham
sua participação na sociedade estritamente em defesa do
grupo, encontravam no limite da casa as fronteiras do
mundo. (COSTA, 2004).
No Brasil, há indícios de famílias constituídas, mas
que não foram reconhecidas socialmente porque não
se originaram do casamento católico nem do civil.
São índios, escravos, imigrantes, e demais formas de
relacionamentos decorrentes de relações até tidas como
ilícita se ilegítimas. Legalmente falando, tem-se a vinda
das famílias portuguesas, de seus agregados, e a família
que se constituiu originariamente no Brasil, intitulada
como família rural.
Trata-se de uma família burguesa, latifundiária, que foi
tomada como protótipo para a família colonial, devido
a sua organização patriarcal, senhorial e hierárquica.
Patriarcal porque a base da família era o pai, o mesmo
era considerado chefe e autoridade da casa, senhoril
no sentido de detenção do poder, pois era considerado
imponente e todos lhe deviam obediência e hierarquizada,
pois a família era divida em ordens de importância, por
exemplo, o pai era a autoridade maior, em falta dele a
mãe exercia esse papel e assim por diante.
Naquele período, havia certa oposição do Estado à família
latifundiária, que tinha no pai, o chefe do clã, o controle e
o domínio universal, espaço físico, político e espiritual do
seu grupo, prejudicando assim, os interesses do Estado.
No entanto, o Estado moderno utilizou-se da organização
familiar, seus valores e regras e segundo Costa (2004)
o Estado moderno, voltado para o desenvolvimento
industrial, precisava ter o controle demográfico e político
da população. O controle era desempenhado juntamente
com as famílias buscando disciplinar a prática anárquica
da concepção dos filhos e dos cuidados físicos com os
mesmos.
A família passou, então, a se comprometer com a ordem e
o desenvolvimento do Estado, utilizando da organização
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familiar para construção do mesmo. Essa estratégia
utilizada pelo Estado possibilitou o alcance de seus
objetivos de manutenção da ordem e progresso deste.
O modelo de família nuclear, disseminado e defendido
pelas elites portuguesas e brasileiras como sendo o
“ideal de família”, era o aceito tanto pelo Estado quanto
pela igreja, que considerava família como a união
heterossexual com fins de reprodução.
Assim sendo, Luna (2010)1 enfatiza que:
Com a expansão da doutrina cristã, mormente dos
dogmas da igreja católica, a família passou a ser
vista como aquela constituída através dos laços
do casamento. O matrimonio ganhou status de
sacramento por meio do qual homem e mulher
relacionavam sexualmente a fim de gerar filhos.

Para a Igreja Católica, em especial, a manutenção da
família era e é de suma importância, pois de acordo com
Vilhena (1992), defender e conservar a estabilidade da
família contra todos os instrumentos desagregadores
significa garantir a paz e a harmonia da sociedade
enquanto família e manter a sobrevivência da igreja
enquanto instituição dentro do organismo social.
Além disso, também se preocupava em manter a
organização familiar, pois com a coesão e a estabilidade
que a família detinha, a igreja conseguia sustentar
sua influência e poder sobre os indivíduos, pois sua
desestabilização provocaria um caos para sociedade e a
igreja perderia o controle.
Nesse ínterim, Costa (2004, p:148) destaca que “a
família, a pátria e a igreja não apresentam grupamentos
distintos, porém graus diversos da mais vasta e complexa
existência coletiva – a humanidade, a qual todos estão
unidos por laços indestrutíveis”.
Com o tempo, esse modelo de família nuclear foi
se dissolvendo, devido às mudanças ocorridas na
organização familiar e no mundo contemporâneo
relacionados com a perda da tradição, os papéis que
antes eram pré estabelecidos perdem seu valor e passam
a ser determinados e concebidos a partir de projetos em
que o individualismo conta decisivamente e adquire
maior importância social.
Isso ocorre a partir dos movimentos feministas e com
a entrada da mulher no mercado de trabalho, pois ela
adquire independência e passa a assumir um novo papel
na sociedade, mudando o perfil da família padrão. Em
virtude da independência das mulheres, estas começam
a formar famílias sem a presença dos homens, pois
percebem que não precisam mais do casamento para
sobreviver (LUNA, 2010). A partir desse contexto se faz
necessário um novo conceito de família.
Tavares et al (2010, s.p) afirma:
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Em consonância com as mudanças sociais ocorridas
nos últimos tempos, a Constituição de 1988 propõe
um novo conceito de família, cujo conteúdo deve
implicar a inclusão de novos arranjos familiares,
ao reconhecer o pluralismo fático em que estes se
desenvolvem.

Como os direitos sociais assegurados na Constituição
Brasileira decorreram de muita reivindicação e pressão
dos movimentos sociais tem-se a família, enfaticamente,
como referência de proteção sociais e como célula base
da sociedade. Contudo, o entendimento vindouro não é
de um tipo de família em especial, mas de famílias, no
plural, sinalizando a sua multiplicidade de arranjos, de
fundamentos, de constituição e função.
Na Constituição Federal de 1988, ocorreu uma grande
transformação no Direito de Família. Inseriu-se no texto
constitucional a expressão entidade familiar analisada
como aquela legitimada não só pelo casamento, mas
também por outros vínculos afetivos, como a união
estável entre homem e mulher, e a formação das famílias
monoparentais que é constituída por um dos pais e seus
descendentes. A partir desse novo conceito de família
Dias (2001)2 argumenta:
Alargou-se o conceito de família, que, além da
relação matrimonializada, passou a albergar tanto a
união estável entre um homem e uma mulher como
o vínculo de um dos pais com seus filhos. Para
configuração de uma entidade familiar, não mais é
exigida, como elemento constitutivo, a existência
de um casal heterossexual, com capacidade
reprodutiva, pois dessas características não dispõe a
família monoparental.

A partir desse processo de reconhecimento das famílias
em sua diversidade de constituição estima-se a previsão
de direitos dos membros que a constituem. Trata-se do
direito personalíssimo incorporado ao Direito Civil
Brasileiro e que, nesses novos tempos, aponta a sua
necessidade de adequação, atualização e de incorporação
de direitos e demais demandas das pessoas que hoje
sentem a necessidade e o desejo de legitimar a sua união
homoafetiva.
Uniões homoafetivas em perspectiva:
arranjos familiares legítimos
Os valores culturais são determinados de acordo a
cada época, e tudo que não está dentro do padrão
estabelecido pela sociedade vigente é considerado como
“anormal”, como desvio. Tais situações provocam atos
de preconceito, de discriminação a desigualdade e a
exclusão latente em todas as sociedades.
A diversidade das instituições familiares foi reconhecida
pelos dispositivos da Constituição Federal de 1988 que
apontou a família não apenas decorrente do casamento
ou de uma relação heterossexual. Isso indica que o caráter
produtivo e reprodutivo do laço familiar não mais é o
único parâmetro de classificação de um núcleo como
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familiar. O afeto passou então, a adquirir valor jurídico
digno de tutela.

nos guiamos para o confronto cotidiano com a diferença”
(ROCHA, 2000, p:18)

Conforme reitera Gonçalves (2005), a união homoafetiva,
decorrente da união entre duas pessoas do mesmo sexo,
em convívio público e duradouro, possuindo as mesmas
características da união estável, é identificada pela
existência de um afeto especial, que se afeiçoam pelo
convívio contínuo e com objetivos comuns que podem
gerar fins de patrimônio moral ou econômico.

Atualmente com a afirmação das parcerias afetivosexuais no cenário contemporâneo, devido à diminuição
do preconceito e da intolerância e esses novos conceitos
de constituição familiar, as pessoas começam a enxergar
essa relação a partir de uma visão relativista quando
se compreende e respeita a cultura do outro nos seus
próprios valores e não na forma como se acha correta.

Discursos contrários são produzidos socialmente a esse
respeito. A exemplo disso, Oliveira (2011), enquanto
representante da CNBB do Brasil, argumenta que
afetividade não pode ser critério para a constituição de uma
união homoafetiva estável. Contrariando essa afirmação
Mott (2006, s.p) diz que: “legalizando-se a união entre
homossexuais, estaremos contribuindo decisivamente
para desconstruir a imagem preconceituosa de que todo
gay é promíscuo e incapaz de um amor verdadeiro”.

A partir de todo o exposto, Dias (2011) confirma que:

No sentido de esclarecer sobre a união homoafetiva
Santos (2011)3 cita algumas de suas características:

Contudo, ainda encontram muitos entraves para se
estabelecerem como uma união estável. Até porque o
primeiro passo se relaciona com a própria necessidade que
muitos sujeitos têm de manifestar a sua orientação sexual
e da necessidade de serem respeitados e reconhecidos
socialmente. A guisa de legitimação, a garantia de direitos
importantes como os apresentados nesse trabalho
sinalizam outra demanda: mudança de mentalidades,
principalmente das mentalidades sociojurídicas.

a)Não possui formalidade, nem ato solene, não
necessitando, portanto, de proclamas ou de
publicação de edital;
b)É constituída por pessoas do mesmo sexo;
c)A união homoafetiva não pode ser convertida em
casamento, visto que no artigo 1514 do Código Civil,
reporta que o casamento é entre homem e mulher,
portanto, à luz da lei é inexistente o casamento entre
pessoas do mesmo sexo;
d) A impossibilidade de procriação humana visto ser
constituída por pessoas do mesmo sexo;
e)A união mantida entre pessoas do mesmo sexo não
pode se configurar em companheirismo, ainda que
duradoura, contínua, única e informal, pois falta o
requisito essencial da diversidade de sexos.

