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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo apresentar aspectos
cotidianos da profissão de pedreiro, gari e coveiro bem
como vislumbrar feitios relacionados ao sentimento de
pertença de trabalhadores destas profissões
consideradas “braçais”, de baixa qualificação e baixo
status sócio econômico. Trata‐se de uma pesquisa
exploratória qualitativa realizada entre os meses de
novembro de 2013 e janeiro de 2014 na cidade de
Lagarto/SE. Diante do exposto nota‐se que todos os
entrevistados iniciaram em suas profissões ainda jovens,
devido à carência de qualificação/formação e pela
necessidade de gerar renda para família. Em

contraponto, a hipótese ligada à insatisfação dos
trabalhadores em relação ao trabalho que realizam não
foi confirmada visto que apesar do sonho de “mudar de
vida” e “melhorar o salário”, os pedreiros e os garis
afirmaram gostar do que fazem, já o coveiro (um senhor
prestes a se aposentar) trabalha apenas porque precisa
pois suas tarefas são muito insalubres. Ambos realizam
suas tarefas com empenho mesmo que sejam
“invisíveis” aos olhos dos outros e enfrentando chuva e
sol.

PALAVRAS‐CHAVE: Profissões, status, pertença.
PERSPECTIVES ON CAREERS OF LOW STATUS IN LAGARTO / SE
ABSTRACT
This study aims to present everyday aspects of the
profession Mason , gari and gravedigger and discern
shapes related to the sense of belonging of workers
from these professions considered " menial " low‐
skilled, low socio economic status . This is a qualitative
exploratory research conducted between the months of
November 2013 and January 2014 in the town of Lizard /
SE . Given the above it is noted that all respondents
initiated into their professions still young , due to lack of
qualification / training and the need to generate income

KEY‐WORDS: Jobs , status , belonging.

for the family. In contrast , the attached to the
dissatisfaction of workers in relation to their work has
not been confirmed since, though the dream of " change
of life " and " improve the wages ," the masons and said
sweepers like what do hypothesis, since the undertaker
( a man about to retire ) works just as accurate because
their jobs are very unhealthy . Both perform their duties
with commitment even if they are " invisible " in the
eyes of others and experiencing rain and sun

OLHARES SOBRE PROFISSÕES DE BAIXO STATUS EM LAGARTO/SE
INTRODUÇÃO
Este estudo tem como objetivo apresentar aspectos cotidianos da profissão de pedreiro,
gari e coveiro bem como vislumbrar feitios relacionados ao sentimento de pertença de
trabalhadores destas profissões consideradas “braçais”, de baixa qualificação e baixo status sócio
econômico. As relações pautadas na venda as força de trabalho seja ele intelectual ou braçal
intensificou‐se com o advento da Revolução industrial, sendo algo de crítica dos pensadores da
corrente marxista até os dias de hoje.
A motivação para este estudo surgiu durante as aulas do Curso de Ensino Médio Integrado
em Edificações do IFS, quando alunos (futuros técnicos em edificações) puderam refletir sobre a
importância das profissões e a contraditória desvalorização social e econômica das mesmas,
principalmente daquelas cujos trabalhadores possuem baixa qualificação e realizam tarefas
braçais a exemplo do pedreiro do gari e do coveiro. De acordo com o artigo 3º Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) “considera‐se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”.
A ampliação dos meios de comunicação entre pessoas e organizações, e a flexibilização das
tarefas relacionadas às inúmeras profissões modificaram profundamente o sentimento de
pertença entre os trabalhadores e suas profissões. A décadas atrás o nome do sujeito era
constantemente ligado ao ofício que o indivíduo desempenhava durante toda a vida, o que ainda
pode ser encontrado em cidades interioranas.
O sentimento de pertença alude a um enraizamento em relação algo, seja um lugar, uma
profissão, um grupo ou mesmo uma comunidade. Tal situação ocorre quando o indivíduo sente
prazer em fazer parte, em atuar e colaborar mesmo diante de obstáculos e dificuldades.
Apresenta‐se também na forma como o individuo percebe‐se diante do outro. Neste contexto,
sentimento de pertença refere‐se à percepção dos indivíduos em relação ao papel que
desempenham na coletividade, isto é, ocorre mediante a presença de laços em relação a lugares,
a pessoas, situações e também a profissão
Nos dias de hoje criar vínculos duradouros, “raízes” de pertencer tornou‐se cada vez mais
difícil, uma vez que a versatilidade, a flexibilidade e a pró‐atividade em relação ao aprendizado de
novas habilidades tornaram‐se qualidades essenciais do profissional que passa por diversas
experiências em busca de melhores oportunidades. As mudanças e flexibilizações das rotinas no
mundo do trabalho influenciaram também a forma com que as pessoas valorizam tais atividades,
embora algumas profissões consideradas “tradicionais” e “valorizadas” como a dos médicos,
advogados e engenheiros, gozem de prestígio secular. Neste tocante, a Constituição Federal
Brasileira indica em seu artigo 7º ‐ XXXIII a “proibição de distinção entre trabalho manual, técnico
e intelectual ou entre os profissionais respectivos”.

Este dilema relacionado à desvalorização profissional se extende também em relação à
classe dos professores. Segundo a Presidente Dilma Rousseff :
Os recursos dos royalties do pré‐sal permitirão que os governos pelo país
paguem melhores salários aos professores e, assim, a profissão poderá ganhar
status. “Nós precisamos desses recursos para pagar professores. Essa profissão é
uma das que terão status no Brasil. Nós temos que dar status ao professor. O
professor tem que ser reconhecido. Status se reconhece com boa remuneração”
(<http://oglobo.globo.com/pais/dilma‐diz‐que‐profissao‐de‐professor‐precisa‐
ter‐status‐9657951#ixzz2sGXVfhD1 >. Acesso em: 22 ago. 2013).

O risco de desemprego, a alta rotatividade e a necessidade de aventura‐se no mercado
informal com vistas a garantir renda ou melhores oportunidades faz com que trabalhadores
transitem por diversas atividades ao longo de sua trajetória profissional, o que
consequentemente interfere em sua percepção e sentimento de pertença em relação à
profissão.
Em meio a essas transformações, observamos, em especial, um contexto
caracterizado pela transitoriedade que afeta diretamente o mundo do trabalho,
marcado pela exigência da alta especialidade profissional nos diversos setores de
atividades, tornando essa atividade cada vez mais sofisticada. Na
contemporaneidade, o trabalho pode ser visto como elemento fundante na
constituição da identidade e, talvez por isso podemos visualizar conjunturas
propícias para uma crise identitária do trabalhador (CAVALCANTE; STAFUZZA,
adaptado de www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102).

MÉTODOS
Trata‐se de uma pesquisa exploratória qualitativa realizada entre os meses de novembro de
2013 e janeiro de 2014 na cidade de Lagarto/SE. A priori, o grupo de estudo formado por dois
alunos e orientadora realizaram pesquisas em fontes bibliográficas que subsidiaram a formulação
de instrumentos de coletas de dados. Elegeram‐se como foco de estudo as profissões de gari e
pedreiros que possuem atribuições regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) por meio da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).
Embora exista classificação distinta para pedreiros, que podem se dedicar à alvenaria, aos
acabamentos e outras especialidades das construções, os pedreiros na região de Lagarto
trabalham com variados serviços relacionados as obras, desde a fundação até o acabamento,
devido a este motivo este artigo não usou termos de distinção. Os coletores de resíduos possuem
também denominação diferenciada, para a CBO os garis são considerados varredores de ruas,
diferente do “lixeiro”. Neste estudo a denominação Gari refere‐se ao “lixeiro”, ou coletor de
resíduos que acompanha o caminhão de coleta, pois ao serem entrevistados os trabalhadores se
autodenominaram como Gari.
Foram entrevistados três pedreiros, três garis do sexo masculino com idades entre 23 e 39
anos de idade, e um coveiro com idade de 63 anos. Foram utilizados roteiros de entrevistas com

10 perguntas abertas analisados através da análise do conteúdo segundo Bardin (1977) e registro
fotográfico da rotina dos referidos profissionais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A princípio, ao observar as rotinas dos trabalhadores, a equipe de pesquisa formulou
hipóteses relacionadas a possíveis quadros de insatisfação por parte dos entrevistados, uma vez
que trabalhavam expostos ao sol, intempéries e olhares dos transeuntes. Desta forma a priori a
equipe formulou como hipótese que tais trabalhadores poderiam sentir algum tipo de incômodo
em relação ao status da profissão, em relação as condições de trabalho e remuneração. Nota‐se
que o local de trabalho, a vestimenta, o uso de uniforme, crachá e outros fatores auxiliam na
construção da identidade profissional, sentimento de pertença e no seu reconhecimento perante
relações com as outras pessoas.
Ao sair a campo pode observar que os pedreiros entrevistados (o que aduz a realidade da
maioria dos pedreiros que trabalham na cidade) sujavam‐se com facilidade e não utilizavam
equipamentos de proteção individual (EPIs), considerando que trabalhavam por conta própria e
não possuíam carteira assinada, nem contribuíam para Previdência Social. Alguns citaram que
utilizaram EPIs apenas em obras maiores ou com acompanhamento técnico do engenheiro ou
arquiteto.

Figuras 01 a 03: Um jovem pedreiro realizando seu ofício.
Fonte: Fernando Sandes Soares, Lagarto/SE, 2014.

Figuras 04 a 07: Uma equipe arrisca‐se na labuta sem uso de EPIs.
Fonte: Fernando Sandes Soares, Lagarto/SE, 2014.

Os garis, funcionários de uma empresa especializada, utilizavam EPIs e uniformes, mas não
incluíam máscaras. Este aspecto torna sua atividade de alto grau de insalubridade considerando
que realizam a coleta de resíduos domésticos e industriais em contato próximo com o caminhão
coletor, isto é, os trabalhadores equilibram‐se na parte traseira do caminhão correndo o risco de
queda e atropelamento caso ocorra alguma distração, movimento brusco ou mesmo vertigem. As
figuras (08 a 11) apresentam um pouco da rotina de coletores de resíduos (que trabalham no
caminhão) e garis.

Figuras 08 a 11: Cenas cotidianas do trabalho de coletores de resíduos e garis. Fonte:
equipe de pesquisa, Lagarto/SE, 2014.
O coveiro assim como os demais trabalhadores já passou por diversas atividades durante
sua trajetória, fora pedreiro, operário na fábrica e olaria, trabalhou em fazendas no trato de
animais e sente orgulho em dizer que não “se acovardou” diante do convite de trabalhar “com os
mortos”. Possui registro em carteira e utiliza EPIs (luvas e máscara). Sonha em aposentar‐se, mas
teme precisar voltar a trabalhar por conta do “pequeno salário de aposentado”. Não chega a ter
sentimento de pertença com a profissão, mas orgulha‐se dos “serviços bem prestados, pois “os
mais jovens não tem coragem”. O coveiro ao conceder a entrevista sempre com toques de humor
e sabedoria acrescentou:
Já me acostumei com o serviço que muitos chamam de macabro, pois não é fácil
lidar com carniça, o fedor é muito forte, se pudesse não fazia este tipo de
serviço, pois é difícil ver uma pessoa com vida, dar bom dia e depois passados
anos observar o ‘estado’ do fim humano. Se você morrer amanhã, eu que vou
lhe enterrar... pode? (depoimento do coveiro, fevereiro, 2014).

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) não existe formação
específica para ser um coveiro, porém a exigência dos empregadores refere‐se ao grau de
instrução (geralmente nível fundamental) e principalmente força física uma vez que suas
atividades geralmente incluem:

Preparar sepulturas, escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou
retirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes, para o
sepultamento, carregar e colocar o caixão na cova aberta, manipular as cordas
de sustentação, para facilitar o posicionamento do caixão na sepultura, fecha a
sepultura, recobrindo‐a de terra e cal ou fixando‐lhe uma laje, para assegurar a
inviolabilidade do túmulo, manter a limpeza e conservação de jazigos e covas,
realizar exumação dos cadáveres; realizar, em alguns casos, a cremação do
cadáver, zelar pela conservação de cemitérios, máquinas e ferramentas de
trabalho,
zelar
pela
segurança
do
cemitério.
(http://www.brasilprofissoes.com.br/profissoes/p/coveiro‐ou‐sepultador.
Acesso em 12 jan. 2014).

As figuras (12 a 15) apresentam alguns aspectos relativos às atividades cotidianas dos
coveiros na cidade de Lagarto, e os riscos inerentes a profissão, trabalho pesado e exposição a
patogênicos provenientes dos despojos putrefatos.

Figuras 12 a 15: Ambiente de trabalho dos coveiros. Fonte: Rosana R. Siqueira, Lagarto/SE,
2008, arquivo pessoal.
Após as entrevistas foi constatado que tanto os garis quanto os pedreiros gostam do que
fazem, os garis por terem carteira assinada e garantia de renda, e os pedreiros devido a
“liberdade” de horário e por trabalharem por conta própria, apesar de sentirem‐se “invisíveis”
para a maior parte das pessoas. A grande queixa de ambos os profissionais refere‐se à exposição
à possíveis acidentes, a longas jornadas de trabalho que as vezes chega até a dez horas diárias.
De forma contraditória todos esboçaram desejo de mudar de profissão devido à exposição ao sol
e intempéries e por conta dos baixos salários, mas não souberam responder em quais outras
profissões poderiam se dedicar, apresentando limitada noção de planejamento quanto ao futuro.
O coveiro embora já tenha acostumado‐se, sente o temor das pessoas em relação a sua atividade
profissional. Afirmou ainda que trabalha motivado pela garantia do salário e do registro (carteira
assinada).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto nota‐se que todos os entrevistados iniciaram em suas profissões ainda
jovens, devido à carência de qualificação/formação e pela necessidade de gerar renda para
família. Em contraponto, a hipótese ligada à insatisfação dos trabalhadores em relação ao
trabalho que realizam não foi confirmada visto que apesar do sonho de “mudar de vida” e
“melhorar o salário”, os pedreiros e os garis afirmaram gostar do que fazem, já o coveiro (um
senhor prestes a se aposentar) trabalha apenas porque precisa pois suas tarefas são muito
insalubres. Ambos realizam suas tarefas com empenho mesmo que sejam “invisíveis” aos olhos
dos outros e enfrentando chuva e sol.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo mostrar a
ideologia Verdeamarelismo no Brasil, desde seu inicio na
década de 20 e 30 até a contemporaneidade, apontando
quando e como foi utilizado ideologicamente no
processo de industrialização e consolidação da
burguesia no Brasil para movimentar o povo e a classe
dominante e suas frações internas e externas voltadas
as questões socioeconômicas desde esse período,
mostrando como o sistema econômico do capital se

apropria desse tipo de movimento, como ele mascara as
duras realidades nesse território, como por exemplo, as
questões relacionadas a terra no Brasil colônia e cria
para si a imagem de um povo pacífico e ordeiro que ama
a sua nação e tudo que faz parte dela. Mostrando ainda
os reflexos e usos desse movimento na atualidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Verdeamarelismo, ideologia, contemporaneidade.

THE VERDEAMARELISMO: ITS EMERGENCE AND ITS IMPLICATION IN CONTEMPORANY TIMES.
ABSTRACT
This article aims to show the movement
Verdeamarelismo in Brazil since its beginning in the
decade of 20 and 30 until the present, indicating when
and how it was used ideologically in the process of
industrialization and consolidation of the bourgeoisie in
Brazil to move the people and the ruling class fractions
and their internal and external facing socioeconomic

KEY‐WORDS: Verdeamarelismo, ideology, contemporany.

issues from this period, showing how the economic
system of capital uses this type of movement itself, as it
masks the harsh realities that territory, such as issues
relating to land in Brazil colony and creates for himself
the image of a peaceful and orderly people who love
their nation and everything that is part of it. Still
showing reflections and uses this movement today.

INTRODUÇÃO
O movimento Verdeamarelismo nasce no Brasil durante a década de 20, concomitante
com a semana de Arte Moderna, marco do movimento nacionalista burguês e da revolução
burguesa em decurso no país para romper com a antiga “Republica Velha”, considerada por
muitos como a responsável pelo atraso politico e econômico no país. Com um caráter
nacionalista, de ideologia nazifascista, forma o chamado integralismo brasileiro, produto da ala
de direita do modernismo Brasileiro, com ideais políticos e culturais de defesa da pequena e
grande burguesia. Os principais representantes desse movimento são Plinio Salgado, Cassiano
Ricardo, Menotti Del Picchia e outros.
Mais tarde na década de 30 esse grupo irá se fragmentar em dois novos grupos. Plinio
Salgado irá liderar parte do grupo, criando a Ação Integralista Brasileira, Cassiano Ricardo com a
outra parte do grupo e apoio de mais alguns intelectuais paulistas cria o Bandeirismo que tinha
como proposta o fortalecimento do Estado, colocando‐se contra o comunismo e o fascismo, para
proteger o território nacional e a cultura vigente do país, impedindo a penetração de ideologias
consideradas "alienígenas". A direção desses grupos ao longo das décadas seguintes revela os
vínculos que existiram entre a ideologia do modernismo com o Estado Novo e com as formas de
governo posterior a esse período.
A ESSÊNCIA DO VERDEAMARELISMO
Com vistas a construir a ideia de um Brasil “essencialmente agrário”, possuidor de “uma
terra que tudo dá” e aliado ao “princípio nacionalista” de exaltação da nação, a classe dominante
brasileira concede vida ao Verdeamarelismo, um construto ideológico que auxilia na
consolidação hegemônica dos proprietários de terra durante o Império e o início da República
Velha.
Um país arraigado ao sistema colonialista, que se articula diretamente ao capitalismo
mercantil, constitui‐se com algumas características econômicas bastante específicas, conforme
Caio Prado Jr., descreve ao analisar a formação do Brasil:
“Em suma essas são as características fundamentais da economia colonial
brasileira: de um lado, está a organização da produção e do trabalho, e a concentração
da riqueza que dela resulta; do outro, a sua orientação, voltada para o exterior e simples
fornecedora do comércio internacional”. (2011,P. 125).

Nessas condições, a ideologia verde‐amarela designa a dependência, que uma economia
alicerçada na monocultura, no trabalho escravo e que está voltada diretamente ao
abastecimento do mercado externo, exerce em relação a estes. Tal dependência, tanto
impossibilitava um possível desenvolvimento econômico e aliada a essa, a impossibilidade de
competição no mercado mundial, quanto promovia um consentimento por parte de toda a
sociedade.
Palavras como “progresso”, nessa época, despertavam pensamentos de melhoramento
das atividades agrárias e extrativas, conduzindo a ilusão de que todas as atividades econômicas

produziam lucro e bem‐estar geral do país. Não obstante a isso, um fator presente nas vertentes
ideológicas explica com clareza o fato de a classe dominante exaltar as belezas naturais
brasileiras, tendo em vista que são essas belezas que constituem o produto do país no período
colonial, bem como o tipo nacional de um país pacífico, onde reina a ordem.
Nesse sentido, o Verdeamarelismo constrói um mito que historicamente, mascara a
realidade resultante de sua fundação. A discriminação, o trabalho escravo, a desapropriação da
terra, a exploração por parte da ala burguesa, tudo isso, que simboliza o produto da formação
econômica, social e cultural brasileira, se mostra de maneira distorcida, sendo eliminados por
meio desse sentimento coletivo de valorização da própria nação.
Pode‐se dizer, portanto, que o mesmo é a ferramenta encontrada pela burguesia do Brasil
para reproduzir seus interesses enquanto classe detentora do poder, abrindo espaço para a
dominação e exploração do trabalhador, para a perpetuação desse nacionalismo, onde a
participação popular é praticamente inexistente.
NACIONALISMO: DA ERA VARGAS AO REGIME MILITAR
A essa altura, poder‐se‐ia questionar o porquê do Verdeamarelismo não ter desaparecido
quando o processo de industrialização se legitimou, trazendo consigo a derrocada da divisão
internacional do trabalho e uma diminuição nas importações. Acontece que a industrialização
nunca foi o “carro‐chefe” da economia brasileira, além do que ela se deu principalmente com o
deslocamento de setores da indústria internacional para o Brasil, devido à mão‐de‐obra barata
aqui encontrada. E por mais que o Império tenha dado lugar à República, a base agrária manteve‐
se ainda latente, ou seja, não houve ruptura significativa.
Outro ponto que pode ser usado para justificar essa questão reside no fato do movimento
“Verdeamarelo” ter surgido também como um movimento cultural e político por parte dos
modernistas, onde estes propunham uma proposta de nacionalismo primitivo, ufano e
identificado com o fascismo, que mais tarde, na década de 30 evoluiria para uma Ação
Integralista que tinha Plínio Salgado como expoente.
Na Era Vargas, com o fim da política do Café‐com‐leite, o Estado Novo surge como fruto
de uma articulação entre os militares e a burguesia industrial. Assim, o Verdeamarelismo foi
alimentado por meio da concepção da “questão nacional”, que alia a centralidade do poder do
Estado, que reflete a união na figura do governante, no caso Getúlio, que representa a nação e é
tido como o “pai dos pobres”, às características culturais particulares da sociedade. Getúlio
Vargas ao exigir que as Escolas de Samba enaltecessem em seus enredos os heróis brasileiros e
ao promover o culto aos símbolos nacionais exemplifica bem isso.
O velho e conhecido trecho “Brasil, meu Brasil, brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou
cantar‐te nos meus versos” da Música Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, e que se constitui como
um semióforo foi composto nessa época, enfatizando mais ainda o Verdeamarelismo, que sob
essa chamada “questão nacional” buscava neutralizar os efeitos que a classe trabalhadora
politizada começava a exercer. Chauí aponta ainda, em seu livro O Mito Fundador um fato
importante do período:

“Convém também não esquecermos que o pan‐americanismo, instituído pelo
Departamento de Estado norte‐americano durante os anos da Segunda Guerra Mundial
(1939‐45), promoveu a “amizade entre os povos americanos” e transformou Carmem
Miranda em embaixadora da boa‐vontade [...] Para acompanhá‐la, estúdios de Walt
Disney criaram o papagaio malandro, Zé Carioca.” (CHAUÍ, 2000, P. 24)

Com Juscelino Kubitschek (JK), o nacionalismo presenciou o processo desenvolvimentista,
onde o objetivo de consciência nacional baseava‐se na exaltação do Brasil como um país com
riquezas inesgotáveis, que possuía seus próprios recursos para desenvolver‐se, bem como a
busca de encontrar o progresso por meio do mercado interno. Contudo, na verdade, esse
Verdeamarelismo escondeu a emergência da burguesia industrial nacional, que reprimiu os
movimentos trabalhistas e lançou o Brasil no Mercado Capitalista Internacional.
Nesse mesmo governo, a aplicação do Verdeamarelismo se deu no reconhecimento do
potencial brasileiro para se desenvolver e ingressar na modernidade. Todavia, o mesmo teve o
seu caráter reconfigurado, assumindo uma postura mais critica para então criar uma verdadeira
“identidade nacional”.
Foi então, que nos anos 1960 a frente esquerdista, tentando desmonta‐lo, usou inúmeros
artifícios como o Cinema Novo, a poesia, a Música Popular Brasileira e uma ironia proveniente do
Tropicalismo (1970). Mesmo assim, esse movimento focado na luta de classes, obteve insucesso,
diante de um Brasil totalmente caracterizado pelo Futebol, Carnaval e pelo Café, que embora não
explicitamente, carregavam consigo o fetichismo, a alienação e a concomitância necessária entre
a exploração e a dominação.
Podemos perceber com base no que fora exposto, que a preocupação em vangloriar a
natureza já saíra de cena, sendo esta substituída pelo ideal de inserir o povo brasileiro no cenário
político. Ao lançarem‐se os olhos sobre a Ditadura Militar, enxergamos um “Brasil Grande”, que
alcançara um patamar de desenvolvimento jamais antes concebido, capaz de receber as
empresas multinacionais e a ser alvo de investimento do capital externo, o que alienava cada vez
mais a população na ideia de que os Militares eram “bonzinhos” e as classes com vertente de
esquerda rompiam com o nacionalismo, com os valores associados a família, a religião e a
propriedade privada. Tudo isso, estando alicerçado pela ideologia geopolítica do Brasil Potência
2000, que se exprimia com bases na imensidão do território de um ‘”país abençoado por Deus e
bonito por natureza”, além de uma união que lhe cabia ao se apresentar como pacífico.
A Ditadura promoveu uma integração nacional, pondo fim à fragmentação; à “segurança
nacional” ao realizar uma ação repressiva do Estado para com a tensão entre as classes e o
desenvolvimento nacional, nos moldes das ações do sistema capitalista. Aqui, a televisão e o
radio tiveram uma importância preponderante, pois, eles foram os responsáveis por disseminar
essas ideias. Atrelado ao Movimento Brasileiro de Alfabetização, esses mecanismos destruíram a
possibilidade de pensar do trabalhador, criando uma mão de obra para um mercado específico.
Eis que vem a Copa de 70, e assim como a de 58, o Verdeamarelismo despontou mais vivo
do que nunca. É obvio que com alguns aspectos diferenciados, tendo a reconfiguração do próprio
sistema que o deu início, mas em sua essência continuava a ser a manifestação do povo
brasileiro, que independente de qualquer quesito que os diferem entre si, conservam‐no, mesmo
quando as reais condições não negam tal nacionalismo.

O VERDEAMARELISMO VOLTOU?
“O Céu do meu Brasil tem mais estrelas. O sol do meu país, mais esplendor”. É com um trecho
dessa música que abrimos o questionamento do título. Será que o Verdeamarelismo voltou? Grande parte
das músicas que fazem referência a esse sentimento “Verdeamarelo”, embora tenham sido compostas em
períodos passados da historia brasileira, ainda representam muito bem o povo brasileiro quando este
quer demonstrar o amor pela sua nação.
Não somente isso como sabe em breve o Brasil sediará o maior evento do futebol mundial, e
daqui a dois anos uma Olimpíada. Eventos como este costumam mobilizar vários setores do mercado
interno e externo, além da população, que claro, participará ativamente desses eventos seja para torcer
pelos atletas de sua nação, seja para simplesmente como expectador alheio, ou se aproveitar do
momento para se inserir no mercado informal. Isso retrata bem o que já foi dito anteriormente, ao fazer
referência ao fetichismo com que o futebol se expressa, apresentando‐se como uma possibilidade de
ascensão e desenvolvimento.
A Copa e as Olimpíadas antes mesmo de estarem confirmadas já despertam alvoroço em toda a
população. Ao ser confirmado, o sentimento nacionalista emergiu com força total, alienando os sujeitos
que embora não percebendo sua inserção no que diz respeito às consequências de eventos de grande
porte como esse, deixaram de considerar os prós e contras do mesmo e não se posicionam criticamente
perante essas pautas.
Só que ambas já deixam rastros problemáticos. Os investimentos na Copa e nas Olimpíadas
colocaram de lado as preocupações com as outras áreas que certamente requerem uma atenção maior.
Até porque como querem que tais eventos obtenham sucesso se a educação, a saúde, a segurança e toda
infraestrutura do país caminham por vias erradas? Eventos como estes antes de conceder qualquer
benefício à classe trabalhadora, se é que promovem algum, reproduzem a lógica do capital, promovendo
os lucros dos detentores dos meios de produção. Enquanto no Brasil, nesse período, os que vivem na
miséria assim permanecerão e ainda serão submetidos a uma lógica de higienização das cidades e do
outro lado, de acordo com Fernando Oliveira (2013), a Rede Globo estará arrecadando por um comercial
televisivo de 30 segundos, 179 milhões de reais.
E é, também, pela existência do Verdeamarelismo que pontos como esses não recebem a
importância que de fato deveriam ter. O brasileiro esquece a própria vida para viver em função daquilo
que já virou um símbolo e que reconhece o seu país mundo afora: o futebol. Isso mostra, assim como
Marilena Chauí observa, que: “não é gratuito nem misterioso que as falas e as ações do Estado brasileiro
pouco a pouco se orientassem no sentido de dar consistência ao semióforo que lhe é próprio, a “nação
brasileira” (CHAUÍ, 2000, P. 45).
Apoiar a burguesia externa e interna, e promover o poder de compra com ações como estas
colocam o Brasil entre as Grandes Superpotências, e afloram no brasileiro o sentimento de pertença, onde
o amor a sua pátria é seu maior orgulho.
Com vistas a isso, pode‐se dizer que o Verdeamarelismo não voltou afinal ele nunca foi destruído,
ele está mais vivo do que nunca.

