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RESUMO 

 

A aproximação do Serviço Social brasileiro com os Movimentos Sociais e demais 

organizações da classe trabalhadora sofreu uma retração a partir dos anos 1990, seja em 

caráter de atuação profissional ou de militância política. Este cenário repete-se no campo 

da formação profissional, onde as ações e atividades relacionadas a temática são bem 

menores, se comparadas com outras áreas nas quais o Serviço Social se insere. Uma 

análise realizada pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS), recentemente, com publicações de grandes eventos da categoria dos assistentes 

sociais demonstrou a pequena incidência de abordagens referentes a este tema. Neste 

sentido, buscamos investigar como se apresenta a relação Serviço Social e Movimentos 

Sociais na formação profissional no âmbito da Faculdade de Serviço Social (FASSO) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O objetivo foi analisar, no 

campo da formação profissional, qual o espaço atribuído às discussões e elaborações 

acerca dos Movimentos Sociais e de outras organizações da classe trabalhadora. Para tanto, 

nosso percurso metodológico seguiu com o método materialista histórico-dialético, 

desenvolvendo uma pesquisa de natureza quanti-qualitativa. Utilizamos, no processo de 

coleta dos dados, a pesquisa bibliográfica, documental e de campo. O cenário apresentado 

na FASSO assemelha-se ao panorama verificado pela ABEPSS em nível nacional, onde a 

temática mais incidente, nas produções, é a das Políticas Públicas. Em nosso caso, 

predominam os estudos avaliativos destas Políticas. No que concerne aos Movimentos 

Sociais e outras organizações da classe trabalhadora, esta temática tem se apresentado de 

forma ainda reduzida; figurando, entre as monografias, em torno de 5% das produções; 

entre as dissertações com 6%, nos projetos de pesquisa com 11% e nos projetos de 

extensão também 11%. Concluímos, portanto, que a FASSO tem um potencial para 

investir e ampliar o espaço de discussão e produção acerca das organizações da classe 

trabalhadora e da relação do Serviço Social com estas, a qual consideramos fundamental na 

formação profissional. 

 

Palavras-chave: Movimentos Sociais; Serviço Social; Formação Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The approach of the Brazilian Social Service with the Social Movements and other 

organizations of the working class suffered a retraction from the 1990s, whether in the 

character of professional activity or political militancy. This scenario is repeated in the 

field of vocational training, where the actions and activities related to the subject are much 

smaller, if compared with other areas in which Social Work is inserted. An analysis carried 

out by the Brazilian Association of Education and Research in Social Services (ABEPSS), 

recently, with publications of major events of the category of social workers has 

demonstrated the small incidence of approaches related to this topic. In this sense, we seek 

to investigate the relationship between Social Service and Social Movements in 

professional training within the Faculty of Social Work (FASSO) of the State University of 

Rio Grande do Norte (UERN).  

The objective was to analyze, in the field of vocational training, the space assigned to the 

discussions and elaborations about Social Movements and other working class 

organizations. We used, in the data collection process, the bibliographical, documentary 

and field research. The scenario presented at FASSO is similar to ABEPSS's scenario at 

the national level, where the most incidental theme in productions is Public Policy. In our 

case, the evaluation studies of these Policies predominate. With regard to social 

movements and other organizations of the working class, this theme has been presented in 

a still reduced form; among the monographs, about 5% of the productions; among 

dissertations with 6%, in research projects with 11% and in extension projects also 11%. 

We conclude, therefore, that FASSO has the potential to invest and expand the space of 

discussion and production about the organizations of the working class and the relation of 

Social Service with them, which we consider fundamental in the professional formation. 

 
Keywords: Social Movements; Social Service; Professional Qualification.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

É incontestável a relevância que os Movimentos Sociais da classe trabalhadora têm 

para as sociedades, isto porque foi e é a partir deles e das outras distintas expressões de 

organização política desta classe que conquistamos uma série de direitos, assim como 

conseguimos permanecer em ação para que não haja regressão nos mesmos. Dos direitos 

trabalhistas clássicos aos direitos civis, políticos e sociais conseguimos identificar, na 

história da humanidade, a união de sujeitos engajados para que estes se tornassem 

realidade. É com a consciência desta importância que, por intermédio da nossa condição de 

assistente social e estudante do mestrado em Serviço Social e Direitos Sociais, escolhemos 

esta temática para o desenvolvimento de nossa pesquisa.  

Em nossa formação profissional aprendemos a realizar pesquisas e compreendemos 

a importância da investigação para o exercício do nosso trabalho. Nosso projeto 

profissional, por sua vez, nos orienta a exercer uma postura investigativa e crítica; bem 

como coloca, para nós, a construção de articulações com a classe trabalhadora e suas 

organizações. Neste sentido, aliamos estes elementos na busca de compreender qual o 

lugar dos Movimentos Sociais na formação profissional. Em outras palavras, o estudo 

apresentado tem como objeto a relação entre o Serviço Social e os Movimentos Sociais.  

Partimos do seguinte problema: Como vem se dando a incorporação e o 

desenvolvimento das atividades relacionadas aos Movimentos Sociais no âmbito da 

formação profissional da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte? Dentre tantas temáticas e áreas em que o Serviço Social tem inserção, 

em que nível o tema Movimentos Sociais aparece? Estas foram as indagações que surgiram 

durante o processo de construção do presente estudo e que tiveram sua semente plantada 

no decorrer da elaboração do trabalho monográfico da graduação em Serviço Social da 

UERN. Na referida monografia, buscamos verificar se as assistentes sociais que assumiam 

a função de supervisoras de campo de estágio da FASSO tinham alguma aproximação ou 

articulação com Movimentos Sociais ou organizações populares semelhantes. Esta relação 

poderia ser de trabalho, militância orgânica ou esporádica. Constatamos que, dentre as seis 

participantes entrevistadas, a maioria não exercia tal relação. A exceção se dava para 

apenas uma das supervisoras, a qual cumpria atividades em uma diretoria sindical e 

relatava, também, inserir-se em mobilizações referentes a diversas lutas. Um elemento de 

destaque que pudemos perceber foi a participação da maioria das profissionais em 

conselhos de direitos, inclusive ocupando cadeiras nestas instâncias.  
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Diante dos dados coletados no processo monográfico chegamos ao mestrado, no 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais (PPGSSDS) da UERN, 

com a ideia de analisar a relação dos estudantes com a temática dos Movimentos Sociais, 

ou seja, no sentido de observar o conteúdo abordado na disciplina que trata da temática 

específica dos Movimentos Sociais, bem como de outras ações que possibilitassem a 

aproximação dos mesmos com o assunto, como a pesquisa e a extensão, verificando o grau 

de interesse e inserção dos discentes na referida temática. E propusemos como lócus de 

pesquisa os cursos de Serviço Social da UERN e da Universidade Potiguar (UNP), 

unidades de ensino presenciais de Mossoró.  

Durante a realização da disciplina Seminário de Dissertação I, novos rumos foram 

sendo delineados. Ao apresentar o projeto ao grupo de professoras foram levantadas 

algumas propostas de encaminhamento da pesquisa, uma das quais foi a de trabalhar com a 

produção do conhecimento, realizando um estudo documental em monografias, projetos de 

pesquisa e extensão das duas universidades (UERN e UNP/Mossoró) onde analisaríamos 

as produções dos últimos cinco anos. Após reflexões coletivas, pactuamos com as 

proposições colocadas. Porém, no contato inicial realizado com a UNP, constatamos que a 

primeira turma de Serviço Social havia sido iniciada em 2015, logo não teríamos como 

analisar cinco anos como pretendíamos e o material disponível seria insuficiente para 

obtermos os dados necessários para o estudo proposto.  

Com esta constatação decidimos manter o estudo apenas com as produções da 

UERN, mas resgatando os últimos dez anos. Consideramos que este processo poderia 

somar aos dados que já vinham sendo apontados nas pesquisas realizadas pela ABEPSS e 

em debates levantados por intelectuais do Serviço Social, como Iamamoto quando afirma, 

a partir das suas investigações, que “a área temática de menor investimento na pesquisa 

refere-se aos ‘conflitos e movimentos sociais, processos organizativos e mobilização 

popular’, o que é motivo de preocupações” (apud ABRAMIDES e DURIGUETTO, 2014, 

p. 185). A referida autora coloca, ainda, que parece ter ocorrido um deslocamento da 

ênfase em Movimentos Sociais para as discussões acerca do controle social democrático no 

âmbito das políticas públicas.   

Instigou-nos também as informações referentes à pesquisa realizada pelo Grupo de 

Trabalho e Pesquisa (GTP) da ABEPSS com trabalhos publicados nos Congressos 

Brasileiros de Assistentes Sociais (CBAS) e nos Encontros Nacionais de Pesquisadores em 

Serviço Social (ENPESS). A constatação foi de que apenas 3,82% das produções se 
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referem à temática dos Movimentos Sociais (ABEPSS, 2013). Este é só um pequeno 

panorama de uma realidade maior que aponta a temática das lutas sociais como a menos 

abordada nos espaços que envolvem estudantes e profissionais de Serviço Social.  

Na contramão deste cenário, surge o Grupo Temático de Pesquisa Movimentos 

Sociais e Serviço Social da ABEPSS – constituído em 2009 e tendo sua primeira reunião 

em 2010 – com o objetivo de instigar e movimentar o debate sobre “organizações, 

movimentos e lutas sociais”, assim como também a fim de oxigenar as discussões acerca 

destes temas e sua relação com o Serviço Social. Acrescentamos que o GTP da ABEPSS 

não cumpre apenas as funções aqui já citadas. Em nosso caso, o grupo nos inspirou para a 

definição do objeto da presente pesquisa; além de nos instigar ao estudo, tem fornecido 

dados importantes para nossas análises.  

As articulações populares em torno de melhores condições de vida e de direitos 

formam um campo de estudos de destaque na área das Ciências Sociais. Em verdade, as 

transformações sociais provocadas pela consolidação do capitalismo e as formas de reação 

dos sujeitos a tais transformações foram o objeto de estudo que impulsionou o 

desenvolvimento destas ciências. A Sociologia, por exemplo, dedicou-se às análises e 

explicações acerca das transformações e conflitos do século XVIII. Auguste Comte, Max 

Weber e Karl Marx estão entre os grandes nomes desta área, cada um com orientações 

teórico-metodológicas e linhas de explicação sociológicas distintas. Sendo assim, no século 

XX período em que vimos o sistema capitalista enfrentar crises e mutações, onde vimos 

grande efervescência social, as mobilizações eram bastante estudadas por diversos teóricos, 

sob o manto de diferentes abordagens teóricas.  

Uma nova etapa de transformações sociais executadas sob a égide de um 

capitalismo cada vez mais perverso e a tomada dos Estados pela ideologia neoliberal 

contribuiu para que os trabalhadores encontrassem mais dificuldades para sua resistência. 

Sendo assim, ocorre, em nível mundial, um recuo nas lutas sociais a partir da década de 

1970, em decorrência dos prejuízos causados à classe trabalhadora diante das 

determinações regressivas provocadas pela crise do capital e das formas de reestruturação 

assumidas neste período. Tal recuo, inclusive, foi considerado por alguns autores como 

expressão da perda da centralidade do trabalho e do fim da luta de classes, a exemplo de 

Francis Fukuyama.  

No Brasil, esta realidade de fragmentação das lutas foi germinando no início dos 

anos de 1960, em decorrência da atuação da ditadura militar, que foi fortemente combativa 
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às organizações da classe trabalhadora. A partir de 1990, mesmo com o retorno à 

democracia, o cenário continua a se apresentar desfavorável e se intensifica, pois são 

introduzidas as ideias neoliberais, acarretando uma fragmentação nas organizações da 

classe trabalhadora, em virtude de programas de demissões voluntárias, aumento da 

recessão, do desemprego, da implementação de formas de trabalho precarizado. Podemos 

afirmar, ainda, que no início dos anos 2000 o processo de regressão das mobilizações vai 

assumir outros condicionantes – com a cooptação de algumas lideranças ao campo de 

atuação junto aos governos.  