A análise de todas essas questões se torna importante
quando se percebe a demanda do público em questão
pelo reconhecimento dos seus direitos e da preservação
da sua dignidade humana.
Motta (2010) enfatiza que as uniões envolvendo pessoas
do mesmo sexo ainda são bastante estigmatizadas,
compreende-se então, como a visão etnocêntrica exerce
o poder sobre a imagem e o conceito que a sociedade
tem a respeito da homoafetividade. Considerando que o
etnocentrismo é um modo de pensar o mundo de forma
preconceituosa, sem aceitar as diferenças e olhando pra
o grupo do outro como sendo inferior, segundo nossos
valores e modelos. Nesse contexto, “o etnocentrismo
passa exatamente por um julgamento de valor da cultura
do ‘outro’ nos termos da cultura do grupo do ‘eu’.”
(ROCHA, 2000, p.13).
A sociedade muitas vezes devido a esse julgamento
da cultura do outro, especificamente com relação à
orientação sexual, comporta-se com preconceito e
“rotulamos e aplicamos estereótipos através dos quais
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Por um período incalculável, a homoafetividade
foi estigmatizada, restando os homossexuais e
os transexuais marginalizados, confinados num
“universo paralelo”. Entretanto, nos últimos tempos
a sociedade vem se mostrando um tanto mais
tolerante e, paulatinamente, vem modificando a sua
forma de encarar as relações entre iguais. Destarte,
os homossexuais começaram a adquirir visibilidade
no mundo hodierno e passaram a buscar justiça.

Os
entraves
encontrados
a
regulamentação
das
homoafetivas

para
uniões

Em função do direito ainda ser arraigado de preconceitos
e conservadorismo, a questão da união homoafetiva
torna-se um assunto polêmico e repleto de questões sem
respostas satisfatórias. Conforme indicativos, a prática
homossexual só passou a ser repudiada pela sociedade
por influência da igreja, o maior preconceito contra os
homossexuais advém das religiões que condenam a união
homoafetiva, pois a mesma não encaixa nos seus padrões
de família. Para a igreja a família formada por pessoas
do mesmo sexo não pode exercer a função de procriar
que é o princípio que a igreja idealiza na instituição
familiar. Deste modo, o resultado de muitos séculos da
forte proteção que o Estado teve com a instituição do
casamento, conforme a orientação da Igreja fez com
que este alcançasse o “status” de única forma lícita de
constituição familiar (FEITOSA, 2011).
Outros autores, como Luna (2010), corrobora dessa
mesma ideia:
É notório o preconceito existente na igreja
contra união de pessoas do mesmo sexo, a qual
combate abertamente à mesma. Alega-se que os
homossexuais não estão nos planos de Deus, que
as uniões devem objetivar a procriação e, por isso,
sustentam a imoralidade da união entre pessoas do
mesmo sexo.
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Discursos socialmente produzidos contribuem para que
determinados estigmas e estereótipos sejam construídos.
Assim, difundem-se certas práticas preconceituosas contra
as pessoas que acabam sendo rotuladas como desviantes
da ordem pública, ou como “anormais”. Outros exemplos
podem ser apresentados quando se deseja ampliar essa
discussão. De acordo com Mello (2005, p:173), por exemplo,
“para a CNBB, a proposta de reconhecimento de direitos,
social e juridicamente definidos como da esfera familiar às
uniões homossexuais é uma iniciativa que deve ser objeto de
‘repúdio’, por contrair valores tidos como universais”.
O preconceito, revestido pelos valores sociais não permite
que fatos sociais se sujeitem a efeitos jurídicos. Ainda
que a constituição tenha sido realizada com ares de
contemporaneidade, a apreensão em contrariar paradigmas
construídos pela moralidade social permite ignorar a
existência de entidades familiares formadas por pessoas do
mesmo sexo. (VARGAS, 2007).Em consequência do direito
ainda ser enraizado de preconceitos e conservadorismo,
a questão da união homoafetiva torna-se um assunto
polêmico e repleto de questões sem respostas satisfatórias.
Na legislação brasileira são encontrados obstáculos que
dificultam as uniões homoafetivas, pois os mesmos não têm
seus direitos assegurados.
Embora a Constituição Federal (1988) cite no artigo 5° que
”Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, na
prática o artigo não reflete a realidade vigente, pois os casais
homossexuais não gozam dessa liberdade, igualdade e
segurança proposta pela constituição federal.
Enquanto houver segmentos alvos da exclusão social,
tratamento desigual entre homens e mulheres e a
homossexualidade for vista como crime, castigo,
promiscuidade ou pecado, não se estará vivendo em um
Estado Democrático de Direito, ou seja, a legislação não
garante a igualdade proposta por ela.
Neste sentido, autores como Dias e Larratéia (2009, s.p)
ressaltam que:
Em razão da norma constitucional que impõe
respeito à dignidade humana, os vínculos afetivos,
independentemente da identificação do sexo do
par – se formados por homens e mulheres, ou
só por mulheres, ou só por homens – são, todos
eles, merecedores de igual proteção. As uniões
homoafetivas, mesmo que não previstas de
modo expresso na Constituição e na legislação
infraconstitucional, existem e fazem jus à tutela
jurídica. A ausência de regulamentação não impede
que sejam identificadas como entidades familiares
no âmbito do Direito das Famílias. A natureza
afetiva do vínculo em nada o diferencia das uniões
heterossexuais, merecendo serem identificadas como
uma entidade familiar, pois tem como fundamento
de constituição o mesmo alicerce presente nas
demais: o afeto.

A escassez de leis, o conservadorismo do Judiciário e os
preconceitos de ordem moral, não podem levar o Estado
a omitir nem servir de justificativa para negar direitos

72

aos relacionamentos homoafetivos. É inegavelmente
discriminatório afastar a possibilidade de reconhecer as
uniões homoafetivas, pois são relacionamentos constituídos
por amor, sentimento que os une em laços familiares,
perspectiva moral, patrimonial e afetiva, se assemelhando
ao tipo de união legitimada pela sociedade e que merece
inserção no âmbito jurídico. Além disso, é inconveniente
confundir as questões jurídicas com religiosas, e incorreto
não fazer justiça devido a valores morais impregnados e
obsoletos na sociedade.
As questões que dizem respeito à sexualidade sempre foram
– e ainda são – cercadas de mitos e tabus. Os chamados
“desvios sexuais”, tidos como afronta à moral e aos bons
costumes, permanecem alvo da mais profunda rejeição.
Ainda que a sociedade não aceite as uniões homoafetivas
sem conflitos e persistam objeções morais, repressões
religiosas e posturas discriminatórias, fechar os olhos não
faz desaparecer a realidade.
Esse conservadorismo preconceituoso acaba por
impossibilitar o legislador, que se nega a aprovar leis sobre
temas que fogem dos padrões sexistas dominantes, ou
seja, heterossexuais, o que incentiva a discriminação e dá
oportunidade a enormes injustiças. Mesmo não sendo do
agrado de muitos, os juízes não podem mais fechar os olhos e
simplesmente ignorar a existência das uniões homoafetivas.
(DIAS e LARRATÉIA, 2009).
A sociedade enxerga a união homoafetiva como uma afronta
aos seus valores e preceitos que são imbuídos pela cultura e
tradição religiosa que dominam os indivíduos e define esse
comportamento homossexual como anormal e inaceitável.
Feitosa (2011, s.p) argumenta que:
Inegavelmente, as pessoas que se apresentam em
uniões homossexuais ainda conseguem provocar
sensação de afronta à sociedade, apesar de serem
uma realidade social datada de tempos remotos.
O que se pensaria como argumento para tentar
justificar essa dificuldade para com o caráter normal
que os homossexuais procuram conferir às suas
relações é que, afinal, o comportamento considerado
como sendo normal ideal e aceito não apenas
pela sociedade brasileira, mas em todas as demais
sociedades contemporâneas, são as relações homemmulher. Há, então, pruridos conservadoristas ante a
presença de um casal formado por homem-homem ou
mulher-mulher e, infelizmente, não se pode censurar
aos que ainda não vez com maior frequência.