CONCLUSÃO
Este artigo teve como principal objetivo uma maior reflexão por parte dos futuros Assistentes
Sociais da real necessidade de um estudo mais aprofundado e específico sobre a ideologia
“Verdeamarelista” e seu impacto na relação dialética entre o indivíduo e o processo de exploração.
Observando as diversas estratégias utilizadas pelos capitalistas e dirigentes políticos do Brasil, podemos
concluir que a linha básica do Verdeamarelismo é uma das mais alienantes, ela vem embutida na
composição de textos patrióticos, ufanistas e de idealização do país, bem como em músicas e mídias.
A maioria da população não se da conta da intencionalidade do discurso Verdeamarelista em velar
os prejuízos concretos do desenho capitalista, que através de seu arcabouço ideológico transmite uma
imagem deturpada de um país que está mais preocupado com sua imagem do que com as demandas reais
de seus habitantes.
De fato, o Verdeamarelismo está arraigado em nós e nunca deixou de existir, ele continua
mascarando a realidade brasileira: atualmente podemos verificar com clareza a efetivação de tal projeto
ideológico através da copa que será sediada pelo “país do futebol” onde a população é privada de vários
de seus direitos básicos como alimentação, saúde, educação, segurança e transporte de qualidade e se
gastam milhões em construções de estádios de futebol.
Portanto, se faz necessária uma análise mais crítica dos processos desenvolvidos em nosso país,
principalmente às vésperas da realização de dois megaeventos esportivos.
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RESUMO
A criminalidade é um problema social que domina cada
vez mais o Brasil, com isso, este artigo tem como
objetivo buscar uma breve solução para diminuir a
migração interna que por consequência causa a
criminalidade. Comparando a vida de João Santo Cristo,
personagem da música Faroeste Caboclo, de Legião
Urbana, com a realidade dos jovens brasileiros que saem
das suas respectivas cidades em busca de uma vida

melhor nas grandes metrópoles, mas sofrem
preconceito por causa da sua cor e classe social. Desse
modo, concluímos que esses jovens se frustram com as
dificuldades apresentadas pela vida na cidade grande e
não encontram na vida digna uma saída para seus
problemas, o que os induzem a ingressarem no mundo
do
crime.

PALAVRAS‐CHAVE: migração, crime, racismo, jovens.

THE LIFE OF JOÃO DE SANTO CRISTO INCORPORATED IN THE REALITY OF YOUNG BRAZILIANS.
SOLUTION TO MIGRATION AND INVOLVEMENT IN CRIME.
ABSTRACT
Crime is a social problem that increasingly dominates
Brazil, whit this, this article aims to seek a quick solution
to decrease the internal migrations which consequently
cause crime. Comparing the life of John the Holy
Christ, character of music Faroeste Caboclo, of Legião
Urbana, with the reality of the young Brazilians who go
out of their respective cities in search of a better life in

KEY‐WORDS: migration, criminals, racism, young.

the big cities, but suffer prejudice because of its color
and social class. Thus, we conclude that these young
people to frustrate with the difficulties presented by
the life in the big city and do not find in the dignified
life a way out of their problems, which induce the join in
the
world
of
crime.

A VIDA DE JOÃO DE SANTO CRISTO INCORPORADA NA REALIDADE DOS JOVENS BRASILEIROS.
SOLUÇÃO PARA A MIGRAÇÃO E O ENVOLVIMENTO COM A CRIMINALIDADE.
INTRODUÇÃO
A migração é um processo que ocorre desde o principio da história da humanidade. No
Brasil, a migração cresce cada vez mais, uma vez que os jovens saem das suas pequenas cidades
em busca de uma vida melhor nas grandes metrópoles. Com o personagem da música Faroeste
Caboclo não foi diferente, João Santo Cristo saiu de sua cidade em busca de uma vida digna na
cidade grande.
Segundo Alfredo José Gonçalves (2001) de acordo com os censos do IBGE, na
década de 1960, 13 milhões de pessoas trocaram o campo pela cidade; nos dez
anos seguintes, esse número se elevou para 15,5 milhões. Tudo indica que desde
1970, quando a população rural passou a ser minoritária, até os dias de hoje,
mais de 40 milhões de brasileiros migraram do campo para a zona urbana.

Ao chegarem às grandes cidades os jovens se deparam com um novo mundo e procuram
levar uma vida digna, com trabalho honesto, porém, percebem que a vida na cidade grande não
é tão fácil assim, “e o Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se
alimentar.” (RUSSO, 1979), e acabam buscando um refúgio na criminalidade, chegando à conclusão
que com a vida do crime irão obter conquistas financeiras mais rápidas do que com o trabalho
legal.
João Santo Cristo era só mais um negro e pobre em busca de seus sonhos, abandonou sua
vida pacata, sendo analfabeto e sem perspectivas viu, como muitos jovens brasileiros, uma saída
para seus problemas no mundo do crime. Mas como os governantes do Brasil podem contribuir para
diminuir a criminalidade, oferecendo uma melhor qualidade de vida para toda sociedade?

MATÉRIAIS E MÉTODOS
Utilizamos a música, o livro e o filme “faroeste caboclo”, com o intuito de comparar a vida
de João Santo Cristo com a realidade dos jovens brasileiros. Encontramos na música uma
linguagem direta e crítica das condições sociais em que a população brasileira é submetida,
podemos ver na história de João Santo Cristo a realidade de milhões de brasileiros, o que nos traz
uma indignação e uma alerta para os acontecimentos do nosso país.
O filme retrata a história mais detalhada, porém não destaca os problemas sociais nela
existente, o que nos deixa com uma sensação de vazio, sensação essa preenchida pelo livro, pois
o mesmo nos conta com detalhes os problemas sociais que João enfrenta, como o preconceito
por causa da sua cor e classe social.

Complementamos nossos estudos com artigos científicos: “Jovens delinquentes
paulistanos” de Antônio Sergio Spagnol e “Fatores sociais de criminalidade” de Adriana Cristina
Oliver Garrido, onde encontramos relatos da sociedade brasileira semelhante ao que João Santo
Cristo viveu.
Através dessas pesquisas iremos buscar sugestões para tais problemas sociais. Iremos
comparar nossos materiais com estudos já feitos para encontrarmos métodos que possam ser
desenvolvidos pelos governantes com o intuito de oferecer uma vida digna para toda população
brasileira, habitantes das cidades pequenas e também das grandes metrópoles.
“AGORA SANTO CRISTO ERA BANDIDO, DESTEMIDO E TEMIDO.” PROBLEMAS SOCIAIS: TRISTE
REALIDADE DOS JOVENS BRASILEIROS.
Todos os dias milhares de pessoas saem de suas cidades para buscar perspectivas de vida
dignas nas grandes cidades. Os principais motivos que levam a essas migrações são as
desigualdades no crescimento econômico e maiores ofertas de emprego. No entanto as
esperanças tornam‐se frustradas quando esses cidadãos se deparam com péssimas condições de
trabalho, má remuneração e condições precárias de moradia.
Quando postos de frente a essa realidade, os jovens buscam um meio rápido para
mudarem de vida e iludem‐se com as facilidades do mundo do crime. “Historicamente, no Brasil, é
difícil falar de pobreza sem atentar para os grandes deslocamentos da população, como também é difícil
falar destes deslocamentos sem relacioná‐los à exclusão social” (GONÇALVES, 2001).

Atualmente vemos em nossa sociedade um crescimento da criminalidade nos jovens. Na
maioria das vezes, os adolescentes envolvidos são de classe social baixa e enfrentam problemas
familiares. Veem no mundo do crime uma saída da sua triste realidade e uma forma de chamar
atenção. Além de encontrarem uma maneira de crescimento financeiro fácil e rápido, porém
ilegal e perigoso.
Com o crescimento da criminalidade, consequentemente, a violência ganha espaço.
Segundo Antônio Sergio Spagnol “pesquisas mostram que para 49% dos jovens que habitam centros
urbanos o principal medo e o que faz com que se sintam mais ameaçados é a violência,
independentemente da região em que moram.” (SPAGNOL, 2005).

É inevitável percebermos que o envolvimento desses jovens com o crime e a violência
tem preocupado as autoridades. Segundo Tiago S. Telles (2006):
No cenário urbano, a violência tem se manifestado de diversas formas, mas o
envolvimento de adolescentes em atividades criminais, em especial nas
modalidades violentas, tem despertado o interesse das autoridades, cientistas
sociais e sociedade civil sobre o assunto.

De acordo com Garrido (2002) esses envolvimentos criminais têm varias raízes:
Pobreza; miséria; má vivência; fome e desnutrição; civilização cultura, educação,
escola e analfabetismo; casa; rua; desemprego e subemprego; profissão; guerra;
urbanização e densidade demográfica; industrialização; migração e imigração e
política são estimuladores que influenciam o poder de decisão do indivíduo que
tende para a delinquência.

No livro “Faroeste Caboclo” João de Santo Cristo, após ter sua família desestruturada com
a morte de sua mãe e alguns anos depois a morte do seu pai por um policial, desperta uma raiva
pelo sistema em que se integra. Negro, pobre, sem estudos e sem uma família, João encontra no
crime não apenas uma forma de sobrevivência, mas também um meio de se vingar pelos
preconceitos que sofre.
João de Santo Cristo depara‐se com a crueldade da sociedade quando pedia algo para
comer e recebia um ‘não’ e com o preconceito das pessoas ao olharem para ele, aprendeu a
roubar para sobreviver. “E já sofria com o preconceito das pessoas. Aprendeu a roubar devido a esta
discriminação”. (SIQUEIRA, 2013, pg. 10).
Ao sair de sua cidade natal e ir à procura de condições de vida favoráveis, defronta‐se
com a realidade das grandes metrópoles. O preconceito pela sua cor e classe social ganha uma
grande proporção após sua chegada em Brasília a raiva de João vai ganhando vigor.
No nosso cotidiano não é diferente. Muitos jovens ao deparar‐se com o racismo e com as
injustiças vão se tornando pessoas amargas e violentas. Acabam encontrando no crime uma
forma de ir contra o sistema.
O racismo está tão alarmante em nossa sociedade que, muitas vezes, ao vermos um
jovem negro e mal vestido, ficamos com medo de ser um assaltante mesmo não nos fazendo
nenhum mal. Isto tende a contribuir para uma revolta do jovem com a sociedade. “Acham que
porque a gente é preto e pobre devem ficar com medo da gente” (SIQUEIRA, 2013, Pg.12)

Quando ingressam na criminalidade, veem que é muito mais fácil conseguir progresso
financeiro cometendo atos fraudulentos. O retorno é bem mais rápido do que se estivesse
trabalhando. Iludidos com esses métodos, os adolescente deixam suas casas, deixam de estudar
e se dedicam ao mundo criminal sem pensar nas consequências. Segundo Gary Becker (1993), citado
por Tiago S. Telles (2006), entende que indivíduos racionais tornam‐se criminais quando as conquistas
obtidas através do crime, sejam financeiras ou de outro tipo, superam aquelas oriundas do trabalho em
atividades legais.

Consequências essas que chegam mais cedo ou mais tarde. Após tentativas frustradas de
viver uma vida digna, sofrendo e sendo vitima de preconceito, milhões de jovens migrantes

acabam entrando para o mundo do crime e tornam‐se criminosos, o final desses delinquentes
não é tão duvidoso, assim como João Santo Cristo, a morte acaba sendo o ponto final para uma
história que as autoridades poderiam mudar o rumo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
De modo geral, ao analisarmos as obras da banda Legião Urbana e compararmos com a
vida dos jovens do nosso país, vemos uma semelhança preocupante.
No livro, música e filme “Faroeste Caboclo” é retratada a vida de João de Santo Cristo. Um
jovem que devido aos preconceitos pela sua cor e classe social, além de sua revolta contra o
sistema e a sociedade, vê na criminalidade um caminho para resolver seus problemas.
Os artigos complementares “Jovens delinquentes paulistanos” de Antônio Sergio Spagnol
e “Fatores sociais de criminalidade” de Adriana Cristina Oliver Garrido retratam a realidade de
milhares de jovens brasileiros que quando se veem sem nenhuma expectativa de vida, se
entregam a criminalidade, observando que os lucros do crime são mais rápidos do que os do
trabalho.
Para conseguimos diminuir tais problemas, entendemos que as autoridades devem
garantir para toda sociedade uma vida digna, trazendo para as cidades de pequeno porte
educação e saúde de qualidade, ou seja, bons hospitais e instituições de ensino; melhor moradia;
segurança; maior número de empregos. Elaborando também projetos para diminuir o sofrimento
dos habitantes das cidades do interior quando os desastres naturais acontecerem, como a seca
no norte e nordeste, pois tais desastres naturais são um dos fatores para a migração.
Porém para diminuir a migração por consequência ocasiona à criminalidade em um
número considerável as melhorias não devem se concentrar apenas nas cidades pequenas. Os
governantes também devem desenvolver projetos nas grandes metrópoles, oferecendo para as
grandes cidades mais hospitais; escolas; institutos e universidades; maior número de empregos;
melhor segurança, aumentando a quantidade de policiais e criando leis mais severas.
Se as mudanças nas pequenas cidades saírem do papel os jovens não terão mais motivos
para deixarem suas cidades em busca uma vida melhor nas metrópoles, pois terão uma
qualidade de vida semelhante a que teriam nas capitais. Com as melhorias também dos centros
as pessoas que moram nessas grandes cidades também terão uma vida digna e não precisarão
buscar no crime o refúgio para seus problemas, assim toda a sociedade será beneficiada de
forma igualitária. Porém para essas mudanças acontecerem à sociedade tem o papel de escolher
bem os governantes que vão comandar nosso país.
CONCLUSÃO

A criminalidade e violência é um problema social gravíssimo, tendo como um fator
importante às migrações e o preconceito. Desse modo, vemos que a história de João Santo Cristo
retrata a vida de muitos jovens brasileiros que saem das suas respectivas cidades em busca das
suas realizações nas grandes metrópoles, porém se deparam com um mundo totalmente novo
que não é tão fácil como parece, a qualidade de vida que as pequenas cidades não oferecem
também não é proporcionada na capital, submetendo os jovens migrantes a entrarem no mundo
do crime, e assim como João terminarem com um final trágico.
Milhares de jovens brasileiros ao perceberem que suas vidas não terão êxito se excluem
da sociedade e ingressam no mundo de crimes e violências, tornando‐se vitimas de explorações e
homicídios. Percebemos, assim, que para diminuir consideravelmente o número de jovens que se
envolvem no mundo do crime seria elementar que as autoridades investissem em três pilares
fundamentais para a vida digna da sociedade:
•

Saúde; Educação; Segurança.

Outro ponto relevante são os projetos contra todos os tipos de preconceito que
desenvolvesse nas crianças, jovens, adultos e até mesmo idosos uma opinião crítica sobre os
preconceitos, pois os jovens que sofrem preconceito seja ele pela sua cor, classe social, entre
outros, tem como tendência se excluir socialmente e por consequência ficar mais vulnerável para
entrar no mundo do crime. Esses projetos ensinariam a sociedade o que realmente é ser um
cidadão, alguns desses planos seriam:
•

Palestras; Oficinas; Debates; Seminários.

Concluímos, assim, que a mudança do Brasil começa pela sociedade, pois é a sociedade
que escolhe as autoridades que vão comandar nosso país, mas essa mudança depende
principalmente das autoridades, se nada for feito, a criminalidade continuará a crescer, o que
ocasionará mais problemas sociais, mais mortes, mais traficantes, mais bandidos, que acabarão
mortos ou presos por causa do crime, assim como o final trágico de João de Santo Cristo, que ao
disputar seu amor com um criminoso, morre sem conseguir realizar seu sonho. “E João não
conseguiu o que queria quando veio pra Brasília, com o diabo ter, ele queria era falar pro presidente pra
ajudar toda essa gente que só faz... Sofrer...” (RUSSO, 1979).
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RESUMO
Este trabalho se baseia em pesquisa local feita durante o
ano de 2012, no município de Senhor do Bonfim‐BA,
mais especificamente no depósito de lixo sólido urbano,
popularmente conhecido como “lixão”, com vista a
analisar a relação já estabelecida entre os catadores de
materiais recicláveis e o depósito de lixo, bem como as
razões que motivam a presença de crianças e
adolescentes frente ao trabalho desenvolvimento no
local, caracterizando o trabalho infantil, A metodologia
utilizada foi do tipo qualitativa, uma vez que o trabalho
se deu no campo das ciências sociais, e para tal

selecionamos como instrumentos a pesquisa de campo
com enfoque no método de observação e investigação,
O objetivo maior desse trabalho é o de levar ao
conhecimento público o problema analisado e, por meio
de tal ação.

PALAVRAS‐CHAVE: Catadores de lixo, trabalho infantil, desigualdades sociais.

THE EXPLOITATION OF CHILD LABOR IN GARBAGE DUMPS
ABSTRACT
This work is based on local research done during the
year 2012, the city of the Senhor do Bonfim, Bahia,
specifically in urban solid waste disposal, popularly
known as "dump", to analyze the relationship already
established between the collectors recyclable materials
and garbage disposal as well as the reasons behind the
presence of children and adolescents in the
development work on the site, characterizing child

labor. The methodology used was qualitative, since the
work was made in the field of social sciences, and for
this we select the field research focused on the method
of observation and research as tools. The main objective
of this work is to bring to public attention the problem
analyzed and, through such action.

KEY‐WORDS: Collectors recyclable materials, child labor, social inequality.

A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NOS LIXÕES

INTRODUÇÃO
Os Lixões, também conhecidos como “rincões” representam um problema de ordem
pública e compõem uma realidade social em quase todas as cidades do Brasil. O problema se
agrava, ainda mais, quando envolve o trabalho de crianças e adolescentes menores de 18 anos
gerando uma tríplice exclusão: na infância, ao perder a portunidade de brincar, estudar e
aprender; na idade adulta, porque perdem oportunidades de inserção no mundo do trabalho por
ausência de qualificação profissional; e na terceira idade, em detrimento do que não obteve
enquanto jovem, faltar‐lhe‐á condições dignas de sobrevivência.
A realidade não foge à regra dos incontáveis depósitos de resíduos sólidos encontrados a
céu aberto Brasil a fora. Sensibilizados com as estatísticas e com os problemas do lixão de Senhor
do Bonfim é que se decidem fazer uma pesquisa de campo com embasamento bibliográfico para
verificarmos a presença de crianças e adolescente no trabalho do lixo, se há violação de direitos e
se as pessoas que trabalham estão assegurados pelo ECA e CLT.
Esta pesquisa está inserida no contexto do trabalho infantil encontrado no município de
Senhor do Bonfim, especificamente no Povoado de Limões, onde se situa o depósito de lixo sólido
urbano do município e teve por objetivo analisar as condições de higiene e a suposta presença de
crianças no local (a insalubridade do local o uso de equipamentos de proteção individual dos
catadores, a interação social no local), dando enfoque ao Estatuto da Criança e do Adolescente, as
condições sociais dos catadores e as possíveis intervenções do poder público. No decorrer deste
trabalho, far‐se‐á uma abordagem teórica acerca do assunto em questão, bem como a análise e
discussão dos resultados obtidos através da pesquisa com vista a apontar caminhos a serem
seguidos para a erradicação do problema ora exposto.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia deste trabalho foi aplicada através de pesquisa de campo e bibliográfica.
Para tanto, foram realizadas entrevistas, registros fotográficos e visitas ao local em que ocorreu a
pesquisa ‐ depósito de lixo sólido urbano da cidade de Senhor do Bonfim ‐ BA. Para responder à
entrevista, foram escolhidas somente as pessoas envolvidas diretamente com a problemática, ou
seja, componentes do grupo de catadores: o líder do grupo Catador de Materiais Recicláveis, dois
adolescentes do grupo, uma pessoa do grupo que pertence à faixa etária da terceira idade.
Mesmo diante dessa diversidade etária, todos os entrevistados são chefes de família e
autorizaram, por escrito, a reprodução de suas falas. Para Minayo (1996), a pesquisa qualitativa
em trabalhos da área das ciências sociais é a que melhor se adequa, uma vez que responde a
noções muito particulares.
O trabalho de campo foi iniciado em novembro de 2012, através da efetivação de visitas ao
local para fotografar e mapear a área. Realizamos um levantamento do número de pais e mães
chefes de família que compõem o grupo de catadores. Também fizemos o levantamento do

número de crianças e adolescentes que selecionam o lixo reciclável naquele local, atividade
considerada ilegal. Registramos, durante os meses de dezembro e janeiro, sessenta pessoas
trabalhando ativamente no garimpo do lixo. Destes, 50% eram mulheres com idades
diversificadas. Sempre que chegávamos ao depósito, as crianças eram escondidas ou mandadas
embora pelos pais que tinham receio de serem denunciados aos órgãos competentes. Contudo,
conseguimos constatar a presença de algumas crianças e vários adolescentes, conforme descrição
seguinte. Observamos, ainda, que esses números não foram os mesmos nos meses chuvosos: em
fevereiro e março houve drástica redução.
De acordo com o depoimento de trabalhadores ativos, a falta dos trabalhadores nos
períodos chuvosos ocorre por conta do peso do lixo molhado, que não compensa o valor no
momento da negociação com o comprador. Outro fator é o público flutuante, característica típica
do trabalho de garimpagem. Pudemos observar que algumas pessoas inicialmente entrevistadas,
já não estavam mais trabalhando no mês seguinte, pois teriam ido embora para outras cidades
em busca de novas oportunidades de ‘trabalho’. Outro agravante é o lamaçal dentro do garimpo,
tornando‐o fétido. Essa questão dificulta o trabalho daqueles que não fazem uso dos
equipamentos de proteção individual (EPI). A propósito, não presenciamos, em nenhum
momento, o uso destes equipamentos por parte do grupo entrevistado. Observamos, também,
que apenas metade dos entrevistados era de fato do município de Senhor do Bonfim. Os demais
eram de cidades vizinhas e até distantes.
A realização das visitas ao ‘lixão’ permitiu‐nos efetuar um levantamento do número de
filhos dos catadores e expectativas dos jovens e crianças que auxiliam seus pais na execução das
tarefas diárias ali desenvolvidas.
Após a efetivação da pesquisa aplicada ao grupo de catadores, efetuamos a tabulação dos dados
encontrados, conforme descrição abaixo, para, em seguida, efetuarmos a análise dos resultados
ora apresentados.
Total de crianças e adolescentes envolvidos na situação do lixão: 42
Em idade de creche: 19
Total de crianças e adolescentes pesquisadas: 27
Dos pesquisados: 21 estão acima de 05 anos.
Resultado do diagnóstico:
(levamos em conta apenas os que estão acima da idade de creche)
Quadro 1 – QUANTO A QUESTÃO DE GÊNERO. Senhor do Bonfim, agosto/2013.
FEMININO
09

MASCULINO
12

Quadro 2 ‐ QUANTO A IDADE. Senhor do Bonfim, agosto/2013.
De 06 a 09
09

DE 10 A 12 ANOS
08

De 13 a 17 ANOS
04

Quadro 3 ‐ QUANTO AOS DESEJOS E SONHOS DOS ADOLESCENTES (21 EMTREVISTADOS)
GOSTARIAM DE FAZER OU ESTUDAR
INFORMÁTICA
08

ESPORTE
06

MÚSICA
03

DANÇA
03

ARTESANATO
01

Quadro 4 ‐ QUANTO AO BAIRRO ONDE RESIDEM AS CRIANÇAS
BAIRROS DE ORIGEM DAS CRIANÇAS EM IDADE DE CRECHE
Posto
Fazenda Limões Barbosa Santos
Pebinhas
Transvale

Vila Bela

Alto da Maravilha

As crianças em idade de creche residem em diferentes bairros próximos ao Depósito do Lixo
e são conduzidas até o local pelos próprios pais.
Todas as crianças e adolescentes encontram‐se estudando em um turno. Também estão
matriculadas em programas oferecidos pelo governo Municipal e Federal a exemplo do Programa
de erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Contudo, observamos que, frequentemente, as
crianças faltam à escola e acompanham seus pais ao garimpo. As crianças em Idade de creche
estudam em horário integral na única instituição publica da cidade que oferece este tipo de
serviço: a Creche Paroquial.
QUADRO 5 ‐ QUANTO AOS PAIS ENTREVISTADOS (06)
CIDADE DE ORIGEM
03
Senhor do Bonfim
01
26
03
1º. grau complete
03
R$ 200,00

01
Itiúba

01
Campo Formoso
QUANTO A IDADE
02
02

+ 30 anos
+ 40 anos
QUANTO À ESCOLARIDADE
01
01
1º. grau incompleto
analfabeto
QUANTO À RENDA MENSAL
01
01
R$ 150,00
R$ 180,00

01
Salvador
01
+60
01
2º. grau completo
01
R$510,00
aposentado

RECURSOS GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIAIS QUE RECEBE
03
Não recebem