Quanto ao Serviço Social, que na década de 1990 consolidava suas transformações 

internas de ordem teórico-metodológica e ético-política, o mesmo assumiu uma postura 

crítica, no sentido de apoiar a construção de uma sociedade livre da exploração dos 

trabalhadores; mas expressa, também, nos anos 1990 e 2000, um refluxo no que concerne a 

sua aproximação com os Movimentos Sociais. As lutas travadas por estes nas décadas de 

1960 e 1970 foram primordiais para que a profissão caminhasse até o atual projeto ético-

político. Porém,  

 

na conjuntura pós-anos 1990, a tematização e atuação do assistente social 

nas organizações da classe trabalhadora e a relação com seus movimentos 

sociais a partir de outras inserções institucionais sofre uma curvatura, de 
modo que o que se apresentava, na década de 1980, como uma tendência 

ascendente, irá sofrer um processo de retração (DURIGUETTO, 2014, p. 

184).  

 

Vivemos, nos últimos anos no Brasil, uma onda ofensiva aos direitos conquistados 

e à execução das políticas públicas, espaço de maior atuação dos assistentes sociais. Os 

Movimentos da classe trabalhadora têm resistido, embora sendo criminalizados, inclusive 

no governo do Partido do Trabalhadores (PT), conformando um cenário cada vez mais 

hostil à luta por condições dignas de vida. Recentemente foram realizadas diversas 

mobilizações opondo-se aos cortes no orçamento do Sistema Único de Assistência Social. 

Por este cenário, percebemos o quanto é necessária uma articulação do Serviço Social com 

os Movimentos Sociais, uma vez que os rebatimentos regressivos aos direitos da classe 

trabalhadora se tornam demandas para a profissão; ou também significam menos vagas de 

emprego e precarização do trabalho dos assistentes sociais. 

É neste sentido que pretendemos compreender a realidade atual de aproximação do 

Serviço Social com os Movimentos Sociais, compreendendo que  
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O mergulho no cotidiano das necessidades e das resistências também nos 

abre possibilidades programáticas de intervenção junto às organizações e 

às lutas desenvolvidas pelos trabalhadores: associações comunitárias, 
sindicatos, movimentos e lutas sociais pela reforma agrária, pela moradia, 

pelo reconhecimento dos direitos das mulheres, dos idosos, crianças e 

adolescentes etc. (Op. Cit. p. 189).  

 

Assim, nossos objetivos definidos foram: Analisar, no campo da formação 

profissional da Faculdade de Serviço Social da UERN, qual o espaço atribuído às 

discussões e elaborações acerca dos Movimentos Sociais e de outras organizações da 

classe trabalhadora; Realizar levantamento dos conteúdos sobre Movimentos Sociais 

expressos nos trabalhos monográficos, nas dissertações, nos projetos de pesquisa e 

extensão do curso de Serviço Social da UERN; Analisar o conteúdo sobre Movimentos 

Sociais manifesto no Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de Serviço Social da 

UERN, observando a relação deste com as Diretrizes Curriculares da ABEPSS e Avaliar os 

desafios e potencialidades para a aproximação dos estudantes com a temática dos 

Movimentos Sociais.  

Para o andamento de nossa pesquisa e alcance das intenções acima expostas, 

contamos com um arcabouço teórico e metodológico alinhado às nossas propostas, onde 

nos orientamos, enquanto método de pesquisa, pelo materialismo histórico dialético, o qual 

nos convida a superar o imediatismo e a aparência e a considerar a totalidade da vida 

social, ao invés de tratar os fenômenos sociais como fatos isolados ou fáceis de se 

compreender à primeira vista. Este método assenta-se, ainda, sobre a ideia de que as 

análises da realidade devem considerar as relações históricas; ou seja, leva em conta as 

ações dos sujeitos sobre suas condições de vida, nos mostrando o caráter mutável das 

relações sociais. Alinharmo-nos com a tradição marxista é seguir o curso do Movimento de 

Reconceituação, que permitiu a inauguração do Serviço Social crítico e conectado com a 

transformação social, categoria significativa para o método dialético, uma vez que seus 

percussores alertavam para o fato de os filósofos buscarem apenas interpretar o mundo, ao 

invés de tentar transformá-lo.  

Quanto a natureza da nossa pesquisa, a mesma enquadra-se em quantitativa e 

qualitativa. A primeira ganha destaque na medida em que produzimos dados numéricos 

traduzidos em porcentagens, a partir dos quais pudemos traçar um panorama acerca da 
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incidência do aparecimento do tema Movimentos Sociais nos campos monográfico, das 

dissertações, da pesquisa e extensão.  

Os tipos de pesquisa utilizados foram a revisão bibliográfica, pautada pelas obras 

de Duriguetto (2014), Iamamoto (2009, 2011, 2014), Ramos e Santos (2016), Silva e Silva 

(2011) e outros autores importantes para a discussão sobre Movimentos Sociais ou 

Formação Profissional em Serviço Social; também a pesquisa documental, com a qual nos 

debruçamos sobre as Diretrizes Curriculares da ABEPSS, Diretrizes do Ministério da 

Educação (MEC) para o ensino de Serviço Social, bem como sobre o Relatório Síntese do 

GTP da ABEPSS de Movimentos Sociais e Serviço Social. E, por fim, utilizamos o PPP do 

curso de Serviço Social da UERN, todos os trabalhos monográficos defendidos entre 2007 

e 2017, dissertações de mestrado defendidas entre 2016 e 2018, projetos de pesquisa e 

extensão (datados do mesmo período das monografias). 

As monografias foram catalogadas a partir da leitura dos seus resumos em suas 

versões impressas, as dissertações a partir de sua versão digital encontradas no site da 

UERN e os projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, a partir dos Currículos Lattes 

das docentes da faculdade, uma vez que não havia arquivo de todos os relatórios finais. 

Cabe ressaltar que a pesquisa realizada com as monografias caracteriza-se, também, 

enquanto pesquisa de campo, uma vez que foram feitas sucessivas visitas à Biblioteca 

Setorial da FASSO para catalogar as mesmas.  

A exposição do presente estudo está dividida em cinco seções; sendo a introdução a 

primeira delas, onde realizamos uma apresentação inicial sobre a temática pesquisada e 

agregamos, também, o apontamento dos nossos objetivos, motivações, justificativas e 

caminhos metodológicos por nós perseguidos. Esta seção conta, ainda, com o relato das 

modificações ocorridas no projeto após sua apresentação em disciplinas do PPGSSDS e 

decorrentes de outras questões que surgiram em nosso percurso.  

Na segunda seção, contaremos com a história de aproximação do Serviço Social 

com as organizações da classe trabalhadora, bem como com apontamentos sobre o refluxo 

das mesmas e como se apresenta a profissão neste contexto. Posteriormente, a terceira 

seção traz o debate acerca do desenvolvimento de uma formação profissional crítica em 

Serviço Social, processo que culmina com as Diretrizes Curriculares de 1996 e com a 

preocupação de que, ainda na sala de aula, seja gestado um perfil compromissado com uma 

sociedade diferenciada da que temos. Ainda neste momento serão discutidas as 

modalidades de formação profissional, tais sejam: presencial, semipresencial e à distância. 
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Isto porque este debate é caro ao Serviço Social, uma vez que cada modalidade tem suas 

particularidades e influências e incidências distintas para o processo formativo.  

A quarta seção agrega o debate sobre o local dos Movimentos Sociais no âmbito da 

academia, considerando as Diretrizes Curriculares da ABEPSS, as produções 

monográficas, dissertações e projetos de pesquisa e extensão, também o PPP do curso e 

demais atividades identificadas no sentido de aproximar os estudantes das organizações da 

classe trabalhadora. É nesta parte que apresentaremos o percurso e os resultados de nossa 

pesquisa.   

Por fim, a quinta seção traz as considerações finais, onde será realizada a síntese do 

trabalho, apontando os resultados derivados da reflexão sobre o objeto estudado. Os dados 

obtidos com o estudo empreendido serão de grande relevância, pois o mesmo se debruça 

sobre a realidade da formação profissional em nível de graduação e pós-graduação da 

Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, fato que 

pode contribuir com as reflexões e discussões acerca dos Movimentos Sociais na 

faculdade. Outro ganho, é que será elaborado um material em sintonia com as discussões e 

preocupações nacionais da categoria, abrindo caminhos para pensar limites e 

possibilidades relativos à temática.   

Esperamos, desta forma, poder oferecer contribuições para oxigenar o debate dos 

acerca dos Movimentos Sociais e de sua relação com o Serviço Social, bem como para a 

abertura destes novos horizontes apontados pelo nosso projeto profissional.  
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2 MOVIMENTOS SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL: compreendendo esta relação 

 

Os Movimentos Sociais são importantes ferramentas de reivindicação da classe 

trabalhadora. Estes se constituem enquanto principal mecanismo de luta desta classe para 

reivindicar o atendimento das necessidades coletivas. Em determinado ponto da história do 

Serviço Social, especificamente na década de 1960, podemos ver a marca da aproximação 

desta profissão com estes Movimentos, tanto no apoio e militância junto aos mesmos, 

como na qualidade de espaços de trabalho, fato comum em décadas passadas, 

principalmente através do trabalho desenvolvido por intermédio de projetos de extensão 

das universidades. Estes projetos possibilitavam a aproximação de profissionais e 

estudantes com bairros, comunidades e, consequentemente, com suas demandas e suas 

reivindicações.   O amadurecimento do Serviço Social legitimou esta relação através 

do Código de Ética profissional, o qual a coloca como um direito dos profissionais. Isso 

porque no período da intervenção militar (1964-1985) houve um cerceamento da 

organização política dos Movimentos e consequentemente dos profissionais que 

mantinham esta proximidade e que desenvolviam uma crítica à sociedade vigente.  

Neste sentido, a presente seção está, assim, dividida: no tópico 2.1, nos dedicamos à 

exposição acerca do processo de aproximação do Serviço Social aos Movimentos e demais 

organizações da classe trabalhadora; enquanto no tópico 2.2 focamos no refluxo dos 

Movimentos Sociais e o distanciamento do Serviço Social destes espaços. Além disso, 

realizamos alguns apontamentos relacionados aos espaços ocupacionais dos assistentes 

sociais na atualidade e qual o lugar dos Movimentos Sociais neste cenário.  

 

2.1 Compreensões sobre os Movimentos Sociais e sua história no Brasil 

 

As sociedades que possuem um conjunto de direitos garantidos constitucionalmente 

certamente enfrentaram processos de tensões entre os sujeitos que as compõem. Isto 

porque a conquista destes direitos, historicamente, está relacionada com reivindicações 

encabeçadas por indivíduos articulados coletivamente. É sabido que os detentores do poder 

não têm interesse em fazer concessões para a classe trabalhadora; por isso é comum haver 

conflitos entre os governantes e os grupos que pleiteiam o atendimento de alguma 

necessidade. 
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É neste cenário que podemos observar a presença dos Movimentos Sociais e de 

outros tipos de organizações populares, as quais atuam na busca de melhorias sociais e de 

expansão e preservação das mesmas. Historicamente, dentro dos marcos do capitalismo, 

podemos datar o surgimento e proliferação dos Movimentos Sociais Sindicalistas no 

período da revolução industrial, ainda em sua primeira fase. Enquanto grande 

acontecimento social, este momento da história foi responsável por profundas mudanças no 

modo de produção e nas relações de trabalho
1
.  

Diversas sociedades, com seus diferentes modos de produção foram, ao longo dos 

séculos, palco de lutas coletivas contra desigualdades, por justiça e por liberdade em seus 

diversos aspectos. Na sociedade industrial, marcada pelo já feroz capitalismo, pudemos 

observar os primeiros levantes e organizações em torno do descontentamento que tal modo 

de produção causava. Como protagonistas, tínhamos os trabalhadores das fábricas, os quais 

eram submetidos a péssimas condições de trabalho.  

Diante de um cenário com cargas horárias extenuantes, locais de trabalho insalubres 

e salários insuficientes para uma vida digna, os operários passaram a se revoltar e exigir 

mudanças. Em um primeiro momento a ação dos mesmos foi direcionada para a quebra das 

máquinas que manipulavam, dando vida ao que ficou conhecido como ludismo. Aqui, cabe 

ressaltar que os trabalhadores desempregados também eram participantes deste tipo de 

ação, pois fitavam o maquinário como responsável pela perda de seus postos de trabalho. 

Quando não por isso, era atribuído às máquinas o rebaixamento dos salários. 

Posteriormente, os trabalhadores identificaram que suas ações deveriam atingir os patrões 

de outra maneira. Instrumentos como as greves e caixas de resistência passaram a ser 

utilizados na luta contra a miséria que acometia as famílias proletárias. Mulheres e crianças 

também estavam entre a camada dos trabalhadores, por serem sujeitos aos quais eram 

designados salários mais baixos ainda. O cenário dessa época era bastante adverso para as 

camadas populares, onde a fome pairava sobre aqueles que sustentavam o banquete dos 

patrões.  