Sabe-se do papel da Igreja frente à sociedade. No entanto,
reconhece-se que a sociedade influenciada pela igreja se
torna um dos maiores obstáculos para a legalização da união
homoafetiva no Brasil, pois a mesma exerce o domínio
da população cristã fundamentando-se em passagens
bíblicas que enfatizam a relação heterossexual como sendo
a única aceita pela religião. Como é citado em Levítico
19 “Com homem não te deitarás, como se fosse mulher
é abominação. Não te deitarás com um animal, para te
contaminares com ele. A mulher não se porá perante um
animal, para juntar-se com ele; é perversão.” A sociedade
apoiada nesses argumentos religiosos pressiona o legislador
que se sente atado em elaborar leis que garantam os direitos
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homoafetivos. Os dados comprovam o supracitado “Em
1996, 7% da sociedade apoiava a causa homossexual, hoje
são 45%, mas precisamos do apoio de pelo menos 60% para
que os parlamentares sejam favoráveis”.4
O fato é que a justiça anda a passos largos para acompanhar as
mudanças e transformações sociais. O direito e a sociedade
ainda veem o homossexual e suas relações com preconceito
e descaso, deixando de dar a atenção devida aos conflitos
que surgem dessas relações. (VARGAS, 2007).
Considerações finais
Diante do exposto reforça-se a necessidade de se preservar
a dignidade humana daquelas pessoas que sentem a
necessidade de estabelecerem uma relação homoafetiva,
que por sua vez, não fora criminalizada pelos dispositivos
da Constituição de 1988. Urge a necessidade de escutar
esse público, verificar as suas demandas e de reconhecer
os seus direitos, principalmente relacionados à legalização/
legitimação das uniões homoafetivas.
Sabe-se que não se trata apenas de um avanço legal, mas de
um processo de construção mais amplo que, inclusive, se
abra para discussões mais respeitosas sobre o direito dessas
pessoas de viverem bem e de se manifestarem como tais.
Veem-se demandas sobre ações educativas a esse respeito,
de reconhecimento social e de enfrentamento efetivo das
práticas desrespeitosas e preconceituosas.
Então, se faz necessário repensar os conceitos atuais de
família e desvincular o matrimônio do sexo para a procriação,
como é estabelecido pela igreja, devendo ser justo e sem
medo de contrariar os modelos sociais pré-definidos e dar
ao sentimento homoafetivo status de força constitucional,
abrindo os olhos para a nova realidade e fazendo do direito
um meio para desconstrução das injustiças.
Portanto, é nesse ambiente oportuno que os homossexuais
saem do anonimato, combatendo os preconceitos que os
pressionavam, e passam a lutar pelos direitos de se fazerem
presentes na sociedade, buscando conviver como qualquer
outro cidadão, capazes inclusive de se estabelecerem
familiarmente.
NOTAS

1 - Disponível em:
br/?artigos&ver=2.29529>

<http://www.conteudojuridico.com.

2 - Disponível em: www.direitohomoafetivo.com.br
3 - http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=6147
4 - Toni Reis, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais. Disponível em: http://noticias.terra.
com.br/brasil/apesar-de-conquistas-gays-esperam-por-lei- que-assegure-di
reitos,6558ac68281da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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INTRODUÇÃO
O Brasil conduziu e avançou em relação às políticas
públicas, graças ao controle social da participação da
comunidade organizada e por meio dos movimentos sociais
nos diversos segmentos. Os avanços foram resultantes de
um processo de esforço coletivo da sociedade brasileira,
desde a década anterior a da realização da Assembleia
Nacional Constituinte. Já em meados de 1970, as lutas
pela democracia se expressavam nos discursos e ações de
grupos organizados na sociedade civil, tendo o apoio e a
participação de parlamentares oriundos dos movimentos
populares, devido aos governos militares, principalmente
nos anos de 1969 até 1975 investiram os recursos públicos
na área privada valorizando setores da sociedade que
investiam nas indústrias e sua infraestrutura.
As pressões da sociedade foram fundamentais na
estruturação de comitês para formulação e disseminação
de propostas de bases democráticas. Estas receberam o
estímulo e incentivo desses parlamentares repercutindo
positivamente entre aqueles que até então eram contrários,
por temer o reflexo negativo, acabaram mudando suas
opiniões e votos em favor das propostas democráticas.
[...] foram decisivas a mobilização social e a
eleição de uma minoria atuante de parlamentares
constituintes com origem nos movimentos sindical
e popular, bem como em outras organizações da
sociedade civil, com vínculos com suas bases e
comprometidos com as propostas democráticas.
(OLIVEIRA, 2011, p. 6.).