02
Bolsa família

01
Aposentado

‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Vale ressaltar que os números citados acima são flutuantes, uma vez que, no período de
chuvas (inverno), os catadores se afastam das atividades e vão embora para outras cidades à
procura de outros depósitos de lixo, ou mudam de atividade. Este movimento gera um ciclo

constante de idas e vindas conforme as estações. Por conta deste ciclo, as crianças são as maiores
prejudicadas, pois abandonam a escola para acompanhar seus pais.
Outro dado importante observado durante esta pesquisa foi o fato de que muitos catadores
são oriundos de outras cidades, e que, segundo depoimentos, só estão ali de passagem para
ganhar o sustento do dia. São os chamados “passantes”: Vejamos o depoimento de um deles:
“[...] num sou daqui, não, senhor. Tô de passagem e vim buscar aqui o dicumê do dia. A
Ação social me deu a passagem até Capim Grosso. Tô indo para Feira de Santana. O que catar aqui
vendo e compro comida até o horário do ônibus.”
O senhor que deu este depoimento estava sozinho, mas declarou possuir esposa e filhos em
Juazeiro e que estava à procura de emprego em outros garimpos. Alegou que o “trampo” em
juazeiro estava ruim para trabalho.
Outra pessoa (48 anos), falou de suas dificuldades frente ao fato de não saber ler e culpou
os governos pela sua infelicidade ao declarar que:
“Não samo gente. Só somo gente na ora de votar. Dispois disto, nóis somo isquicido. Num
tive istudo. U qui vou fazer neste mundo si tudo é preciso o “saber”? Só isto aqui nus aceita. Aqui
nóis cata o papelão e o cobre e vende o kilo a preço de quase nada para comprar o pão do dia.”
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maior parte das crianças que encontramos trabalhando no depósito de lixo mora na zona
rural denominada de Povoado dos Limões e não recebem nenhuma forma de pagamento para
realizarem tal trabalho, ou seja, não são remunerados, trabalham apenas para ajudar os pais e
estão na faixa etária entre oito e dezessete anos de idade.
Contudo, apesar da proibição constitucional do trabalho de crianças e adolescentes
menores de 16 anos, sabe‐se que em todo o mundo milhões de crianças e adolescentes
trabalham de forma irregular. Um bom exemplo dessa estatística é o depoimento de um
adolescente de 17 anos, por nós entrevistado, e que trabalhava no depósito anteriormente
mencionado:
“[...] Sou obrigado a trabalhar, pois tenho um filho para sustentar [...] preciso dar comida
pro meu filho, meus pais são pobres, quem vai me impedir de sustentar meu filho?”
Esta é a realidade brasileira. A legislação que prevê penalidades para a exploração do
trabalho de menores é muito pouco aplicada e, por esta razão, crianças e adolescentes são
encontrados trabalhando no depósito de lixo da cidade, para garimpar materiais recicláveis e
vendê‐los aos atravessadores. Esta forma de trabalho, geralmente, é conveniada com os pais
como forma de ajuda no sustento da família.
Segundo Demo (1996), o centro da pobreza não é apenas a insuficiência de renda, mas a
exclusão política, o que significa dizer que o problema da desigualdade e de precariedade da
cidadania histórica está no aprofundamento relativo crescente da discriminação social e de
gênero, e, consequentemente, permite que milhares de crianças e adolescentes se transformem
em grupos cada vez mais vulneráveis.
Demo (1996) assegura que a pobreza é um dos grandes viabilizadores da inserção desse
segmento nos espaços de riscos pessoais e sociais que tanto contribuem para a exploração –
inclusive da mão de obra, e possibilita a emergência de relações conflitantes tanto no âmbito

familiar, como no âmbito comunitário, violentando direitos já assegurados pela Constituição
Federal.
Somando‐se as premissas acima, não podemos excluir que a situação social da criança e do
adolescente é um fenômeno que tem suas raízes na estrutura social, nos aspectos culturais,
psicossociais e jurídicos.
A verdade é que a necessidade de lutar pela sobrevivência imputa‐lhes a fazer o que for
preciso para trazer dinheiro e sanar as dificuldades, submetendo‐se a qualquer tipo de trabalho,
inclusive àquele que oferece riscos à saúde, mas que, por falta de estudos, é o mote que lhe cabe
numa sociedade desigual como é a brasileira.
Ao lidar diretamente com essas crianças e adolescentes com direitos violados, pôde‐se
perceber o quanto a nossa sociedade está despreparada para proteger e acolher as suas
demandas. Demandas de poder falar, de denunciar, de não serem expostas a constrangimentos,
de serem compreendidas como pessoas em desenvolvimento biopsicossocial, de contarem com a
proteção e apoio da família e de terem todo o amparo legal necessário para a garantia de seus
direitos, segurança, dignidade e uma real possibilidade de convívio familiar saudável.
Trabalho infantil refere‐se a crianças que trabalham muitas horas por baixos salários, não
raro em condições insalubres. Este tipo de trabalho “é claramente destrutivo ou explorador”, diz o
relatório Situação Mundial da Infância. Quanto mais perigoso e duro for o trabalho, maior a
probabilidade de que este seja confiado às minorias étnicas, às classes mais baixas, aos menores
favorecidos e aos pobres.
A problemática do lixo em Senhor do Bonfim se originou quando da construção da BR 324
em que foram feitos os desaterros (buracos) que marcaram o início de sua construção, em 1960.
Para que as crateras fossem fechadas, o lixo local passou a ser transportado para aquele local.
Daí surgiram os primeiros catadores de materiais recicláveis, os quais persistem até os dias atuais
e em pleno funcionamento no citado depósito de lixo da cidade de Senhor do Bonfim, conforme
Figura 01.

Figura 1 ‐ Catadores de lixo em Senhor do Bonfim ‐ BA

Animais e pessoas compartilham o mesmo espaço e objetivo: cada um busca encontrar o
seu sustento.
Os catadores, após recolherem os materiais, separam‐nos em sacolas de acordo com a
matéria prima de cada um e os armazenam em galpões improvisados para posterior venda.
É interessante registrarmos que, durante o nosso processo investigatório, observamos que o
grupo de catadores de lixo objeto dessa pesquisa apresentava face cerrada (fechada), cabeça
cabisbaixa, corpo curvado, posição vertical mal plantada nos quadris e pouca desenvoltura ao
falar; respondem as perguntas com muita raiva, mostrando um aspecto de revolta contra tudo e
todos; apresentam autoestima muito baixa e nenhuma expectativa de vida.
É importante observar que os catadores estão sem luvas, o sol está bastante forte e há
fumaça, cinzas e fogo, oriundos da queima do lixo que é feita quase que diariamente ao redor da
área em que executam a árdua tarefa.
CONCLUSÕES
Ao final desta pesquisa, pudemos identificar que 100% das crianças que acompanham os
pais ao depósito do lixão se encontram matriculadas e estudando em creches e escolas (com
exceção das que compõem o grupo flutuante), fato que comprova a presença do poder
público local, no que tange às questões da seguridade da educação. Todas as crianças e
adolescentes tem acesso a outros programas do governo a exemplo do PETI (exceto o público
flutuante). O gráfico mostra o decrescimento da ocorrência de crianças em idade de creche
trabalhando nos garimpos de lixões em Senhor do Bonfim‐BA.

Esse resultado permite‐nos, ainda, concluir que não existe um número fixo de catadores no
“lixão”, pois ele varia de acordo com as estações do ano; dividindo‐se entre o período de chuvas,
onde o contingente diminui drasticamente em função da queda do preço do material, e o verão,
período em que a oferta cresce e a demanda aumenta.
Também pudemos constatar que a maioria dos pais possui o benefício Bolsa família. É
notório que, em função da rotatividade dos catadores e pelo fato de que muitos são “passantes”
ou não tem residência fixa, fica difícil garantir o acesso destas pessoas a programas oferecidos
pelo governo, uma vez que é necessário cumprir alguns critérios pré‐definidos, a exemplo do
Programa Bolsa Família que exige frequência mínima de 85% das crianças nas escolas e renda per
capita abaixo de R$ 210,00.
Quanto à frequência das crianças no local do “lixão”, entendemos, de acordo com as
entrevistas feitas com os pais, que este fato se deve à falta de esclarecimento dos responsáveis
quanto às questões de expectativas futuristas e elevado grau de baixa autoestima dos familiares.
De acordo com nossas observações, o local de trabalho é bastante insalubre e não oferece
nenhuma condição de interação social. Não observamos o uso de EPI’s por parte dos catadores.
Pais, criança e adolescentes trabalham diurnamente sem nenhuma segurança ou proteção,
chegando a trabalhar no período noturno utilizando lanternas para melhor visualização.
Frente ao exposto, compreendemos quão necessário se faz o combate às formas de
exploração do trabalho infantil através da intervenção direta dos organismos reponsáveis e da
rede de apoio à atenção às crianças. Cabe, ainda, a conscientização dos pais e responsáveis
quanto à importância dos estudos para os filhos e para eles próprios.
Trabalhar a autoestima e a autoimagem das mulheres, meninas e crianças no tocante ao
“ser” como pessoa capaz de crescer, mudar e aprender. É preciso uma mobilização conjunta da
sociedade, para combater toda e qualquer forma de violência, pois o trabalho infantil, seja
insalubre ou não é uma das piores violências praticadas contra o ser humano em pleno
desenvolvimento emocional, moral e físico.
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RESUMO
Este presente artigo tem como tema A Seca no Ceará:
dimensões históricas, políticas e sociais, cujo objetivo
é compreender os impactos sociais causados pela
seca, como também explanar que as irregularidades
de chuvas no Nordeste são causadas por essa região
está localizada no clima semiárido, no entanto esse
não é o único fator que contribui para o agravamento
dos problemas sociais da região, a pobreza existente
é causada por esse fator natural e pela indiferença
política dos governantes que se aproveita dessa
situação para beneficiar a elite local. Assim esse

estudo é de suma importância para compreender os
fatores que determina que esse fenômeno se
perpetue durante a história do país chegando até a
atualidade
sem
resolução
acarretando
no
agravamento da questão social. Sendo que existem
diversos países também que sofrem com problemas
geoclimático, mas não permitem que condição
climática reflita na sociedade causando tantas
desigualdades sociais como se pode perceber no
Nordeste brasileiro.

PALAVRAS‐CHAVE: seca, fenômeno climático, impactos sociais.

THE SOCIAL IMPLICATIONS ARISING OUT OF THE PHENOMENON OF DROUGHT IN THE STATE OF
CEARÁ
ABSTRACT
This present article is subject Drought in Ceará :
historical dimensions , political and social , whose
goal is to understand the social impacts caused by
drought , but also explain the irregularities of rainfall
in the Northeast are caused by this region is located
in the semiarid climate However this is not the only
factor that contributes to the worsening of social
problems in the region , the existing poverty is caused
by this natural factor and the political indifference of
the rulers who takes advantage of this situation to
KEY‐WORDS: drought, climate phenomenon, social impacts.

benefit the local elite . Thus this study is of
paramount importance to understand the factors that
determine this phenomenon perpetuated during the
history of the country coming to the present
resolution without causing aggravation of the social
question . Since there are many countries that also
suffer from geoclimático problems , but do not allow
climatic condition reflects society causing many social
inequalities as can be seen in the Brazilian Northeast .

AS IMPLICAÇÕES SOCIAIS DECORRENTES DO FENÔMENO DA SECA NO ESTADO DO CEARÁ
INTRODUÇÃO
Noticias sobre a seca é cotidianamente exibidas na mídia, fenômeno este intrínseco a
realidade nordestina e principalmente ao sertão Cearense, na maioria das vezes é associada
somente a escassez de chuvas ou suas consequências restritas somente para as famílias que
habitam a zona rural ou daquelas que sobrevivem da agricultura familiar.
No ano de 2013, a seca no Ceará completou dois anos e encerrou o ano atingindo 96%
dos municípios do estado1. Assim, compreende‐se que este não é um fenômeno isolado, pontual
e esporádico, o que requer partir do pressuposto que este fenômeno é característico da
realidade cearense, apontando nesse sentido a importância de realização de estudos
relacionados a essa temática que possam subsidiar um maior conhecimento da realidade para
além dos estigmas, “aparências” que rodeiam a discussão sobre a seca.
Apresentamos como desafio, romper às análises que consideram a seca somente como
um “fenômeno climático” que não consideram suas dimensões históricas, econômicas, culturais
e sociais.
Destacamos também que o Estado tem como responsabilidade a formulação de políticas
públicas que atendam a população no semiárido, não apenas nos períodos críticos e de
emergência, mas que estas sejam efetivadas de forma permanente atendendo as reais
necessidades dessa população.
METODOLOGIA
O presente projeto trata‐se de um estudo bibliográfico que se caracteriza como
uma pesquisa qualitativa, procurando‐se compreender o fenômeno da seca no Ceará e suas
implicações na vida dos sujeitos, assim os procedimentos teóricos e metodológicos utilizados na
nossa análise foram à pesquisa bibliográfica através de seleção e análise de textos de diferentes
autores e consulta de documentos disponíveis em sites governamentais que tratam sobre a
temática.
A presente pesquisa será produzida pelo método critico dialético, pois na nossa
concepção é o método possível de se constituir um conhecimento que nos permita fazer uma
analise da totalidade social.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com o intuito de compreender o fenômeno da seca no Estado do Ceará na atualidade, e
de analisar como vem se configurando para além de um fenômeno climático, mas com
implicações sociais na vida da população cearense e consequentemente reflete na vida de todos
brasileiros, é necessário contextualizar esse fenômeno historicamente relatando suas implicações
no Estado.
1

Disponível em: <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2013/11/seca‐no‐ceara‐completa‐dois‐anos‐e‐atinge‐96‐dos‐municipios‐do‐estado.html>
Acesso em: 12/02/2014 às 16h44min.

Os primeiros relatos de seca no Ceará, segundo “alguns historiadores e pesquisadores,
datam de final do século XVI e início do século XVII” (BARRETO, 2009, p.1), ou seja, só se tem
dados desse fenômeno depois da colonização do Brasil pelos portugueses, e desde primeiro
momento as secas causaram prejuízos financeiros, fome, miséria e a migração dos moradores
das zonas interioranas com destino aos povoados mais desenvolvidos em busca de comida.
Depois de registrada a primeira seca nessa região, os relatos das seguintes vieram em
seguida, a cada século se tinha uma grande seca, algumas tinham um espaçamento de tempo
mais longo, outros mais curtos, mas os registros seguem até os dias atuais causando os mesmos
prejuízos e desastres sociais que a primeira, visto que, com o aumento da população e com o
passar do tempo, as consequências sociais vêm sendo maiores a cada ano.
Devido a essa frequência na falta de chuvas, a região atingida por esse fenômeno foi
denominado de “Polígono das Secas, que engloba parte dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e também o Norte de Minas Gerais”
(ibidem), pois esses eram os Estados que sofriam e sofrem as sequelas nos períodos de estiagem.
E a cada seca os problemas são postos e as repostas dos governos apenas paliativas, e
quando não, a atenção dada era/é apenas para atender os grandes proprietários dessas regiões.
No caso, segundo Barreto (2009), ocorreram diversos períodos de estiagem em 1700, onde
morreram incontáveis números de crianças, mulheres e homens, chegando a ser solicitado ao rei,
mais escravos, pois os que habitavam a região haviam morrido de fome. E assim volta‐se para o
ponto onde as ações do governo para amenizar os problemas da seca são voltadas para os
latifundiários e os “sertanejos2” ficam à mercê de ajudas governamentais paliativas e esmolas
dos donos das fazendas.
Dessa forma esse fenômeno que causa grandes impactos principalmente sociais, mas
também econômicos e culturais nos moradores das zonas rurais, é natural e climático, mas
atende a interesses políticos, pois como já se pode perceber a seca não é uma problema da
atualidade, mas ao contrário já tem mais de 500 anos assolando os nordestinos e mesmo assim
segue sem resolução.
Décadas mais tarde, se abateria sobre a região o período que foi conhecido como
a "Grande Seca". Teve início em 1877 e durou pouco mais de dois anos. Os efeitos
foram catastróficos. Há quem estime que doenças, fome e sede dizimaram mais
da metade da população do Ceará, que tinha 800 mil habitantes. Mesmo
considerando‐se exageros na estimativa, o cenário causou choque em estudiosos
dessa época (ibidem).

Percebe‐se que essa seca teve dimensões catastróficas o que levou as autoridades do
Império ‐ pois nesse período histórico essa era forma de governo – a se preocupar com a
situação, até o próprio Imperador D. Pedro II acunhou a célebre frase: “Não restará uma única
joia na Coroa, mas nenhum nordestino morrerá de fome” (ibidem, 2009, p.2). No entanto pelo
2

Originário do sertão; que vive no sertão. Em < http://www.dicionariodoaurelio.com/Sertanejo.html> .

que se pode constatar hoje ou o Imperador não vendeu as joias da Coroa, ou se vendeu os
recursos não foram usadas de forma a sanar esse problema que segue presente e causando
danos sociais.
Sabe‐se que no império foram formadas comissões com o intuito de diminuir as
consequências das futuras secas, mas sabe‐se também que quase nada foi feito nesse sentido, a
escassez de chuvas seguiu ocorrendo nas décadas seguintes e os residentes do Polígono da Seca
continuaram arcando muitas vezes com a própria vida com as implicações desse fenômeno.
Nesse período, barragens, açudes, estações pluviométricas foram construídas, projetos de
transposição foram feitos, mas ainda assim as respostas não eram satisfatórias quando os
períodos de estiagem chegavam.
Devido à falta de resolução do problema nos períodos de falta de chuva ocorria uma
migração para as grandes cidades, sendo que essas não estavam estruturalmente planejadas
para receber esse contingente de pessoas, e com isso o problema só se agravava, nas cidades
aumentava a mendicância, as doenças se proliferavam, e para tentar resolver esse problema na
seca de 1909 foi criado o Instituto de Obras Contra as Secas – IOCS, que segundo o site do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas ‐ DNOCS3, órgão que o substituiu, aquele foi o
primeiro órgão a estudar a problemática do semiárido, sendo até 1959 a única agência
governamental federal executora de obras na região.
Durante o século XX ocorreram vários períodos de secas e estiagens, mesmo o governo
tomando algumas medidas, a falta de chuvas nessa região sempre causava grandes danos à
população, por isso a necessidade de compreender esse fenômeno para além de um fenômeno
climático, mas com implicações sociais, pois o que se pode perceber é que durante mais de 400
anos, quando se passa por escassez de chuva, os moradores do sertão são obrigados a abandonar
suas residências, suas plantações e criações, pois as medidas tomadas pelo governo até hoje não
conseguiram dar uma resposta concreta para esse problema, um exemplo a ser citado é a última
seca vivenciada no Ceará, que ocorreu nos anos 2012/2013, que foi considerada pela
Organização das Nações Unidas – ONU4 a pior seca dos últimos 50 anos.
Como explicar que um fenômeno climático cause tantos danos durante todos esses anos sem
que se promovam políticas eficazes? Pois como traz Porto e Soares (2008, p. 136 ‐ 137)
Condições geoclimáticas desfavoráveis afetam várias regiões em todo o mundo e
não somente o Nordeste brasileiro. Como fenômeno natural, a seca poderia ser
considerada o menor deles. Imaginem os vulcões, ciclones, tufões e tempestades,
etc. São eventos geológicos e climáticos que ocorrem em boa parte da Europa e,
inclusive, na maior potência econômica mundial (EUA). Sem contar que os
habitantes da Rússia e do Canadá, por exemplo, convivem 40º C negativos em
certas épocas do ano e nem por isso perdem seus rebanhos, sua agricultura, nem
morrem de frio. Os israelenses chegaram mesmo a desenvolver uma tecnologia
capaz de tornar o Deserto do Negev próprio para a agricultura. A seca é e sempre
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Disponível em < http://www.dnocs.gov.br/php/comunicacao/registros.php?f_registro=2&>.
Disponível em <http://www.onu.org.br/pior-seca-dos-ultimos-50-anos-no-nordeste-brasileiro-confirma-estatisticas-da-onu-sobre-escassez/>.

será um fenômeno físico, não exclusivo do Nordeste brasileiro, e não pode ser
responsável pelas calamidades sociais.

Assim fica cada vez mais claro que há falta de estratégias ou mesmo falta de interesse por
parte dos políticos para dar uma resposta satisfatória a essa situação, visto que já se passaram
séculos desde o registro do primeiro acontecimento, e como também trazem os autores citados
acima diversos países sofrem intempéries climáticas, mas estas não causam prejuízos nos
diversos setores da vida social na mesma proporção que ocorrem aqui no Nordeste brasileiro, e
nesse caso particular no Ceará.
Como se percebe diante das análises feitas, a seca tem sido uma problemática constante na
história do Brasil, se configurando de forma especial no Nordeste.
A história brasileira tem sido marcada pelas constantes secas, em especial,
naqueles estados que compõem o chamado "polígono das secas", uma extensa
região de quase 1.000.000 km2, englobando oito dos nove estados da região
nordeste do Brasil, além do norte de Minas Gerais, na região sudeste, que
conhece apenas três a quatro meses de chuva por ano, em períodos de
normalidade climática (FERREIRA e DANTAS, 2001)5.

No entanto, esse fenômeno ainda continua sem respostas efetivas do Governo Brasileiro.
Assim sendo, a seca é um fenômeno que acarreta grandes impactos na vida da população, como
a pobreza, esvaziamento do campo para a cidade, inchaço populacional das cidades, habitações
precarizadas, desagregação familiar e social, desestruturação da agricultura familiar, miséria,
desemprego, entre outras expressões. No entanto, para se compreender esse fato, é necessário
fazermos uma análise crítica dos fatores sociais, políticos e econômicos que historicamente
permeiam a realidade social brasileira.
Essa problemática se complexifica ainda mais com o descaso do Governo em frente a
esse fenômeno, pois a ineficiência de políticas específicas para o combate à seca produz ainda
mais a pauperização e exclusão social dos sujeitos. Com isso se percebe que a seca não é o
problema principal a ser enfrentado no Ceará, mas sim a forma de sociabilidade criada pelos
homens que são pautadas em relações políticas, culturais, sociais, e principalmente econômicas
dependentes e subordinadas ao Capital. Confirmando assim o que diz Ferreira e Dantas (2001) “a
seca pode não ser o principal problema do Nordeste, mas é, com certeza, o momento de
desvelamento e exacerbação de uma estrutura social, política e econômica que está na raiz dos
seus problemas”.
Nesse sentido, apresentamos a discussão sobre seca segundo Neves (2004, p. 80), onde
este faz uma análise histórico‐crítica sobre a seca e sua relação com as estruturas de poder local
no Ceará e a economia, apresenta também as consequências sociais da seca e as estratégias de
“enfrentamento” tomadas pelo Estado. O mesmo autor destaca a seca de 1877 como um marco
para a compreensão do fenômeno seca e afirma que “neste momento, a irregularidade de
chuvas deixa de ser ‘apenas’ uma questão climática para se tornar uma questão social, que a
todos afeta e que o Estado brasileiro não poderá mais ignorar”.
5

Disponível em: <www.ub.edu/geocrit/sn-94-96.htm>.

A partir desse momento, mudaram as relações sociais na sociedade cearense, mas
continuam as práticas políticas de base coronelista e clientelista, característica que marca o
nordeste brasileiro. Segundo Cavaignac & Silva (2011, p. 05‐06)
O Nordeste brasileiro tem sua historicidade socioeconômica e política permeada
por essa formação de laços pessoais entre pessoas pertencentes a camadas
sociais bastante desiguais, caracterizadas por relações de dependência mútua,
baseadas na troca e na submissão, que negam qualquer forma de cidadania,
tornando imperioso o favor para o alcance de qualquer formato de direito.

No caso do Ceará, segundo Neves (2004) nos períodos de estiagem a migração foi um
aspecto marcante, pois muitos sertanejos saíram do interior para a capital cearense – Fortaleza –
em busca de formas de sobrevivência. Como consequência há uma superlotação da capital
cearense ocasionando um caos na cidade, através da ocupação das ruas e dos serviços públicos
em geral tornando visível a miséria sobre a população do interior, com isso, esta população
passou a ser considerada “invasora”, exigindo do Estado intervenções, pois eram comuns as
invasões às cidades, saques e manifestações por parte dos “flagelados”.
Com essas situações, o Estado passou a usar a mão‐de‐obra da população oriunda do
interior em grandes obras públicas, como construção de estradas de ferro, calçadas e prédios
públicos, porém é importante ressaltar as condições desse tipo de trabalho, na sua maioria se
deu por base da exploração, em troca de baixíssimos salários (isso quando existia o pagamento),
o que acarretou constantes conflitos através de protestos, além disso, tornou‐se comum a
criminalidade, a mendicância e a prostituição. Com isso, “a todo o momento as autoridades eram
cobradas a findar com esta situação, considerada imoral e repugnante. A pobreza era tratada
como caso de polícia, e não como caso de política; a miséria era associada à vagabundagem, e
não às desigualdades sociais”. (CAVAIGNAC & SILVA, 2011, p. 07).
Os jornais da segunda metade do século XIX tratavam as consequências sociais da seca
numa perspectiva moralista como mostra Neves (2004, p. 82‐83)
Os jornais denunciavam o ócio e a preguiça dos retirantes que vagavam sem destino
certo pelas ruas da capital, mendigando ou furtando alimentos. O aumento da
criminalidade e da prostituição também era tema frequente nessas matérias
sensacionalistas, que cobravam das autoridades provinciais um maior rigor na punição
aos recalcitrantes. A preocupação com a moral era o fator central nessas reportagens,
que enfatizavam como os vícios do corpo (as doenças) e, principalmente, do espírito (os
crimes, a prostituição, a mendicância, a vagabundagem...) corroíam o tecido social e
ameaçavam as conquistas da modernidade tão duramente conseguidas durante os anos
anteriores.

Além disso, eram comuns as denúncias de corrupção contra autoridades políticas, através
de desvios de verbas de atendimento aos necessitados, acentuando ainda mais as desigualdades,
por meio de privilégios de poucos e escassez de recursos de uma grande maioria, formando uma

grande “indústria da seca”6, percebe‐se assim que a seca altera as relações sociais e políticas no
Ceará como destaca Cavaignac & Silva (2011).
As autoras anteriormente citadas destacam também as mudanças ocorridas nas
manifestações culturais e artísticas, pois muitos artistas passaram a denunciar em suas obras o
descaso do poder público para com os sertanejos. Uma música que pode ilustrar bem essa
situação é Vozes do Sertão de Luiz Gonzaga e Zé Dantas
Seu doutô os nordestino têm muita gratidão/ Pelo auxílio dos sulista nessa seca
do sertão/ Mas doutô uma esmola a um homem qui é são/ Ou lhe mata de
vergonha ou vicia o cidadão/É por isso que pidimo proteção a vosmicê/ Home pur
nóis escuído para as rédias do pudê/ Pois doutô dos vinte estado temos oito sem
chovê/ Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê/ Dê serviço a nosso
povo, encha os rio de barrage/ Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage/
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage/ Lhe pagamo inté os juru sem
gastar nossa corage/ Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão/ Quando um
dia a chuva vim, que riqueza pra nação!/ Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá
tudo nesse chão/ Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos7.