A mulher e o homem trabalhadores são a base para o lucro dos empregadores; é da 

sua força de trabalho que se originam os produtos e serviços, e sem esta não há como se 

gerar valor nem lucro. Sendo assim, os Movimentos Proletários organizados passaram a 

adquirir conquistas, através da pressão e prejuízos que geravam para os patrões. Dentre os 

                                                             
1 Para um melhor entendimento deste período e acontecimentos, consultar o Capítulo I da Parte III do livro 

Estado, classe e movimento social, da Biblioteca Básica do Serviço Social, da Editora Cortez.  
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primeiros Movimentos que contribuíram para a denúncia dos malefícios do capitalismo e 

para os ganhos no atendimento às pautas trabalhistas, podemos citar os sindicatos. Os 

partidos de esquerda também se apresentaram enquanto organizações da classe 

trabalhadora que se lançaram no combate das explorações às quais esta última é submetida. 

Graças a estes e seu poder de mobilização e reivindicação é que temos, hoje, uma série de 

melhorias sociais. Foi com estes que se iniciaram as lutas por jornadas de trabalho menores 

e por aumento salarial, por exemplo. 

No Brasil, as condições sociais foram propícias a levantes populares. A marca da 

desigualdade, da exploração e da opressão é profunda e foi feita durante a formação do 

país. Enquanto colônia, fomos marcados pela dizimação, domesticação, dominação e 

exploração indígena, povo nativo da terra invadida pelos colonizadores. A população 

negra, que foi arrebatada da África e trazida para um fim semelhante aos indígenas, sofreu 

com o escravismo, que até hoje tem ressonância em nossa sociedade. Estes são cenários 

que surgem no período imperial e que podemos dizer que foram abolidos em sua forma 

mais radical. Mas, em verdade, sabemos que a população indígena e negra faz parte de um 

estrato social que ainda vivencia a negação de uma vida em dignidade.  

Em outras palavras, as medidas de proteção aos indígenas e o fim da sociedade 

escravista não foram suficientes para fazer com que tais grupos acessassem igualdade, 

justiça e cidadania; a realidade adversa para os mesmos se faz bastante atual, apesar de 

alguns avanços no campo dos direitos para estes sujeitos.  

É no período da primeira e da segunda repúblicas que vemos emergir os primeiros 

Movimentos de contestação às condições colocadas pela instalação do capitalismo no país. 

Em um primeiro momento, as lutas sociais urbanas se acirram devido ao processo de 

urbanização que cresce em decorrência da indústria cafeeira. Destaca-se, neste momento, a 

participação dos trabalhadores imigrantes, os quais vieram de seus países de origem 

embebidos de ideais revolucionários, consequência de já terem vivenciado as lutas em 

locais de capitalismo mais maduro (GOHN, 2011).   

 

A questão do trabalhador imigrante tomará a centralidade que teve a 

questão do escravo na segunda metade do século anterior. Organizações 

anarco-sindicalistas conviverão com as associações de auxílio mútuo; 
lutas pelo rebaixamento dos gêneros alimentícios estarão ao lado de 

reivindicações por salários, jornada de trabalho, assim como pelo 

congelamento dos aluguéis, a forma predominante de moradia no período 
(GOHN, 2011, p. 61). 
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Data da primeira fase da república a greve geral de 1917 e a criação do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), em 1922, fato que muito contribuiu para o fortalecimento e 

melhor organização da luta da classe trabalhadora brasileira. A partir de então, as greves se 

tornaram constantes, combatendo um contexto de pobreza aguda. 

A segunda fase da república continua a ser palco de revoltas sociais, uma vez que a 

industrialização se consolida. Entram em cena, agora, os imigrantes do próprio país. Outro 

elemento que se destaca na nova fase, já na década de 1930, é o fato de que o Estado passa 

a oferecer atendimento para algumas pautas de reivindicação da população, a exemplo dos 

direitos trabalhistas.   

Não podemos deixar de falar que tais concessões faziam parte da estratégia 

governista de se legitimar no poder, uma vez que o país vivia uma ditadura (1930-1945). 

Neste sentido, Vargas sancionou uma série de leis trabalhistas, objetivando calar possíveis 

reivindicações. Tais direitos, vale ressaltar, foram fruto de muitas lutas anteriores e não 

foram suficientes para impedir contestações futuras da população, afinal o Brasil 

vivenciava mais um período tenebroso de sua história, com perseguições e morte a quem 

se opunha ao governo. Em 1935, foi criada a Ação Nacional Libertadora (ANL), 

organização de destaque na resistência ao regime ditatorial varguista.  Muitos de seus 

integrantes foram presos e mortos, se destacando a história de Olga Benário, integrante do 

PCB que foi deportada para a Alemanha e foi morta pelos nazistas em uma câmara de gás. 

Em 1945 teve fim a ditadura Vargas e o Brasil pode ser palco de novas e mais 

frequentes movimentações populares, pois estava de volta a democracia. Neste período, os 

líderes do governo agem para reinserir o país na ordem econômica mundial, a qual era 

engendrada no contexto do pós-guerra; eram, então, feitos acordos para que empresas 

americanas e europeias se instalassem por aqui, situação que contrariava os anseios de uma 

população que acabara de sair de um governo autocrático, uma vez que tais acordos 

significavam a abertura para a valorização do capital estrangeiro e, ainda, o aviltamento 

nacional, com a exploração das riquezas naturais brasileiras e da força de trabalho a baixo 

custo (GOHN, 2011). Tal situação provocou demandas sociais, as quais o Estado tentava 

atender por meio de políticas tímidas e de caráter clientelista. Em consequência disto 

 

Os movimentos sociais desta fase foram muitos. As greves de operários e 
de setores do aparelho estatal, recém expandido pelas necessidades da 

conjuntura, marcaram o período como um dos mais ricos da história do 

país em mobilizações e propostas sociais (GOHN, 2011, p. 92). 
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Dentre tantas pautas, tiveram destaque as organizações camponesas, que trouxeram 

o debate do acesso a terra e da necessidade de reforma agrária. Com o governo de João 

Goulart (1961-1964), esta reforma passou a ser discutida e, por assim dizer, vislumbrada; 

fato que não agradou as elites brasileiras, que cada vez mais se mostravam incomodadas 

com o poder de articulação da classe trabalhadora. Foi diante da ameaça de um país com 

mais direitos que, em 1964, o Brasil volta a cair nas garras ditatoriais, apenas dezenove 

anos após o fim da autocracia Vargas. Este novo golpe perdurou por duas décadas e 

conteve um caráter altamente repressor. A censura à liberdade de expressão era sua marca. 

Meios de comunicação, músicas, peças de teatro, tudo deveria ser avaliado e aprovado pelo 

governo para poder ser apresentado à população.  

Uma outra marca e, esta, com cor de sangue, é a da tortura e matança que ocorreu 

nesta época. São inúmeros, também, os desaparecidos desta época. Aqueles que se 

opunham ao governo militar eram perseguidos e violentamente reprimidos. E a repressão 

era organizada, contando com a existência de organismos especializados para este objetivo. 

Órgãos como o Departamento de Ordem Política E Social (DOPS) e o Destacamento de 

Operações De Informação/Centro De Operações de Defesa Interna (DOI/CODI), serviam 

de espaço de tortura dos presos políticos e, em seus porões, um cenário de horror recaiu 

sobre centenas de pessoas.  

Entre uma das ações mais restritivas deste período, podemos citar, também, o Ato 

Institucional número 05, implantado em 1968. O decreto suspendia a concessão de habeas 

corpus, assim como as garantias constitucionais de liberdade de expressão e reunião; 

permitiu, ainda, cassações de mandatos, autorizava demissões sumárias, determinava que 

os julgamentos por crimes políticos fossem realizados por tribunais militares, sem direito a 

recurso e suspendia direitos políticos como: suspensão do direito de votar e de ser votado 

nas eleições sindicais e proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza 

política. O texto falava, ainda, da tomada das seguintes “medidas de segurança”: liberdade 

vigiada; proibição de frequentar determinados lugares e domicílio determinado. 

Mesmo com este alto nível de repressão, ainda foi possível demarcar a existência e 

resistência de Movimentos neste período. As greves operárias foram destaque, assim como 

a atuação do movimento estudantil, que conseguiu se articular de forma grandiosa. Entre 

outros Movimentos que podemos apontar está o movimento do custo de vida, o qual é tido 

como 
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Um dos principais movimentos populares dos anos de 1970, e não seria 

exagero elegê-lo como o principal. Isto se deve à grande importância que 

teve em todo o território nacional como organizador de vários 
movimentos sociais que lhe seguiram, e como reordenador da 

participação popular na vida associativa pública (GOHN, 2011, p. 111). 

 

 

A partir de 1975 as ruas recebem a retomada de algumas movimentações, isto 

porque teve início o período de distensão do regime militar, onde o governo vai, aos 

poucos, abrindo espaço para o retorno à democracia. O mesmo 

 

perdera sua base de legitimidade junto à sociedade devido à crise 

econômica que se esboçava desde 1973 com a chamada crise do petróleo, 

a retomada vagarosa da inflação, o desmonte das facilidades do paraíso 
do consumo das classes médias (GOHN, 2011, p. 114). 

 

A referida crise nos países de capitalismo central foi essencial para que o regime 

militar no Brasil enfraquecesse, uma vez que os impactos deste evento também chegaram 

ao país. Os militares brasileiros contavam com o apoio americano, o qual se destinou a 

contribuir com ditaduras não só no Brasil, mas em outros países da América Latina. A 

recepção de tal apoio cumpria aos objetivos de combate ao comunismo e também de 

colocar o país em uma posição de subserviência aos Estados Unidos, a fim que a elite 

dominante do país obtivesse ganhos financeiros com isso (SILVEIRA, 2009).   

Neste momento ganham a cena os Movimentos em prol da redemocratização do 

país, os quais conseguem impor suas mobilizações com mais vigor. Dentre estes, podemos 

apontar o movimento pela anistia, dos estudantes, o movimento sindical operário com suas 

greves, assim como greves de outros seguimentos que atuavam no âmbito estatal.  

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) também teve uma importante contribuição na 

criação e desenvolvimento de Movimentos Campesinos. O movimento de mulheres 

irrompe neste período e passa a somar na luta por democracia e por melhores condições de 

trabalho e de vida. Neste seguimento, havia a participação das mães de presos políticos e 

desaparecidos.  

Queremos destacar, também, o surgimento do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), em 1979, que, daquela época até os dias de hoje, está 

posicionado enquanto um importante movimento de luta pela terra. Trazendo, também, o 

debate sobre terra e meio ambiente, a população indígena também dava publicidade às suas 

pautas (GOHN, 2011).  
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Data, também, da década de 1980, a criação do Partido dos Trabalhadores (PT) e da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), instrumentos que foram importantes para a 

articulação e reivindicações da classe trabalhadora. A esta altura já contávamos com a 

existência de uma diversidade de Movimentos, compostos por variados grupos e pautas. 

Todos faziam suas denúncias e colocavam suas necessidades na agenda de debates 

públicos. Entre as novas temáticas que passaram a destacar-se estão a  

 

das mulheres, negros, crianças, meio ambiente, saúde, transportes, 

moradia, estudantes, idosos, aposentados, desempregados, ambulantes, 
escolas, creches etc., todos, em seu conjunto, revelavam a face de sujeitos 

até então ocultos ou com as vozes sufocadas nas ultimas décadas 

(GOHN, 2011, p. 126). 

 

O destaque das mobilizações ocorridas no final da década de 1980 fica com as de 

Diretas Já, as quais tinham como pauta a volta das eleições presidenciais diretas. Em torno 

desta, ocorreram manifestações em diversos estados brasileiros, levando milhares de 

pessoas às ruas. Em 1989, o presidente eleito na primeira votação direta após o fim da 

ditadura foi Fernando Collor de Melo, o qual, em 1992, sofreu afastamento do cargo, 

envolvido em esquemas de corrupção. As movimentações deste processo envolveram 

muitos brasileiros, que expuseram sua insatisfação com a situação política do país e, mais 

uma vez, não tardaram em expressar a mesma.  

A década de 1990, ainda que marque um declínio das expressões de luta, contou 

com um expressivo número de movimentações sociais, que repercutiu até a sua metade. As 

greves do setor público de saúde e educação tiveram destaque nesse período (Gohn, 2011). 