A continuidade da mobilização social ao longo dos anos
1990 aprimorou a regulação e a normatização da vida
democrática no país, e se comprometeu em ajustar as
contas com seu passado recente, ou seja, de ausências
políticas específicas devido à implantação do capitalismo
moderno.
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Todavia, após a promulgação da nova Constituição, as
forças políticas mais conservadoras, com o apoio e a
orientação do Fundo Monetário Internacional, Banco
Mundial e Interamericano, se reorganizaram e os setores
dominantes dificultaram a efetivação dos direitos sociais
previstos na Carta Constitucional.
Apesar disso, a Constituição de 1988, apontou para novos
rumos e para novas possibilidades, as mudanças ocorridas
eram irreversíveis, embora a batalha para garantia dos
direitos constitucionais ainda permaneça no cotidiano da
vida social até os dias atuais. É inegável a força dessa
Carta Constitucional, pois a institucionalização dos
marcos jurídico-legais, a abertura democrática positivou
ao mesmo tempo, direitos individuais e coletivos,
favorecedores do bem estar social e da cidadania na
consolidação dos valores enquanto direitos humanitários.
AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESPAÇO ESCOLAR
Na atualidade as políticas públicas estão centralizadas
no projeto neoliberal, o qual retira do Estado a
responsabilidade em relação às políticas sociais e a
importância que essa tem no conjunto da sociedade,
principalmente a possibilidade de analisar e entender
as transformações advindas da contemporaneidade.
Esse período reflete de forma diferenciada em vários
seguimentos da sociedade, “As políticas públicas
diferenciam-se das políticas de estado, uma vez que as
primeiras são caracterizadas por ações focais, em uma
determinada área – como a educação, a saúde, o lazer nas quais não há continuidade de governo para governo”
Montenegro apud Suassuna (2007).
Dessa forma caracteriza a menor participação do Estado
em relação às áreas consideradas fundamentais como é
o caso da educação, saúde, segurança pública e lazer,
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quando este transfere a responsabilidade para o setor
privado e sociedade civil, e necessariamente contribui
para a racionalização das políticas públicas.
O papel das políticas públicas na sociedade atual tem se
tornado fundamental. É um conjunto de ações específicas
do Estado, com propósito de atender às necessidades da
sociedade levando ao bem comum, com atuações que
procuram atender o interesse público. E para tanto a
Política de Educação não é diferente, trazendo o direito
à Educação, como o acesso e permanência na escola,
garantidos na Constituição Federal de 1988.
No entanto, ainda não são de fato efetivados, é de
conhecimento que existe uma distância entre o que é
constitucional e o que realmente acontece na prática.
Temos hoje um cenário polarizado, de um lado, a
concentração da riqueza, onde a minoria tem muito e
detém o poder. De outro lado, a maioria tem pouco e
oferta e vende a sua força de trabalho para adquirir o
necessário para sua sobrevivência.
Essa relação entre desiguais favorece a crescente
exclusão social e a evasão escolar, “Inúmeras são as
dificuldades encontradas pelas crianças e adolescentes
que são forçados a trabalhar para contribuírem na renda
familiar” (LARA, 2008, p. 105). Todo este processo faz
com que grande parte da sociedade não tenha acesso
aos mínimos sociais afetando diretamente a escola. “Em
muitos casos, o trabalho faz os jovens abandonarem a
escola e as brincadeiras, o que os forçam a renunciar ao
desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades
criativas” (LARA, 2008, p. 105).
A fala de Lara (2008) nos mostra que o trabalho infantil
é uma implicação multifacetada da “questão social, e que
somente com sua erradicação haverá uma significativa
superação do modo de produção vigente na sociedade
neoliberal, juntamente com a supressão da produtividade
e a enfraquecimento do trabalho”.
Os altos níveis de pobreza e miséria que atingem a
população também refletem no sistema educativo e na
escola, de maneira geral. As implicações decorrentes
da luta pela sobrevivência concorrem para o aumento
da evasão escolar, baixo rendimento, atitudes e
comportamentos hostis e de riscos tanto para si próprios
como para os outros alunos. Estas expressões são
intensificadas pela falta de infraestrutura, pouca qualidade
de ensino existente nas escolas, baixa remuneração e falta
de capacitação dos professores, o aparato educacional
sofrem a cultura da exploração capital trabalho em
relação ao aparelho Estado em todas as suas esferas,
juntamente com a omissão de alguns seguimentos no
acompanhamento escolar dos educandos.
Deste modo, se faz necessário envolver a família na
escola, abrir o espaço para a comunidade, realizar
trabalhos preventivos e sociais, buscando amenizar as
inconstâncias que se encontram no ambiente escolar.
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 a
educação garantiu de fato seu espaço na sociedade, haja
vista que a mesma desde os primórdios da historia do
país, direcionada às classes dominantes elitizadas, como
dominação social as classes inferiores, baseados na ideia
de que o conhecimento era somente para alguns, e os
menos favorecidos não precisariam aprender.
A Constituição Federal de 1988 nomeia em seu título
VIII, seção 1, art.205, que a “Educação é direito de
todos e dever do Estado e da Família”. Garantindo que
ela “será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”.
Apesar do avanço das Políticas e a ampliação significativa
da educação por meio da expansão das escolas públicas, a
qualidade da execução de tal política é insuficiente, sendo
mais prejudicadas as pessoas que contam com a esfera
pública da educação. “Analisando a trajetória da Política
de Educação brasileira, apesar de ter sido defendida
desde o início do século XX, sua efetivação sempre
esteve marcada pelo signo da exclusão” (MARTINS,
2012, p. 35).
Freire (1987) argumenta em seu livro “Pedagogia do
Oprimido” que a educação tem uma relação direta
com a organização de produção de uma sociedade civil
organizada. Para o autor a nossa sociedade é desumana,
capaz de explorar, de excluir e violentar, papel realizado
pelos detentores do poder. Existe sim uma necessidade
urgente de busca e a retomada de valores, conquista da
liberdade e justiça, que só poderá ser alcançada pela
organização e luta dos oprimidos, advindas de uma
educação de qualidade negligenciadas pelo Estado
Mínimo.
O Estado sendo o responsável primário pela educação
pública não deve poupar de procurar meios para priorizar
e garantir esses direitos. Cabe apontar então, que quando
a escola deposita todas suas expectativas ou a culpa
dos resultados escolares exclusivamente nos alunos e
familiares, ela, de alguma forma, está renunciando à sua
obrigação de educar.
Lembrando que o contexto familiar não é uma ilha,
ele é “um lugar – lócus- de aprendizado de afetos,
socialização, cooperação e desapego1” espaço de relações
entre criança e adolescentes e seus membros familiares.
Devendo a família ser parceira da escola no processo
de aprendizagem para o empoderamento de cidadania
alicerçadas nos valores éticos, morais e sociais para uma
sociedade com equidade.
Contudo, há casos que os próprios responsáveis por estes
alunos, pelo simples fato de não terem tido oportunidade
de melhoria de emprego e escolaridade, acreditam que
para “viver”, é necessário somente o trabalho. Esquecendo
que todo processo humano se dá pelas etapas vividas,
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educação, saúde, habitação etc. Esses são necessários para
a construção do indivíduo, e que a repetição dos membros
familiares em relação a produzir serviços, não colabora
para o crescimento familiar, pois o pouco de renda que se
consegue não é fator de mudanças.
Portanto, como toda e qualquer instituição social, a família
deve ser encarada como um ambiente onde existam as
contradições e também clareza destas, já que “é certo que
cada família tem uma biografia que lhe é própria, mas a
maioria delas passa por etapas relativamente comum a
todas” (ARENDT, 2009, p.15), estas famílias atualmente
passam por mudanças no processo de transformação
social onde trabalho e consumo ligados principalmente
ao avanço globalizado, onde a tecnologia e seu fácil
acesso adentra os lares, criando um falso comportamento
de aprendizado, amadurecimento educacional e social,
consistindo em alterações e diversidades nos grupos
familiares, desconsiderando em alguns eventos a
importância da escola.
A Inclusão do Assistente Social na Escola
A escola é uma entrada para a comunidade vivenciar
experiências, socializar conhecimentos, informações
e formação para cidadania. Deve ser incluída como
mediadora dentro de um contexto social determinado,
além de seu papel pedagógico é também formadora
de opiniões, possibilitando aos alunos capacidades de
análise reflexivas e de uma vida participativa, podendo
também ser reconhecidos e valorizados os aspectos em
vida comunitária.
Ela expressa as contradições da questão social no seu
ambiente, pois inclui e reflete o contexto social onde se
insere. Essas contradições podem ter caráter de conflitos,
limites e possibilidades sociais. Assim, a escola ora auxilia
e serve aos interesses de classe e do projeto societário
dominante, que ela especifica, molda e reproduz, ora
se torna um dos instrumentos de sua transformação.
“Numa sociedade de classes toda educação é classista.
E, na ordem classista, educar, no único sentido aceitável,
significa conscientizar e lutar contra esta ordem, subvertêla” (GADOTTI, p.07, 1979).
Nesse sentido a escola necessariamente não é um espaço
de reprodução das desigualdades ou das expressões
da questão social. Ela pode ser espaço de criação e
valorização das ações que contribuem com a qualidade de
vida da população.
Deste modo entendemos que a escola seria um recinto
respeitável para as discussões que envolvem toda a
sociedade e suas contradições. No entanto a escola
na maior parte da realidade educacional, vivencia um
ambiente predominante e imposto, “Não podemos esperar
que uma escola seja “comunitária” numa sociedade de
classes. Não podemos esquecer que a escola também
faz parte da sociedade. Ela não é uma ilha de pureza no
interior da qual as contradições e os antagonismos de
classes não penetram”(GADOTTI, p.07, 1979).
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A instituição escolar é composta por vários sujeitos,
alunos, professores, família ou comunidade externa,
todos estes são indivíduos históricos, sociais e culturais
convivendo, mesmo por um curto período de tempo, no
mesmo espaço, onde representam os símbolos que são
inerentes ao meio que vivenciam, desfrutam e alteram
suas identidades e ações.
Sendo assim, as teorias estudadas nas escolas devem
atender as necessidades de todos os envolvidos, de modo
a não torná-los somente contemplativos, pois esses
conteúdos devem estar relacionados com as vivências e
conhecimentos dos sujeitos tanto cultural como de sua
realidade que se observa fora do ambiente escolar.
Por excelência, é o lócus para se exercitar o aprendizado das
relações éticas, do respeito aos direitos e da compreensão
da alteridade. Cumprir esse papel não é tão simples. Seja
pela ausência de políticas públicas condizentes com suas
necessidades, seja em virtude da priorização dos trabalhos
em outra direção, precarização do mundo do trabalho que
também reflete nos estabelecimentos educacionais, ou
mesmo pela concepção de educação e conceitos acerca
de suas funções e finalidades.
A escola é um espaço coletivo onde se convive com
variadas e complexas relações. Em vista disso, também
oferece condições de aprendizado sobre a vivência
e a convivência dessas relações. Portanto, pode ser
um ambiente garantidor e disseminador de direitos,
uma vez que o próprio espaço proporciona debates,
conhecimentos, troca de experiências, pois a diversidade
é inerente ao mundo da educação.
Assim, sendo a escola um espaço sociocultural, percebida
como um ambiente social favorável, combinando em
dupla utilização, tanto o espaço escolar e o extraturno
tem condições e possibilidades de elevar a qualidade de
vida não somente dos alunos, mas de toda a comunidade,
mesmo sendo institucionalmente, um conjunto de normas
e regras, que buscam unificar e delimitar a ação dos seus
sujeitos, ela também pode ser utilizada como um ambiente
de socialização para as famílias e a comunidade.
As escolas ainda não contam, em grande maioria, com
um profissional capacitado para trabalhar as relações
decorrentes do cotidiano. Dessa forma, a inserção
dos Assistentes Sociais tem um papel estratégico
fundamental, para contribuir não somente na questão
de direitos, violência, etc., mas na articulação do espaço
escolar com as demais políticas voltadas para as crianças
e adolescentes e também ao cotidiano Institucional
enquanto espaço de democracia. Conforme o Conselho
Federal de Serviço Social (CFESS), as questões sociais
a serem trabalhadas pelo Assistente Social na escola são:
1. Evasão escolar;
2. Desinteresse pelo aprendizado;
3. Problemas com disciplina;
4. Insubordinação a qualquer limite ou regra escolar;
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5. Vulnerabilidade às drogas;
6. Atitudes e comportamentos agressivos e violentos
(CFESS, 2001, p.23).
Ao se referir aos aspectos da realidade, reconhece-se a
importância da atuação de profissionais tecnicamente
capacitados como Assistentes Sociais e Psicólogos para
atuar neste processo. Observa-se que situações e demandas
sociais que emergem na instituição escolar, vão além
do campo pedagógico, e requerem destes profissionais
a apropriação e conhecimento para que de fato, seja
realizada uma intervenção de maneira ética e qualificada.
Por mais que sejam realizados alguns procedimentos
na escola, é necessário a realização de um trabalho
interdisciplinar juntamente com outros profissionais,
e não somente técnicos educacionais, para que juntos
possam realizar um atendimento que dê respostas a todas
as nuances das situações apresentadas, pensando nisto é
que se busca auxílio em outras áreas do conhecimento a
exemplo do Serviço Social, entre outros. Nesse sentido, o
Assistente Social, no âmbito de suas intervenções poderá
atuar no espaço escolar, para a construção de estratégias
que busquem a diminuição e eliminação das problemáticas
deste universo.
Em algumas das expressões do universo escolar é
evidenciado que apenas o acesso à escola não é um fator
determinante de inclusão e cidadania, apesar de se tratar
de uma política de direito universal, o que não alcança de
forma efetiva o que é proposto na Constituição Federal de
1988, no Plano Nacional de Educação (PNE) e no Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE).
Uma das características da prática profissional do
Assistente Social, que não está restrita ao âmbito da
política de educação, mas se faz presente nela, é a
mobilização das equipes e dos usuários, alunos, famílias
e comunidade, para uma proposta de ação partilhada
e coletiva. O ingresso e a permanência da criança e do
adolescente na escola estão intimamente ligados à tríade
escola-família-comunidade, então, é urgente o trabalho
nessa perspectiva.
O Assistente Social, em sua formação profissional e em
suas competências, adquire esse saber e se capacita para
realizá-lo no cotidiano das suas práticas inerentes ao
conhecimento próprio da profissão, possibilitando essa
articulação tão necessária nos tempos atuais.
Garantir a interrelação entre as Políticas Públicas e Sociais,
especificamente envolvendo a educação com as demais
políticas setoriais, principalmente as da assistência social
e a saúde é uma tarefa peculiar ao exercício profissional
do Assistente Social, pelo acúmulo teórico que possui e a
larga experiência no campo das políticas sociais.
Salienta-se ainda que, no atual ordenamento jurídico, em
especial a Política de Assistência Social, esta demanda
de articulação é uma linha de mão dupla: tanto a escola
precisa do apoio da rede de proteção social para atender
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seus usuários e responder efetivamente a sua função
educativa, como as redes de atendimento precisam
sintonizar-se com as condições que ocorre no processo
educativo desencadeado pela instituição escolar.
Esta intervenção tem como ponto fundamental a função
pedagógica que este profissional está capacitado para
realizar, embasado principalmente em seu Código de
Ética, atuando na defesa da democracia, e vinculado a
projetos que visam à construção de uma nova ordem
societária estabelecida a partir da mobilização social deste
espaço educacional.
Nesse mesmo sentido, as intervenções desses profissionais
são direcionadas para a efetivação de direitos. Assim,
trabalhar com os Conselhos de políticas e de direitos
nos diversos espaços ocupacionais materializa o acesso
do conhecimento, da informação podendo se efetivar
nesses espaços, ações que contemplem o cumprimento
ou até mesmo as reformulações dos diversos códigos e
estatutos que preconizam a garantia de direitos individuais
e coletivos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir destas análises entende-se que o Assistente Social
estabelece um vínculo com o território escolar através de
estratégias como Políticas Públicas, participação popular e
a contribuição para o processo de construção de uma nova
cultura, aos profissionais por meio delas. Desta forma
colabora para a efetivação da cidadania e emancipação
humana no espaço escolar de forma interdisciplinar e
intersetorial, o que consequentemente levará a um maior
controle social e diminuição das problemáticas deste
universo.
Embora a realidade social escolar seja um ambiente
onde as expressões da questão social se apresentam com
bastante complexidade e estas expressões são o objeto de
trabalho da profissão, nota-se que a sua inclusão nesse
espaço, mesmo após as Leis: Estadual 16.683/2007 e
a Lei 7961/2002 do Município de Uberlândia/Minas
Gerais ainda são mínimas. Isso tem levado a categoria
profissional a constantes buscas por legitimidade nesta
área de atuação.
Com relação à política social de educação, somente em
2007 a atuação do Assistente Social foi positivada nas
escolas públicas estaduais em Minas Gerais, o que não
quer dizer que o mesmo esteja inserido de fato dentro
deste ambiente. Estes profissionais especialistas na área
das políticas sociais, tendo como finalidade a cidadania na
perspectiva do acesso a bens, serviços e direitos, inclusive
o de ser cidadão em todas as faixas etárias.
Desta forma, a título de conhecimento, ressalta-se que
algumas expressões da questão social no espaço escolar
são objetos de intervenção do Assistente Social dentro de
suas atribuições privativas. E dentre essas expressões a
violência escolar, a qual consiste em complexa e subjetiva,
porque acontece dentro e fora da escola, sendo motivadas
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por múltiplos fatores, a saber: violência física, degradação
do ambiente escolar, ameaças, violência sexual, roubos,
dificuldades de gestão escolar, entre outros, o que se
configura como a causa de vários abandonos durante
o processo de socialização escolar. Manifestações da
questão social influenciam e determinam problemas
e dificuldades como a evasão escolar, indisciplina,
dificuldade
econômica,
desagregação
familiar,
envolvimento em drogas, gravidez precoce, desinteresse
do aluno, dentre outras questões emergentes, exigem a
intervenção de uma equipe interdisciplinar, portanto,
outros saberes são necessários no ambiente escolar.