Como se percebe ocorre um aprofundamento das desigualdades sociais pela seca, e as
ações tomadas pelos governantes são muito mais de caráter emergencial do que de caráter
preventivo, o que contribuiu em práticas paliativas e focalizadas que não alteravam
substancialmente as condições de miséria por qual passava a população sertaneja.
CONCLUSÃO
Como podemos perceber como foi exposto anteriormente, a seca historicamente faz parte da
realidade nordestina e particularmente do Ceará, assim partir dessa compreensão é de
fundamental importância para evitar análises descontextualizadas e a‐históricas. Além disso, a
seca não deve ser compreendida apenas como um “fenômeno climático”, relacionado à escassez
de chuvas, mas, sobretudo como um “fenômeno social” com dimensões políticas e econômicas.
Como vimos, a seca interfere diretamente nas condições de vida da população sertaneja,
aprofundando ainda mais as desigualdades sociais bem como nas relações políticas, com fortes
marcas do paternalismo e do clientelismo, fazendo que grande parte da população fique
submetida aos interesses dos governantes e dos grandes latifundiários.
Por outro lado, com o aprofundamento das desigualdades sociais dos sertanejos, esses
passam a exigir a interferência do Estado, porém percebemos que as ações realizadas pelo poder
público são na sua maioria iniciativas pontuais, focalizadas e minimalistas, pois tratam a seca
como um fenômeno esporádico e apenas de falta de chuvas, inexistindo assim a formulação de
políticas públicas de caráter amplo e intersetorial. Portanto, as consequências decorrentes do
fenômeno seca devem ser compreendidas também como expressões da “questão social”, por
suas dimensões políticas, econômicas e sociais.

6

“Indústria da seca” é um termo utilizado para designar a estratégia de alguns políticos que aproveitam a tragédia da seca na região nordeste do
Brasil para ganho próprio. O termo começou a ser usado na década de 60 por Antônio Callado que já denunciava no Correio da Manhã os
problemas da região do semi‐árido brasileiro. Disponível em < http://www.infoescola.com/geografia/industria‐da‐seca/>.
7
Disponível em <http://letras.mus.br/luiz‐gonzaga/47103/>.
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RESUMO
A presente pesquisa objetivou levar a áreas ribeirinhas
remotas da região do município de Laranjal do Jari-AP,
uma tecnologia simples aproveitando materiais de baixo
custo e que realizasse a filtração associada ao
tratamento da água por hipoclorito a 5%, de forma a
minimizar a ocorrência de doenças veiculadas pela água
nos moradores adultos e principalmente em crianças
tendo em vista a fase de crescimento que estas
encontram-se. Utilizou-se para isto baldes reutilizados
de manteiga previamente lavados e sanitizados,
acoplou-se dois baldes de tal forma de armazenar a
água filtrada no balde superior, neste momento
despeja-se dez gotas de hipoclorito a 5% para eliminar

micro organismos causadores de males e doenças que
podem ser veiculados pela água. Na parte inferior
instala-se uma torneira simples para que seja coletado a
água para consumo, o filtro ecológico têm capacidade
para dez litros e é uma alternativa para que o ribeirinho
possa consumir água de qualidade superior a água que
antes consumia diretamente do rio somente com o
processo de fervura.

PALAVRAS-CHAVE: Água, doenças, filtração, Filtro ecológico, Microorganismos.

ECO FILTER: SIMPLE ACTIONS TO MINIMIZE THE OCCURRENCE OF waterborne diseases IN
REGIONS OF JARI RIPARIAN ORANGE-AP
This research aimed to take the remote riverine moment poured ten drops of 5% hypochlorite to
areas of the municipality of the Orangery Jari – AP , eliminate micro organisms causing ailments and
simple technology and benefit from low cost diseases that can be transmitted by the water. At
materials and to carry out the filtration associated the bottom settles a simple tap to be collected for
with the treatment of water by hypochlorite 5% drinking water , the ecological filter have seating
region , in order to minimize the occurrence of for ten liters and is an alternative to the riverside to
waterborne diseases in adults living mostly in consume higher quality water before consuming
children and in view of the growth phase that they water directly from the river only with the boiling
are . Was used for this buckets reused previously process.
washed and sanitized butter, two buckets mated to
store such filtered water on the top bucket at the
KEY-WORDS: Water, diseases, filtration, ecological filters, microorganisms.
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FILTRO ECOLÓGICO: AÇÕES SIMPLES PARA MINIMIZAR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS
VEICULADAS PELA ÁGUA EM REGIÕES RIBEIRINHAS

1- INTRODUÇÃO
A dificuldade crescente de oferecimento de água de boa qualidade em quantidades
suficientes à população é uma preocupação do mundo moderno, em regiões ribeirinhas
afastadas e em regiões remotas distantes dos grandes centros dificulta ainda mais o acesso a
água de qualidade. No Brasil, muitas vezes não há condições financeiras ou informação suficiente
para que haja um tratamento adequado. Como consequência, acontece um grande desperdício
de quantidades de água que poderiam ser reutilizadas. A preocupação das autoridades tem sido
abastecer as localidades de maneira isonômica para todas as camadas da sociedade, porém o
investimento em estações de tratamento é sempre considerado elevado para comunidades com
população de até 1.000 habitantes (Veras e Di‐Bernardo, 2008).
De modo geral, pouca atenção se dá ao tratamento de águas para áreas ribeirinhas na
região Amzônica onde parte da população ocupa os espaços por herança cultural. Poucos
projetos de tratamento de água propõem desenvolver tecnologias voltadas à população estas
áreas. Devido aos problemas apresentados nos mananciais, atualmente vem aumentando o
interesse por tecnologias não convencionais, como a filtração através de filtros convencionais. A
filtração lenta apresenta a capacidade de remoção de microrganismos, toxinas produzidas por
cianobactérias, agroquímicos e matéria orgânica natural, além de apresentar um baixo custo de
construção e manutenção e simplicidade de operação.
Os serviços de saneamento prestados para as populações apresentam elevado déficit de
cobertura. Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD, 2009),
apenas 32, 8% dos domicílios nas áreas rurais estão ligados a redes de abastecimento de água
com ou sem canalização interna. O restante da população (67,2%) capta água de chafarizes e
poços protegidos ou não, diretamente de cursos de água sem nenhum tratamento ou de outras
fontes alternativas geralmente insalubres.
Isso pode contribuir direta e indiretamente para o surgimento de doenças de veiculação
hídrica, parasitoses intestinais e diarreias. As ações de saneamento em áreas ribeirinhas visam
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reverter este quadro, promovendo também a inclusão social dos grupos sociais minoritários,
mediante a implantação integrada de políticas públicas (FUNASA, 2013).

2- MATERIAIS E MÉTODOS
Foi levantado cerca de 100 indivíduos que residem na área ribeirinha de Laranjal do Jari,
baseado em dados sócio econômicos pelo Instituto Federal do Amapá e a Fundação Jari na forma
de parceria, após isso organizou-se uma oficina de construção dos filtros na comunidade do
“Iratapuru” onde estas pessoas residem tendo em vista a dificuldade em virem até a cidade.
Utilizou-se cerca de trezentos baldes de manteiga previamente lavados, cem torneiras para fixar
no balde e cem filtros para fixar no interior do balde para que a filtração seja realizada, além de
cem frascos de hipoclorito de sódio para o tratamento químico da água após ser filtrada, como
mostra a figura 1.

Fig.1-Baldes, filtros e torneiras separados para utilizar na oficina.
Formou-se 20 grupos compostos por cinco pessoas cada para facilitar a instrução da
construção do filtro e facilitasse a aprendizagem dos participantes, os grupos foram monitorados
por instrutores, como mostra a figura 2, para que estes observassem e posteriormente
construísse o próprio filtro, de forma que o integrante da comunidade valorizasse a tecnologia
que ele mesmo construiu, visto a sua importância quanto a proporcionar saúde e qualidade da
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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água de consumo diário na comunidade.

Figura 2- Instrutora Aila Fernandes monitorando e ensinando os ribeirinhos
O filtro ao ser montado deve se fazer dois furos com o mesmo diâmetro dos fixadores da
vela de forma a ficarem fixos e não causar vazamento da água não filtrada para o balde inferior
onde irá ficar a água filtrada posteriormente adicionada com hipoclorito a 5% para que a água
filtrada possa ser consumida com segurança, como mostra a figura 3.

Figura 3- Filtro Montado e pronto para ser utilizado.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verificamos que o filtro ecológico a longo prazo proporciona qualidade de vida em
relação a questão de proteção da saúde por doenças veiculadas pela água de acordo com
(FUNASA,2013), risco esse permanente por essas comunidades e pelo afastamento destas
com os centros urbanos onde geralmente instalam-se as estações de tratamento de água
para abastecimento público de água. No entanto há de se considerar que todas as ações
para que a ocorrência e diminuição destas doenças nas pessoas são validas. Bem como
alternativas que venham a contribuir para se reduzir de geração de resíduos sólidos como
a própria matéria prima do filtro nos mostra. Da mesma forma o aumento do mal
acondicionamento dos resíduos sólidos contribui para proliferação de vetores de diversas
doenças e contamina fontes de água.
É necessário que as famílias que utilizam o filtro ecológico façam exames
periódicos para que possam verificar a ocorrência de verminoses e outras contaminações
por doenças de veiculação hídrica, para que desta forma seja levado novas formas de
tratamento de água junto a estas comunidades e verificar se realmente esta alternativa
de tratamento de água está sendo eficiente para proteger a saúde da população
ribeirinha de Laranjal do Jari.
O Filtro Ecológico também poder ser utilizado em áreas de assentamento rural e
áreas rurais com baixo poder aquisitivo, que geralmente utilizam poço amazonas, para
consumo de água, minimizando da mesma forma a ocorrência de doenças para as pessoas
que necessitam diariamente de água para a manutenção de suas necessidades básicas,
tendo em vista o orçamento baixo para se fabricar um filtro, como mostra a tabela 1.
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MATERIAIS

QUANTIDADE

VALOR UN.(R$)

TOTAL
(R$)

Balde

de

Manteiga

2

5,00

10,00

Vela de filtro

2

3,00

6,00

Torneira plástica

1

3,00

3,00

de 10 litros.

TOTAL

19,00

Tabela 1- Orçamento para confecção de uma unidade do Filtro ecológico.
Como forma de continuação do estudo da eficiência do referido filtro amostras de
água serão coletadas nas comunidades para verificar se o filtro está tendo eficiência na
eliminação de microorganismos e sujidades, para isso será levado ao laboratório de
análise do estado para a realização de análise química e microbiológica; dando uma
confiança maior a tecnologia alternativa aqui trabalhada.
4- CONCLUSÃO
Conclui-se que o filtro ecológico é viável economicamente para ser utilizado em áreas
onde se localizam populações carentes das mais variadas necessidades, seja em áreas ribeirinhas,
assentamentos rurais e propriedades rurais. Por possuir um baixo custo e seu material ser de fácil
acesso a pessoa que queira construí-la. Não é interessante do ponto de vista social patentear tal
tecnologia pois o papel das instituições que atuaram na disseminação desta tecnologia priorizam
a mudança de comportamento, promoção da qualidade de vida e saúde da população através de
ações de ensino pesquisa e extensão em que os Institutos Federais possuem como missão em
todo o território brasileiro.
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O ESPAÇO SÓCIO‐OCUPACIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NA EDUCAÇÃO E SEUS
MÚLTIPLOS OLHARES: notas sobre a questão social e o fazer profissional.
SOCIAL AND OCCUPATIONAL SPACE OF THE SOCIAL WORKER IN EDUCATION AND ITS
MULTIPLE PERSPECTIVES: notes on the social issue and the profession.
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RESUMO
Compreender o fazer profissional do assistente
social situado em uma realidade dinâmica
alicerçada no caráter contraditório da prática
profissão polarizada pelos interesses das
classes sociais antagônicas desde sua gênese, é
tarefa desafiadora quando objetiva‐se a se
comprometer com práticas democráticas e
coletivas que reforcem a garantia e o
reconhecimento de direitos de seus
usuários/as. Propor e implementar ações a
partir das expressões multifacetadas da
questão social inserida na sociedade brasileira,
constitui ferramentas para o fortalecimento e
ampliação do debate sobre a prática
profissional respaldada na visão crítica de
decifrar a realidade social, cenário de sua
práxis, diante de interesses antagônicos das
classes sociais. O assistente social ao
ultrapassar limites preestabelecidos na agenda
institucional, amplia seu olhar para novos
horizontes na perspectiva de construir
propostas socioeducativas que situem o sujeito
protagonista do seu cotidiano profissional, na
compreensão do seu entorno, sua relação
intrínseca com os problemas sociais que
ultrapassam os muros escolares e interferem
na dinâmica do ensino‐aprendizagem: sucesso
/insucesso escolar do/a educando/a. O artigo
propõe relatar experiências profissionais
criativas na perspectiva do debate na arena
escolar de problemas sociais presentes no
cotidiano do/a estudante e que nem sempre é
prioridade nos conteúdos programáticos dos
componentes curriculares.

Palavras‐Chave: assistente
social, estudante, questão

ABSTRACT
Understanding the professional do of the social
worker located in a dynamic reality rooted in
the contradictory character of the practice of
the profession by polarized interests of
antagonistic social classes, since its genesis, , is
a challenging task when the objective is to
commit to democratic practices and collective,
that enhance the recognition and guarantee of
rights of its users. Propose and implement
actions from the multifaceted expressions of
inserted social issue in Brazilian society,
constitutes tools for the strengthening and the
widening the debate on professional practice,
supported on the critical insight of deciphering
the social reality, scene of their praxis, facing
antagonistic interests of social classes. By
exceeding the prescribed limits in the
institutional agenda, the social worker extends
his gaze to new horizons in the perspective of
building social educative proposals thus
situating the protagonist subject of the your
professional everyday, in the understanding of
their surroundings, its intrinsic relationship
with the social problems that go beyond the
school walls and that interfere with the
dynamics of teaching learning: success or
failure of the student at school. This paper
proposes to report creative professional
experiences in the perspective of the academic
debate into the school of the current social
problems in the everyday of the student and
that is not always a priority in the syllabus of
the curriculum components.

Key‐words: social worker, student,
social issues, education.

INTRODUÇÃO
Esta breve discussão iniciada, terá como base de inquietação para o entendimento do Serviço
Social diante das mudanças societárias na contemporaneidade e o rompimento com sua gênese;
“romper com uma visão endógena, focalista, [...] do Serviço Social, prisioneira em seus muros
internos” (IAMAMOTO, 2007, p.20).
A descoberta de alternativas de ação que impulsione o fazer profissional do assistente social a
buscar propostas para lidar com as expressões multifacetadas da questão social, em especial
àquelas inter‐relacionadas com fatores de ordem econômicos e políticos (metamorfose do
mundo do trabalho ‐ reestruturação produtiva do capital; desproletarização do trabalho
industrial, fabril; subproletização do trabalho); socioculturais (mudanças na estrutura familiar, a
exemplo da diversidade de arranjos/ rearranjos familiares, a violência contra a mulher;
orientação sexual, raça/etnia‐ a obrigatoriedade da inserção no currículo oficial da rede de
ensino a temática da História e Cultura Afro‐brasileira como ferramenta indispensável ao
reconhecimento do valor dos nossos ancestrais à sociedade brasileira).
Outra relevância fundamental é a desmistificação do direito garantido via legislações específicas,
para atenuar as mazelas sociais; desvendar a visão dos benefícios enquanto mecanismos para
compensar a condição de pobreza em que grande parte de estudantes de instituições públicas de
ensino estão imersos. Para contextualizar esse processo historicamente constituído ao longo da
sociedade brasileira pode‐se conferir que:
Se a pobreza contemporânea diz respeito aos impasses do crescimento econômico num
país situado na periferia do mundo capitalista [...] a pobreza sempre apareceu no
discurso oficial [...] como sinal de desigualdades sociais indefensáveis num país que se
quer à altura das nações do Primeiro Mundo. [...] a pobreza é e sempre foi notada,
registrada e documentada. [...] tal como uma sombra, a pobreza acompanha a história
brasileira. (TELLES, 2001, p. 18‐19).

MATERIAIS E MÉTODOS
As ações socioeducativas desenvolvidas percorreram caminhos distintos, a saber:
O trabalho sobre a questão de orientação sexual foi apresentado por profissional que pesquisa
sobre a temática onde fez uso da exposição oral acompanhado de slides, vídeos, materiais
impressos e abertura par o debate concomitantemente às exposições durante o tempo da ação.
O Fórum Permanente que discorre sobre o Programa de Assistência e Inclusão Social de
Estudante com o propósito de contextualizar o direito à educação, norteado por legislação,
direito universal e pela concepção de cidadania.
Dois projetos sobre a Consciência Negra foram organizados e realizados no Campus, sendo o
último, coordenados pela assistente social, entretanto, o último, contou com a participação de
comissão local. As atividades foram direcionadas à valorização da cultura local, de pessoas

nativas que fazem a história de suas comunidades a exemplo, de representantes de uma
Comunidade Quilombolas da cidade vizinha.
Dois projetos de pesquisas foram aprovados, sendo um finalizado. Este projeto de pesquisa foi
desenvolvido em escolas estaduais de ensino médio das cidades de Governador Mangabeira e
Muritiba, ambas localizadas no recôncavo baiano, para identificar o cumprimento da Lei
10.639/03, principalmente por se tratar de cidades localizadas em um território baiano palco de
lutas e resistências do povo negro; sua cultura, história do se povo, as manifestações artísticas e
culturais, comidas, costumes, dentre outras heranças dos nossos ancestrais. Professores
demonstraram interesse em explorar o conteúdo, ressaltaram que o órgão competente precisa
investir na estrutura educacional e no capital humano para fazer valer a Lei nas instituições de
ensino. Estudantes, através de questionários explicitaram o desconhecimento do conteúdo
aplicado em sala, entretanto, já evidenciaram a discriminação racial, o racismo no contexto em
que vivem. O resultado da pesquisa culminou com a elaboração de material teórico para
confecção de pôster apresentado na 65ª 65ª Reunião Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência por uma das bolsistas.
O outro projeto aprovado este ano traz a violência contra a mulher no meio rural, como foco de
discussão; compreender as representações sociais deste fenômeno social pelas mulheres
trabalhadoras rurais da cidade de Governador Mangabeira, cadastradas no Sindicato Rural local.
Instrumentos como questionários para coleta de dados e a técnica do grupo focal, além da
observação, constituem ferramentas relevantes para subsidiar o resultado da pesquisa, as formas
de representações sociais da violência contra a mulher na visão das protagonistas do trabalho a
ser desenvolvido que contará com uma bolsista.
RESULTADOS e DISCUSSÃO
As políticas sociais nos moldes de proteção social constituem respostas (BEHRING‐ BOSCHETTI,
2007) às expressões multifacetadas da questão social nas suas mais variadas formas de
apresentar‐se no contexto social do século XXI, face ao acirramento e a ampliação exponencial
das desigualdades de classe (IAMAMOTO, 2009). Nesta perspectiva, as políticas sociais,
principalmente aquelas pautadas na renda mínima, começaram a emergir, a exemplo da política
social na área educacional comprometida com a permanência e êxito dos/as estudantes de
acordo com as normas que norteiam a renda mínima destinada à política1 pública de educação.
O assistente social inserido na divisão sociotécnica do trabalho, participam, enquanto
trabalhadores assalariados, do processo de produção e/ou redistribuição da riqueza social.”
(IAMAMOTO 2007, p. 27); sendo à garantia de direitos sociais e de cidadania uma das atribuições
primordiais deste profissional frente a mazelas sociais e que faz do trabalho do assistente social,
exercício laboral imprescindível para dar conta da proteção social de indivíduos.

1

PNAES ‐ Plano Nacional de Assistência Estudantil/ Decreto 7.324/2010.

A partir do Decreto 7.340 de 19 de julho de 2010, a inserção de assistente social em instituições
públicas federais de educação∙ no propósito de consolidar o direito à educação àqueles/as
acometidos/as de situações furtuitas e ou em estado de pobreza ou indigência que os/as
impedem de satisfazer suas necessidades básicas elementares. Para sua inserção em programas
de renda mínima, torna‐se necessário a “patrulha social” (FALEIROS, 1991, p. 33) para conferir‐
lhes o direito que a Lei Orgânica da assistência Social, Art. 2º, alínea b: “o amparo às crianças e
aos adolescentes carentes.”; já a Lei de Diretrizes e Bases Nacional que regula a educação no
âmbito nacional ratifica este direito social; Estatuto da Criança e do Adolescente traduz a
garantia específica do recorte geracional em especial, o adolescente dos IFETS.
Numa perspectiva de olhar mais à frente, isto é, não delimitar o fazer profissional a implementar
programa direcionado à permanência e frequência regular de estudantes, é preciso inovar com
ações socioeducativas que transitem por temáticas que possam ampliar os conhecimentos de do
público alvo em questão por entender que a vida cotidiana é condicionada à metamorfose do
contexto social. A necessidade de fóruns na comunidade escolar que transcendam os conteúdos
programáticos é para o desenvolvimento do sujeito na sua totalidade ao perceber que a escola é
espaço de formadores de opiniões, que preocupa‐se com o seu entorno, haja vista que o
desempenho escolar, a relação ensino‐ aprendizagem é susceptível a interferências de ordem
objetivas e subjetivas.
Outro trabalho socioeducativo, entretanto voltado à pesquisa, é desenvolver projetos
relacionados com questões societárias que estão no foco das discussões, a exemplo da violência
contra a mulher. As experiências expostas contribuíram para o incentivo de estudantes em
participar de atividades socioeducativas, fazerem parte de comissões para elaborar eventos sociais;
serem bolsistas de projetos; preocuparem-se com problemas sociais registradas no cotidiano dos/as
estudantes.
A visibilidade de protagonistas daquela região, a exemplo de representantes de Quilombos que
contaram sua história e como enfrentam e resistem a tantas negações de direitos. Os fóruns
permanentes para entendimento do direito universal à educação e a garantia via programas de
renda mínima àqueles/as em estado de vulnerabilidade social. Quanto ao projeto sobre a
violência contra a mulher, está aguardando a liberação de recursos para implementá‐lo.

CONCLUSÃO
Por fim, o assistente social apenas executor de políticas sociais, no seu cotidiano, reproduz o
discurso do (não) direito e da (não) cidadania. Entretanto, entender o seu cotidiano como campo
de atuação que engloba ações criativas capaz de propor e ultrapassar os limites institucionais a
que lhe confere as demandas cotidianas, analisar as políticas sociais enquanto respostas a
necessidades e direitos concretos de seus usuários e entender que podem ser ampliadas a partir
do conhecimento profundo da realidade (é preciso pesquisar e conhecer a realidade que se

pretende intervir) dos/as protagonistas numa perspectiva de sujeitos de direitos capazes de
construir sua própria história e fazer a leitura de seu entorno. O espaço sócio‐ocupacional que o
profissional em Serviço Social está inserido (Campus, locus de trabalho) passa a ser local
privilegiado para ampliação de direitos, conscientização de deveres e, consequentemente,
garantia da cidadania de estudantes em processo de desenvolvimento e formação do sujeito
enquanto ser humano.
A intervenção do fazer profissional alicerçado no projeto ético‐político do serviço social
comprometido com uma nova ordem social, a favor da equidade e da justiça social junto às
classes subalternizadas, desenvolvendo ações socioeducativas que superem a ideologia do
assistencialismo e avance na luta pela consolidação dos direitos e da cidadania.
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RESUMO
O trabalho tem o objetivo de analisar a mudança de
comportamento nas aulas de capoeira dos alunos do
núcleo Praia do Meio do Centro Cultural Corpo Livre
(CCCL) na cidade de Natal/RN. Muitos alunos que
participam do projeto já sofreram algum tipo de
violência física ou psicológica por pessoas da
comunidade ou da sua própria família. A utilização da
capoeira pelos professores do projeto busca promover
mudanças no comportamento dos alunos e uma melhor
condição social de seus praticantes. O argumento

apresentado pelos docentes para o ensino da capoeira
no projeto, é que por ser uma arte multicultural a sua
prática consegue alcançar o objetivo desejado além de
desconstruir o preconceito a cultura negra no Brasil,
colocando‐a como um importante instrumento
socializador.

PALAVRAS‐CHAVE: Capoeira, Comportamento, Multicultural.

A BEHAVIORAL IMPROVEMENT THROUGH THE ROOST: analyzing students core Praia do Meio
located in Natal / RN
ABSTRACT
The paper aims to analyze the change of
behavior in capoeira classes students core Praia do Meio
Free Body Cultural Center (CCCL) in Natal / RN. Many
students who participate in the project has suffered
some kind of physical or psychological by people of their
own community or family violence. The use of poultry
by teachers of the project seeks to promote changes in
student behavior and better social status of its

KEY‐WORDS: Behavior, Multicultural, Capoeira.

practitioners. The argument made by teachers for
teaching capoeira in the project, which is to be a
multicultural art your practice can achieve the desired
goal beyond deconstructing prejudice black culture in
Brazil, placing it as an important socializing tool.