Mais para o final da referida década, passamos a observar a diminuição do fervor social e 

isto perdurou até bem poucos anos atrás, considerando a contagem de greves que é 

realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE).  

A partir de 1997 vimos um baixa no número de greves que só foi alterada em 2013, 

ainda que em 2012 já pudéssemos observar uma crescente. Neste ano, foram registradas 

877 greves; naquele, 2,050.  Sobre os números deste tipo de ação os dados do 

Departamento apontam que  

 

o maior número até então era de 1989 (1.962 greves). Em relação a 2012, 

houve crescimento de 134%. As paralisações mobilizaram 
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aproximadamente 2,017 milhões de trabalhadores (REDE BRASIL 

ATUAL, 2015, n.p.).  

 

Mesmo com essa baixa nas manifestações grevistas durante mais de uma década, 

outros Movimentos mantiveram-se articulados e realizando ações por todo país e entre os 

destaques temos o MST, o Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST) e Movimento 

de Mulheres Camponesas (MMC).  Em 2015, o Brasil contou com protestos do movimento 

feminista, que se articulou para repudiar o projeto de lei 5069, de autoria de Eduardo 

Cunha, então deputado do Rio de Janeiro pelo, então, Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB). O texto propôs uma forma de tratamento que dificultaria o 

atendimento de mulheres vítimas de violência sexual.  

O movimento negro também veio conquistando destaque no debate político e entre 

2014 e 2017 contamos com diversas manifestações deste, entre elas a Marcha das 

Mulheres Negras, a Macha do Orgulho Crespo e a Marcha da Maré, que contestou as 

violentas ações policiais e militares contra um dos maiores conjuntos de favela do Rio de 

Janeiro. As atividades de combate ao tráfico têm ceifado, por ano, centenas de vidas de 

pessoas inocentes nas comunidades periféricas do Estado, incluindo crianças, adolescentes 

e jovens. A Marcha Contra o Genocídio do Povo Negro também tem sido um dos 

instrumentos para a resistência à violência e vem sendo realizadas em estados como Bahia, 

São Paulo e Paraíba.  

É perceptível que nos anos mais recentes temos o fortalecimento de Movimentos 

não relacionados com a esfera produtiva; tendo destaque, também, articulações dos 

servidores de serviços públicos. Não só as greves operárias, mas também mobilizações por 

outras pautas são capazes de levar milhares às ruas e de colocar as suas necessidades 

presentes no debate público. Os Movimentos além fábrica, chamados de contemporâneos 

por uns e de Novos Movimentos Sociais por outros, são instrumentos que vieram se 

consolidando enquanto essenciais para a conquista e expansão dos direitos. É comum 

vermos grandes articulações entre estes, os Movimentos Sindicais e os partidos, quando em 

torno de pautas expressivas e relevantes para a totalidade da população brasileira.  

Os sujeitos de diferentes grupos e com diferentes pautas de destaque se apoiam por 

terem consciência que fazem parte de uma mesma classe e que as suas necessidades 

derivam de um mesmo determinante. Sendo assim, vemos o movimento estudantil 

apoiando professores em greve, vemos a luta das mulheres tendo adesão de diversos outros 

grupos e outros exemplos. Ainda que cada movimento tenha a sua pauta de destaque e que 
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realizem algumas ações sozinhos, em momentos críticos e de campanhas maiores podemos 

ver a união que os cerca.  

No sub tópico seguinte abordaremos, mais detalhadamente, os “chamados novos 

movimentos sociais” e discorreremos sobre o tratamento teórico dado aos mesmos, às suas 

pautas e formas de intervenção e organização.  

 

2.1.1 Reflexões teóricas acerca dos Movimentos Sociais 

 

Mulheres, negros, LGBT’s, Movimentos por melhorias dos serviços e 

equipamentos públicos...estes grupos e suas pautas, alguns dos quais já se movimentavam 

e vinham ascendendo a partir da década de 1950, são tratados como organizações distantes 

da luta de classes, por teorias sociais como a acionalista e a teoria pós moderna
2
.   

Alguns autores, como Touraine e Evers, embasados pela ideia de que os conflitos 

classistas perderam espaço na contemporaneidade, não consideram que Movimentos que 

não tratem diretamente do embate capital/trabalho (no campo da produção) são, também, 

fruto desta contradição. Sendo assim, denominam os mesmos de novos movimentos 

sociais. Estes teóricos utilizam as “identidades particulares” dos sujeitos (estudantes, 

feministas, ecologistas), ou seja, condições pessoais que são destacadas nos Movimentos, 

para afirmarem a sobreposição destas identidades e condições sobre as pautas classistas 

(MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011).  

Para nós, os Movimentos que emergiram para além dos sindicatos operários e dos 

partidos de esquerda contém, em si, o mesmo princípio de surgimento, tal seja a 

insatisfação causada a partir da deterioração das condições causadas pelo modo de 

produção capitalista. Por isso, neste trabalho, para a composição dos Movimentos Sociais, 

estamos considerando os Movimentos de esquerda, a exemplo dos Movimentos 

                                                             
2
 A teoria acionalista, por exemplo, observa e compreende os chamados novos movimentos sociais enquanto 

organizações compostas por diversas identidades. Sendo assim, estas organizações não teriam, em sua 

essência, um caráter classista; e, por conseguinte, as mesmas não ocupariam o espaço da luta de classes, mas 

estariam relacionadas com pequenas mudanças sociais, advindas de ações localizadas. Já a teoria pós-

moderna, que é influenciada pela teoria supracitada, nega que a sociedade esteja dividida em classes sociais; 

assim como nega a luta política de caráter revolucionário. Esta última teria sido substituída e superada pelas 

ações dos chamados novos movimentos sociais, os quais são distantes da ideia de classes (MONTAÑO e 

DURIGUETO, 2011).  
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Sindicalistas, assim como os Movimentos de pautas consideradas mais particulares, como 

movimento estudantil, feminista, camponês e outros. 

No desenvolvimento histórico social os Movimentos Sociais encabeçaram distintas 

lutas, seja para conquistar, consolidar ou ampliar direitos. Os mesmos ainda reivindicaram 

o acesso a bens, equipamentos, serviços sociais e também se colocaram contra as 

injustiças, discriminações e situações de desigualdade. Vemos muitos Movimentos e 

variadas pautas devido à complexificação da sociedade, que é composta por sujeitos 

diversos, com necessidades diversas. E, de acordo com Montaño e Durigueto (Op. Cit.), tal 

amplitude e diversidade não compromete a identificação de quais organizações se 

caracterizam como Movimentos Sociais, nem os distancia de uma perspectiva classista, 

pois mesmo que haja diferenças entre as pautas e que as ações de cada movimento variem 

segundo os objetivos e estratégias de cada período, as reivindicações destes configuram-se 

enquanto expressões da questão social, enquanto derivação da luta de classes.  

A perspectiva que apresentamos, agora, baseia-se na leitura marxista dos 

Movimentos Sociais atuais e considera as estruturas econômicas, as classes e os conflitos 

sociais. Sobre este prisma, as crises do capital fazem com que o sistema se reorganize e, 

desse modo, crie novas formas para a produção e reprodução social. Estes rearranjos 

influem no surgimento de novas consequências e problemáticas para a sociedade; ou seja, 

vivemos numa conjuntura que se transmuta a partir de uma determinação estruturante, que 

é a contradição entre capital e trabalho. Mesmo que verifiquemos o surgimento de novas 

pautas reivindicatórias da classe trabalhadora e novas formas de enfrentamento e busca do 

atendimento destas pautas  

 

o movimento social não pode, nessa perspectiva, ser pensado e 
compreendido de forma desvinculada da produção e do consumo, das 

esferas política e econômica e do Estado e do mercado. Apenas a 

sociedade civil e a dimensão cultural pouco nos diz sobre estes 

movimentos (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011, p. 324). 

 

Esta afirmação encontra-se com a ideia de que o sistema capitalista alastra-se para 

além dos limites da esfera produtiva, para além dos espaços onde os trabalhadores estão 

dando vida aos produtos. Cada vez mais sedento por lucros, este sistema adentra nos mais 

diversos espaços sociais e isto fica mais forte com a crise dos anos 1970. Neste período, 

assistimos o surgimento de novas e diferenciadas manifestações da questão social, mas 

estas não têm este surgimento conectado com uma nova determinação, com uma nova 
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estrutura econômico-social. Com isto, queremos afirmar que as organizações 

caracterizadas, por alguns autores, como sendo Novos Movimentos Sociais são, em 

verdade, ramificações da desigualdade produzida no interior do modo de produção 

capitalista; sendo assim, caracterizam-se, também, enquanto grupos coletivos que 

manifestam a luta de classes. 

E mesmo quando voltamos mais longe na história, quando nos situamos nos 

primórdios do capitalismo, vemos que estes sujeitos aos quais se atribui a denominação de 

“novos” já eram sujeitos históricos participantes de lutas sociais bastante relevantes.  

 

Como sabemos, a história e a resistência dos povos aborígenes contra a 
dominação é centenária, como também o é a dos negros. Por exemplo, 

um marco das lutas destes foi o triunfo da Revolução Haitiana, que 

originou a primeira república independente da América Latina e a 
primeira a abolir a escravidão. O mesmo ocorre com o movimento 

feminista (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011, p. 342).  

 

 Esta citação nos atenta para o fato de que sujeitos políticos tratados como novos 

são, em verdade, sujeitos de luta históricos, que tem uma ação tão ou mais antiga do que o 

movimento operário. Alguns conteúdos de suas pautas correspondem a novas formas de 

dominação do capitalismo, mas muitas delas estão conectadas com o longo e antigo 

processo de luta contra a opressão humana (Álvarez apud Montaño e Duriguetto, 2011).  

Diante do que os Movimentos Sociais representam na história mundial e brasileira, 

sejam eles considerados clássicos ou novos, é possível perceber que há uma convergência 

entre o projeto do Serviço Social e o dessas organizações.  

Ainda que apresentem diversidade, as organizações da classe trabalhadora têm uma 

conexão central; estas possuem caráter anticapitalista e emancipatório, e almejam uma 

sociabilidade que não comporte desigualdades. Este anseio representa a categoria dos 

assistentes sociais e está sintetizado no nosso projeto profissional. Numa tentativa de 

apontar uma síntese da tendência de aproximação dos Movimentos com o Serviço Social, 

podemos dizer que ambos têm se colocado em defesa de mais participação política da 

sociedade, que permita uma maior representatividade popular, da garantia dos direitos, 

assim como tem, em comum, o objetivo a socialização das riquezas socialmente 

produzidas e a construção de uma nova ordem societal, sem dominação e exploração de 

classe, etnia e sexo.  

Por tudo o que foi exposto, constatamos que os Movimentos Sociais da classe 

trabalhadora estão inseridos entre os agrupamentos sociais que têm um projeto de 
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sociedade diferenciada, baseada em valores de liberdade e igualdade. Assim sendo, são 

organizações que se assemelham com o projeto profissional que o Serviço Social tem na 

atualidade. Por esse motivo, no próximo tópico, abordaremos o processo que levou nossa 

profissão a se aproximar dos Movimentos Sociais e a firmar uma defesa dos mesmos.  

 

2.2 A aproximação do Serviço Social com os Movimentos Sociais 

 

A apreensão das ações e atividades que vêm sendo realizadas no campo da 

formação profissional, em torno do tema Serviço Social e Movimentos Sociais foi o nosso 

objetivo central. Para nos aproximarmos desta discussão determinamos como lócus de 

estudo a Faculdade de Serviço Social (FASSO) da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN). Somando 51 anos de existência, tal faculdade está inserida em um 

cenário importante no que se refere à formação profissional, à produção de conhecimento e 

ao desenvolvimento de atividades voltadas para a comunidade mossoroense. Sendo assim, 

os resultados que venhamos a obter por intermédio do estudo realizado são valorosos para 

pensar sobre o Serviço Social em um contexto local, regional e nacional.  

Primeiramente, é preciso abordar o conceito de Movimentos Sociais que, aqui, 

utilizamos. Assim como é indispensável dizer que, em nossas reflexões e na coleta e 

catalogação dos dados não estamos considerando este conceito de forma estrita. Para além 

de abarcar os Movimentos Sociais, também levaremos em conta outros tipos de 

organizações da classe trabalhadora, a exemplo de partidos, coletivos, associações etc. No 

que concerne aos Movimentos Sociais em si, consideraremos a abordagem destes em sua 

forma específica, quando identificados com seus títulos e siglas, e também de modo mais 

amplo, quando referidos a um contexto de maior abrangência. Por exemplo, abordagens 

que tratem do movimento social feminista no geral e não só referindo a um movimento 

feminista específico ou que tratem do movimento social campesino e não só de um 

determinado movimento do campo.   