sociedade mais justa e igualitária, tem nas expressões da
Questão Social seu objeto de trabalho. Nesta perspectiva,
o Assistente Social é um profissional habilitado para
atuar no sentido de ampliação e consolidação dos direitos
sociais, reafirmando seu compromisso no contexto das
políticas sociais. Dentre estas encontra-se a política de
educação, na qual o profissional de Serviço Social tem a
preocupação com uma escola pública de qualidade, que
inclua todos os cidadãos.

A partir destas reflexões pode-se completar que a escola
é um polo importante para o processo de socialização e
construção da vida. É na escola que acontece a articulação
entre comunidade, família e Estado. Compreende-se que a
política educacional também serve como um processo de
luta contra as desigualdades geradas ao longo da história
brasileira e se concretiza como mais um garantidor do
acesso à cidadania.

ARENDT, Hannah. A condição Humana; tradução de Roberto
Raposo, posfácio de Celso Lafer. 10a Ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2009.

Assim, a inserção do Assistente Social no quadro de
profissionais da educação contribuirá para que a escola
execute sua função social, de proteção dos direitos
fundamentais da criança e do adolescente, como assegura
o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL.1990),
pois se mostra a necessidade do reconhecimento
dessa emergência pela categoria que deve reivindicar
conjuntamente com outras, a sua atuação na área da
educação.
A atuação do Assistente Social no ambiente escolar
num trabalho concomitante com os alunos vem
numa perspectiva de mudança no quadro em que a
incompatibilidade enfrentada por esses “menores de
idade” nos espaços educacionais não é condizente com
a maioridade do Estatuto da Criança e dos Adolescentes,
Lei de no 8069/13/07/19902, no Titulo I das Disposições
Preliminares, “Art. 1o - Esta lei dispõe sobre a proteção
integral à criança e ao adolescente. (ECA, 2010, p. 11)”.
Neste sentido, reafirma-se a importância da inserção
de profissionais de Serviço Social uma vez que, estes
têm como diretriz profissional, o acesso aos direitos,
serviços, renda, bens, qualidade de vida e de relações.
Este profissional é um fomentador dos trabalhos em
equipe, da interdisciplinaridade, da construção coletiva
de ações, sendo da sua própria natureza a intervenção
de forma participativa e democrática, pois se acredita
que fazer alianças com os demais profissionais,
construir juntos e ampliar a participação contribuem
com a garantia dos direitos buscando a ampliação e
consolidação da cidadania dos usuários, assim como
afirma um dos princípios fundamentais do Código de
Ética do Assistente Social. Considerar as percepções
dos estudantes, da família, dentre outros, complementam
e possibilitam novos debates e ações sobre a temática.
Diante do exposto e considerando a preocupação inicial
da reflexão, o Serviço Social profissão pautada em
um Projeto Ético Político vinculado a um projeto de

78

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1998). Constituição Federativa do Brasil.
Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com
as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão
no 1 a 6/94. - Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições
Técnicas, 2011.
_______. Estatuto da Criança e do Adolescente. 1990 – 7. ed. –
Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010.
CFESS. Serviço Social na Educação. Grupo de estudos sobre o
Serviço Social na Educação. Brasília: DF, 2001.
FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. 12a Edição. Paz e Terra.
Rio de Janeiro, 1979.
LARA, Ricardo. A produção do conhecimento em Serviço Social
: o mundo do trabalho em debate.Franca : UNESP, 2008. Tese –
Doutorado – Serviço Social – Faculdade de História, Direito e
Serviço Social – UNESP.
LEI no 7961 de 07 de Março de 2002 de Uberlândia - IMPLANTA
O SERVIÇO SOCIAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. Autor do Projeto: Vereadora
Jerônima Carlesso.
LEI no 16.683/2007. AUTORIZA O PODE EXECUTIVO A
DESENVOLVER AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL
NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO
ESTADO. Autor: Deputado Estadual Andre Quintão.
MARTINS, Eliana Bolorino Canteiro. Serviço Social na Educação
Teoria e pratica/ organização Marcela Mary José da Silva; prefacio
Ney Luiz Teixeira de Almeida. Campinas, São Paulo: Papel
Social, 2012.
MONTENEGRO. Gustavo Maneschy. Políticas públicas do lazer:
um enfoque na formação. EFDeportes.com, Revista Digital/
Buenos Aires – Ano 16 no 156 Maio de 2011. Disponível em:
<http://www.efdeportes.com> Acesso em: 10 de Jun. de 2011.
OLIVEIRA, Carlindo Rodrigues; Regina Coeli. Oliveira. Direitos
sociais na constituição cidadã: um balanço de 21 anos. In: Serviço
Social e Sociedade, São Paulo: Cortez, n.105, p 6 -29. 2011.

CRESS-MG | Revista Conexão Geraes | 1º semestre de 2015

COMUNICAÇÃO PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL:
UMA TRANSVERSALIDADE EM CONSTRUÇÃO
Kênia Augusta Figueiredo
Assistente social, mestre em Serviço Social pela UERJ e doutoranda em Comunicação pela UnB. Docente do Curso de
Serviço Social do Centro Universitário UNA (2007/2011). Atualmente docente no Departamento de Serviço Social da
Universidade de Brasília (UnB).