A MELHORIA COMPORTAMENTAL ATRAVÉS DA CAPOEIRA: analisando os alunos do núcleo
Praia do Meio situado em Natal/RN
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda a mudança de comportamento dos alunos de capoeira do Centro
Cultural Corpo Livre que fazem parte do núcleo Praia do Meio. O bairro onde o projeto está localizado
apresenta altos índices de criminalidade: tráfico de drogas, homicídios, prostituição infantil e outros
problemas sociais comuns nas periferias brasileiras na atualidade. Os alunos que procuram as aulas de
capoeira apresentam características muito parecidas nas questões sociais e comportamentais: são de
classe baixa, sem estrutura familiar, não frequentam ou estão afastados da escola, tem membros
familiares envolvidos com o consumo ou vendas de drogas.
Para Bolsoni‐Silva (2003) os problemas de comportamento são prejudiciais à interação das
crianças com seus pares e com adultos de sua convivência. É esse problema comportamental que muitas
vezes afastam essa criança da escola os deixando a margem da sociedade. Segundo Cunha a Capoeira é
uma arte brasileira que possui múltiplas linguagens, das atividades físicas é a única que oferece às pessoas
o maior número de experiências motoras, desenvolvendo algumas com mais e outras com menos
intensidade, porém todas as qualidades físicas são trabalhadas (CUNHA, 2003, p. 65).
Nota‐se que o foco principal do trabalho desenvolvido na instituição citada é promover a
manutenção da cultura brasileira através da formação de novos capoeiristas, trabalhar com a capoeira
como instrumento de socialização para atender crianças nas áreas de alto risco social e através da prática
da capoeira contribuir para minimizar os preconceitos contra o negro e sua cultura nas instituições.
O objetivo do trabalho é participar dos treinos junto aos alunos iniciantes do projeto para
acompanhar as mudanças no comportamento dos mesmos durante as aulas de capoeira, entender o uso
da hierarquia e disciplina na formação dos novos capoeiristas e no que elas influenciam na construção
educacional dos alunos e a importância das músicas e instrumentos musicais nas aulas de capoeira.
A metodologia utilizada nesse estudo foi baseada em análises de referências bibliográficas,
levantamento de dados a partir da observação participante, sendo o recolhimento das informações feitas
através do trabalho de campo. Segundo Moreira (2002, p. 52), a observação participante é conceituada
como sendo “uma estratégia de campo que combina ao mesmo tempo a participação ativa com os
sujeitos, a observação intensiva em ambientes naturais, entrevistas abertas informais e análise
documental”. O polo teórico está ancorado na visão de autores estruturalistas.
2 A HIERARQUIA E DISCIPLINA DA CAPOEIRA AJUDAM NA SOCIALIZAÇÃO DOS ALUNOS
Os alunos chegam às aulas de capoeira e deparam‐se com uma estrutura hierárquica formada por
graduações que dividem os iniciantes dos iniciados, os graduados dos professores e os contra mestre dos
mestres. Pode‐se notar a diferença entre os alunos que frequentam o projeto a algum tempo de outros
recém‐chegados. A saudação à capoeira exigida pelos professores aos alunos na entrada da academia já
mostra o respeito dos capoeiristas com relação à arte. Este simples gesto de saudação já mostra aos
alunos uma regra a ser seguido do mais antigo capoeirista presente na sala de aula ao aluno iniciante.
Mendes ressalta que “[...] são muitos os casos de crianças e adolescentes que, quando entraram em
contato com a capoeira, passaram a acreditarem nelas mesmas e com isso passaram a se sentir útil para a
sociedade, desviando, muitas vezes do caminho do sedentarismo e até mesmo da marginalidade”.
(MENDES, 2006, p. 73)

Mendes também assegura que a prática da capoeira pode ser usada como uma arma, se bem utilizada,
proporcionadora de benefícios espantosos tanto para o indivíduo quanto para sociedade.
A frente dos treinos fica o professor auxiliado por instrutores e monitores já graduados ajudando
na formação dos novos capoeiristas. Os alunos mais graduados ficam na frente da sala e os menos
experientes se colocam logo atrás. Esta estrutura da capoeira com regras e compromissos a serem
cumpridos pelos alunos já estabelece os limites e obrigações muitas vezes não encontrados no âmbito
familiar. Existe na capoeira uma forma de graduação dos capoeiristas de acordo com seu desenvolvimento
no esporte e o conhecimento adquirido durante o tempo de treinos. É notório que alguns alunos novatos
demoram a se adequar ao regime de treinos e aos regulamentos exigidos aos capoeiristas que treinam no
Núcleo da Praia do Meio, por isso, existe uma rotatividade constante de alunos na instituição.
3 A CAPOEIRA COMO INSTRUMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO SOCIAL
Integrar diversas áreas do conhecimento em um invólucro capaz de abranger diversos níveis
sociais condiz ao universo de interdisciplinaridade talvez possível de alcançar através da prática do jogo na
qual a Capoeira se engloba. Considerada por Silvia e Heine como algo que nasceu da luta de um povo
oprimido na ânsia de liberdade, a essência da Capoeira está ligada diretamente a inclusão social, já que
ela foi concebida por uma classe excluída dos seus direitos de cidadão, e mesmo após a libertação dos
escravos, por muito tempo os seus praticantes viviam a margem da sociedade, mas sempre lutando pela
afirmação de identidade, direitos e valores culturais (SILVA E HEINE, 2014, p. 1). Os mesmos autores, em
um texto denominado “Capoeira e Inclusão Social” publicado pelo Departamento Cultural do Itamaraty,
afirmam:
A Capoeira tem grande vocação para incluir e agregar pessoas. Na roda de
capoeira, participam homens e mulheres de todas as origens, idades, credos
religiosos, condições econômicas e graus de instrução. Ao som do berimbau,
todos são cidadãos do mundo, em busca da qualidade de vida e da justiça social.
(SILVA E HEINE, 2014)
As atividades relacionadas a Capoeira com a comunidade carente do bairro das Praia do Meio
abrange vários aspectos, este projeto tem entre seus objetivos desenvolver o lado físico e motor dos seus
praticantes, bem como, fomentar a cultura que está presente nas músicas, chamadas de ladainhas pelos
capoeiristas, elas conseguem levar à tona diversos temas polêmicos da sociedade antiga e atual, com o
intuito de promover debates em rodas informais de conversas, atingindo a subjetividade, ou seja,
fortalecendo o senso crítico daqueles que as escutam. Em comunhão com as ladainhas, o Maculelê
também auxilia nesse processo de formação do caráter, uma espécie de simulação de lutas com bastões,
relembra em dança as lutas dos antigos guerreiros negros, transmitindo aos seus praticantes o sentimento
do guerreiro ou guerreira que arrisca a própria vida em defesa da liberdade do seu povo, refletindo a luta
em busca de seu espaço em uma sociedade desigual. A figura 01 apresenta o Contramestre Rogério, um
dos professores do projeto Praia do Meio com os seus alunos prontos para uma demonstração da luta do
Maculelê, os participantes estão caracterizados e prontos para o “combate”!

Figura 01 – Contramestre Rogerio e seus alunos caracterizados com a vestimenta do Maculelê
É importante para a construção de identificação cultural conhecer a história dos nosso
ancestrais, criando em cada um a motivação de procurar a verdade e questionar fatos ocorrido, quebrar
paradigmas e promover as discursos sociais. Nos exercícios diários vão aparecendo novas interpretações
sobre valores estabelecidos, pois apesar dessa arte ter nascido da luta dos oprimidos contra os
opressores, no jogo dos capoeiristas em uma roda, a relação das pessoas é de igual para igual, apenas há
uma hierarquia estabelecida pelo grau de conhecimento obtido pelo o praticante e o respeito a ele
prestado. Esta relação social é determinada por valores opostos aos conferidos pelos grupos dominantes.
Portando, proporciona uma reação comportamental subsidiada por virtudes, em vez de opressão, o
respeito é conservado de forma a preservar a continuidade nas relações entre os discípulos e os
professores, mas ele não é imposta, e sim, conquistada através da admiração daqueles que estão
dispostos a aprender.
4 A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIDADE NAS AULAS DE CAPOEIRA
A musicalidade da capoeira apresenta‐se desde o início da aula até o fim do treino. Nota‐se que
há entre os participantes uma maior empolgação para execução dos movimentos quando o professor é
auxiliado por cantigas de capoeira acompanhadas por um instrumento musical que faz parte desse
universo. O berimbau, instrumento típico da capoeira, é considerado pelos capoeiristas como o maestro
capaz de reger o andamento do jogo, cabendo aos praticantes prestar a esse instrumento o devido
respeito. A figura 02 ilustra a devoção que os participantes do projeto tem em relação a esse instrumento
respeitado.

Figura 02 – Representação do astro solar utilizando vários berimbaus
As músicas de capoeira retratam a história do negro no Brasil, falam sobre a escravidão e a cultura
afro‐brasileira trazendo aos alunos a necessidade da igualdade social, o combate ao racismo e a
desconstrução do preconceito a cultura africana no Brasil. Em seu livro, Falando em capoeira, o médico e
mestre de capoeira Ângelo Augusto Decanio Filho faz menção à utilização da musicalidade na roda de
capoeira:
"É notória a influência da música sobre o estado de humor das pessoas, basta
lembrar a tristeza do toque de silêncio, a ternura da Ave‐Maria, a agitação do
Olodum e dos trios elétricos, os movimentos suaves do balé no Lago do Cisne.
[...], portanto, se a música pode alterar o estado de ânimo e as suas
manifestações motoras, estáticas e dinâmicas, forçosamente teremos que
concluir que o andamento, ritmo, palmas e cantos também modificam o
comportamento dos capoeiristas durante o jogo." (DECÂNIO FILHO, 1996)
As aulas dos instrumentos musicais utilizados nas rodas de capoeira acontecem periodicamente
uma vez por semana, os alunos treinam com pandeiros, atabaques, agogôs. Percebe‐se que a utilização
nas aulas desses instrumentos promove nos alunos um melhor desempenho na coordenação motora e
incentiva trabalho em grupo no momento das rodas de capoeira. Estudos já realizados por diferentes
autores (LOUREIRO, 2003. BRITO, 2003. SCHROEDER, 2007) explicam importância da linguagem musical e
da arte na sociedade contemporânea é justificada pelo fato de promover o desenvolvimento do ser
humano.

5 ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES
A partir da observação dos alunos de capoeira do núcleo Praia do Meio foi possível avaliar a
mudança de comportamento dos mesmos durante o período de sessenta dias.
Nesse período, através da observação dos alunos ficou evidenciado uma perceptível melhoria
comportamental dos envolvidos, a mudança do comportamento no decorrer das aulas, possivelmente foi
inerente da utilização dos fundamentos da capoeira pelos professores, servido como objeto socializador,
contemplando o esporte, a luta, a dança, o ritual, a música nesse processo de aprendizagem. Com isso,
influenciando diretamente a transformação física e social dos indivíduos objeto da pesquisa.
Foi possível observar melhoria dos alunos na coordenação motora, na resistência muscular, no
equilíbrio, na visão periférica entre outros. Observou‐se também melhoria nas relações interpessoais dos
participantes. Os alunos passaram a trabalhar em grupo nas rodas de capoeira, cumprindo os horários de
treinos, aceitando e seguindo a hierarquia e a disciplina propostas pelo professor.
Comparando a situação anterior do público estudado em relação ao que foi transformado após a
prática da Capoeira, é possível evidenciar que a utilização da capoeira contribui para mudança de
comportamento de forma positiva, proporcionando aos seus praticantes uma identificação com a sua
cultura e contribuindo na formação da cidadania de crianças e jovens que residem em áreas de alto risco
social.
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RESUMO
O trabalho realizou um estudo acerca da defesa
da democratização das condições de acesso e
permanência e sua relação com a atuação profissional
do/a assistente social orientada pelo projeto ético‐
político do Serviço Social. Abordou‐se a respeito da
construção do projeto ético‐político do Serviço Social.
Destacou‐se a atuação do/a assistente social a partir dos
princípios que norteiam o exercício profissional.
Confirmou‐se que a defesa da democratização do acesso
e da permanência denota uma relação com os princípios
do projeto ético‐político do Serviço Social, requerendo a

reafirmação e a materialização deste projeto. Esse
trabalho caracterizou‐se como uma pesquisa
bibliográfica. Destacou‐se como predominante a
natureza qualitativa desta pesquisa. A análise e
interpretação dos dados foram realizadas a partir de
categorias definidas durante o estudo à luz do
referencial teórico, construído no decorrer da
investigação. A pesquisa foi norteada pelo método
dialético.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, Assistência Estudantil, Serviço Social.

SOCIAL WELFARE AND STUDENT ASSISTANCE: A DISCUSSION ABOUT DEMOCRATISATION
CONDITIONS OF ACCESS AND STAY.

ABSTRACT
Work conducted a study on the defense of
democratization of access and residence conditions and
their relationship with the professional performance of
the / a social worker guided by ethical‐ political project
of Social Service. Was addressed regarding the
construction of the ethical ‐political project of Social
Service. We highlight the performance of the / a social
worker from the principles that guide professional
practice. It was confirmed that the defense of
democratization of access and permanence denotes a
relation with the principles of ethical ‐political project of

Social Service, requiring the restatement and the
materialization of this project. This work was
characterized as a literature search. He excelled as
predominantly qualitative nature of this research. The
analysis and interpretation of data were made based on
the categories defined during the study in the light of
the theoretical framework, built during the
investigation. The research was guided by the dialectical
method.
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SERVIÇO SOCIAL E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: UMA DISCUSSÃO SOBRE A DEMOCRATIZAÇÃO
DAS CONDIÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA.

INTRODUÇÃO
Esse artigo realizou um estudo acerca da defesa da democratização das condições de
acesso e permanência e sua relação com a atuação profissional do/a assistente social orientada
pelo projeto ético‐político do Serviço Social.
Abordou‐se a respeito da construção do projeto ético‐político do Serviço Social e em
seguida deu‐se destaque à atuação do/a assistente social a partir dos princípios que norteiam o
exercício profissional, com o recorte para a contribuição deste profissional na Assistência
Estudantil. Transcorrida a exposição acerca do projeto ético‐político do Serviço Social, partiu‐se
para a contextualização sobre a Assistência Estudantil, buscando‐se trazer à tona os
apontamentos alusivos à defesa da democratização das condições de acesso e permanência e sua
relação com a atuação profissional do/a assistente social com base nos princípios e valores do
seu projeto ético‐político.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho em pauta caracterizou‐se como uma pesquisa bibliográfica. Destacou‐se como
predominante a natureza qualitativa desta pesquisa. Para a coleta de dados utilizou‐se do
levantamento bibliográfico, constituindo‐se como procedimento metodológico por excelência na
coleta de informações. A análise e interpretação dos dados foram realizadas a partir de
categorias definidas durante o estudo à luz do referencial teórico, construído no decorrer da
investigação. A pesquisa foi norteada pelo método dialético, buscando interpretar a realidade
mediante a perspectiva ontológica sob o viés da totalidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando afirmamos que a Assistência Estudantil pode ser defendida com base no projeto
ético‐político do Serviço Social, a referência que norteia tal assertiva é decorrente da
compreensão que esta política se apresenta como um espaço de atuação profissional do/a
assistente social, considerando os diferentes espaços sócio‐ocupacionais que demandam a
intervenção profissional por parte dos/as assistentes sociais, categoria profissional que construiu
um projeto ético‐político próprio, como veremos a seguir. Desta feita, dentre as diversas
categorias profissionais presentes no processo de formulação, implementação e avaliação da
política de Assistência Estudantil, demarca‐se a presença do/a assistente social como profissional
que se insere nessa dinâmica, com o fito de em conjunto com as demais categorias dar respostas
profissionais ao processo de enfrentamento às expressões da questão social, preservando‐se as
particularidades do exercício profissional.
Sobre o entendimento de projetos profissionais corroboramos com a seguinte acepção:
Os projetos profissionais apresentam a auto‐imagem de uma profissão, elegem os
valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções,
formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu exercício,
prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das

suas relações com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as
organizações e instituições sociais privadas e públicas (inclusive o Estado, a que cabe o
reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais). (NETTO, 2012, p.4, grifos do
original).

Os projetos profissionais são construídos por um “sujeito coletivo – o respectivo corpo (ou
categoria) profissional, que inclui não apenas os profissionais ‘de campo’ ou ‘da prática’, mas que
deve ser pensado como o conjunto dos membros que dão efetividade à profissão”. (NETTO,
2012, p.4). Esse autor salienta que tais projetos denotam estruturas dinâmicas e possuem
inelimináveis dimensões políticas, estas se apresentam no sentido amplo, relacionando‐se aos
projetos societários1, e, no sentido estrito, aludindo‐se às perspectivas particulares da profissão.
Quanto ao sujeito coletivo que constrói os projetos profissionais, sabe‐se que ele constitui
um universo heterogêneo, posto que os membros da categoria profissional a que pertencem
“[...] são necessariamente indivíduos diferentes – têm origens, situações, posições e expectativas
sociais diversas, condições intelectuais distintas, comportamentos e preferências teóricas,
ideológicas e políticas variadas etc”. (NETTO, 2012, p.5). Por fim, no dizer de Netto (2012) a
elaboração e a afirmação, ou mesmo, a construção e a consolidação de um projeto profissional
carece da nítida consciência de que o pluralismo2 classifica‐se como um elemento factual da vida
social e da própria profissão, que, por conseguinte, deve ser respeitado. O autor argumenta que
a atenção a essas questões requer maior importância ao se levar em conta a relação dos projetos
profissionais com os projetos societários. Em termos da discussão a respeito do pluralismo no
campo do Serviço Social tem‐se que:
na atualidade, o universo do Serviço Social [...] envolve concepções profissionais muito
distintas. Trata‐se de um universo plural, em que se registram formas diferentes de
conceber o Serviço Social, seus fundamentos, seus objetivos, suas funções e práticas etc.
Para muitos profissionais, nostálgicos de um idílico tempo de unanimidades amorfas,
esta diferenciação factual constitui um problema; a meu juízo, ao contrário, é índice das
potencialidades do Serviço Social, demonstração inequívoca da sintonia da profissão com
os conflitos, as tensões e as contradições que dinamizam as diversas sociedades [...].
Evidentemente, não considero que as várias vertentes profissionais que registramos
entre nós tenham o mesmo valor e o mesmo significado social ‐ afinal, [...] coexistem
configurações profissionais extremamente conservadoras (quando não reacionárias) e
correntes marcadas por um esquerdismo romântico‐utópico. Mas estou convencido de
que esta diversidade, ademais de propiciar a riqueza que pode advir do embate de
idéias, expressa, sobretudo, a diferencialidade dos projetos societários que, dando forma
aos interesses contraditórios das classes sociais em presença, confrontam‐se [...].
(NETTO, 2007, p.136‐137, grifos do original).
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Trata‐se daqueles projetos que apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, que reclamam
determinados valores para justificá‐la e que privilegiam certos meios (materiais e culturais) para concretizá‐la. Os
projetos societários são projetos coletivos; mas seu traço peculiar reside no fato de se constituírem como projetos
macroscópicos, como propostas para o conjunto da sociedade. (NETTO, 2012, p.2).
2
O Pluralismo é sinônimo de abertura para o diferente, de respeito pela posição alheia, considerando que essa
posição, ao nos advertir para os nossos erros e limites, e ao fornecer sugestões, é necessária ao próprio
desenvolvimento da nossa posição e, de modo geral, da ciência. Sendo assim, não deve em nenhum momento ser
sinônimo de ecletismo. (COUTINHO, 1991, p.14).

Os projetos profissionais demandam uma fundamentação de valores de natureza
explicitamente ética, contudo, “[...] esta fundamentação, sendo posta nos Códigos, não se esgota
neles, isto é: a valoração ética atravessa o projeto profissional como um todo, não constituindo
um mero segmento particular dele”. (NETTO, 2012, p.8, grifos do original). É imprescindível
confirmar, com base em Netto (2012), que os elementos éticos de um projeto profissional não se
restringem a normativas morais e/ou prescrições de direitos e deveres, observa‐se que tais
elementos abarcam as opções teóricas, ideológicas e políticas dos sujeitos profissionais “[...] por
isto mesmo, a contemporânea designação de projetos profissionais como ético‐políticos revela
toda a sua razão de ser: uma indicação ética só adquire efetividade histórico‐concreta quando se
combina com uma direção político‐profissional”. (NETTO, 2012, p.8).
Evidencia‐se que o debate do projeto ético‐político de Serviço Social é recente, mas a sua
história remonta à transição da década de 1970 à de 1980. Segundo Netto (2012, p.9, grifos do
autor) foi nesse período que “[...] a primeira condição para a construção deste novo projeto se
viabilizou: a recusa e a crítica ao conservadorismo profissional”. Isso evoca a elucidação da
ligação que há entre a instauração do pluralismo no universo profissional e o processo de
renovação profissional, imanente ao desenvolvimento da crise do Serviço Social Tradicional3.
Na América Latina a renovação profissional é concretizada no Movimento de
Reconceituação, compreendido como um movimento que acontece nos anos 1960, estendendo‐
se aos 1970, tendo como aspecto principal a crítica ao tradicionalismo predominante na profissão
até aquele momento. Os profissionais
[...] inquietos e dispostos à renovação indagaram‐se sobre o papel da profissão em face
de expressões concretamente situadas da “questão social”, sobre a adequação dos
procedimentos profissionais tradicionais em face das nossas realidades regionais e
nacionais, sobre a eficácia das ações profissionais, sobre a pertinência de seus
fundamentos pretensamente teóricos e sobre o relacionamento da profissão com os
novos protagonistas que surgiam na cena político‐social. (NETTO, 2005, p.9).

O Movimento de Reconceituação foi caracterizado por Netto (2007, p.137, grifos do
original) como:
heterogêneo e diferenciado, esse processo de renovação rompeu com o histórico
conservadorismo do Serviço Social instaurado no subcontinente. Em suas várias
correntes, a Reconceituação criticou a pseudoneutralidade político‐ideológica do Serviço
Social tradicional que tinha vigência entre nós, denunciou a debilidade teórica dos seus
fundamentos e demonstrou a extrema limitação dos efeitos/impactos da sua
intervenção.

Deste modo, concordamos com a compreensão de que “à quebra do quase monopólio do
conservadorismo político na profissão seguiu‐se a quebra do quase monopólio do seu
conservadorismo teórico e metodológico”. (NETTO, 2012, p.12‐13).
3

O Serviço Social Tradicional é a prática empirista, reiterativa, paliativa e burocrática, orientada por uma ética
liberal‐burguesa, que, de um ponto de vista claramente funcionalista, visava enfrentar as incidências psicossociais da
‘questão social’ sobre indivíduos e grupos, sempre pressuposta a ordenação capitalista da vida social como um dado
factual ineliminável. (NETTO, 2005, p. 6).

Tem‐se em Netto (2012, p.15) que “o Código de Ética Profissional de 1993 é um momento
basilar do processo de construção do projeto ético‐político do Serviço Social no Brasil”. Portanto,
os princípios fundamentais deste Código explicitam os compromissos do Serviço Social com base
na dimensão ético‐política, enquanto componente que norteia o exercício profissional na
perspectiva de reafirmação do projeto profissional, como observaremos a seguir.
O projeto ético‐político reconhece a liberdade como valor central, compreendendo a
liberdade como possibilidade de escolha entre alternativas concretas; revelando o compromisso
com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Ressalta‐se que tal
projeto profissional demarca sua vinculação a um projeto societário que propõe a construção de
uma nova ordem social, sem exploração/dominação de classe, etnia e gênero; afirma a defesa
intransigente dos direitos humanos e o repúdio do arbítrio e dos preconceitos; contempla o
pluralismo na sociedade e no exercício profissional. (NETTO, 2012; CFESS, 2012).
Demarca‐se a dimensão política do projeto quando o mesmo se posiciona a favor da
equidade e da justiça social, com vistas à universalização do acesso a bens e a serviços atinentes
às políticas e programas sociais; bem como da ampliação e da consolidação da cidadania
enquanto garantia dos direitos civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras. Verifica‐se
ainda o seu caráter político ao se declarar radicalmente democrático, entendendo a
democratização como socialização da participação política e socialização da riqueza socialmente
produzida. (NETTO, 2012; CFESS, 2012).
Com relação ao estritamente profissional, esse projeto alude o compromisso com a
competência profissional, denotando a necessidade de aperfeiçoamento intelectual do/a
assistente social, com ênfase na formação acadêmica qualificada, constituída a partir de
concepções teórico‐metodológicas críticas e sólidas, capazes de viabilizar uma análise concreta
da realidade social. Isso revela a preocupação com a (auto)formação permanente, além de
estimular uma constante preocupação investigativa. (NETTO, 2012; CFESS, 2012).
Cabe ainda mencionar que o projeto profissional em estudo prioriza uma nova relação
com os usuários dos serviços oferecidos pelos/as assistentes sociais na medida em que assume o
compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população, concebendo a publicidade
dos recursos institucionais como instrumento indispensável para a sua democratização e
universalização, contribuindo assim para estender as decisões institucionais à participação dos
usuários. (NETTO, 2012; CFESS, 2012).
Vale salientar que na defesa dos princípios do projeto ético‐político do Serviço Social
muitas frentes de trabalho foram e estão sendo realizadas por intermédio da Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), do Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS) em conjunto com os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) e da Executiva
Nacional dos Estudantes de Serviço Social (ENESSO), fortalecendo a articulação entre as
entidades representativas ao tempo em que possibilita a criação de mecanismos para a
materialidade deste projeto ético‐político. (ABEPSS, 2004).
Partindo‐se da clareza que o projeto ético‐político do Serviço Social não se sustenta tão
somente no seu conjunto de valores e princípios, infere‐se que “estes precisam ser traduzidos e
concretizados a partir de mediações que se constroem e se realizam cotidianamente pela
atuação profissional na e a partir da realidade”. (BOSCHETTI, 2004, p.128). Para isto, deve‐se
valer da compreensão que a mediação possibilita captar dialeticamente as contradições do real e

compreender o ser social sob o prisma da totalidade, uma vez que “a apreensão da essência
corresponde, necessariamente, à captura das mediações, que são o lócus da dialética aparência‐
essência”. (PONTES, 2010, p.84).
Em se tratando da atuação profissional do/a assistente social salienta‐se que sem a
apreensão dos sistemas de mediações é impossível uma melhor definição teórico‐metodológica
para o exercício profissional, posto que pode resultar em ações restritas aos limites da demanda
institucional. Assim, reforçamos a assertiva de que:
os sistemas de mediação que articulam o ser da profissão na dinâmica social vão‐se
estruturando histórica e processualmente. Ficam submersos na imediaticidade da forma
de aparecer da profissão na sociedade, e particularmente nas instituições. Em face disto,
se se deseja uma real aproximação ao conhecimento do objeto de intervenção da
profissão, necessário se faz empreender uma verdadeira caça às mediações que se
articulam na intimidade do tecido sócio‐institucional. (PONTES, 2010, p.172).

Decorrida a exposição acerca do projeto ético‐político do Serviço Social, relacionando‐a
ao debate do exercício profissional do/a assistente social, faremos a abordagem sobre a
exposição histórica da institucionalização da Assistência Estudantil, isto é, de sua
regulamentação, tendo como marco a aprovação do Plano Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES), buscando trazer à tona os apontamentos alusivos à defesa da democratização das
condições de acesso e permanência e sua relação com a atuação profissional do/a assistente
social com base nos princípios e valores do seu projeto ético‐político.
Alude‐se que a educação embora seja um direito social configura‐se como uma das áreas
em que a questão da desigualdade se reflete com maior nitidez no cenário brasileiro. Avalia‐se
que o direito à educação não se pode efetivar apenas na ampliação das possibilidades de acesso,
torna‐se imprescindível a criação de mecanismos que viabilizem a permanência e a conclusão de
curso daqueles que ingressam nas instituições educacionais, considerando seus diferentes níveis
de ensino, “[...] reduzindo os efeitos das desigualdades apresentadas por um conjunto de
estudantes provenientes de segmentos sociais cada vez mais pauperizados e que apresentam
dificuldades concretas de prosseguirem sua vida acadêmica com sucesso”. (MAGALHÃES, 2012,
p.94). Infere‐se que os estudantes pertencentes à classe trabalhadora, denominados por alguns
teóricos como sujeitos das classes populares, apresentam maiores dificuldades no que se refere
ao acesso e também à permanência nas instituições educacionais, os quais requerem ao mesmo
tempo a democratização de ambas as variáveis no cotidiano acadêmico, demandando, por sua
vez, ações que possibilitem a conclusão dos seus respectivos cursos e êxito na trajetória
acadêmica. Ao conjunto dessas ações chamamos de Assistência Estudantil, enquanto política de
enfrentamento ao velho e crônico enigma da evasão, da repetência, e, especialmente das
desigualdades econômicas, sociais e culturais, como traços presentes na educação brasileira.
Nascimento (2012b) destaca que em 2007 com a construção do PNAES institucionalizam‐
se as ações de assistência aos estudantes universitários, esse processo ocorre de maneira mais
intensa a partir de 2010 em decorrência da aprovação do Decreto Nº. 7.234 que dispõe sobre o
PNAES, atribuindo às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e aos Institutos Federais (IF)
a obrigatoriedade de construir suas próprias políticas de assistência ao estudante. No Artigo 4º
desse Decreto tem‐se que:

as ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais de ensino
superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão
e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente.