No mais, quando dos momentos em que se fala dos Movimentos Sociais e sua 

configuração na história, estamos nos referindo às organizações dotadas de um relativo 

grau de formalidade e estabilidade e que não reduzem suas ações a, apenas, uma atividade 

ou mobilização. As mesmas são compostas por sujeitos que partilham identidades e 

necessidades, se reconhecendo enquanto pertencentes a uma determinada classe e se 



 

31 
 

unindo em torno de mobilizações diversas, com vistas a terem suas reivindicações 

atendidas (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011).  

Discutiremos, inicialmente, o processo de aproximação do Serviço Social com os 

Movimentos Sociais, e isto nos levará a momentos e lugares longínquos, pois é por 

intermédio de um passeio pelas origens da profissão que poderemos compreender o seu 

significado e tecer reflexões mais profundas sobre as temáticas atuais que a envolvem.   

No que se refere ao Serviço Social, em suas primeiras formas, este surge pelas 

mãos das elites europeias, que almejavam realizar um trabalho de intervenção junto aos 

empobrecidos. Estes últimos, vivenciando a consolidação do capitalismo monopolista e 

sendo componentes da classe trabalhadora, iniciavam um processo de organização para a 

reivindicação do atendimento de suas necessidades básicas. Tal processo foi absorvido 

pelos poderes público, empresarial e eclesial como algo a ser combatido e sanado através 

da realização de atividades caritativas. Para além da seleção de quem deveria receber 

algum auxílio material, havia o campo de auxílio subjetivo, que contava com uma série de 

ações direcionadas a “educar” os sujeitos e orientá-los sobre que comportamento deveriam 

ter perante a sociedade. Esse contexto data do fim da Primeira Guerra Mundial e marca a 

insurgência da questão social. Sobre este momento, Iamamoto e Carvalho nos dizem que  

 

a questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político 

da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, 

da contradição entre o proletariado e a burguesia [...] (2014, p. 83-84). 

 

O Serviço Social no Brasil tem suas protoformas datadas da década de 1930. Neste 

período praticamente não existiam leis trabalhistas no país, a política liberal era 

predominante e as leis estabelecidas eram desconsideradas pelos patrões, compostos por 

uma oligarquia agrária que afirmava o direito a propriedade e a liberdade de exploração 

econômica. A grande depressão econômica mundial, ou seja, a crise de 1929 dá origem a 

um cenário de mudanças na economia e política do país. Como afirma Giannotti (2007, p. 

111). 

 

A partir da década de 1930, esta política cede, gradativamente, espaço a 

uma nova, na qual o Estado passa a intervir na economia. Esta 

intervenção visava incentivar a expansão da indústria, substituindo 

produtos e máquinas importadas por outras que poderiam ser feitas aqui 
no Brasil. 
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O processo de industrialização do país e as contradições geradas pelas formas de 

exploração da classe trabalhadora intensificam a organização política desta classe, que se 

caracteriza pela sua heterogeneidade, na medida em que absorveu operários estrangeiros 

que fugiram da crise e vieram compor a classe operária brasileira. Como já mencionado, 

estes trabalhadores de origem europeia trouxeram a experiência e a influência das lutas 

trabalhistas em seus países (Iamamoto e Carvalho, 2014). 

Quando falamos nas primeiras formas de ação que deram origem a profissão, 

estamos nos referindo a uma série de atividades de caráter assistencial, paternalistas e 

conservadoras, desenvolvidas por iniciativa da igreja católica e com apoio de algumas 

parcerias firmadas com governos e/ou outras instituições de caráter filantrópico.  Neste 

momento, não havia a perspectiva de garantia de direitos e os sujeitos que iniciavam esta 

atividade eram influenciados por uma concepção de que a classe trabalhadora necessitava 

ser tutelada por instituições. A compreensão quanto ao sentido desta ação social era “de 

intervir diretamente junto ao proletariado para afastá-lo de influências subversivas” 

(IAMAMOTO e CARVALHO, 2014, p. 180). 

 

Destarte, o contexto histórico no qual surgem as primeiras escolas de 

Serviço Social no Brasil, a partir da segunda metade dos anos de 1930, 

evidencia que o processo de luta protagonizado pelo proletariado urbano 
desencadeou tanto reações de cunho repressivo, como a tentativa de 

cooptação e controle dos trabalhadores a partir do corporativismo estatal 

e, ainda, a mobilização de setores da sociedade civil imbuídos de forte 

propósito de ajustamento moral do operariado, evidenciando os traços 
constitutivos do processo de construção da dominação burguesa, no qual 

as relações arcaicas e o conservadorismo constituem componente central 

do processo de modernização das relações capitalistas (ALMEIDA, 2016, 
p.83). 

 

É neste contexto que se origina o Serviço Social, com ações realizadas pelos 

agentes sociais
3
 e que eram conduzidas sob a influência da doutrina social da Igreja 

Católica. Tais ações se concentraram, inicialmente, em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

onde surgiram as primeiras escolas. No entanto, com a ampliação do aparato estatal e 

empresarial no processo de controle da classe trabalhadora com as medidas 

assistencialistas, os espaços de ações dos agentes sociais foram se expandindo. 

                                                             
3 Este termo refere-se a como foram denominados os primeiros profissionais do Serviço Social. 
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Segundo Iamamoto e Carvalho (2014), no clássico Relações Sociais e Serviço 

Social no Brasil, após alguns anos de atuação, alguns grupos (Ação Social e Ação 

Católica) organizados em torno dessas atividades filantrópicas sentiram a necessidade de 

expansão, de atingir mais pessoas e de tornarem os serviços mais eficientes. Nascem, daí, 

os esforços para dar um caráter técnico à profissão, passo inicial para tornar o Serviço 

Social uma atividade partícipe da divisão social e técnica do trabalho. O ponto de partida 

foi possibilitar a formação de algumas pessoas que já atuavam com as atividades 

filantrópicas. Desse modo, na experiência de São Paulo, podemos apontar o Centro de 

Estudos e Ação Social (CEAS), o qual  

 

aparece como condensação da necessidade sentida por setores da Ação 

Social e Ação Católica – especialmente a primeira – de tornar mais 
efetiva e dar maior rendimento às iniciativas e obras promovidas pela 

filantropia das classes dominantes paulistas sob patrocínio da Igreja e de 

dinamizar a mobilização do laicado (Op. Cit., p. 178).  

 

Este Centro enviou duas de suas sócias para a Escola de Serviço Social de 

Bruxelas, a fim de que estas realizassem estudos capazes de fazer com que a instituição 

superasse a improvisação no que concerne à administração das obras sociais (Iamamoto e 

Carvalho, 2014).  

No Rio de Janeiro, o processo de especialização técnica das práticas de assistência 

social contou com iniciativas distintas e, segundo os autores supracitados, tal fato é 

decorrente da cidade ser  

 

o mais antigo polo industrial da região Sudeste – tendo perdido a pouco 
para São Paulo a condição de principal conglomerado industrial – é 

grande centro de serviços (transportes, portos etc.), contando com 

numeroso proletariado. É ainda, a maior cidade do país, capital federal 
onde se concentra a administração federal e os principais aparatos da 

Igreja Católica, os grandes bancos etc. Nela se concentram, portanto, os 

centros nervosos da direção política e econômica. Por essas condições é a 
cidade onde mais se desenvolveu a infra-estrutura de serviços básicos, 

inclusive serviços assistenciais, com forte participação do Estado (Op. 

Cit. 2014, p. 190).  

 

Nesta cidade, a primeira Escola de Serviço Social foi inaugurada em 1938. Já em 

São Paulo, esta surge em 1936, ocupando o posto de primeira Escola de Serviço Social do 

Brasil.  
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O ponto crucial que contribuiu para esse processo de expansão das ações sociais e 

de consolidação das escolas de Serviço Social está fincado no contexto de industrialização 

pelo qual o país passava. Era o tempo da expansão das fábricas e da concentração 

comercial urbana.  

E assim, como nos países da Europa, o Brasil começa a contar com a agudização 

das desigualdades e com o profundo empobrecimento das camadas trabalhadoras. As 

péssimas condições trabalhistas e de vida, no geral, passaram a ser questionadas por 

aqueles que as vivenciavam. E não só isso, os questionamentos tomaram a forma de 

protesto, situação que passou a incomodar o patronato, a igreja e o Estado. O primeiro, 

logicamente, temia ter que ceder às pressões dos trabalhadores e perder sua capacidade de 

obtenção de lucros. A segunda, embebida por valores teístas e acreditando que a forma 

como a sociedade está organizada é parte de decisões divinas e superiores que não devem 

ser questionadas ou transformadas pelos sujeitos históricos,  

 
encara [a questão social] segundo os preceitos estabelecidos nas 

encíclicas papais (especialmente a Rerum Novarum e Quadragesimo 
Anno), fonte inspiradora das posições e programas assumidos diante dos 

“problemas sociais”. Para a Igreja, “questão social‟, antes de ser 

econômico-política, é uma questão moral e religiosa (IAMAMOTO, 

2011, p.18).   

 

O Estado, por sua vez, passou a ser também responsabilizado e cobrado por todo o 

cenário e, logo, este teve que dar respostas e realizar ações junto com a igreja. Primeiro, a 

partir de parcerias e, posteriormente, enquanto órgão principal na garantia dos mínimos 

sociais, quando as leis trabalhistas passaram a se consolidar.  

 
Quando o Estado passa a intervir na questão social, este se apoia no 

trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela Igreja. Os ideais de ambas 
as instituições convergem, na medida em que estas pretendem proteger o 

Brasil de possíveis levantes populares em torno das reivindicações de 

suas necessidades (SOUZA, 2013, p 24). 

 

Diante disto, depreendemos que as problemáticas sociais eram percebidas pelos três 

entes citados como condições determinadas por questões metafísicas (vontade de Deus) ou 

por desajustes pessoais. Não havia a compreensão de que as adversidades que acometiam 

os “despossuídos” eram fruto das relações sócio econômicas estabelecidas no país, que 

proporcionavam acumulação de riquezas de um lado e escassez aprofundada, de outro. 

Neste período houve a expansão das instituições assistenciais, as quais foram utilizadas 
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com a função de atender a dois objetivos: o Estado Novo visava incorporar e controlar os 

sujeitos envolvidos em protestos e suas pautas e, também, conseguir legitimidade política 

junto destes (Silva e Silva, 2011).   

A esta altura, os interesses da igreja e do poder público convergiam cada vez mais. 

Desse modo, o nascimento e desenvolvimento inicial do Serviço Social foram pautados na 

execução de tarefas que ofereciam alguma assistência aos trabalhadores e suas famílias, 

mas que também contribuíam com a adequação destes ao que as elites desejavam, tal seja 

passividade diante das suas condições de vida adversas e o fim da organização coletiva. O 

pano de fundo, claro, era que na relação capital-trabalho este último ficasse subordinado 

aos ditames do primeiro. A insubordinação dos trabalhadores era prejudicial aos negócios 

da burguesia, classe esta que, no Brasil, sempre esteve em uma relação de obediência e 

dependência com a burguesia estrangeira imperialista.   

Não foi à toa que as mulheres católicas pertencentes às classes sociais abastadas 

foram as designadas para este trabalho. Pois, em consonância com os valores patriarcais e 

conservadores, estas mulheres teriam o dom e a delicadeza necessários a serem 

transmitidos aos seus “clientes”. É o que vemos neste trecho de uma tese apresentada pelo 

CEAS em um congresso realizado em 1933
4
:  

 
Não somente é justificável a ação feminina social como ainda é 

indispensável (...) Não tem a mulher na sociedade a missão de educar? 
Imaginem a restauração da família sem a cooperação da mulher: a 

remodelação da mentalidade, de hábitos e costumes que irão depois 

influir na economia e nas leis do país, tem de ser, toda ela, trabalho da 

mulher, em qualquer classe de sociedade (IAMAMOTO e CARVALHO, 
2014, p. 183). 