INTRODUÇÃO
Este artigo pretende, a partir da análise e considerações
acerca do atual período histórico, defender a importância
de se aprofundar sobre a transversalidade da comunicação
pública nas políticas sociais, com ênfase para o
recente Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
regulamentado por Lei em 06/07/2011 e já implantado
em quase todo o país.
Capitalismo na contemporaneidade
O atual período do modo capitalista de produção,
conceituado por Harvey (1993) como acumulação flexível,
configura a reação burguesa à crise do modelo taylorista/
fordista e da regulação Keynesiana da economia. Com a
revolução tecnológica, esgotamento no setor energético,
fragilização da organização dos trabalhadores e do
socialismo real, o capitalismo monopolista entra em
outra fase: a da mundialização1 do capital, sustentada
pelo neoliberalismo. São tempos de retorno à mais-valia
absoluta (intensificação do processo de trabalho) e à maisvalia relativa (exigências na qualidade da produção).
Há “uma mudança de propriedade do capital e não a
criação de novos meios de produção. O novo está menos
na indústria e mais no papel do capital financeiro e capital
bancário” (Behring, 2003:54).
O grande capital tem se dirigido para a rentabilidade e
não para o atendimento de necessidades. Hipertrofia-se
às atividades de natureza financeira, otimizadas pelos
controles estatais-nacionais e dotadas, graças à tecnologia
da comunicação, de extraordinária mobilidade espaçotemporal bem como, por meio da intensificação de fusões
e pela enorme concentração de oferta dos setores de alta
tecnologia e de produção em escala. Busca-se a ampliação
dos lucros em detrimento do aumento do trabalho morto.
De acordo com Bianco (2005), a revolução tecnológica
tem alterado a experiência de mundo assim como a
Revolução Industrial modificou as relações técnicas de
produção à época, alterando as relações sociais e de poder
baseadas na propriedade privada dos meios de produção e
no tipo de superestruturas características do capitalismo.
Emerge um novo Ethos (Santos, 2005) das relações sociais
e interpessoais centrado no dinheiro e na informação.
Trata-se de um globalitarismo, ou seja, da passagem
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da política de Estado para a política das empresas ou
do mercado. Sodré (2009; 2002) aponta para o ethos
midiatizado. São tempos de mutação tecnológica em
que velocidade (turbocapitalismo) e flexibilidade são
conceitos-chave para se entender o que está em jogo.
De um lado a flexível acumulação do capital (combinação
da extração de mais valia e trabalho morto) e do outro a
informação e o conhecimento como insumos principais
de uma ordem produtiva altamente tecnologizada que
se converte em valor cultural. Tem-se uma midiatização
social por meio das tecnointerações.
Ainda, de acordo com Hall (2011), fazem parte desse
processo de mudanças o descentramento ou descentração
do sujeito. Existe um nascimento e morte do sujeito
unificado, construído a partir do referencial iluminista.
Os efeitos da globalização em relação às identidades
culturais na pós-modernidade seriam: contradições,
identidades suspensas, em transição, em diferentes
posições e misturadas. São menos fixas, unificadas e transhistóricas. Mais posicionais, políticas e plurais2. Para ele
a globalização tem promovido um descentramento do
ocidente.
Considera-se assim, que neste último quarto de século as
inovações tecnológicas no setor das comunicações têm
sido simultaneamente causa e efeito da mundialização do
capital, sendo as indústrias da comunicação capazes não
só de expressar o imaginário do movimento controlando
seus significados, como também de organizá-lo. Santos
(2005) indica que para compreender este momento de
ápice da internacionalização do mundo capitalista há de
se considerar o estado das técnicas e o estado da política.
São tempos de unicidade da técnica e de extração de
uma mais valia mundial, também denominada por ele de
motor único.
Capparelli e Lima (2004) apontam não existirem mais
ilusões de que a globalização transformaria o mundo,
provocando o desenvolvimento, o bem-estar e a harmonia
entre os povos. Trata-se assim de um período marcado
por avanços tecnológicos e por uma produção social cada
vez mais coletiva, sendo a apropriação da riqueza cada
vez mais privada e monopolizada por parte do capital,
além da ampliação de segmentos populacionais cuja
força de trabalho não tem preço, porque não há mais
lugar no mercado de trabalho. Configura-se, portanto,
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como características da questão social na atualidade o
desemprego estrutural e a precarização do trabalho.
É nesse terreno que se configuram as políticas sociais que
podem ser compreendidas como a síntese de múltiplas
determinações ou ainda, que decorrem da “luta dos
trabalhadores urbanos e rurais pela apropriação da riqueza
socialmente produzida, sendo as demandas articuladas
junto ao Estado e patronato que no enfrentamento da
questão social, formulam as políticas sociais” (Raichelis,
2000: 60).
O contexto histórico que marca a existência das políticas
sociais está associado à constituição da sociedade
burguesa e sua expansão está associada ao que Pereira
(2008) indica por “três marcos orientadores”. Sejam: a
revisão conceitual da relação entre Estado e mercado
elaborada por John Maynard Keynes, motivado pela
Crise de 1929; as postulações sobre Seguridade Social,
preconizadas pelo relatório organizado por Willian
Beveridge; e pela formulação da “teoria trifacetada
da cidadania” de T.H.Marshall. Essas concepções
propiciaram a experiência de construção do “Welfare
State” em alguns países da Europa ocidental, a partir da
Segunda Guerra Mundial.
No Brasil, a partir da década de 1940, as intervenções
de Estado nas expressões da questão social têm sido
marcadas por políticas focalizadas, seletivas, imediatistas,
compensatórias e caracterizadas pelos diversos
componentes do mito fundador: o autoritarismo no Estado
e na sociedade; a cultura senhorial; o patrimonialismo;
o clientelismo; a privatização do público; a tutela e o
favor (Chauí, 2000). É recente no país a identificação dos
mínimos de subsistências aos valores identificados com
os princípios da liberdade, equidade e justiça social.
Assistência Social no Brasil: uma história
em construção

A pobreza reflete diretamente as relações sociais vigentes
na sociedade, não se restringindo às privações materiais.
Alcança o plano espiritual, moral e político, cultural e a
subjetividade dos indivíduos submetidos aos problemas
de sobrevivência.
Sem a possibilidade do salário e do pertencimento,
a pobreza pode ser compreendida como carência de
direitos, de possibilidades e de esperança, constituindose em um conjunto heterogêneo cuja unidade está na
limitação da renda, na exclusão e na subalternidade.
A categoria subalternidade possibilita-nos ampliar
nosso entendimento sobre a classe trabalhadora,
compreendendo suas diferenciações internas. Para
Yasbek, trata-se de uma “concepção ampla na qual tanto
incluímos trabalhadores cujo trabalho não é suficiente
para garantir seu próprio sustento e o de sua família,
como os desempregados e grupos sem condições de
obtenção de meios para subsistir” (2003: 70).
O reconhecimento da subalternidade como parte
integrante da dinâmica do capitalismo significa
compreender de acordo com Iamamoto (2001) a tensão
existente entre a produção da desigualdade e a produção
da rebeldia e resistência pelos trabalhadores, sendo
emergente, neste cenário, uma política de assistência
social. Segundo Behring (2003), o reconhecimento tardio
da Assistência Social como política pública está vinculado
à noção de desenvolvimento do capitalismo no Brasil e à
forma como se originou o Estado brasileiro. A incapacidade
do país em romper com uma relação dependente com o
exterior, de desagregar completamente os setores arcaicos
e, ainda, de superar o subdesenvolvimento gerado pela
concentração da riqueza propiciaram um Estado com
ambiguidades entre um liberalismo formal e a garantia
de privilégios, além deste desempenhar um papel, pela
lógica liberal, da iniciativa privada.

Várias concepções sobre a pobreza têm-se colocado
historicamente. Segundo Yasbek (2003), a noção de
pobreza é ampla, ambígua e supõe gradações. Embora os
critérios para esta definição tenham uma predominância
no viés econômico há uma compreensão geral de que
os pobres são aqueles que, em situação temporária ou
permanente, não acessam a um mínimo de bens e recursos,
sendo excluídos, em graus diferenciados, da riqueza social.

Esta perspectiva aponta para a existência dos “bons” e
dos “maus” pobres. Os bons pobres, reconhecidos pelos
liberais como merecedores de políticas assistenciais
mínimas, são aqueles inaptos para o trabalho: as crianças,
os idosos, as parturientes, os deficientes. Os pobres aptos
para o trabalho, vistos como oportunistas e vagabundos,
uma vez que não se “dispõem” a exercer um trabalho, são
repelidos das ações assistenciais ou, em troca, submetidos
ao trabalho obrigatório.

A pobreza reflete diretamente as relações sociais vigentes
na sociedade, não se restringindo às privações materiais.
Alcança o plano Várias concepções sobre a pobreza têmse colocado historicamente. Segundo Yasbek (2003), a
noção de pobreza é ampla, ambígua e supõe gradações.
Embora os critérios para esta definição tenham uma
predominância no viés econômico há uma compreensão
geral de que os pobres são aqueles que, em situação
temporária ou permanente, não acessam a um mínimo de
bens e recursos, sendo excluídos, em graus diferenciados,
da riqueza social.