Segundo Nascimento (2012b) é sob o discurso da oportunidade que ganha relevo o
debate sobre a política de Assistência Estudantil, pois de acordo com o Artigo 4º do Decreto, no
parágrafo único, as ações do PNAES devem “considerar a necessidade de viabilizar a igualdade de
oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, preventivamente,
nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras”. Como
público prioritário o Decreto apresenta, em seu Artigo 5º, os “[...] estudantes oriundos da rede
pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio,
sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino [...]”. Alude‐se que
o PNAES “faz parte da agenda de debate sobre a democratização do acesso e permanência do
estudante de baixa renda [...], e determina a implementação [...] de ações que visem oferecer as
condições necessárias à garantia desta permanência”. (NASCIMENTO, 2012a, p.21).
No dizer de Magalhães (2012, p.96) as ações preconizadas pelo PNAES “se caracterizam
como ações afirmativas de permanência, destinadas, prioritariamente, a alunos oriundos das
camadas populares, objetivando promover efetivas condições para a realização e conclusão do
curso [...]”. Verifica‐se, no âmbito do PNAES, Artigo 3º, parágrafo 1º, que as ações de Assistência
Estudantil devem ser desenvolvidas nas seguintes áreas: moradia estudantil; alimentação;
transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; acesso,
participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.
Com relação ao desenvolvimento das ações de Assistência Estudantil consoante às áreas
estratégicas definidas pelo PNAES, sabe‐se que nem todas as IFES e IF atendem ao recomendado,
pois não possuem programas, projetos e serviços em todas as áreas. De acordo com Nascimento
(2012b, p.154) “em alguns casos, ainda prevalece o ‘tripé’ da assistência estudantil: a Bolsa
Permanência, os Restaurantes Universitários e as Casas de Estudantes”.
Aqui cabe mencionar que a Assistência Estudantil não está vinculada à Política de
Assistência Social, tendo inclusive legislação própria, e, portanto, não se submetendo aos
preceitos da regulamentação da Assistência Social, como vimos ao longo da exposição e análise
acerca do Decreto que regulamenta as ações de Assistência Estudantil. Assim, essa política deve
ser “[...] entendida enquanto política educacional ‐ uma vez que se trata de ações de cunho
assistencial desenvolvidas no âmbito da educação”. (NASCIMENTO, 2012b, p.152).
Magalhães (2012, p.94) alerta que para a elaboração de projetos na área de Assistência
Estudantil se mostra como essencial "reconhecer que, no Brasil, grande parte da população
vivencia diversas formas de segregação e condições de miséria que variam de intensidade”. Isso
comprova a necessidade, sobretudo, de conhecimento e apropriação das diversas determinações
que compõem a desigualdade social no cenário brasileiro, com vistas à compreensão dos
impactos destas determinações no cotidiano educacional.
Frente a este quadro, concordamos com a assertiva de Magalhães (2012, p.96):

A assistência estudantil deve se tornar uma política institucional que ultrapasse a
existência apenas de programas de repasse financeiro, mas que possam ser pensadas
ações para o atendimento dos estudantes em seus diversos aspectos e necessidades de
modo que sejam oferecidas condições para transpor e superar possíveis obstáculos e
dificuldades no seu trajeto acadêmico.

Não obstante as ações de Assistência Estudantil apresentem como público prioritário os
estudantes que denotem situação socioeconômica desfavorável, defendemos que o PNAES
atenda a totalidade dos estudantes, na perspectiva da garantia do direito às condições de acesso
e permanência, considerando as particuralidades das necessidades estudantis demandadas em
seu cotidiano acadêmico. Avalia‐se que as ações no âmbito da Assistência Estudantil devem ser
implementadas respeitando as particularidades estudantis, considerando o contexto educacional
brasileiro. Essas ações, portanto, “devem estar comprometidas com a ampliação da cobertura de
seus serviços, tendo como norte a universalização do acesso”. (NASCIMENTO, 2012b, p.155).
Desse modo reforçamos a necessidade de compreender as questões estruturais que
“perpassam os desafios postos à operacionalização das Políticas de Educação, em especial, a
Política de Assistência Estudantil enquanto estratégia que fortaleça o exercício da educação
enquanto direito”. (NASCIMENTO, 2012a, p.24).
Como dissemos, a política de Assistência Estudantil é um dos espaços sócio‐ocupacionais
dos/as assistentes sociais, o que nos remete à reflexão acerca dos direcionamentos profissionais
no que tange à elaboração, implementação e avaliação dessa política.
Avaliamos que a defesa da democratização das condições de acesso e permanência
denota uma relação com os princípios e valores demarcados no projeto ético‐político do Serviço
Social, devendo, por sua vez, se apresentar como a matriz referenciadora da atuação profissional
do/a assistente social que se insere no campo das políticas educacionais, explicitamente, a de
Assistência Estudantil.
Considerando os apontamentos do sociólogo Francisco de Oliveira (2003 apud BEHRING,
2008, p.15), de que “[...] sem os assistentes sociais a criação e a invenção de direitos no Brasil
não teria conhecido os avanços que registra”, ajuizamos que no âmbito da luta pela garantia das
ações de acesso e permanência se vislumbra a presença dos profissionais de Serviço Social, que
em conjunto com outros sujeitos contribuem para o entendimento e a operacionalização das
ações de Assistência Estudantil numa perspectiva de direito, rompendo com o viés
assistencialista que alguns ainda insistem em classificar a política de Assistência Estudantil.
Mediante o quadro conjuntural de agravamento das expressões da questão social
vivenciadas cotidianamente pelos sujeitos que demandam as ações de Assistência Estudantil,
alude‐se que a “[...] ampliação da abrangência dos programas da assistência estudantil só será
possível se as diretrizes dos programas incorporarem as reais necessidades dos estudantes, o que
requer que a interpretação dessas necessidades estudantis seja feita de forma crítica”.
(NASCIMENTO, 2012b, p.154).
Destaca‐se que a concepção crítica do conceito de necessidades possibilita que o
atendimento das necessidades dos estudantes oriente‐se a partir da condição social, diga‐se, da
realidade social na qual esses estudantes estão inseridos. Prontamente, reafirma‐se que o
parâmetro de atuação nessa política deve ser o compromisso com a ampliação da cobertura de
seus serviços, programas e projetos, tendo como norte a universalidade de acesso aos bens e

serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática, além da
qualidade dos serviços prestados, correspondendo aqui no caso da atuação do/a assistente social
ao disposto no projeto ético‐político da profissão. Desta feita, é extremamente fundamental o
conhecimento e a análise, por parte dos profissionais ligados à Assistência Estudantil e das
instâncias de decisão dessa política, das diversas determinações inerentes à dinâmica de vida dos
estudantes. Então como apontado por Magalhães (2012, p.95, grifo nosso), “além do
conhecimento, é necessário o efetivo envolvimento dos profissionais e [...] setores para que,
dentro dos limites e das possibilidades, ações concretas possam ser implementadas”, com vistas
à democratização das condições de acesso e permanência.
Evidentemente que
[...] nenhuma ação profissional (e não só dos assistentes sociais) suprimirá a pobreza e a
desigualdade na ordem do capital. Mas seus níveis e padrões podem variar, e esta
variação é absolutamente significativa ‐ e sobre ela pode incidir a ação profissional,
incidência que porta as possibilidades da intervenção que justifica e legitima o Serviço
Social. O conhecimento desses limites e dessas possibilidades fornece a base para
ultrapassar o messianismo, que pretende atribuir à profissão poderes redentores, e o
fatalismo, que a condena ao burocratismo formalista. (NETTO, 2012, p.166, grifos
originais).

De acordo com Guerra (2011, p.29) compete aos assistentes sociais “[...] atuar em direção
do estabelecimento das condições materiais necessárias a uma intervenção profissional que
supere a prática burocratizada, imediatista, reformista”. Concordamos com essa autora quando a
mesma alerta, prioritariamente, para a necessidade de reconhecer que as estratégias e táticas
políticas de ação profissional secundariza a preocupação com o instrumental técnico.
CONCLUSÃO
Ante o cenário dos desafios postos à operacionalização das ações de Assistência
Estudantil por parte de diferentes categorias profissionais que atuam nesta política, destacando
nessa abordagem a atuação do/a assistente social, apresenta‐se como maior desafio o traço de
seletividade e focalização da política. Como resultado desses elementos que caracterizam a
Assistência Estudantil constata‐se no interior das instituições educacionais a “democratização”
somente do acesso, traduzida a partir do aumento de ingressantes nas diferentes modalidades
de ensino, o que nos impulsiona a reafirmar a necessidade de viabilizar ao mesmo tempo a
democratização das ações de acesso e permanência, devendo ser garantida por parte do Estado,
sem que a responsabilidade das condições de acesso e permanência seja transferida para os
estudantes e respectivos núcleos familiares. Para tanto, esse posicionamento requer estratégias
balizadas, sobretudo, na dimensão ético‐política do projeto profissional, nos remetendo a defesa
da universalidade do acesso a bens e serviços com primazia para a sua qualidade, de modo que
os programas, projetos e serviços da Assistência Estudantil denotem compatibilidade de avanços
quantitativa e qualitativamente.
De acordo com a análise efetivada, confirmou‐se que a defesa, de modo concomitante, da
democratização do acesso e da permanência denota uma relação com os princípios do projeto
ético‐político do Serviço Social, requerendo, por sua vez, a reafirmação e a materialização deste
projeto profissional por parte dos/as assistentes sociais que estão direta ou indiretamente

vinculados ao processo de planejamento, operacionalização e avaliação da política de Assistência
Estudantil, o que não restringe a defesa da democratização das ações de acesso e permanência
aos profissionais da área de Serviço Social, já que outras categorias profissionais também se
inserem na dinâmica dessa política, contudo, cabe demarcar no estudo em tela o papel do/a
assistente social nesse processo.
É mister registrar que o desafio maior com o qual se defrontam os/as assistentes sociais
consiste em avançar na consolidação e implementação do projeto profissional, inscrevendo ou
mesmo materializando seus princípios no cotidiano de trabalho.
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RESUMO
Este trabalho analisa de um lado, a trajetória de vida das
mulheres em situação de risco de vida abrigadas, no ano
de 2011, na Casa Abrigo “Mulher Viva” da Secretaria
Estadual da Assistência Social e Cidadania, em
decorrência de violência doméstica e familiar praticada
pelo companheiro e, de outro lado, analisa as formas de
enfrentamento dessa violência através da rede de
atendimento dos serviços públicos na esfera estadual.
Para a coleta dos dados utilizou‐se a entrevista
semiestruturada com três mulheres ainda abrigadas. Os
resultados mostram que, no geral, mulheres abrigadas
têm uma história de convivência com a violência,
praticada pelos seus companheiros, desde o início da

relação a dois. A busca do enfrentamento, com o apoio
do poder público, decorre pelo agravamento das
situações vivenciadas e pelo desejo/necessidade de
romper com o ciclo da violência. Mas muito precisa ser
feito no sentido de avançar para um atendimento mais
eficaz no combate a esse tipo de violência contra as
mulheres.

PALAVRAS‐CHAVE: Violência contra a mulher, política pública, Casa Abrigo.

THE COURSE OF WOMEN WHO SUFFER DOMESTIC VIOLENCE, BY THEIR COMPANIONS, HOUSED
IN THE SHELTER "WOMAN ALIVE" AND CONFRONTATION THROUGH PUBLIC POLICY, TERESINA‐
PI.
ABSTRACT
This paper analyzes the one hand, the life histories of
women at risk of life sheltered in the year 2011, the
Shelter Home "Woman Alive" the State Department of
Social Welfare and Citizenship, as a result of domestic
violence committed the partner and on the other hand,
looks at ways to confront this violence through the
service network of public services at the state level. To
collect data we used the semi‐structured interviews with
three women still sheltered. The results show that,

overall, women housed have a history of living with
violence perpetrated by their partners, since the
beginning of about two. The pursuit of confrontation
with the support of the government, due by the
worsening of situations experienced and the desire /
need to break the cycle of violence.

KEY‐WORDS: Violence against women, public policy. Shelter Home.

PERCURSO DAS MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, POR PARTE DOS
SEUS COMPANHEIROS, ABRIGADAS NA CASA ABRIGO “MULHER VIVA” E O ENFRENTAMENTO
VIA POLÍTICA PÚBLICA, TERESINA‐PI
INTRODUÇÃO
O presente trabalho discute a trajetória de vida das mulheres em situação de risco de vida
abrigadas na Casa Abrigo “Mulher Viva”, no ano de 2011, em decorrência de violência doméstica
e familiar pelo companheiro.
Nesse estudo, o ponto de partida reside na temática da violência, caracterizada,
atualmente, como um dos problemas sociais que mais tem comprometido as pessoas e causado
graves riscos à população de um modo geral.
A violência, por ser um fenômeno construído socialmente, atualiza‐se em meio às
relações interpessoais de forma diferente entre as pessoas e grupos sociais. É um fenômeno
histórico, porque a humanidade o presencia desde os primórdios dos tempos, quando se
destacava a questão do uso da força, da dominação e das relações de poder de uns sobre os
outros como forma de garantir os seus espaços e suas vontades.
O trabalho versa, principalmente, sobre a violência doméstica e familiar, de um público
alvo específico: as mulheres que utilizam o serviço Casa Abrigo “Mulher Viva”, instituição
vinculada à Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (SASC) tendo o homem como o
principal agressor e a mulher, a vítima. Assim sendo, o foco principal é a violência doméstica
contra as mulheres praticada pelos companheiros.

1 CONHECENDO A VIOLÊNCIA E SUAS FORMAS
Para delinear a trajetória de vida das mulheres em situação de risco de vida em
decorrência de violência doméstica e familiar, efetuada pelo companheiro, é de suma
importância a compreensão e diferenciação do fenômeno, por meio da exploração de alguns
conceitos principais que envolvem o entendimento dessa questão social em suas formas, como:
violência em geral, de gênero, doméstica e familiar, contra a mulher e conjugal, no contexto da
sociedade contemporânea.

1.1 VIOLÊNCIA: COMPLEXO SOCIAL
Procurando entender e definir a violência, autores mostram que esse fenômeno é
complexo e controverso. Nesse sentido, Aldrovandi (1997) refere‐se à violência como um
fenômeno complexo e desequilibrado. Para entendê‐la, diz o autor, é preciso mergulhar nas
estruturas materiais e sociais construídas pelo ser humano; ser este que embora seja
reconhecido como racional, em alguns momentos, não controla seu modo de agir diante de uma
situação inesperada.
Para Fraga (2002, p. 46) a violência deve ser vista como “um modo específico de
afirmação do indivíduo sob a vigência de determinadas formas de sociabilidade”. Como tal, a

“violência é uma forma de reconhecimento do poder de um sobre o outro”. Nessa perspectiva,
Costa (1986), diz que a violência existe quando é percebida como tal pelo agressor, pela vítima
ou por quem está a observar o fenômeno. Neste caso, a violência está presente nas interações
humanas e descortina um desejo claro de causar alguns danos e prejuízos a outro(s).
Enfim, a violência é determinada por construções sociais decorrentes das relações
econômicas, sociais, culturais e políticas fundamentais de uma dada sociedade. Nesse sentido,
revelam as nuances de cada sociedade, em dada época histórica. Isso nos leva a afirmar, que as
expressões particulares da violência concretizam‐se no convívio social, como parte das relações
que são produzidas entre indivíduos, grupos, classes e organizações.
1.2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Abordaremos as discussões sobre as formas de violência presentes na sociedade
contemporânea, entre elas: violência de gênero, violência doméstica e familiar, violência contra a
mulher e violência conjugal.
Para a compreensão da violência de gênero, é importante explicitar o que seja gênero.
Segundo Scott1 (1995), gênero é definido por meio de duas proposições, a saber: elemento
constitutivo de relações sociais, que tem como base as diferenças percebidas entre os sexos e
como forma primária de dar significado às relações de poder. Esta autora vem destacar e
ressaltar a construção social do feminino e do masculino e a questão de poder que ocorre deste
em relação àquele.
Araújo (2002) destaca que a violência de gênero é a forma extrema que o homem acha
para manifestar seu poder e domínio sobre a mulher, querendo que ela desempenhe muito bem
os diversos papéis que a sociedade historicamente, vem lhe atribuindo: de mãe, amiga, esposa,
amante etc.
Para Pádua (2001), é importante ressaltar a necessidade de desmascarar a violência
contra a mulher, que ocorre nos ambientes domésticos e familiares, com o objetivo de percebê‐
la em todas as suas nuances e formas. Assim, destaca outra forma de violência, que é a violência
doméstica e familiar, como sendo uma das formas mais comuns de violência contra a mulher. Ela
ocorre de forma mundial, independentemente de cultura, religião, nível de desenvolvimento
social e econômico e etnia.
Tanto a Lei Maria da Penha como a Convenção de Belém do Pará conceituaram a violência
doméstica e familiar como sendo uma ação que se baseia no gênero, causando danos reversíveis
ou irreversíveis contra a mulher e que ocorre nos espaços públicos ou privados.
Desse modo, pode‐se levantar a afirmação de que a violência doméstica e familiar
acarreta consequências danosas para os indivíduos envolvidos e para a sociedade de um modo
geral, devido à complexidade desse fenômeno. Destaca‐se, desse fenômeno, a violência conjugal,
que é a violência causada pelo desejo de dominação e controle por parte do homem com relação
à mulher com quem convive.
E esses tipos de violência terminam por serem justificados e naturalizados pela sociedade,
porque foram praticados por um homem contra uma mulher, o que, para Diniz (2003),
1

Historiadora e feminista americana referência nos estudos no Brasil sobre a questão da violência de gênero.

caracteriza‐se como uma violência conjugal com características culturais, porque está relacionada
aos papéis sociais de gênero, que são fortemente diferenciados ao longo das histórias das
sociedades e que se apoiam em regras sociais, que tratam as ações violentas dos homens tendo
por base o papel de masculino, como o detentor de força e poder.
A violência conjugal perpassa todas as formas de violências. Nestes termos, inclui a
violência de gênero porque trata da desigualdade entre homens e mulheres imposta por uma
cultura de dominação machista; a violência contra a mulher, por ser a mulher a principal vítima; a
violência doméstica e familiar, por acontecer na maior parte no ambiente doméstico e por
envolver pessoas da mesma família e, por último a violência conjugal, por envolver os cônjuges
de uma relação afetiva.

2 ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
2.1 LEI MARIA DA PENHA
Essa lei objetiva criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher. Traz como inovação a definição da violência contra a mulher, no seu artigo 5º, como
sendo: “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial [...]” (BRASIL, 2008, p. 16). Também
delimita o espaço de ocorrência da violência, que é o ambiente doméstico, familiar e diz que esta
abarca qualquer relação que envolva afetividade.
Enfim, conclui‐se que, a Lei Maria da Penha, é importante e fundamental para a
diminuição da violência contra a mulher. E que o Estado, com suas políticas públicas, pode
contribuir para a implementação dessa lei, envolvendo os seus diversos setores da área da ação
social, da segurança pública, da saúde, da educação e da justiça.
2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES
O Piauí em 1986 criou o primeiro Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher e,
em 1988, a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, ambos em Teresina, em 2000 criou o
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher. E em 2003, com a criação da Secretaria de
Assistência Social e Cidadania (SASC), foi criada a Coordenação de Gênero. Em 2007, foi
implantada a Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos e da Juventude na qual foi criada a
Diretoria de Unidade de Políticas para as Mulheres, a qual conta com uma Coordenação de
Enfrentamento à violência contra a Mulher (PIAUÍ, 2009). Instituiu a Câmara Técnica Estadual
Interinstitucional do Pacto de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, com o objetivo de
elaborar e monitorar a implementação do Pacto Estadual (PIAUÍ, 2009).
A SASC tem contribuído nesse processo fortalecendo e articulando os serviços dentre
esses se incluem as atividades oferecidas pelo Centro de Referência da Mulher Francisca
Trindade, a Casa‐Abrigo “Mulher Viva” e o projeto Transformando Vidas. Essa rede de atenção à
mulher é fortalecida pelo Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública e pelas Delegacias
Especializadas de Atendimento à Mulher do Estado. Importa frisar dentre os serviços
significativos de atenção à mulher em situação de violência doméstica, a implantação das Casas‐
Abrigo, que serão focalizadas a seguir.

 Casas‐Abrigo

As Casas‐Abrigo constituem um dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de
violência. A existência dessas Casas tem sido importante para a proteção às mulheres em
situação de violência mais aguda. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM)
elaborou um “Protocolo: Orientações e Estratégias para Implementação de Casas‐abrigo”. Este
protocolo apresenta o que é necessário para a implementação do serviço Casa‐Abrigo, a
conceituação, o objetivo geral e os objetivos específicos do serviço citado. Mas, vale salientar:
que entre todos os itens contemplados no Protocolo não consta a avaliação e monitoramento
das abrigadas após a permanência no abrigo, embora entre as estratégias de ação previstas na
prestação do serviço pelas Casas‐Abrigo estejam: “interdisciplinaridade, autogestão e
constituição de redes” (BRASIL, 2005b, p. 59).
 Estratégia de funcionamento dos serviços das Casas‐Abrigo via rede

A rede de atendimento é importante para as mulheres que sofrem violência doméstica e
familiar, porque se leva em conta a “rota crítica (OMS/OPAS, 1998) que a mulher em situação de
violência percorre. Essa rota possui diversas portas‐de‐entrada (serviços de emergência na saúde,
delegacias, serviços da assistência social)” (BRASIL, 2007, p. 14). Assim, a prevenção e o
tratamento dos problemas decorrentes da violência exige a atuação integrada e articulada de
diversos setores, para garantir a qualidade da atenção e aumentar as chances de resolução dos
problemas (RHAMAS, 2006).
3 PROGRAMA CASA ABRIGO ‘MULHER VIVA”
Esse item apresenta a trajetória de vidas das mulheres em situação de risco de vida em
decorrência de violência doméstica e familiar pelo companheiro, abrigadas na Casa Abrigo
“Mulher Viva” de Teresina, delineando suas vivências traumáticas, suas atitudes na busca do
enfrentamento da violência e identificando as formas de atendimento. Dessa forma, é
importante iniciar falando da Casa Abrigo “Mulher Viva”, local onde se realizou a pesquisa. Essa
Casa, instalada em 08 de março de 2004, é mantida pelo governo do Estado com o objetivo de
prestar atendimento integral às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Ela conta com um conjunto de ações definidas pelo seu Regimento (PIAUI, 2004a), que é
executado por uma equipe de técnicos e funcionário, quais sejam: coordenação, psicossocial,
administrativo, serviços gerais, enfermagem, transporte, alimentação e segurança. Ela conta com
o quadro mínimo da equipe interdisciplinar (psicólogo e assistente social), solicitado pelo
“Protocolo: orientações e estratégias para a implementação das Casas‐abrigo” da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres (SPM). Mas quanto à equipe de apoio técnico: sugerida
pelo referido Protocolo, esta não é disponibilizada, pois conta apenas com: técnica em
enfermagem, educador artístico e educadoras. Visando conhecer as usuárias, as causas que a
levaram para a Casa Abrigo, os tipos de violência sofrida é o que será mostrado no próximo item.

3.1 CONHECENDO OS SUJEITOS DE UM MODO GERAL
As mulheres acompanhadas de seus filhos menores chegam marcadas pela negação da
sua condição de sujeito, pelo trauma sofrido, pelo medo, pela mágoa e com hematomas
espalhados pelo corpo. A Casa Abrigo iniciou o atendimento às mulheres vítimas de violência no
dia 23 de julho de 2004. Ao longo dos seus 8 (oito) anos de existência, até o momento da
pesquisa, realizada entre os meses de abril a maio de 2011, já abrigou mais de 200 (duzentas)
mulheres acompanhadas de seus filhos menores (num total de 315), conforme pode ser
dimensionado no Gráfico 1 abaixo:

Gráfico 1 ‐ Ocupação da Casa Abrigo “Mulher Viva” ‐ de 2004 a 2011
Fonte: Pesquisa direta nos arquivos da Casa Abrigo “Mulher Viva”, 2011.

O que se verifica no gráfico acima é que, logo no primeiro ano de funcionamento da Casa
Abrigo, conforme Relatório Situacional (PIAUÍ, 2004b), houve um número considerável de
mulheres oriundas de todos os municípios do Estado do Piauí. A análise das informações
constantes, no Gráfico 1, mostra que o ano de 2006 apresentou um número elevado de registros,
com 37 mulheres, ano que marca a promulgação da Lei Maria da Penha, importante no combate
a violência de gênero. O Gráfico 2, a seguir, mostra a tipificação da violência pelas mulheres que
utilizaram o Programa.

Gráfico 2 – Um tipo de violência

Gráfico 2 – Dois tipos de violência

Fonte: Pesquisa direta, 2011.

Do exposto, no gráfico acima, pode‐se dizer que as mulheres abrigadas sofreram um ou
mais tipos de violência. Assim, do total de 210 mulheres, 54,2% apresentaram um tipo de
violência, com destaque para a violência psicológica com 62,3% dos casos e em segundo foi a
violência física, em 18,1%. Observa‐se ainda que elas sofreram, ao mesmo tempo, dois tipos de
violência representando um percentual de 32,0% do total dos casos atendidos, destaca‐se a
associação das violências física e psicológica, dita em 61,19%. Há, também, a ocorrência de três

tipos de violência vivenciada, ao mesmo tempo, por 2 mulheres, as violências física, moral e
psicológica.
A faixa etária das usuárias da Casa, nos anos de 2008 a 2010, está entre 16 a 34 anos. Para
uma análise detalhada dessas mulheres, realizou‐se um estudo com três no ano de 2010 e 2011 e
que ainda permanecem na Casa. Apresenta‐se no Quadro 1 a caracterização dessas
entrevistadas.
Quadro 1 ‐ Dados de identificação das entrevistadas
CODINOME2

IDADE

ESCOLARIDADE

OCUPAÇÃO

FILHOS

Margarida

32 anos

Ensino Fundamental

Serviços gerais

04

Hortência

24 anos

7ª série do Ensino
Fundamental

Agricultora

03

Tulipa

25 anos

6ª série do Ensino
Fundamental

Serviços gerais

04

ENTRADA E
SAÍDA – CASA
ABRIGO
Ameaça, lesão
13/07/2010
corporal, violência Continua na
psicológica e social
Casa
06/12/2010
Ameaça e lesão
Continua na
corporal
Casa
18/05/2011
Lesão corporal
Continua na
Casa
MOTIVO DA
QUEIXA

Fonte: Pesquisa Direta, 2011.