 

E assim segue o Serviço Social, podendo ser classificado como uma profissão da 

“coerção e do consenso”.  A partir de sua implementação enquanto atividade especializada 

e profissional se passou vinte anos de um exercício voltado para a construção de um 

projeto societário orientado pelas elites, com a intenção de neutralizar o proletariado que 

emergia no cenário político enquanto sujeito reivindicatório. Iamamoto e Carvalho nos dão 

um panorama de como era conduzida a prática dos assistentes sociais nas primeiras 

décadas da profissão: 

 

                                                             
4 Documento arquivado na Escola de Serviço Social da PUC-SP.  
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A atuação prática desenvolvida pelos primeiros Assistentes Sociais 

estará, assim, voltada essencialmente para a organização da assistência, 

para a educação popular, e para a pesquisa social.  Seu público 
preferencial e – quase exclusivo – se constituir a de famílias operárias, 

especialmente as mulheres e crianças. As visitas domiciliares, os 

encaminhamentos – de muito pequeno efeito prático, devido à carência de 

obras que sustentar sem semelhante técnica – a distribuição de auxílios 
materiais e a formação moral e doméstica através de círculos e cursos, 

serão as atividades mais frequentemente desenvolvidas pelos primeiros 

assistentes sociais (2014, p. 208). 

 

Destaque-se que as elites envolvidas neste processo não eram unicamente as 

brasileiras. Interesses internacionais, liderados pelos Estados Unidos, se faziam presentes 

no Brasil há muito tempo, pois aquele país operou bases militares por aqui durante a 2ª 

Guerra e também cultivava a intenção de obter benefícios através das riquezas e 

localizações estratégicas a serem exploradas. O fim da década de 1950 e início dos anos 

1960 é um forte exemplo disso. Foi nessa época em que o desenvolvimentismo foi 

colocado como o grande projeto que proporcionaria o crescimento econômico e social da 

nação. Com este, o processo de industrialização que já estava em andamento foi colocado 

em expansão. Dialeticamente, como não houve, neste momento, a preocupação com as 

problemáticas sociais, a condição de empobrecimento da população aumentou; fato que 

levou a uma maior insatisfação e reivindicações da classe trabalhadora envolvida nesse 

momento, apenas, como força de trabalho barateada.  

No período histórico acima citado, podemos encadear alguns acontecimentos 

relevantes para pensarmos as transformações no Serviço Social brasileiro. Seguindo o ideal 

de lidar com sujeitos passivos e disponíveis para serem reajustados à sociedade, o 

desenvolvimentismo proporcionou uma guinada nas ações assistenciais que já vinham 

sendo desenvolvidas.  

Há uma expansão das atividades, ampliando o número de pessoas a serem atendidas 

pelos serviços, mantendo o seu caráter assistencialista e paternalista; não se cogitava uma 

perspectiva de garantia de direitos. Os interesses do capital internacional e as expressões 

do imperialismo podem ser notadas na parceria realizada com a Organização das Nações 

Unidas (ONU), que “oferecia suporte técnico e financeiro aos países considerados 

subdesenvolvidos. A partir do desenvolvimento de comunidade, a organização acreditava 

que estaria contribuindo com o avanço dos países emergentes” (SOUZA, 2013, p. 25.). O 

desenvolvimento de comunidade era um projeto e um método para nortear os serviços 

realizados com a população e, para a ONU, este pode ser definido como “esforços da 
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população aliados aos do governo, para melhorar a situação econômica, social e cultural 

das comunidades, integrá-las na vida da nação e torná-las capazes de contribuir 

decisivamente para o progresso nacional” (AGUIAR, 1995, p.71).  

A partir desta lógica, o Serviço Social foi pensado enquanto profissão importante 

para o desempenho deste projeto, uma vez que desde suas bases confessionais vinha 

atuando no sentido de promover uma assistência mínima e ajustamentos dos indivíduos, os 

quais não eram percebidos como sujeitos. A esta altura, o Estado expandia-se no que 

concerne ao oferecimento de serviços destinados à população; o mesmo vinha se 

responsabilizando em apoiar e gerir diversas instituições, e a demanda por assistentes 

sociais, que já vinha crescendo, passou a ser ainda maior no interior do cenário de corrida 

pelos “50 anos em 5”
5
. Esse é um dos pontos que concorre para gerar mudanças na 

profissão. Isto porque o aumento da demanda fez com que houvesse mais profissionais se 

formando; os quais, por sua vez, não vinham mais exclusivamente das camadas burguesas, 

traziam modos viver e perspectivas de vida diferentes e maneiras distintas de olhar as 

expressões da questão social.  

Outro ponto a ser destacado e que deriva do processo de industrialização 

desenvolvimentista foi o alargamento das bases populacionais atendidas pelo Serviço 

Social, um público que aumentava e se diversificava, além de apresentar novas demandas 

e, até mesmo, cobranças por respostas diferenciadas ou de mais impacto. 

Para além do desenvolvimentismo, há outros elementos importantes na 

determinação das transformações no interior do Serviço Social, falamos dos movimentos 

reivindicatórios populares que estouraram no Brasil e também do Movimento de 

Reconceituação da profissão, que teve caráter internacional e produziu grandiosos efeitos 

na formação e no exercício profissional do país.  Os primeiros suscitaram questionamentos 

num corpo profissional que já havia se modificado, pois além de sujeitos pertencentes à 

pequena burguesia havia, também, a presença de pessoas oriundas da classe trabalhadora; 

fato possível devido à concessão de bolsas de estudos em algumas instituições. O que 

queremos dizer é que, neste momento, a influência católica e conservadora começava a 

minar, pois não era mais hegemônica a ideia de que os sujeitos empobrecidos não 

deveriam buscar o atendimento de suas necessidades junto aos patrões e ao Estado.  

                                                             
5 50 anos em 5 era o lema do presidente Juscelino Kubitscheck que, em seu governo permeado pelo ideário 

desenvolvimentista, almejava conduzir o Brasil à um crescimento econômico rápido.  
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Já o Movimento de Reconceituação, por sua vez, influenciou mudanças 

significativas; na medida em que aglutinava reflexões sobre a prática profissional. O 

mesmo abrangeu toda a América Latina e se desenrolou devido ao contexto de lutas sociais 

que ocorriam no continente.  

 
O Movimento de Reconceituação vem, portanto, questionar as estruturas 

sociais, sugerindo um Serviço Social com uma prática vinculada com as 
classes populares. Ao se estabelecer a possibilidade do vínculo da prática 

do Serviço Social com as classes populares, indica-se a perspectiva de 

transformação social enquanto exigência da própria realidade social, dada 
a situação de dominação e exploração político-econômica em que vivem 

essas classes. Tal perspectiva implica, para o Serviço Social, colocar 

como horizonte de sua prática o movimento de transformação da própria 
realidade (SILVA e SILVA, 2011, p. 121). 

 

Sendo assim, onde havia escolas de Serviço Social, houve um profundo processo de 

avaliação da prática que era desenvolvida até o momento. Esse recorte histórico é de suma 

importância para nosso estudo, pois é a partir dele que podemos traçar os caminhos da 

aproximação da profissão com as organizações da classe trabalhadora.  

Categoria de estudo do presente trabalho, os Movimentos Sociais eram vistos, pelos 

empregadores dos assistentes sociais, como organizações com as quais a profissão deveria 

manter um contato pautado no controle, uma vez que esta atuava por ordem do Estado e de 

organizações religiosas, que olhavam para os Movimentos como algo a ser combatido. A 

proximidade deveria ser pautada, única e minimamente, na caridade e no assistencialismo. 

Os sujeitos em situação de pobreza tinham sua condição vista como algo decorrente do 

pecado ou de desajustes à sociedade. Logo, reivindicações coletivas não deveriam ser 

incentivadas. E assim, o Serviço Social se consolida com a função de apaziguar a relação 

entre trabalhadores e patrões.  

Esse quadro começou a ser transformado em meados dos anos 1960, durante o 

contexto narrado acima. As implicações do desenvolvimentismo e do Movimento de 

Reconceituação levaram os profissionais a desejar mudanças no modo de atendimento aos 

seus usuários. E, a partir de então, um novo cenário foi sendo desenhado entre assistentes 

sociais e público alvo.  

É preciso ressaltar que não houve consenso neste momento. Antes de a profissão se 

firmar em defesa da classe trabalhadora, diferentes perspectivas giraram em torno da ideia 

de transformação profissional. Uma análise de José Paulo Netto (2011), contida no livro 

Ditadura e Serviço Social, nos apresenta três perspectivas e nos ajuda a compreender o que 



 

39 
 

pretendia cada uma. A vertente modernizadora é a primeira direção colocada neste 

momento de busca por renovação profissional. Suas propostas circulavam em torno da 

adequação do Serviço Social, no quesito técnico, às condições impostas pelo governo 

militar. Para esta vertente, a profissão atuaria no fomento da integração social ao processo 

de desenvolvimento elaborado após o golpe de 1964. Aqui, o subsídio para a modernização 

profissional foi encontrado no distanciamento das bases confessionais, as quais saíram de 

cena para dar entrada às referências teóricas norte-americanas, tais como o positivismo e o 

funcionalismo. 

Em resistência à perspectiva citada, surge a vertente de atualização do 

conservadorismo que, por sua vez, se empenhou em manter a tradição profissional ligada 

a igreja. Netto (Op.Cit.) a denomina como “a mais impermeável às mudanças”, pois por 

intermédio desta é que se almejava reaver os elementos conservadores fundantes da 

profissão. Esta vertente repudiava a utilização da teoria positivista e fundamentava-se 

teoricamente no funcionalismo. Ainda que tenha alcançado certo espaço dentro do 

Movimento de Reconceituação, a vertente supracitada não conseguiu se colocar de forma 

mais abrangente neste processo.  

Por último, temos a vertente de intenção de ruptura, que representa o 

 

segmento profissional que vinha desenvolvendo ações pautadas no 
compromisso com as classes subalternas. Tal segmento é responsável 

pelo surgimento de uma terceira direção, sendo esta denominada intenção 

de ruptura. Tal vertente, assim como a modernizadora, preconizava o 

abandono do Serviço Social tradicional, mas a grande diferença estava na 
crítica generalizada aos suportes teóricos, metodológicos e ideológicos, 

até então, influenciadores da profissão. A perspectiva de intenção de 

ruptura defendeu a proposta de romper não só com o tradicionalismo 
profissional, mas também com o conservadorismo impresso nas ações 

dos(as) assistentes sociais. Agora, a intervenção seria executada sob uma 

perspectiva preconizadora dos interesses das classes desfavorecidas 
(SOUZA, 2013, p. 31). 

 

A intenção de ruptura conseguiu alcançar mais adeptos. Contudo, este foi um 

processo longo e penoso principalmente porque ocorreu paralelamente ao momento de 

golpe militar. Neste período, muitos assistentes sociais tiveram suas atividades cerceadas. 

Aqui, nos referimos a ações realizadas junto às organizações da classe trabalhadora e 

também aos estudos, pesquisas e debates centrados na perspectiva de desenvolver um 

Serviço Social crítico, o qual, basicamente, começava a ser esboçado a partir da leitura da 

teoria marxista. Antes dos militares tomarem o poder o Serviço Social já havia se 



 

40 
 

aproximando das organizações comandadas pela classe trabalhadora. Eram fortes as ações 

nos bairros populares e até mesmo no interior dos Movimentos Sociais.  

 
É no âmbito dessas demandas (no período de 1964-1985) que setores 

profissionais dos assistentes sociais aprofundam a proposta esboçada no 

período de 1960-1964 e retomada no início da década de 1970, 
desenvolvendo amplo debate sobre o caráter político da prática 

profissional e consequente desmistificação de sua pretensa neutralidade 

[...] SILVA e SILVA, 2011, p. 60). 

 

Recolocando a Igreja Católica no centro da história do desenvolvimento do Serviço 

Social, destacamos a influência das doutrinas progressistas para uma profissão conectada 

com os anseios do povo. Havia uma ala desta instituição que atuava no sentido de 

combater as opressões e as dominações geradas pela desigualdade social e também de 

fomentar a resistência dos oprimidos. Este pensamento era conectado com a teologia da 

libertação, com a qual alguns assistentes sociais católicos se identificavam. Este fato 

propiciou a articulação destes profissionais com alguns grupos liderados pela igreja, dentre 

eles podemos citar a Juventude Universitária Católica (JUC) e a Ação Popular (AP). 