Segundo Boschetti (2003), a Assistência Social é uma
política que sofre enormes resistências no Brasil,
porque não foi compreendida como um componente
das políticas de desenvolvimento econômico e social e,
ainda, por estar em constante conflito com as formas
de organização do trabalho. Isto porque se tem aqui
um movimento circular: a mesma particularidade que
dificulta o reconhecimento e a materialização do direito
se alimenta e se reproduz da condição do não direito. A
proteção, o amparo, a habilitação e a garantia de renda
mínima destinam-se àqueles cuja situação não permite
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trabalhar: a maternidade, infância, adolescência, velhice,
deficiência (bons pobres). Aqueles que não se inserem
nestas situações, o objetivo é outro: não assistir, mas
promover a integração ao mercado de trabalho (maus
pobres).
O primado liberal do trabalho, mais precisamente do
assalariado, de que o homem deve manter a si e a sua
família com os ganhos de seu trabalho, ou com a venda
da sua força de trabalho, não considera que o salário
não atende todas as necessidades do homem e que
não há trabalho para todos. E embora, a Constituição
Federal brasileira, de 1988, apresente muitos avanços
principalmente quanto à ordem da Seguridade Social
que integra Saúde, Previdência e Assistência Social –
elevando esta última ao patamar de política pública, o
reconhecimento no país sobre garantias às necessidades
sociais está longe de ser uma realidade. As políticas
efetivadas têm uma restrita relação com o atendimento
aos mínimos sociais.
Na última década, o que representa um importante avanço,
foram instituídos no país programas de transferência de
renda a exemplo do Programa Bolsa Família dirigido,
especialmente, às famílias em extrema pobreza. O
Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), indica que 16,2 milhões de brasileiros
vivem em lares cuja renda familiar é de R$70,00 por
pessoa. No Distrito Federal, o IBGE identificou 46.588
pessoas que se encontram em situação de extrema
pobreza, correspondendo a 12.516 domicílios, apesar
da transferência de renda. Em 29/08/2011, a Secretaria
de Desenvolvimento Social e transferência de renda
– SEDEST3, do DF, divulgou o resultado da pesquisa
encomendada ao DIEESE, que identificou cerca de 93 mil
domicílios com renda mensal domiciliar de até R$ 70,00
per capita, excluída a transferência de renda4.
O lócus do atendimento destes programas são os Centros
de Referência de Assistência Social – CRAS. O CRAS é
uma unidade pública estatal descentralizada da política
de Assistência Social, responsável pela organização e
oferta de serviços da proteção social básica, nas áreas de
vulnerabilidade e risco social dos municípios e do DF.
Dada a sua capilaridade nos territórios, se caracteriza
como a principal porta de entrada do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS5(criado em 2004, promulgado
pela Lei 12.435, em 06/06/2011). Atualmente são mais de
7 mil unidades distribuídos por todo território nacional.
O reconhecimento da Assistência Social como política
pública de acordo com Boschetti (2003) indica “o fim da
travessia do deserto”, uma vez que supera a compreensão
corrente da assistência social como dever moral de ajuda
e de solidariedade, passando a entendê-la como dever
legal de garantia dos benefícios e serviços sociais, como
direito assegurado pelo Estado. Avista-se, portanto, a
possibilidade do usuário desta política compreender a
si enquanto sujeito de direitos, situado em um contexto
histórico, havendo a superação da cultura clientelista.
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Comunicação pública: campo para a
construção de uma cultura comum?
De acordo com Benjamim (1986) a superestrutura se
modifica mais lentamente que a base econômica, embora
esta seja fundamental. Em sociedades com alta densidade
de informação a produção não implica apenas na questão
econômica, mas diz respeito também aos processos
relacionais e ao campo social/cultural.
Por cultura compreende-se toda produção de sentido
realizada pelos sujeitos na vida cotidiana, sendo um
processo contínuo e ininterrupto de produção de
significações. Ao longo da história, nas diferentes
sociedades, símbolos e valores vêm sendo construídos e
resignificados pelos indivíduos, nas diferentes classes, nas
diferentes instituições sociais.
É neste cenário, inclusive, de reorganização espacial com
grande concentração das pessoas nos centros urbanos
que os subalternos podem ser considerados plurais em
suas perspectivas, em suas ações, em suas estratégias e
interesses, havendo inclusive uma “imensa fratura” entre
os trabalhadores que participam de organizações políticas
daqueles que de nada participam.
Gramsci considera que as classes subalternas não são
unificadas e não podem unificar-se porque elas não detêm
a posse do Estado. No entanto, acredita ser possível,
por meio da ação dos intelectuais e do partido político
deflagrar uma catarse que seria um momento em que os
homens deixam a condição de “egoístico-passional” para
elevarem-se ao ético-político, ao nível da consciência
universal.
O estudo sobre a comunicação pública como um eixo
transversal à política de Assistência Social tem relação
com o que Bobbio (1992) denominou de gravidade do
problema atual. Está posto em questão a proteção dos
direitos do homem e não mais a sua fundamentação. Os
direitos do homem, democracia e paz são três momentos
necessários do mesmo movimento histórico. Não é
possível existir democracia sem o reconhecimento e
proteção dos direitos do homem. Tão pouco é possível
haver paz sem as condições necessárias à vida. Para
Netto (1990), na estrutura capitalista, só é possível a
democracia-método, essa constituída por um conjunto
de mecanismos institucionais que, sob formas diversas,
mais ou menos flexíveis, permitem, por meio da vigência
de garantias individuais, a livre expressão de opiniões e
opções políticas e sociais. “Com a ordem capitalista se
dão as premissas para que se estruturem ordenamentos
políticos democráticos” (1990:76). Nesta perspectiva, a
democracia é um valor instrumental estratégico e não um
instrumental dentre outros.
A política, “essência da democracia” (Ramos, 2007:31),
para ser revolucionária, uma vez que a liberdade e
igualdade não são um estado natural, mas um ideal a se
perseguir, deve estar vinculada à luta contra a hegemonia
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da classe dominante e deve incluir, como aponta Carnoy
(1988), o desenvolvimento de uma contra-hegemonia,
baseada em valores e em uma cultura efetivamente
democrática.
O conceito gramsciano de hegemonia tem dois significados
principais: o primeiro diz respeito ao processo na sociedade
civil em que uma parte da classe dominante exerce o
controle sobre outras frações aliadas da classe dominante.
O segundo é a relação entre as classes dominantes e as
dominadas. Segundo Carnoy a compreensão gramsciana
aponta que (...) a hegemonia compreende as tentativas
bem sucedidas da classe dominante em usar sua liderança
política, moral e intelectual para impor sua visão de
mundo como inteiramente abrangente e universal, e
para moldar os interesses e as necessidades dos grupos
subordinados. (...) A hegemonia não é uma força coesiva.
Ela é plena de contradições e sujeita ao conflito (1986:95).
Nesse sentido, é necessário reconhecer a importância
que o Estado exerce na dinâmica societária, uma vez que
na concepção gramsciana ele é “simultaneamente um
instrumento essencial para a expansão do poder da classe
dominante e uma força repressiva (sociedade política)
que mantém os grupos fracos e desorganizados” (Carnoy,
1988:101).
Gramsci (2001) compreendia que o Estado opera como
um educador, uma vez ter poder para direcionar a criação
de um novo tipo ou nível de civilização. O Estado é um
aparelho de hegemonia capaz de exercer o controle da
consciência da mesma forma, ou até mais, que o controle
das forças da produção. Ou ainda, de acordo com Moraes,
o “Estado tem e pede o consenso, mas também educa este
consenso, através das associações políticas e sindicais,
que, porém, são organismos privados” (2010: 82).
Na atualidade o Estado não é o único no controle dessa
consciência. A vida social tem se tornado cada vez mais
complexa. É preciso apurar a partir de suas intervenções
político-ideológicas, as posições adotadas verificando
como se expressam e se manifestam diante das “contendas
sociais e como traduzem a conservação ou reversão do
domínio material e imaterial” (Moraes, 2010: 78).
De acordo com Carnoy, o Estado, como um instrumento
da dominação burguesa, atua na luta pela consciência,
uma vez que “o desenvolvimento burguês não se fez apenas
através do desenvolvimento das forças de produção,
mas por meio da hegemonia na arena da consciência
(1988:105)
Gramsci (2001) ao considerar que o Estado abrange
a sociedade civil compreende também que o
desenvolvimento da contra-hegemonia incide sobre o
mesmo. A esta dinâmica ele denominou de “Guerra de
Posição”.
É, portanto, no campo da contra hegemonia que emerge
o direito à informação e à comunicação pública que,

82

embora seja um conceito ainda em construção, pode ser
compreendida como uma comunicação formal, realizada
pelo poder público e legitimada pelo interesse geral e
pela utilidade das mensagens. Nela o cidadão é percebido
como um interlocutor que é contribuinte, eleitor, usuário,
dentre outros papéis. É ele quem custeia os serviços, detém
o poder de decisão e de legitimação das ações tomadas
pelos representantes do Poder Público.