As entrevistadas estão numa faixa etária entre 24 e 32 anos. Quanto à escolaridade
verifica‐se, que nenhuma delas frequentou o Ensino Médio. Com relação ao número de filhos,
Margarida e Tulipa apresentam o mesmo número, ou seja, 4 cada; Hortência tem 3. Quanto aos
companheiros, o da Margarida tem 34 anos, é serralheiro, ensino fundamental incompleto; o da
Hortência tem 36 anos, é também agricultor e analfabeto; o da Tulipa tem 26 anos, trabalha de
serviços gerais e ensino fundamental incompleto.
3.2 AS LUTADORAS E SUAS VIVÊNCIAS TRAUMÁTICAS

Buscando relatar e analisar a trajetória dessas mulheres na vivência com a violência e nas
suas formas de lutas face à essa realidade é que se passará, neste item, a fazer uma configuração
geral dessas mulheres e dessa trajetória. Um primeiro aspecto a registrar é que os relatos das
sujeitas mostram que as primeiras experiências traumáticas, caracterizadas pela violência deram‐
se logo no início do relacionamento, conforme dito abaixo.
Ele sempre foi ignorante (sorriso). Mas [...] assim para querer me bater, não. Mas, ele às
vezes [...] ele [...] era muito ignorante e ciumento [...] Ele sempre foi [...] doente. Ele era
assim [...] Ele tinha tanto ciúme que ele [...] ficava imaginando coisas (Margarida).
[...] a violência no inicio era só mesmo psicológica digamos, ele me atingia muito com
palavras, com a maneira de agir, de sair de casa, não era física, mas me doía muito [...]
(Hortência).

2

Para preservar a identidade das três mulheres entrevistadas optou-se em dar um codinome a cada uma delas.

A primeira vez foi quando eu tinha meu primeiro menino, o de 6 anos ele me batia
muito, só porque eu não podia denunciar, porque ele, assim, que eu saia, ele ia atrás de
mim, aí, ele, toda vez que eu engravidava, ele me batia (Tulipa).

Pode‐se dizer, com base nos depoimentos, que Margarida e Hortência, no início de suas
relações, foram marcadas pela ignorância e ciúmes dos seus companheiros, levando a ações que,
segundo Massula (2006), configuram‐se nas violências moral e psicológica. Para Tulipa, o retrato
das agressões constituía‐se na denominada violência física. Mas, é importante destacar, os
depoimentos mostram que essas mulheres não reconhecem, no geral, as situações descritas,
reafirmando o pensamento de Saffioti (2004 apud PEREIRA, 2005) de que essas relações
conjugais têm a marca dos resquícios do patriarcado, em que há uma acentuada desigualdade de
poder. Os depoimentos revelam os fatores que, segundo as entrevistadas, acreditam ser os
causadores da sua maneira de viver sobressaltada: o uso de álcool e outras drogas, a ignorância,
o autoritarismo, a dominação e tantos outros. Segundo Schraiber (2007), Kronbauer (2005) e
Saffioti (1999) dificilmente esses fatores ocorrem de forma isolada, bem como os tipos de
violência.
Diante do vivenciado, as entrevistadas viram que precisavam tomar uma atitude, sair do
ciclo de violência, por meio da denúncia junto aos órgãos públicos. Para Costa (1986) e Fraga
(2002), esse desrespeito com relação aos direitos das mulheres de ter uma convivência sem
violências, muitas vezes, vem em consequência do silêncio das pessoas que sofrem a violência e
do fato de que, quem a pratica, acredita que não vai sofrer qualquer ameaça.
3.3 A BUSCA POR MUDANÇA
No início da violência, a mulher, geralmente não denuncia segundo Costa (2004 apud
TAVARES, 2008, p. 91), “pelo fato de as mulheres acreditarem que tal ato ocorreu porque o
marido/companheiro estava fora de si ou por estar com problemas no trabalho”. Assim, como
dito, nos relatos acima, as mulheres têm a ilusão de ter o controle da situação, podendo resolver
sozinha o problema, o que confirma que nenhuma das entrevistadas fez a denúncia quando
aconteceram as primeiras agressões. É o caso de Margarida e Tulipa. Já Hortência, diante das
várias situações vivenciadas, tentou conversar com o companheiro e, como não obteve sucesso,
tomou uma atitude de deixá‐lo, para sair da rota de violência, causada por seu companheiro.
As três entrevistadas trouxeram, também, como pontos marcantes das suas vivências
traumáticas, as questões do medo de reagir às agressões, a denunciar as violências sofridas; da
naturalização e banalização da violência, como algo que deve ser suportado e da religião, como
um fator de aceite da situação violenta, pelo fato de algumas religiões enfatizar o papel de
submissão das mulheres aos seus companheiros.
3.4 AS CONTRIBUIÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA
Nos depoimentos dados, as mulheres entrevistadas destacam como foram atendidas
durante a denúncia. No caso da Margarida, foi informada, quando estava fazendo o registro do
Boletim de Ocorrência (BO), pela delegada, que eles iriam solicitar a Medida Protetiva (BRASIL,
2006). Para Hortência, ações tomadas pela Delegacia Geral do interior do Piauí, foram:
acompanhamento até sua residência por policiais à procura das armas que ele ficava a

ameaçando; registro do BO relatando que era só uma briga simples entre marido e mulher;
orientaram a vítima a sair da cidade; deram um prazo muito longo para ela fazer o exame de
corpo e delito. Para Tulipa o atendimento foi considerado rápido e a delegada perguntou se
gostaria de ir para a Casa Abrigo.
Sobre a visão que têm da Casa, as três mulheres manifestaram que o tratamento dado a
elas na Casa é bom. Margarida foi reticente com relação à convivência, destacando que houve
momentos que não foi tão bom; Hortência ressaltou o fato de não gostar totalmente porque fica
parada. Nesse caso, ela traz à tona a falta de atividades que ocupem as mulheres conforme
preconiza o Protocolo (BRASIL, 2005b) que traz, em seus objetivos, a necessidade da conjugação
das ações da Casa com Programas de emprego e renda e profissionalização, visando ocupar as
usuárias do serviço. Outro aspecto trazido por Tulipa, considerado como ponto negativo da Casa,
é a demora, em alguns casos, em proporcionar um atendimento e encaminhamentos imediatos à
solução dos problemas enfrentados pelas mulheres.
Por fim, no que respeita as ações articuladas desenvolvidas pela Casa, ainda existe muitas
barreiras, algumas difíceis a serem sanadas, pois a rede de serviços constituída por secretarias,
órgãos e instituições públicas não tem dado a devida prioridade a esse grupo de mulheres que
têm suas vidas mudadas por conta de um ciclo de violência praticado por seus companheiros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar a trajetória de vida das mulheres abrigadas à luz das discussões teóricas e dos
relatos das usuárias, identificaram‐se os motivos que a levaram para a Casa Abrigo, seu percurso
no ciclo da violência e a busca pela ruptura ao buscarem o auxilio especializado de instituições
que compõem a rede de atendimento estadual. Assim, no momento em que as mulheres buscam
romper com o ciclo de violência, elas mostram que almejam sair da posição de objeto e de alvo
constante de violência cometida pelos seus companheiros. Nesse sentido buscam tornarem
sujeitas de suas próprias histórias de vida. É claro que estando abrigadas na Casa Abrigo seus
direitos, sobretudo civis e sociais estão restritos, mas elas acreditam que o abrigamento é um
momento necessário em suas vidas.
Por fim, espera‐se que este estudo tenha contribuído para a identificação dos limites e
possibilidades enfrentados pelos serviços oferecidos às mulheres que sofrem violência doméstica
e familiar pelo companheiro. Espera‐se, também, que as instituições de abrigamento, busquem
cada vez mais, maior resolutividade a seus serviços em consonância ao que determina a Lei Maria
da Penha.
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RESUMO
O presente texto tem como objetivo analisar a trajetória
da Política de Habitação no Brasil, observando os
condicionantes histórico, econômico e social para as
Questões Urbana e Agrária se apresentarem como tal na
atualidade. Além de atentar para as políticas adotadas
nos últimos anos como forma de amenizar as questões
postas pela problemática da falta de moradia para uma
grande parcela da população. Considerar o que o Serviço
Social vem contribuindo nessa discussão, para então

apresentar e entender como se dá o exercício
profissional do/a Assistente Social na perspectiva da
garantia do direito à Moradia, trazendo uma análise de
como a Política de Habitação está inserida no município
de Iguatu e Juazeiro do Norte, e apontar e entender os
desafios que se apresentam no cotidiano do profissional
em Serviço Social. Além de pesquisas bibliográficas,
contamos com entrevistas com as próprias profissionais.

PALAVRAS‐CHAVE: Política de Habitação; Serviço Social; Assistente Social; Moradia.

HOUSING AS LAW HOW fall SERVICE PROFESSIONALS IN SOCIAL HOUSING POLICY
ABSTRACT
This text aims to analyze the trajectory of
Housing Policy in Brazil, observing the historical,
economic and social conditions for the Urban Issues and
Agrarian present themselves as such today. Besides
attending to the policies adopted in recent years as a
way to alleviate the issues raised by the issue of
homelessness for a large portion of the population.
Consider what social work has contributed in this
discussion, and then present and understand how is the

exercise of professional / social worker in the
perspective of guaranteeing the right to housing,
bringing an analysis of how housing policy is embedded
in the municipality of Iguatu and Juazeiro, and point and
understand the challenges that arise in the daily
professional in Social Work. Apart from literature
searches, we have interviews with the professionals
themselves.

KEY‐WORDS: Housing Policy; Social Service; Social Worker; House.

HABITAÇÃO COMO DIREITO: COMO SE INSEREM OS PROFISSIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL NA
POLÍTICA HABITACIONAL
1. INTRODUÇÃO
Visto que o acúmulo sobre a temática de Habitação, principalmente em Serviço Social,
ainda se faz pouco explorado, entende‐se a importância de se debruçar e legitimar os
instrumentos que vem sendo construídos ultimamente como: a Política Nacional de Habitação
(PNH, 2004) e o Estatuto da Cidade (2001). Estes representam uma conquista da/para a classe
trabalhadora, além de incentivarem uma constante articulação com os Conselhos de Habitação,
Ministério das Cidades e outros aparelhos que formulam, planejam, constroem e avaliam as
Políticas Sociais.
Propõe‐se então, apontar e entender os desafios que se apresentam no cotidiano do
exercício dos/das profissionais em Serviço Social, a partir das entrevistas realizadas com a
Assistente Social que trabalha na Secretaria de Habitação do Município de Iguatu, Ceará, e, com a
Assistente Social que trabalha no acompanhamento dos/as recém‐moradores/as de conjuntos
habitacionais construídos com os programas de casas populares em Juazeiro do Norte, Ceará.
2. Direito à Habitação
Com a Declaração dos Direitos Humanos (1948) o direito à moradia foi reconhecido como
direito humano universal devendo ser garantido pelos Estados. O conceito de moradia vem
passando por mudanças significativas, não se restringindo apenas a habitação, mas as condições
de vida nesse espaço, disponibilidade de serviços, infraestrutura, equipamentos públicos como
água, energia, saneamento básico, transporte, educação, saúde, lazer, enfim, a moradia deve
suprir todas as necessidades para uma sobrevivência digna.
No caso brasileiro a garantia desses direitos sempre esteve condicionada e limitada pelo
sistema de propriedade privada e consequentemente pela desigualdade fundiária, questões que
infringiram a população uma desigualdade que restringe o acesso a itens básicos.
O abismo criado pela disparidade da propriedade, onde de um lado, uma massa sem
acesso a terra ou a condições de sobrevivência nela, pela negação do acesso a políticas públicas
estruturantes, e, de outro uma minoria concentrando de maneira desigual a riqueza, gestou
movimentos que se colocaram na contramão dessa lógica e passaram a reivindicar o direito já
garantido na Constituição Federal brasileira de 1988.
A lógica que tem predominado até os dias de hoje é a daqueles que possuidores de capital
constroem casas para serem alugadas pela classe que vive do trabalho, que em muitos casos não
é assalariada, e quando o é, a pecúnia não permite a obtenção da casa própria.

As interferências do Estado no sentido de garantir o acesso ao direito da moradia sempre
se deram de maneira pontual via pressões das camadas populares, a criação da Política Nacional
de Habitação – PNH no ano de 2004 não fugiu a essa perspectiva. Esta tem como objetivo central
garantir o acesso à moradia digna a toda a população.
3. Questão Habitacional na Atualidade
No Brasil, segundo apontam dados da Confederação Nacional de Municípios realizada em
2010, no ano de 2008, cerca de 80% da população residia em área urbana. O déficit habitacional
no país corresponde a 5,8 milhões de moradias, das quais 82% estão localizadas na área urbana,
onde apresentam problemas comuns relacionados a falta de planejamento, ausência de reforma
fundiária, de controle sobre o uso e a forma de ocupação do solo. Por volta de 89% do problema
de moradia está concentrado nas populações de baixa renda.
A desintegração, descontinuidade e desarticulação das políticas habitacionais nos três
âmbitos de governo, com evidente fragmentação de recursos entre diversos programas, são
problemas históricos na área de habitação.
O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Público (FNHIS), instituído pela Lei nº
11.124/2005, tem como função unir recursos de diversas fontes que sejam designados para
subsidiar a população menos favorecida. Fazendo uma análise dos valores pagos no primeiro
semestre de 2010 pelos programas que fazem parte do FNHIS, esses mostram que já foram
gastos com habitação R$ 615,4 milhões. De todos os programas que são abrangidos, os que vêm
recebendo um maior investimento são aqueles relacionados à urbanização de assentamentos
precários (UAP), que chegou a receber 51% do total dos valores pagos; e a ação de apoio a
empreendimentos de saneamento integrado em assentamentos precários recebeu 28%. Assim,
79% dos recursos foram direcionados para a urbanização de assentamentos precários, e apenas
21% (R$ 49 milhões), foi direcionado à construção de novas moradias.
Vê‐se que o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) é o que vem levando boa parte
dos recursos da habitação, ou seja, é este programa que vem fazendo com que a UAP tenha a
maior concentração de recursos. O PMCMV caracteriza‐se atualmente como a maior política de
investimento em habitação do governo federal, e tem como objetivo construir e financiar um
milhão de moradias para famílias com renda mensal de até 10 (dez) salários mínimos.
Nacionalmente, vários programas vêm sendo desenvolvidos pela Política de Habitação,
dentre eles, os Programas: Minha Casa, Minha Vida; Moradia Digna; Urbanização, Regularização
e Integração de Assentamentos Precários; Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat; Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH; Crédito Solidário e Arrendamento
Residencial – PAR.

4. O Serviço Social e a Política de Habitação
Compreendendo então o acesso a Moradia como um direito de todos/as cidadãos/ãs,
entende‐se a política de Habitação como um espaço sócio ocupacional de atuação do profissional
em Serviço Social. Os instrumentos criados que legitimam as políticas do governo atualmente ‐ a
Política Nacional de Assistência Social (PNAS/SUAS), Política Nacional de Habitação (PNH),
Estatuto da Cidade, dentre outros ‐ ampliaram a inserção dos/as Assistentes Sociais, e incidiram
na maior procura por tais profissionais.
O Serviço Social, sabendo das condições da execução das políticas voltadas para
Habitação, como garantia de um acesso ao espaço urbano/rural em articulação com várias outras
políticas (cultura, lazer, segurança, assistência social, educação, saúde, dentre outras), colabora
para a discussão e a formação de profissionais especializados que possam desenvolver uma
atuação interdisciplinar. Uma das atividades desenvolvidas pelo Conselho Federal de Serviço
Social (CFESS) foi a realização de um Seminário Nacional de Serviço Social e Questão Urbana
(2011), deliberado pelo conjunto CFESS/CRESS (Conselho Regional de Serviço Social); além da
construção do Grupo de Trabalho sobre Questão Urbana.
Essas iniciativas validam a necessidade do debate das políticas públicas, com destaque
para a Política Habitacional, concebendo esta em seu sentido ampliado, devendo o/a Assistente
Social articular os instrumentos de garantia de direitos.
5. A Política de Habitação no Município de Iguatu Ceará
Como já apontado, a Política Nacional de Habitação é uma conquista relativamente nova.
Logo, os municípios brasileiros estão em processo de estruturação das Secretarias para a
implementação dos Programas Habitacionais, que deveriam garantir moradia digna, e, para tanto
devem estar em articulação com todas as demais políticas que proporcionem condições de
melhores relações e reprodução social.
O município de Iguatu, Ceará, também se coloca em um momento de adequação a PNH.
Até o ano de 2012, os programas de Habitação eram acompanhados pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, sendo apenas no final deste, efetuado a criação da Secretaria Municipal de
Habitação. Esta possui espaço físico e profissionais destinados a atender as demandas específicas
da habitação.
Entretanto, é necessário pontuar que de acordo com a profissional de Serviço Social que
atua nessa área, o espaço físico não garante condições propícias para o desenvolvimento das
ações de maneira qualitativa, e os/as profissionais não estão em número suficiente para a
demanda (conta com apenas uma profissional de Serviço Social, e a promessa da aquisição de
mais três profissionais por meio de concurso).
Os projetos e programas adiantados no município também vão seguir o que está sendo
executado nacionalmente. Segundo a Assistente Social acima mencionada, são três os programas

hoje desenvolvidos pelo município: Programa de Urbanização, Regularização e Integração de
Assentamentos Precários; PMCMV Rural e o PMCMV Urbano, sendo o déficit habitacional de
aproximadamente 7.500 (sete mil e quinhentas) famílias que estão cadastradas para serem
atendidas nos referidos programas.
O Primeiro programa citado é destinado às famílias que moram em zona de
vulnerabilidade e risco social, nas margens do Rio Jaguaribe. Porém, tal projeto já se encaminha
para seu encerramento, as famílias foram transferidas para o Conjunto Habitacional Novo Iguatu
no Bairro da Cohab. Os outros dois encontram‐se em fase de liberação, um é destinado para
famílias da Zona Rural e o outro para a Zona Urbana, onde serão construídas 960 residências,
sendo que, os beneficiários/as entram com a contrapartida de 25% do valor da prestação da
casa, levando em consideração a renda familiar.
As últimas ações voltadas à Política de Habitação no município foram realizadas em
setembro de 2013.
Pela comparação dos dados é claramente perceptível que a demanda habitacional do
município é muitas vezes superior aos projetos e programas desenvolvidos no município, além
das dificuldades burocráticas que impõem atrasos nas obras e na entrega das residências.
Atrasos que causaram (causam) prejuízo e revolta para as famílias, como pôde ser percebido nas
publicações locais. Essas noticiaram que em dezembro de 2012 cerca de vinte e duas famílias que
aguardavam a entrega das casas realizaram ocupação no local das construções.
6. Espaços de atuação do/a Assistente Social na Política de Habitação: entrevistas e
considerações
Na perspectiva de conhecer e compreender um pouco melhor como se dá a inserção e
atuação do/a profissional Assistente Social na política habitacional, realizamos entrevista com
duas profissionais da área, uma no município de Iguatu com vínculo com a Prefeitura Municipal,
e, a outra no município de Juazeiro do Norte acompanhando um projeto do Programa Minha
Casa Minha Vida.
Na observação dos questionários, algumas considerações são relevantes pontuar: a marca
feminina que atravessa a profissão ‐ ambas são mulheres; ambas são recém‐formadas em
Universidades presenciais privadas, com idade média de 30 anos, sem outras experiências
profissionais enquanto Assistentes Sociais, com menos de um ano de atuação na área, e, ambas
apresentaram que no momento não atuam nos Conselhos de direitos.
No que se refere ao vínculo empregatício as entrevistadas apresentaram diferenças,
sendo que, uma é estatutária e a outra temporária e a média salarial da trabalhadora efetiva é
inferior a que tem vínculo empregatício provisório.

Quando das atribuições profissionais nesses espaços uma característica é única, a que se
refere à garantia do direito da população ao acesso à moradia, entretanto, apresentam
particularidades na execução e nas estratégias de implementação dos projetos/políticas.
Quanto as atividades desenvolvidas pela Assistente Social vinculada a Prefeitura
Municipal de Iguatu, esta destaca o acompanhamento familiar, a elaboração e execução do
Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), que varia num acompanhamento entre 12 e 18 meses,
com base nos eixos de mobilização e comunicação, participação comunitária e desenvolvimento
sócio organizativo, Geração de Trabalho e Renda, Educação Sanitária e Ambiental,
cadastramento e seleção das famílias. A profissional do PMCMV destaca a atuação na viabilização
do exercício da participação cidadã, mediante o trabalho informativo e educativo, visando
relações coletivas que construam o compromisso com o que é de todos/as, além de orientar e
acompanhar as providências para o acesso dos/as beneficiários/as as tarifas sociais, articular as
ações do Trabalho Técnico Social (TTS) as demais políticas públicas que possibilitem a garantia de
educação, saúde, saneamento, etc.
No âmbito da atuação na Secretaria de Habitação as demandas se referem
necessariamente a procura das famílias pela garantia do direito a casa própria, inscrição dessas
no cadastro habitacional do município, acompanhamento das famílias beneficiadas e visitas a
partir de encaminhamentos dos equipamentos sociais do município como CRAS (Centro de
Referência da Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência
Social), Secretaria da Saúde, entre outros. No caso da Assistente Social do Programa MCMV, esta
pontuou que as demandas se colocam dentro das mais diversas políticas públicas, cabendo à
equipe tentar atuar na correlação de forças de maneira a viabilizar o direito a cidade.
Os desafios à profissão pontuados pela profissional do município de Iguatu se referiram
aos desafios para implementação da PNH (pelo fato de esta ser relativamente nova), sendo ainda
recorrente a visão de moradia como moeda de troca, a burocracia institucional, as condições de
infraestrutura para o desenvolvimento do trabalho e a concentração de informações. Ainda
destacou a necessidade do fortalecimento dos programas habitacionais. A Assistente Social do
município de Juazeiro do Norte apresentou como desafios o discurso enraizado do capital e o
caráter focalizado e assistencialista das políticas públicas.
Ao pontuarem sobre o exercício profissional, a Assistente Social de Iguatu apresentou que
se encontra num momento de grande aprendizado e que pelo pouco tempo de atuação não
dispõe de muitos elementos para analisar de maneira mais aprofundada. Em relação de como a
mesma analisa a profissão na atualidade, destaca os desafios enfrentados por toda a classe
trabalhadora, como a diminuição dos postos de trabalho, a precarização na prestação de serviços
e a ampliação do número de profissionais, visto o crescimento dos cursos de graduação em

Serviço Social. Quanto a profissional de Juazeiro, esta afirma que o fazer profissional em tempos
de crise do capital, encontra muitas dificuldades e que a inserção do serviço social nos espaços
ocupacionais da profissão é tanto contraditória como desafiadora, onde o/a assistente social
precisar ter a todo o momento uma fundamentação teórico‐metodológica da profissão. No que
se refere a profissão na atualidade, a mesma destaca o crescimento de profissionais com uma
visão pós‐moderna que acreditam que a teoria crítico dialética marxista já não consegue
responder as novas configurações da questão social na contemporaneidade.
7. Considerações Finais
Entendendo a Política de Habitação como um instrumento de garantia de direitos
fundamentais para produção e reprodução da classe trabalhadora, sendo que esta é
historicamente impelida a negação de direitos que garantam sua sobrevivência de forma digna, é
que reforçamos a relevância e o salto significativo dos programas e projetos vigorantes para tal
política. Porém, é importante perceber as condições, os desafios e os interesses que permeiam o
conjunto da execução das políticas que tocam a moradia, quando percebemos que as casas,
conjuntos habitacionais são construídos por grandes empresas que se fortalecem com tais
projetos, além dos grandes bancos que financiam as obras.
Quanto ao Serviço Social, observa‐se o pouco acúmulo sobre o tema, mas algumas
iniciativas são importantes, já que a inserção do/a Assistente Social, principalmente depois da
Política Nacional de Habitação e do Programa Minha Casa Minha Vida, vem se ampliando nos
espaços, seja em secretarias, conselhos, acompanhamentos e/ou formulação dos projetos.
Os desafios postos para o exercício profissional na Política de Habitação estão
excetuando‐se suas particularidades, assim como nas demais políticas. Sendo esse mais um
espaço sócio ocupacional de atuação, as ações do/a profissional Assistente Social irão fortalecer,
legitimar e buscar viabilizar direitos para a classe trabalhadora. Reforçando assim, os
compromissos construídos pela categoria no Projeto Ético‐Político Profissional (PEP) e
legitimando que os referenciais teóricos defendidos nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS
(Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) estejam diretamente vinculados ao
fortalecimento qualitativo das atividades cotidianas dos/as profissionais. Apoiando‐se então nos
direcionamentos ético‐político, teórico metodológico e técnico‐operativo do Serviço Social, que
tem como objetivo o fortalecimento de um projeto societário que legitime a classe trabalhadora
e universalize seus direitos.
A PNH se configura como um importante espaço de atuação para o fortalecimento das
equipes multiprofissionais, além do exercício de articulação com outros aparelhos
socioassistenciais, de saúde, de educação dentre outros. Já que, como mencionado, não é
somente a moradia que garante plenitude da qualidade de vida dos/as trabalhadores/as, e sim, o

conjunto de tais políticas. Validando também a iniciativa de participação nos Conselhos,
entendendo esses como um significativo instrumento para ampliação dos direitos, e o/a
assistente social como um/a profissional que pode contribuir para a formulação, avaliação,
comunicação, mobilização, dentre outras atividades que reforcem os interesses tanto do
Conselho, como da política a qual esse aparelho estiver responsável.
Portanto, legitima‐se, como o Serviço Social colabora com a produção e reprodução social
dos indivíduos. Porém, com o compromisso de planejar sua atividade para garantir direitos e
melhorias para a vida da classe que vive do trabalho.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo mostrar como a educação
vem se modificando ao longo do tempo para atender as
necessidades de cada época histórica, situando mais
particularmente o modo de produção capitalista e de
como este vem incidindo diretamente sobre o modelo
educacional vigente, trazendo enfoque sobre como vem
se reconfigurando a política pública de educação
brasileira em decorrência das transformações
contemporâneas incidentes sobre o Estado, as políticas

públicas e o mundo do trabalho. Para a sua realização
foram priorizadas como instrumentais a revisão
bibliografia e documental, utilizando como referencial
de análise a teoria marxista.
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ABSTRACT
The paper aims to show how education has
changed over time to meet the needs of each historical
era, placing more particularly the capitalist mode of
production and how this comes shining directly on the
current educational model, bringing focus on how
comes reconfiguring the public policy of Brazilian

education as a result of contemporary transformations
applied to the State, public policy and the world of work.
For its realization were prioritized as instrumental
literature review and documentary, using as reference
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MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E REFRAÇÕES PARA A POLÍTICA PÚBLICA DE
EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
INTRODUÇÃO
Para o estudo da política social da educação a partir da teoria marxista faz‐se necessário
situá‐la dentro dos grandes períodos da história, demonstrando como historicamente a mesma
vem se modificando para atender e acompanhar os processos de transformações da sociedade.
No momento em que a sociedade se estrutura em classes sociais antagônicas período da
antiguidade, há também a formação de tipos distintos de educação. Com a divisão social do
trabalho, cria‐se também a divisão social do saber e consequentemente uma distinção dos tipos
sociais de educação, para as classes dominantes e as dominadas, formando assim os dirigentes e
os dirigidos, em que os primeiros ficavam com o poder de mando e os segundos com o dever de
obediência.
Essa distinção vai se intensificar com o avanço do capitalismo e a chegada da
Modernidade. Esse é um momento em que a educação conforma‐se como instrumento central
para a construção e consolidação da hegemonia burguesa e de seu projeto societário. A
educação burguesa tem como principais características a busca por conformar sujeitos passivos,
através de métodos autoritários e ideológicos, na tentativa de homogeneizar e padronizar a
massa através da alienação e cisão radical entre trabalho manual e trabalho intelectual,
decorrente da divisão social do saber e consequente divisão social do trabalho, componentes do
modo de produção capitalista.
Alguns pensadores considerados clássicos da pedagogia socialista e que trouxeram
grandes contribuições para o campo da educação chegaram a propor o fim da escola pelo
simples fato de apenas reproduzir a ideologia dominante, não contribuindo para a construção de
uma sociedade mais justa e igualitária, em que nos marcos da sociedade capitalista a educação
acaba por se constituir uma forma de violência simbólica, contribuindo de maneira velada para a
reprodução das relações sociais de produção capitalista, ou seja, relações desiguais, autoritárias
e hierárquicas.
Para a análise da educação a partir de uma perspectiva marxista tomamos a sociedade
burguesa e suas contradições como nosso principal eixo orientador. Levando em consideração as
contradições na relação estabelecida entre o capital e o trabalho, e os princípios da lei geral da
acumulação capitalista formulada por Karl Marx, em que situa a contradição do capital no que diz
respeito à produção de riqueza em detrimento da produção e reprodução de pobreza de forma
relativa e absoluta. Ressaltando como a educação vem contribuir para a consolidação de uma
ideologia dominante e de como isso corrobora para a perpetuação da sociedade vigente,
concluindo que nos marcos da sociedade capitalista uma reforma estrutural na educação torna‐
se inviável, trazendo para a reflexão a necessidade de superação da ordem social.
A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA FRENTE ÀS TRANSFORMAÇÕES CONTEMPORÂNEAS:
DESAFIOS ATUAIS

A partir da década de 1990 começamos a conviver com as medidas deletérias dos
governos neoliberais, marcada pela regressão perversa dos direitos sociais conquistados
arduamente através de movimentos sociais organizados e garantidos constitucionalmente,
atingindo diretamente o campo das políticas sociais e dentre elas a educação.
As transformações contemporâneas sobre as quais incidem na forma de intervenção do
Estado na área social mediante investimentos em políticas sociais, vêm desencadeado diversos
desafios para a política brasileira de educação, mais precisamente para a concepção e defesa da
educação pública e de qualidade como um direito e dever do Estado. A contrarreforma do ensino
superior vem promovendo como consequências a regressão da educação como um direito e cada
vez contribuindo para o processo de fragilização e precarização da formação profissional,
processo esse que vem se efetivando por meio de acordos com organismos internacionais,
incentivos a empresas privadas como são exemplos o PROUNI e o FIES, o Programa de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI e através da regulamentação do
Ensino a Distância no Brasil –EAD.
De acordo Santos, Abreu e Melim “(...) o crescimento da modalidade de ensino a distância
como uma das marcas mais evidentes da precarização, mercantilização e negação da educação
como um direito, apontando, assim, numa perspectiva crítica analítica, o seu claro declínio como
uma política púbica brasileira” (2011, p.786).
Esse processo de contrarreforma e precarização da educação incide diretamente sobre as
condições de vida e sobrevivência de milhares de jovens e trabalhadores brasileiros, que
depositam no acesso a educação a oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho e de
ampliarem os seus horizontes. Nesse sentido o ingresso ao ensino superior passa a ser permeada
pelo fetiche e pela falácia da suposta “democratização”, onde apenas uma pequena parcela da
população consegue ingressar no ensino superior público e de qualidade, ficando a grande
maioria restritas a esse direito e acessando a educação apenas como uma mercadoria acessível
no mercado e disponível aqueles que tem poder de consumo.