Outro momento de forte articulação dos assistentes sociais com os Movimentos 

Sociais está dado no período de lutas pelo retorno da democracia. Por algum tempo, tais 

organizações foram abafadas, mas logo não foi possível sustentar as contradições da 

autocracia burguesa a população voltou a se organizar e, junto com ela, estavam os 

profissionais do Serviço Social. O congresso da virada, realizado em 1979, foi um marco 

da mudança de postura com relação aos usuários da profissão e, inclusive, da mudança 

sobre questões internas da mesma. Isto porque, neste congresso, houve a troca dos 

participantes das mesas. Representantes de organizações sociais populares assumiram o 

lugar que havia sido pensado para autoridades da ditadura militar.  

A base profissional, nesta ocasião, questionou e pressionou a direção, que se 

mostrava conservadora. O pedido de troca dos convidados especiais do evento sintetizou o 

desejo da categoria de se desvincular do seu histórico de submissão aos setores 

dominantes, inaugurando a busca por “novas bases de legitimação” para o Serviço Social 

(Silva e Silva, 2011). Após este momento, outros acontecimentos foram revelando os 

novos rumos do posicionamento profissional. Buscou-se a organização da categoria em 

torno dos sindicatos e associações de assistentes sociais e em 1983 foi criada a Associação 

Nacional de Assistentes Sociais (ANAS). É por intermédio destas organizações que a 

categoria vai fazer as cobranças no sentido de efetivar transformações na formação e no 
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exercício profissional, assim como tensionar pela articulação com a classe trabalhadora e 

suas lutas.   

A concretude dessa nova face da profissão se mostrou, ainda, no processo de 

assembleia constituinte realizada em 1987, onde alguns estudantes e profissionais 

participaram das comissões de discussão que originaria a nova Carta Magna do Brasil. 

A essa altura, a categoria profissional já vinha se organizando
6
 de forma mais 

profunda e contávamos com diversas instâncias voltadas para encontros e debates sobre a 

profissão e a sociedade em geral, fator primordial para que os profissionais superassem a 

lógica subserviência à igreja e ao Estado. A mudança do Código de Ética profissional em 

1986 foi elemento representante desse processo. Convocada a refletir e debater sobre o 

exercício profissional, a categoria dos assistentes sociais acabou por firmar, após muitos 

encontros, a construção de um código profissional diferenciado, que passava a manifestar a 

defesa da aproximação com as classes oprimidas. O mesmo é um marcador do 

amadurecimento político-organizativo dos profissionais e, também, da construção do 

projeto ético-político.  

Ainda que o código supracitado aglutinasse o conjunto de avanços teórico-práticos 

alcançados pelo Serviço Social, foram percebidas algumas lacunas. A insuficiência de 

reflexões acerca da questão ética, da política e da ideologia (CFESS, 2009) levou até a 

necessidade de mais debates e novas transformações. Assim sendo, se seguiram as 

discussões entre a categoria e, em 1993, foi referendado um novo Código de Ética, o qual 

rege o exercício profissional dos assistentes sociais até os dias atuais. Esta revisão permitiu 

que  

 

as unilateralidades e limites de 1986 foram superados e, de fato, o novo 

código incorporou tanto a acumulação teórica realizada nos últimos vinte 
anos pelo corpo profissional quanto os novos elementos trazidos ao 

debate ético pela urgência da própria revisão. Neste sentido, o Código de 

Ética Profissional de 1993 é um momento basilar do processo de 
construção do projeto ético-político do Serviço Social no Brasil (NETTO, 

1999, p. 15). 

 

Por intermédio desta mudança, 

 

                                                             
6 Registrava-se a existência do Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS), da Associação Nacional de 

Assistentes Sociais (ANAS), da Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social (ABESS) e do Centro de 

Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço Social (CEDEPSS). 
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Tratava-se de objetivar com mais rigor as implicações dos princípios 

conquistados e plasmados naquele documento, tanto para fundar mais 

adequadamente os seus parâmetros éticos quanto para permitir uma 
melhor instrumentalização deles na prática cotidiana do exercício 

profissional (BONETTI, et al, 2012, p. 260).  

 

Este código está em vigor atualmente e continua representando a síntese dos 

esforços somados para romper com o Serviço Social tradicional e para promover a 

manutenção de uma profissão ressignificada socialmente, comprometida com os valores da 

liberdade, da defesa dos direitos humanos, da cidadania, democracia e do combate aos 

preconceitos. Entre os seus princípios fundamentais, encontramos um que explicita bem o 

caráter e a nova face do Serviço Social pós-ruptura com o tradicionalismo, onde é firmada 

a “Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos 

princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores”. 

Além disso, o princípio que afirma a “opção por um projeto profissional vinculado 

ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de 

classe, etnia e gênero” coroa o posicionamento da profissão na luta pela emancipação 

humana. Esse momento é de grande valia para a profissão, pois representa a inauguração 

de um período em que esta se volta para a construção de uma sociedade com mulheres e 

homens emancipados, sem relações de exploração e dominação.  

 

A profissão ganha visibilidade no cenário nacional na defesa 
intransigente dos direitos humanos, das políticas sociais universais e de 

um conjunto de marcos legais que se tornaram fundamentais para a luta 

pela realização dos direitos. Há explícito fortalecimento da direção social 

voltada para a crítica da sociabilidade do capital ao tempo em que os 
sujeitos profissionais identificados com este projeto constroem mediações 

para o enfrentamento da desigualdade social e formas de opressão no 

tempo presente (CFESS, 2009, n.p). 

 

 

Tal transformação foi possibilitada, em grande parte, pela aproximação com as 

classes oprimidas, que apresentaram perspectivas diferenciadas e novas demandas que 

foram pensadas pelo conjunto dos assistentes sociais, em especial aqueles envolvidos com 

a crítica às bases confessionais e às práticas assistencialistas e paternalistas. É neste sentido 

que consideramos os Movimentos Sociais e demais organizações da classe trabalhadora 

como instrumentos importantes para a sociedade como um todo e para o Serviço Social, 

internamente. 
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Nesse redimensionamento do trabalho institucional, os sujeitos 

institucionais, entre os quais o assistente social, rejeitam a pretensa 

neutralidade de sua ação, percebendo-a como espaço contraditório de 
luta, onde a defesa do sistema e das normas é questionada, e a ética da 

obediência, exigida pela instituição, é revisada. O que se preconiza é uma 

aliança dos sujeitos internos com a clientela e os movimentos sociais, 

respaldada por uma organização profissional e por alianças com as 
organizações dos trabalhadores, em geral (SILVA e SILVA, 2011, p. 

122).  

 

 Vivenciando as expressões da questão social, os sujeitos destes espaços têm muitas 

contribuições a oferecer no que concerne ao caminhar rumo a uma sociedade mais justa, 

também um dos princípios do Serviço Social.  

 

Assim, movimentos sociais e representações partidárias de esquerda 

relacionados às Lutas em defesa da Seguridade Social pública; dos 
direitos do trabalho; no campo da Infância/adolescência; da agenda 

feminista; da diversidade sexual/étnico-racial/geracional e articulação 

com muitos outros sujeitos e suas agendas políticas foram/são decisivos 
para atualizar e sintonizar agenda profissional com os reais interesses do 

trabalho. Se hoje podemos identificar que nossas entidades nacionais 

incorporam ao debate e agenda profissional questões as mais diferentes 

que permeiam as práticas de exploração do trabalho as formas de 
opressão, isso não brotou espontaneamente. É o movimento da política 

com a mediação da dimensão ética que comporta aproximação, 

conhecimento das reivindicações, identificação de como se opera no 
cotidiano da vida dos indivíduos a desigualdade social, a violação dos 

direitos e a capacidade de resistência e de luta (RAMOS e SANTOS, 

2016, p. 216-217). 
 

Corroboramos com Gohn (2011), quando afirma que os Movimentos Sociais são 

ferramentas sociais inovadoras que tem, em seu interior, o desenvolvimento de práticas e 

valores mais humanos e necessários à construção de uma sociabilidade democrática. 

Segundo esta autora, estes espaços produzem conhecimento e saberes e, também, modelos 

específicos de organização interna, os quais ficam bastante restritos e não são levados à 

população em geral.  

É fundamental entender os processos históricos para poder delinear ações. Uma vez 

que transcorre uma ofensiva aos Movimentos Sociais, aos direitos sociais e ao próprio 

Serviço Social, a análise deste contexto possibilita apreender os elementos conjunturais 

que recaem sobre a relação da profissão com as organizações da classe trabalhadora. 

Colocando-se como relevante, também, observar em que momento os desafios se colocam 

para o exercício e a formação profissional dos assistentes sociais, sendo esta última uma 

das categorias de análise do presente estudo. 
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 Antes a profissão atuava no sentido de atender as demandas dos patrões diante da 

rebeldia dos pobres e com o processo de ruptura assume outra postura; ou seja, se coloca 

ao lado da classe trabalhadora, se afirmando como peça de fomento à resistência desta 

classe. Contudo, a partir da década de 1990, ocorre uma série de ataques à classe 

trabalhadora, como mecanismo de recomposição do capital mundial em crise. Diante disto, 

a articulação do Serviço Social com os Movimentos Sociais vem sendo tensionada. É esta 

discussão que abordaremos no próximo tópico, fazendo um passeio pelo modo como esta 

relação está configurada no âmbito do exercício profissional; para, enfim, adentrar no 

campo das reflexões sobre a formação profissional e como a relação com os Movimentos 

Sociais se apresenta neste âmbito. 

 

2.3 O debate sobre o Serviço Social e do refluxo dos Movimentos Sociais no contexto 

de crise do capital e ofensiva neoliberal 

 

 

Neste tópico nos interessa o tempo histórico compreendido entre os anos de 1990 e 

a atualidade. Pois analisaremos o Serviço Social e sua relação com os Movimentos Sociais 

neste período que é demarcado pela implementação e fortalecimento das ideias e práticas 

neoliberais. Este cenário é o que abriga a construção de um momento diferente do que foi 

construído a partir da década de 1960, onde se deu o firmamento da articulação com as 

classes populares. Neste, tal relação sofre alguns abalos e começa a se modificar.   

Como vimos os Movimentos Sociais e demais organizações da classe trabalhadora 

se constituíram em espaços que passaram a contar com a atuação dos assistentes sociais; 

porém, no cenário que abordamos agora, a participação do Serviço Social passou a ser 

reduzida, tanto pela própria desarticulação das organizações, como também pela 

diminuição do trabalho das universidades com estas últimas, herança da reforma 

universitária realizada com o golpe de 1964 e devido aos rebatimentos negativos nos 

espaços de trabalho. É este processo que buscamos compreender, assim como identificar os 

limites e potencialidades que dele decorrem.  

Em sua obra “O Serviço Social e o Popular: resgate teórico metodológico do 

Projeto Profissional de Ruptura” (2011), a autora Ozanira Silva e Silva relata alguns dos 

espaços da classe da trabalhadora onde o assistente social se inseria durante a década de 

1960, antes do golpe militar, sendo estes o sindicalismo rural, o Movimento de Educação 

de Base (MEB) – ligado a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) – e também 
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trabalhos de alfabetização, sindicalização, animação popular e trabalhos com a cultura 

popular de Paulo Freire.   

O início dos anos 1990 marcou o amadurecimento do posicionamento do Serviço 

Social com relação às organizações da classe trabalhadora. O Código de Ética de 1993 e a 

Lei de Regulamentação da profissão (Lei 8662), datada do mesmo ano, firma o 

compromisso com os usuários e com suas demandas. Mas, na contramão desse processo, se 

colocou uma conjuntura fortemente contraditória a esta nova configuração.  

A década supracitada foi palco da chegada das medidas neoliberais no Brasil. 

Através destas o Estado foi tomado por uma onda de desmonte e negação dos direitos. Este 

ataque era parte do processo de reestruturação produtiva do capital ocorrido em nível 

mundial. As potências capitalistas passaram a implementar novos modelos de gestão do 

trabalho, intentando se reerguer após a grande crise da década de 1970. Se nos países 

desenvolvidos este processo é devastador, nos subdesenvolvidos isto é ainda mais 

acentuado. Data de 1989 as primeiras percepções dos impactos das medidas neoliberais no 

país, 

 

quando os representantes do grande capital passaram a ocupar mais 

diretamente as instâncias de decisão política [...]. No curso daquela 

década, a grande burguesia brasileira (que cresceu à sombra da proteção 
estatal da ditadura) reciclou rapidamente seu projeto societário, tornando-

se, então, defensora do neoliberalismo (NETTO, 1999, p. 18). 