A Comunicação Pública trabalha na lógica da informação
como meio de construção da cidadania e pressupõe
uma interlocução ativa com o receptor. Brandão
aponta a comunicação pública como “um processo de
comunicação que se instaura na esfera pública entre o
Estado, o governo e a sociedade e que se propõe a ser um
espaço privilegiado de negociação entre os interesses das
diversas instâncias de poder constitutivas da vida pública
social” (1998:11).
Trata-se então, de um elemento central para o Estado
democrático e vem desempenhar, de acordo com
Zémor (2005) papéis de regulação, proteção e/ou de
antecipação do serviço público, por meio de atribuições,
como: informar (levar ao conhecimento, prestar conta
e valorizar); ouvir as demandas, as expectativas, as
interrogações e o debate público; contribuir para assegurar
a relação social (sentimento de pertencer ao coletivo,
tomada de consciência do cidadão enquanto sujeito);
acompanhar as mudanças, tanto as comportamentais
quanto as de organização social.
É nesse sentido que a democracia é determinante para o
desenvolvimento da sociedade e diz respeito diretamente
a cidadania coletiva que se constrói no processo de luta,
no interior da prática social, sendo por meio dessas
a afirmação da identidade político-cultural. Sob essa
perspectiva, “hegemonia é sinônimo de cultura no seu
sentido amplo e, sobretudo de cultura em sociedades de
classes” (Chauí, 2003:90).
Gramsci entendeu a cultura enquanto espaço de
desenvolvimento da consciência crítica do ser social. Não
se trata da simples aquisição de conhecimentos, mas sim
tomar partido, posicionar-se frente à história. Ao se tornar
um ser consciente de sua existência individual, o homem
não deixa de se conscientizar de sua existência social.
Ele pode distanciar-se dentro de si, na sua imaginação,
e colocar-se no lugar de outra pessoa, comunicando suas
sensações, emoções, expandindo conteúdos intelectuais.
Ele pode formular ideias e propostas de crescente
complexidade e comunicá-las aos outros indivíduos
como possibilidades futuras. No entanto, a identidade de
cada um está ligada diretamente ao lugar que o sujeito
ocupa na organização. “A organização e o modelo são os
signos de uma racionalização em si e para si do social”
(Chauí, 2003:50).
Em seus estudos sobre cultura e sociedade, Williams
(2011) discute que a ideia de cultura é uma reação geral a
uma mudança geral e significativa nas condições de nossa
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vida em comum. Entende que a comunicação passou a
ter uma centralidade a partir de 1914 e não é por acaso
que regularmente usamos na atualidade tanto a ideia das
“massas” e as ideias consequentes: civilização de massas,
democracia de massa, comunicação de massas. Por trás
deste conceito existe o interesse de ofuscar a democracia
de classes ou mesmo de dar aos trabalhadores a ideia
de que estes ameaçam a cultura por serem identificados
como uma turba (ingenuidade, volubilidade, preconceito
de rebanho, vulgaridade de gosto e hábitos).
Outra questão relevante diz respeito ao que o autor
denominou de transmissão múltipla. Para ele a relação
com o receptor é algo a ser aprofundada, uma vez
que o problema não está na técnica utilizada, mas
na intenção. E esse seria o verdadeiro perigo para a
democracia. Segundo Williams, toda a teoria de massa
depende essencialmente de uma minoria de alguma
forma explorando uma maioria. Nesse sentido, o autor
questiona até os mais bem intencionados e afirma que
a objeção não é dizer qualquer coisa a qualquer pessoa,
mas como lhes dizemos e esperamos que nos digam a nós
mesmos. E acrescenta: “as pessoas só vão aprender com a
experiência e isso, normalmente é um processo desigual
e lento” (2011: 339).
Para Williams (2011) a única desigualdade que é
importante, ou até mesmo concebível é a desigualdade do
ser. Daí que uma cultura comum não é uma cultura igual
e ainda, uma cultura comum não pode colocar restrições
absolutas à participação em qualquer de suas atividades.
É na práxis política que os subalternos podem expressar
aspirações para além de seus pleitos pessoais, sendo a
cultura algo vivo e sempre em transformação.
O direito à informação é uma liberdade democrática e
condição para uma autônoma e igualitária participação
dos indivíduos na esfera pública. A Constituição Federal
de 1988, no artigo 5o , inciso XXXIII, assegura a todos
o direito de receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, sendo estas prestadas no prazo da lei, sob pena
de responsabilidade, exceto aquelas cujo sigilo seja
necessário à segurança da sociedade e do Estado. Tratase, portanto, de um direito social de “quarta geração”
(Ramos, 2005), que requer transparência e fidedignidade
nas informações veiculadas pelo Estado, por meio de seus
organismos.
Comunicação pública e Assistência Social:
uma transversalidade em construção?
Bourdieu afirma que “o real nunca toma a iniciativa já
que só dá resposta quando questionado” (2004:48).
Neste sentido, pesquisar sobre a comunicação pública
na política de Assistência Social faz-se necessário, pois
incide diretamente na constituição do Estado de direitos,
na consolidação da democracia brasileira, no respeito
aos trabalhadores e, principalmente, no enfrentamento à
cultura clientelista.
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Os Centros de Referência de Assistência Social, no seu
cotidiano, lidam com manifestações da Questão Social
extremamente complexas que se acentuam conforme
as características das vulnerabilidades do território em
que estão inseridos. As normativas internas consideram
como trabalho social essencial ao serviço as seguintes
atribuições6.
- acolhida; o estudo social; visita domiciliar;
orientação e encaminhamentos; grupos de
famílias; acompanhamento familiar; atividades
comunitárias;
campanhas
socioeducativas;
informação, comunicação e defesa de direitos;
promoção ao acesso à documentação pessoal;
mobilização e fortalecimento de redes sociais
de apoio; desenvolvimento do convívio familiar
e comunitário; mobilização para a cidadania;
conhecimento
do
território;
cadastramento
socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou
prontuários; notificação da ocorrência de situações
de vulnerabilidade e risco social; busca ativa7.

Observa-se que os CRAS devem se ocupar de campanhas
socioeducativas, bem como da informação e comunicação
na perspectiva da defesa de direitos e da mobilização para
a cidadania. De acordo com a normativa é da competência
dos CRAS a produção de material educativo.
Ainda, de acordo com as normativas internas esperase que os usuários adquiram por meio deste serviço, a
“segurança de desenvolvimento da autonomia”, sendo o
impacto social esperado a “melhoria da qualidade de vida
das famílias residentes no território de abrangência do
CRAS” (2012: 8 e 9).
Com base nessas informações importa indagar e investigar
como a política de Assistência Social tem estruturado
a comunicação e sendo os CRAS a porta de entrada do
SUAS, como estes equipamentos têm realizado o que
determinam as normativas no quesito comunicação.
Existe uma transversalidade em construção?
Muitos são os desafios deste tempo, onde a “crise consiste
em que o velho está morrendo e o novo não pode nascer”
(Gramsci, 1971:25-26 apud Carnoy, 1988:109). É preciso
interrogar, assim como Bobbio (1992), em que pese
como ele mesmo indica ser arriscado, mas igualmente
necessário, sobre o progresso moral já que o progresso
científico e técnico é efetivo e concreto. Assim, como
Bobbio “busquemos não aumentar esse atraso com
nossa incredulidade, com nossa indolência, com nosso
ceticismo. Não temos muito tempo a perder” (1992: 64).
NOTAS
1 - O termo mundialização é utilizado neste texto por representar
uma análise critica à globalização do capital. A palavra globalização
teve sua origem nas business schools norte-americanas, no início
da década de 1980. Traz consigo a ideia de que a liberalização e a
desregulamentação da economia são processos naturais, devendo
todas as economias se adaptar a este processo.
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2 - Anotações em aula, na disciplina de Teoria de Comunicação.
Prof. Tiago Quiroga, em 11/07/2012.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de
Janeiro. DP&A. 2006.

3
http://www.sedest.df.gov.br/003/00301009.asp?ttCD_
CHAVE=156834

DUARTE, Jorge. VERAS, Luciara (orgs). Glossário de
Comunicação Pública. Brasília. Casa das Musas. 2006.
￼
LIMA, Venício A . de. Mídia, Teoria e Política. São Paulo,
Fundação Perseu Abramo, 2a edição, 2004.

4 - Considera-se transferência de renda o programa do governo
federal, Programa Bolsa Família, que repassa recursos financeiros
para famílias pobres cuja renda per capita seja de até R$ 140,00
por mês quando tiverem em sua composição gestantes, nutrizes,
crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos. Estão incluídas
também as famílias com renda mensal de até R$ 70,00 por pessoa
independente da idade dos membros da família.
5 - Fonte: Orientações técnicas da Proteção Social Básica
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS: Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS. Publicado em 2009 e
reimpresso em 2012.
6 - Fonte: Orientações técnicas da Proteção Social Básica
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS: Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS. Publicado em 2009 e
reimpresso em 2012.
7 - Atividade do CRAS que prevê a busca no território de pessoas
com potencial para inclusão na política de Assistência Social.
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