(...) objetivamente tem‐se encontrado acadêmica e empiricamente no
EAD uma das faces mais acentuadas da mercantilização e precarização da
educação brasileira, uma saída rentável para o mercado que acessa o
fundo público com a intensificação dessa política de governo. Sob o
aspecto ilusório da expansão do acesso, essa estratégia tem sido
sustentada por setores dominantes da sociedade, que obtêm lucro
imediato nessa configuração de adestramento da força de trabalho.
(idem, p. 787)

Para a efetivação desse processo materializa‐se uma relação estratégica e necessária
entre o Estado a burguesia dominante em meio a uma organização mundial do sistema
capitalista em que predomina‐se a busca incessante por lucros. Em vista disso e mediante
interesses antagônicos dos que ofertam e dos demandantes de tal política, a educação fragilizada
vai perdendo seu sentido civilizatório e emancipador do homem.

Nesse sentido podemos destacar dois pontos contraditórios que envolvem o EAD no
Brasil, em grande medida são acessados pelos setores subalternos, pela classe trabalhadora que
depositam no acesso ao ensino superior à perspectiva de acessão econômica e por outro lado,
representa a materialização da precarização da política educacional, apontando desafios atuais
aos gestores, aos movimentos sociais e a toda a sociedade na defesa e disputa pelos rumos e
direcionamentos da educação.
RELAÇÃO ESTRATÉGICA ENTRE ESTADO E BURGUESIA NA CONFORMAÇÃO DA POLÍTICA DE
EDUCAÇÃO
No período pós Segunda Guerra Mundial, há um avanço significativo no eixo estruturante
das relações econômicas, visando o desenvolvimento e o fortalecimento do modo de produção
capitalista em todo o mundo a partir da hegemonia das nações capitalistas centrais, tendo em
vista ameaças socialistas que provinham do bloco soviético denominado União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS). Essa reorganização da produção ocorreu através de avanços
tecnológicos, automação das fábricas, marcando o estágio do capitalismo imperialista e
aprofundando o antagonismo existente entre as classes sociais e o aumento gradual das
desigualdades. A implantação do modelo taylorista/fordista de organização do trabalho
utilizando‐se de mecanismos de controle da demanda produtiva, do tempo dos trabalhadores e
da produção em série criam em um pólo a necessidade de trabalhadores qualificados para
atender as demandas do mercado e de outro, e de outro, trabalhadores totalmente privados do
direito a educação capacitados apenas nos aspectos físicos e ideológicos para suportarem as
péssimas jornadas de trabalho, inclusive como forma de garantir a sua sobrevivência social.
É partir de necessidades capitalistas que é implementado o modelo tecnocrático de
organização da educação. Para Teodoro Schutz, que formulou a Teoria do Capital Humano as
“escolas especializadas podem ser consideradas empresas, especializadas em produzir instrução”
(Teodoro Schutz apud Aranha, 2006 p.258), essas medidas buscam acima de tudo aumentar a
produtividade e fortalecer o ideário burguês.
Historicamente o Estado conformando‐se como aparelho burocrático e ideológico da
classe burguesa tem desenvolvido mecanismos de criminalização da pobreza e da população
excedente atribuindo a sua condição social a falta de esforço próprio e não a situação promovida
pela privatização e monopolização dos meios de produção, pela ideologia consumista,
individualista e desumana ditada pelas grandes corporações e pela mídia de massa, submetendo
todos os indivíduos aos seus ditames como única forma de sobreviver e se reproduzir.
Segundo Isteván Mészáros as reformas que são realizadas na sociedade buscando
melhorias para a população são realizadas tendo por base reformas na educação que atingem
apenas objetivos específicos não rompendo com as bases que fundamentam a sociedade, pois
são estas “irreformáveis” dentro dos marcos capitalista (2008). Portando se quisermos construir
um projeto de educação voltado ao atendimento das necessidades humanas e não
majoritariamente do capital, necessitamos da superação desse modo de produção, tendo em
vista que reformas dentro da ordem contribuem antagonicamente o fortalecimento e criação de
mecanismos ideológicos necessários a continuidade da reprodução capitalista.

Karl Marx ao se referir a educação e a sua relação com o trabalho ressalta a necessidade
de uma educação capaz de proporcionar ao sujeito o conhecimento de diversas atividades e
ofícios, não produzindo trabalhadores polivalentes para suprir as necessidades da indústria e
contribuir para o aumento do lucro capitalista, mas de devolvê‐lo o conhecimento sobre todo o
processo de produção. Para o capital é necessário manter sobre seu domínio o processo
produtivo, pois caso contrário o trabalho perderia a sua condição de subsunção real e formal ao
capital.
O modo de produção capitalista se fundamenta na relação de exploração do capital sobre
o trabalho, em que através da divisão social do trabalho ocorre a divisão pormenorizada de cada
etapa do processo produtivo e da divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, onde os
trabalhadores manuais que realizam tarefas especializadas e repetitivas não necessitam passar
por um processo de aprendizagem, mas apenas de simples treinamento ou mesmo adestramento
dentro do interior das grandes fábricas, já o trabalho intelectual é realizado pelos trabalhadores
com um maior grau de escolaridade que são responsáveis pela criação e gerencia do processo
produtivo. Isso marca a compatibilidade da educação a forma de sociabilidade existente, onde na
sociedade capitalista acaba servindo como mecanismo de reprodução das relações de
exploração, onde não se prioriza o conhecimento crítico, reflexivo formando cidadãos capazes de
lutar pela sua emancipação e construção de sua própria história, mas voltando‐se para uma
forma tecnicista que legitima interesses da classe dominante.
Percebemos que dentro dos marcos da sociedade capitalista a educação não pode ser
popular, pois se faz necessários segmentos da população desprovidos de qualquer forma de
conhecimento, capazes de se submeter as mais péssimas condições de trabalho como única
forma de garantir a sua sobrevivência. Também se faz necessário um conjunto de ideologias que
perpasse sobre o modelo de educação, para formar trabalhadores intelectuais capazes de
reproduzir toda a dominação e exploração existente e se conformar com os limites estabelecidos
pelo capital como algo inalterável. De acordo com Mészáros:

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu todo
– ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário á máquina
produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e transmitir um
quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se não pudesse haver
nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma “internalizada” (...) ou através
de uma dominação estrutural e implacavelmente impostas (2008, p.35) (Grifos originais).

O que percebemos é que essa ordem não decorre de um processo natural, mas sim da
apropriação privada dos meios de produção e da consequente privatização dos recursos naturais
da humanidade, onde poucas pessoas adquiriram o poder de dominar e se apropriar da riqueza
produzida por aqueles que dispõem apenas da sua força física.
Para se legitimar essa forma de dominação ao longo da história a educação teve papel
determinante, juntamente com o Estado que representando os interesses do capital criminaliza
as expressões da questão social e tem se reconfigurado de acordo com as necessidades de cada
momento histórico.

A escola formadora da classe trabalhadora surge quando o desenvolvimento capitalista
passa a exigir uma maior formação intelectual e maior disciplinamento dos operários, tornando‐
se viável o desenvolvimento industrial e o avanço capitalista.
As determinações impostas pelo capital afetam diretamente o processo da educação,
tornando‐se perceptível dentre outras formas pela supervalorização de profissões que possuem
um projeto profissional atrelado diretamente ao capital, reproduzindo a acumulação, as
desigualdades sociais e legitimando a apropriação privada da riqueza socialmente produzida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe‐se que a produção destrutiva do capital não passa isenta de entraves, não
podendo se desenvolver livremente de acordo com as suas leis e princípios, pois propicia de
acordo com o desenvolvimento das forças produtivas, possibilidades de organização política da
classe trabalhadora na luta pela garantia de direitos criando no interior da sua própria ordem
contradições que desencadeiam a possibilidade de transformações contra hegemônicas.
São a partir dessas lutas desencadeadas inicialmente pela classe trabalhadora na
contestação das condições imediatas de trabalho, que se desenvolvem movimentos sociais,
envolvendo militantes políticos e estudantis que se identificam com a defesa da emancipação
humana, na construção de um projeto popular para a educação, o qual propõe reformas
estruturais no sistema e consequentemente o fim da exploração do trabalho pelo capital.
Segundo Santos, Abreu e Melim

(...) nas lutas e conquistas da classe trabalhadora a educação sempre esteve presente
como uma das prioridades, pois ainda que de forma contraditória, por meio dela
assegura‐se, via de regra, a inserção no mercado de trabalho (condição fundamental à
sobrevivência da classe), o que ressalta a sua dimensão econômica, bem como a disputa
por projetos de sociedade pela via da ampliação dos conhecimentos e construção de
formas de sociabilidade, da vivência coletiva e da cultura, ou seja, sua dimensão ético‐
política. (2011, p.786)

Diante da atual conjuntura de reformas e contrarreformas do Estado impactando a
política de educação, atingindo mais fortemente a formação universitária a defesa de uma
universidade popular e a luta por uma educação pública, estatal e de qualidade, apontam como
alternativa para um novo projeto educacional voltado para as necessidades da população e não
apenas de uma única classe no poder.
Entre os projetos brasileiros que defendem um novo modelo educacional encontra‐se o
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, vinculado ao Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra ‐ MST, que propõe uma educação do campo, voltado para as
necessidades das populações camponesas, espaço onde as políticas públicas são escassas e de
difícil acesso.
A construção da educação do campo faz parte de iniciativas coletivas dos setores que
apoiam esse movimento, na luta por uma verdadeira política pública de educação nas áreas da
Reforma Agrária. Esse processo necessita ser analisado de acordo com as dinâmicas que

historicamente marcam as relações do campo, permeado por conflitos, contradições, lutas de
classe, disputa de poder, luta pela terra, pelo direito ao trabalho e em defesa da efetivação de
uma verdadeira Reforma Agrária.
Dessa forma entendemos a educação como uma política pública resultante de um
conjunto de elementos historicamente construídos e determinados pelas condições concretas da
produção material, sendo, portanto instrumento tanto de consolidação e legitimação de uma
ordem social como também de questionamento e luta dos setores subalternos e oprimidos, em
que só a partir de uma reforma estrutural das suas bases, passando a contemplar todas as
culturas, religiões, raças e etnias da realidade social, poderemos construir uma sociedade
democrática e igualitária.
Para a crítica a educação burguesa os pensadores socialistas, militantes de movimentos
sociais e estudiosos propõem um novo projeto de educação, que deve estar vinculado
dialeticamente a um novo projeto de sociedade. Do ponto de vista marxista um novo projeto de
educação deve contribuir para a diminuição das desigualdades e a superação da cisão entre
trabalho manual e trabalho intelectual, visando assim á formação de sujeitos autônomos.
Para isso faz‐se necessário o resgate e o fortalecimento das lutas e estratégias de
enfrentamento construídas historicamente, compreendendo que as alternativas que apontam
para a construção de uma educação popular, direcionadas pela perspectiva de emancipação
humana tanto política, quanto social e econômica só serão possíveis mediante transformações
estruturais na ordem social fundada na sociabilidade burguesa, entendo o Estado uma instância
de disputa política entre interesses divergentes e como órgão responsável pela garantia dos
direitos fundamentais.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar a
educação enquanto política social sob uma perspectiva
marxista. A análise será feita a partir de pesquisa
bibliográfica, buscando inicialmente trazer um breve
debate sobre a política social, sua construção social e
seu caráter contraditório. Posteriormente o trabalho
pretende analisar a Educação enquanto política social

compreendendo a mesma sob uma análise marxista
onde se faz necessário situá-la dentro de uma realidade
dinâmica e em constante disputa, fazendo uma
caracterização crítica de como se dá a política de
educação hoje, reproduzindo a lógica societária vigente,
e de como seria uma política de educação ideal, com
caráter libertador e emancipatório.

PALAVRAS-CHAVE: Política Social, Educação e Marxismo

EDUCATION AS SOCIAL POLICY IN A MARXIST PERSPECTIVE
ABSTRACT
This study aims to examine education as social
policy under a Marxist perspective. The analysis will be
taken from literature, initially seeking to bring a short
debate on social policy, its social construction and its
contradictory character. Subsequently, the paper
discusses the social and political education as

comprising the same under a Marxist analysis which is
necessary to situate it within a dynamic reality and in
constant dispute by reaching a critical characterization
of how is education policy today, reproducing the
current corporate logic, and how would a political ideal
education with liberating and emancipatory.

KEY-WORDS: Social Policy, Education and Marxist.
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A EDUCAÇÃO ENQUANTO POLÍTICA SOCIAL NA PERSPECTIVA MARXISTA

1. INTRODUÇÃO
O método de análise marxista ou crítico-dialético traz uma investigação complexa da
relação sujeito-objeto: uma perspectiva relacional, que foge ao empirismo positivista e
funcionalista e ao idealismo culturalista. Assim, as políticas sociais, como um processo fruto das
relações complexas e contraditórias que se estabelecem entre Estado e sociedade, no âmbito dos
conflitos e lutas que envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo, recusando a
utilização de enfoques restritos e unilaterais, geralmente usados para justificar sua emergência,
função ou implicações.
Ao se analisar uma política social é necessário localizá-la dentro de um contexto maior, é
importante percebê-la como um espaço de disputa, marcado por contradições e conflitos. Com a
política educacional não se faz diferente, portanto, o presente trabalho tem como principal
objetivo, analisar a educação enquanto política social em uma perspectiva marxista visando
compreender que ou a quem esta política está beneficiando e quais os valores e ideias que a
mesma propaga e reproduz.

2. Materiais e métodos
Para a realização do presente trabalho partimos de pesquisa bibliográfica com base em
leituras de Karl Marx e Paulo Freire, no sentido de compreender a educação enquanto política
social dentro da sociedade em que vivemos, seus principais determinantes e configurações além
de trazer aspectos relacionados ao modelo de educação que julgamos ser aquele que mais traria
benéficos para o processo de ensino-aprendizagem.
3. Resultados e Discussões
3.1 Política Social na perspectiva marxista: caracterização geral
A análise sob a ótica da crítica da economia política proposta por Marx analisa e situa os
fenômenos sociais em seu complexo e contraditório processo de produção e reprodução,
determinado por múltiplas causas na perspectiva de totalidade. Na perspectiva marxista,
portanto, o conhecimento não é absoluto, mas é possível apreender as múltiplas determinações
dos processos sociais historicamente determinados.
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O pensamento que quer conhecer as políticas sociais em suas múltiplas determinações e
dimensões não se contenta, portanto, com os esquemas abstratos de explicação nem
com as simples e evidentes representações do senso comum. Ele se esforça para
desvendar o significado real das políticas sociais que se esconde sob o mundo
fenomênico da aparência. Não considera as políticas sociais como produtos fixos, como
objetos reificados (coisificados), como algo independente e a-histórico. Não aceita seu
aspecto imediato e aparente. Ao contrário esse pensamento utiliza o método dialético
materialista que permite compreender e revelar que as formas reificadas se diluem,
perdem sua rigidez e naturalidade para se mostrar como fenômenos complexos,
contraditórios e mediados, como produtos da práxis social da humanidade (BEHRING;

BOSCHETTI, 2010, p. 42 e 43 ).

A investigação marxista diferencia-se das demais por não analisar apenas aspectos e
semelhanças superficiais dos fatos, procurando chegar à essência do fenômeno. Portanto, a
análise das políticas sociais não deve ser percebida somente em sua expansão fenomênica, mas
sim, estar situada como expressão contraditória da realidade que é a dialética do fenômeno e da
essência. E com a política de educação não seria diferente, é preciso que se análise os inúmeros
aspectos que a constituem verificando seus principais determinantes históricos, políticos e
sociais, para que de fato tenhamos uma visão que ultrapasse a aparência fenomênica desta.

3.2 Educação na Perspectiva Marxista: Caracterização Geral
Para fazer uma análise da educação dentro da perspectiva marxista ou crítico-dialético, é
necessário localizá-la dentro de um contexto bem maior, é necessário antes caracterizar a
realidade na qual estamos inseridos.
Para Marx o ponto de partida da história, é a existência de seres humanos. A partir do
momento em que homens e mulheres começam a viver em sociedade estes estabelecem
relações, relações estas fundamentais para o aprendizado, no qual o homem não deve ser
considerado um ser acabado, mas sim em constante transformação, que ao mesmo passo que
transforma a natureza, para garantir sua existência, vai se transformando também.
Assim, para entendermos o processo educativo como um processo histórico, é importante
entendermos o processo pelo qual o homem garante sua existência – o trabalho. O trabalho é
fundante do ser social, pois foi através dele que surgiram relações e desdobramentos
inexistentes na natureza, o trabalho não é uma atividade genética, mas sim uma atividade
determinada pelas necessidades humanas, “o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da
melhor abelha é que ele antes construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera”
(MARX, 1983, p. 149).
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O trabalho garantiu ao homem à capacidade teleológica, de primeiro idealizar, para
depois concretizar suas objetivações. No entanto, em algumas sociedades o produto da atividade
do ser social, deixa de se mostrar como suas objetivações, deixando de expressar aquilo que
representa a humanidade, passando a dominar os homens, suas objetivações se apresentam não
como obras suas, mas sim como algo que os oprime, que lhe é estranho. A criatura passa então a
dominar o criador, esse fenômeno de inversão é então caracterizado de alienação, presente em
sociedades marcadas pela divisão social do trabalho e propriedade privada dos meios de
produção fundamentais, sociedades nas quais o produto da atividade do trabalhador lhe é
expropriado, característica de sociedades onde há a exploração do homem pelo homem. O
trabalho perde seu caráter humanizador, quanto mais o homem produz, mais ele aliena-se, mais
ele desgasta-se fisicamente e espiritualmente.
É com a propriedade privada que surge todo o processo de alienação, que impede a
emancipação humana de todas as suas amarras. É nesse processo de alienação que a educação
como política social também está inserida. Para Marx e Engels a educação em nossa sociedade, é
um mecanismo para a manutenção da ordem, para a hegemonia dos ideais burgueses. O
conjunto educação - universidades e escolas - é um dos principais aparelhos ideológicos do
Estado e da burguesia. Sabemos que todo sistema necessita de alguns mecanismos para se
sustentar, a educação é um grande mecanismo que a burguesia sustenta para inculcar na cabeça
das pessoas desde criança, que a realidade é o que está aí, não pode ser transformada, e sequer
questionada, afirmando que tudo vai permanecer com está eternamente. Naturalizando a
exploração e a subordinação.
Fazendo a análise da educação dentro da perspectiva marxista ou método críticodialético, não devemos analisá-la de forma unilateral, a educação nessa perspectiva não pode ser
um processo de alienação, onde todo conhecimento é repassado de forma pronta, mas sim uma
relação dialética, pois:
O homem é um corpo consciente. Sua consciência, intencionada ao mundo, é sempre
consciência de em permanente despego até a realidade. Daí que seja próprio do homem
estar em constantes relações com o mundo. Relações em que a subjetividade, que toma
corpo na objetividade, constitui, com esta, uma unidade dialética, onde se gera um
conhecer solidário com o agir e vice-versa. Por isto mesmo é que as explicações
unilateralmente subjetivistas ou objetivistas, que rompem esta dialetização, (...) não são
capazes de compreendê-lo (FREIRE, 1983, p.51).

Dentro da perspectiva marxista a educação deve ter um caráter libertador, questionador,
deve ser um processo no qual o conhecimento da realidade não tenha como objetivo apenas a
busca por explicações, mas que busque compreender a realidade em suas múltiplas
determinações, em sua totalidade, imbricada de contradições, buscando conhecer a essência das
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coisas em uma relação dialética entre objetividade e subjetividade, dentro de um processo
histórico, onde tudo está interligado.
A educação não deve ser um processo de transferência de saberes, mas sim um processo
dialético. Para a perspectiva marxista, a educação deve ser um instrumento de mudança e de
transformação da sociedade, e não de manutenção de uma ordem como a que vivemos em que o
homem é oprimido durante o processo de produção e reprodução da vida social, processo que
deveria ser humanizador e não opressor. A educação deve ser um mecanismo de conhecimento
tendo como objetivo a mudança, deve ser uma política elaborada tendo em vista os interesses da
maioria e não de uma pequena classe que visa unicamente à manutenção do seu poderio.
Para uma maior compreensão da Educação, como uma política social tendo como base a
perspectiva marxista, podemos tomar como exemplo uma cidade X onde 80% (oitenta por cento)
das crianças entre 7 (sete) e 12 (doze) anos estão matriculadas no ensino fundamental e
20%(vinte por cento) não encontram-se matriculadas. Em uma análise superficial e unilateral,
tenderíamos á procurar o porquê de 20%(vinte por cento) das crianças na faixa etária citada não
estarem matriculadas, os 80%(oitenta por cento) seriam deixados de lado tendo em vista que
estas se encontram em uma situação tida como “normal”. No entanto, analisando esses dados e
tendo como subsídio a perspectiva marxista, seria primordial tanto a análise do número de
matriculados, quanto a análise do número de crianças não matriculadas.
Tomando inicialmente os 20% (vinte por cento) após alguns estudos, constata-se que a
maioria não vai á escola por que os pais estão desempregados. Em uma análise unilateral a
resposta para “o problema” seria essa. Mas em uma análise sob a perspectiva marxista, temos
que investigar o porquê destes pais estarem desempregados e no que isso influencia seus filhos,
sabendo que é importante considerar que todos estes aspectos fazem parte de uma totalidade e
de um contexto bem maior, que deve ser analisado em todas as suas peculiaridades, não apenas
em seu caráter fenomênico, procurando chegar à essência de tal fato.
Posteriormente, analisando os 80% (oitenta por cento), não se deve apenas levar em
conta que a maioria das crianças está matriculada, mas fazer uma análise no intuito de saber em
quais circunstancias elas estão frequentando a escola, se a educação é de qualidade, se tem um
caráter transformador e se contribui para o conhecimento das crianças de modo a torná-las
sujeito no processo de aprendizado e não apenas meros receptores de informações, pois a partir
do momento em que a “partir do momento em que a educação transforma, ela pode ser
também força de transformação” (idem, p.58), portanto, o processo educativo com base em
Paulo Freire, não deve se limitar apenas a dimensão do depósito de conhecimento, pois,
vislumbrando apenas tal dimensão e educação continuará a ser apenas um mecanismos de
reprodução e alienação, perdendo de vista sua capacidade emancipatória e de transformação.
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3. CONCLUSÃO
Analisar uma política social sob um viés marxista é analisá-la de forma crítica, levando em
consideração sua constituição social e todos os conflitos a esta inerente. A partir do momento
que analisamos criticamente a política educacional, passamos a perceber que esta, na atual
lógica societária se coloca enquanto processo reprodutor dos interesses de determinada classe e
que se caracteriza por um processo de transferência de saberes e não um processo dialético de
troca de conhecimentos.
Com isso, percebemos a importância da análise crítica desta política, para percebermos o
porquê da atual forma como as políticas sociais se colocam, e qual deveria ser o direcionamento
da mesma. É de suma importância uma análise das políticas sociais que ultrapasse o imediato, a
aparência, que procure chegar o mais próximo à essência, para então podermos pensar em um
modelo que realmente traga embutido em seu âmago, um processo educacional transformador,
emancipador e principalmente libertador, que perceba os sujeitos em sua totalidade e não
apenas em sua expressão fenomênica.
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