 

Sofrendo com as adversidades no campo do trabalho e na vida em geral, cada vez 

mais os trabalhadores vão se afastando, pois são levados a competir e lutar por mínimas 

conquistas individuais do seu cotidiano, por sua sobrevivência. Para além disso, cresce a 

repressão e criminalização contra as mobilizações populares, outro fator que leva ao 

refluxo dos Movimentos Sociais. Em um plano mais amplo, podemos citar como 

condicionantes para tal situação, também, o fim da experiência socialista soviética e a 

queda do muro de Berlin; acontecimentos que, somados ao avanço do capitalismo em sua 

fase de acumulação flexível, marcaram o desmonte de referências para a esquerda e suas 

organizações. 

De acordo com Sousa, Góis e Santos, os desafios e dificuldades enfrentados pelos 

Movimentos Sociais estão relacionados a este contexto de reestruturação do capital e de 

ofensiva neoliberal e que: 
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as relações de poder entre Estado/sociedade e capital/trabalho tornam-se 

muito complexas diante das dificuldades de organização enfrentadas 

pelos movimentos em virtude do desencantamento de grande parte dos 
sujeitos sociais que são tomados pela apatia, imperando a alienação, em 

que os indivíduos não se reconhecem como sujeitos coletivos, 

sucumbindo aos desmandos do capital, fragmentando os movimentos 

sociais (2010, p. 209). 

 

Diante disto, vemos um cenário diferente do que havia nas décadas de ascensão e 

fortalecimento dos Movimentos Sociais e das lutas e assistimos a uma retração dos 

assistentes sociais nesses espaços, seja enquanto profissionais ou enquanto apoiadores ou 

militantes orgânicos. A aproximação que, antes, havia sido perturbada em decorrência da 

ditadura; agora foi perturbada devido às adversidades trazidas pelo neoliberalismo e pela 

desresponsabilização do Estado. Foi este comportamento de buscar transferir suas ações 

sociais para o campo da sociedade civil que propiciou, inclusive, a transformação de 

muitos Movimentos Sociais em Organizações Não Governamentais (ONG’s), perdendo 

seu caráter contestatório e se voltando para tarefas institucionais burocráticas.   

Nesse ponto, destacamos o contexto posto para o campo de trabalho do Serviço 

Social. Estando inseridos na condição de trabalhadores como quaisquer outros sujeitos, os 

assistentes sociais também sentiram os impactos da reestruturação produtiva e do 

neoliberalismo. Isto porque estes profissionais ingressam  

 

 
nas instituições empregadoras como parte de um coletivo de 
trabalhadores que implementa as ações institucionais/ empresariais, cujo 

resultado final é fruto de um trabalho combinado ou cooperativo, que 

assume perfis diferenciados nos vários espaços ocupacionais. Também a 

relação que o profissional estabelece com o objeto de seu trabalho – as 
múltiplas expressões da questão social, tal como se expressam na vida 

dos sujeitos com os quais trabalha – depende do prévio recorte das 

políticas definidas pelos organismos empregadores, que estabelecem 
demandas e prioridades a serem atendidas (IAMAMOTO, 2009, p. 352). 

 

Neste sentido, suas condições de trabalho sofreram prejuízos e isto também é um 

dos elementos que influencia no distanciamento das organizações populares. Sobre esta 

questão, Ramos explica que 

 

O processo de construção da consciência política coletiva, visando a 

materialização de projetos políticos de sociedade, é bastante complexo e 

sofre, dentre outras, determinações de ordem econômica, política, 
cultural, ideológica, social, profissional. Esse processo requisita a ruptura 
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com diversos entraves postos no cotidiano, tais como: o corporativismo, a 

despolitização, a apatia, o comodismo (2002, n.p).  

 
 

A partir desta compreensão, fica nítida a dificuldade encontrada pelos profissionais 

em se inserir em espaços para além daqueles que são o seu campo de trabalho, uma vez 

que a realidade colocada é de muitos desafios. Ainda sobre as condições que atingiam os 

assistentes sociais nos anos de 1990, Silva e Silva coloca que o cenário econômico, político 

e social desta década 

 

Traz importantes repercussões para a atuação do assistente social na 

sociedade e para o Serviço Social enquanto profissão. Uma consequência 

já foi apontada: a possibilidade de estreitamento do mercado de trabalho 

em face da redução dos programadas sociais (2011, p. 89). 

 

A realidade de precarização e tarefismo que acomete o Serviço Social e que é um 

dos elementos que impede os profissionais de se comprometerem com atividades além das 

empregatícias nos entristece, pois tendo uma formação ampla sobre a sociedade e suas 

problemáticas e sendo dotado de capacidades metodológicas e técnicas, o assistente social 

possui atributos importantes que podem ser aproveitados pelos Movimentos Sociais. Este 

profissional está habilitado a desenvolver projetos e programas; e tem, em sua bagagem 

formativa, um conjunto de conhecimentos acerca da história, de política, economia e de 

tantas outras matérias que muito interessam às organizações da classe trabalhadora. 

 Vemos a inserção dos mais variados profissionais nestes espaços, a exemplo de 

jornalistas, advogados. De certo que assistentes sociais contribuiriam, também, 

significativamente nestes locais, por intermédio da promoção de formações, debates, 

palestras, seminários e, inclusive, orientação aos sujeitos partícipes das organizações, no 

que se refere ao acesso aos direitos e às políticas públicas, uma vez que estes vivenciam as 

expressões da questão social, a qual é objeto de intervenção do Serviço Social.  

Outra contribuição importante refere-se à mediação e ao diálogo com o poder 

público, os quais poderiam contar com a participação de assistentes sociais. Pois, de acordo 

com Duriguetto (2014, p. 183), a intervenção profissional na sua dimensão ideopolítica, 

pode promover, nos sujeitos, reflexões que lhes proporcionem mudanças na forma de 

pensar, de sentir e de viver, das quais podem resultar processos coletivos de resistência e 

de luta.  
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Não podemos deixar de mencionar que a própria falta de iniciativa dos Movimentos 

Sociais em contratar os serviços de um assistente social é um dos pontos que influenciam 

para a baixa participação dos profissionais nestes espaços; e é possível explicar isto tanto 

pelo fato das organizações não acharem esta contratação necessária, quanto por não haver 

recursos para tal. E aqui temos, inclusive, uma possibilidade de estudo no interior das 

organizações da classe trabalhadora, para verificar interesses e demandas relacionados ao 

Serviço Social. 

Diante destas assertivas e de posse dos dados que apontam que as organizações da 

classe trabalhadora não têm se destacado enquanto espaço de inserção dos assistentes 

sociais, é importante que entendamos o que condiciona este fato, compreendendo tanto os 

determinantes presentes nas organizações quanto os encontrados no cotidiano dos 

profissionais. Uma pesquisa promovida pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 

no ano de 2004 objetivava traçar o perfil do profissional assistente social e os dados 

obtidos apontaram que  

 

no nível nacional, 78,16% dos assistentes sociais atuam em instituições 

públicas de natureza estatal, das quais 40,97% atuam no âmbito 

municipal, 24%, estaduais e 13,19%, federais. Assim, assistente social no 

Brasil é majoritariamente um funcionário público, que atua 

predominantemente na formulação, planejamento e execução de políticas 

sociais com destaque às políticas de saúde, assistência social, educação, 

habitação, entre outras. O segundo maior empregador são empresas 

privadas com 13,19% (o mesmo índice que as instituições federais), 

seguido do “Terceiro Setor”, com 6,81% (englobando Organizações Não 

Governamentais (ONG’s), Associações, Cooperativas, entre outras que 

viabilizam a chamada “responsabilidade social”) (IAMAMOTO, 2009, 

n.p). 

 

No tocante a participação política dos assistentes sociais, a mesma pesquisa mostra 

que “68% não registram qualquer participação e 32% registram algum tipo de participação: 

em movimento da categoria de assistente social (44,89%); em movimentos sociais 

(32,18%), em movimento partidário (12,62%) e no movimento sindical (10,40%)” (Op. 

Cit.).   

Foram estas informações que nos levou a desenvolver, em 2013, o trabalho 

monográfico intitulado “A NOSSA LUTA É TODO DIA: SERVIÇO SOCIAL E 

MOVIMENTOS SOCIAIS EM MOSSORÓ – RIO GRANDE DO NORTE”. A pesquisa 
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objetivava verificar se assistentes sociais desenvolviam trabalhos junto a organizações da 

classe trabalhadora na cidade de Mossoró, ou até mesmo se participavam enquanto 

apoiadoras. O recorte do público alvo foi feito a partir da escolha de seis assistentes sociais 

que atuavam como supervisoras de campo de estágio junto a Faculdade de Serviço Social 

da UERN. Foram realizadas entrevistas com profissionais pertencentes a diferentes áreas e 

pela coleta de dados verificamos que de um total de seis, apenas uma entrevistada 

participava da diretoria de um sindicato. Outra relatou já ter participado deste mesmo 

espaço, mas não mais à época da entrevista. O que prevaleceu foi a participação das 

profissionais em conselhos de direitos, o que revela uma tendência nacional já observada 

em outros estudos.  

Os conselhos de direitos são espaços rodeados de contradições, pois muitas vezes 

as autoridades políticas locais se apropriam dos mesmos para dar continuidade a uma 

política antidemocrática. Neste sentido, é importante ter profissionais que entendam tal 

correlação de forças e atuem no sentido de corroborar com as demandas dos usuários dos 

serviços públicos.  

Com as entrevistas também foi possível identificar os elementos da vida cotidiana 

das profissionais que limitam sua inserção nas organizações da classe trabalhadora. As 

mesmas relataram ter uma rotina corrida e cheia de tarefas, o que as impede de se dedicar a 

outras atividades. Sobre estas questões, Ramos e Santos colocam que a participação em 

espaços políticos  

 

não é uma derivação automática de ser assistente social. É prática 

construída em ambiente coletivo, que demanda vontade individual, tempo 

e condições forjadas no cotidiano, pois é difícil imaginar, no cenário 

contemporâneo, algum profissional com condições pessoais, profissionais 
e com disponibilidade de tempo favoráveis à participação (2016, p. 217). 

 

Frente a esta constatação de uma realidade local que se alinha com um panorama 

nacional, chegamos ao pensamento de que tanto os Movimentos Sociais quanto o Serviço 

Social precisam ser valorizados e fortalecidos. Os princípios e ideais de ambos são 

convergentes e, na construção de uma sociedade emancipada, os dois se alimentam 

mutuamente.  Do nosso lado,  

 

devemos reafirmar nosso projeto ético-político, pois ele fornece os 
insumos para enfrentar as dificuldades profissionais a partir dos 

compromissos coletivamente construídos pela categoria. Parece óbvio 



 

50 
 

que a realidade atual não nos é favorável, e para isso precisamos enfrenta-

la com competência profissional e conscientes do significado político-

profissional de nossa atuação (TEIXEIRA e BRAZ, 2009, p. 12). 

 

Os resultados obtidos com a pesquisa monográfica citada aguçaram nossa 

curiosidade acerca de um outro campo dentro do Serviço Social, tal seja o da formação 

profissional. Passamos a nos perguntar se, neste campo, a relação com os Movimentos se 

assemelha a realidade verificada no âmbito dos assistentes sociais já formados e com 

emprego. Nesse sentido, indagamos: na graduação em Serviço Social, considerando o tripé 

ensino, pesquisa e extensão, como se apresenta a história deste com os Movimentos 

Sociais e como se encontra, na atualidade, esta articulação? Qual o nível de aproximação 

que os estudantes têm com esta temática ao longo de sua formação? Qual é o lugar das 

lutas sociais na produção de conhecimento do Serviço Social? Entender este processo 

permite pensar o contexto geral no qual está inserida a profissão. Isto porque 

compreendemos que as bases oferecidas na formação profissional influenciam na forma 

como o assistente social vem a oferecer respostas para as demandas que chegam até ele por 

intermédios de seus usuários.  

Sobre estas respostas, é preciso destacar que o conjunto CFESS-CRESS se mantém 

firme, ao longo dos anos, na postura de defesa dos interesses da classe trabalhadora. São 

muitos os eventos e ações destas entidades representativas que visam fomentar o debate e o 

fortalecimento do nosso projeto profissional e do nosso Código de Ética. Sendo assim, 

ainda que tenhamos passado a vivenciar um contexto de refluxo das lutas e de uma 

participação mais expressiva da categoria nestas lutas ou nas organizações da classe 

trabalhadora, tais entidades estão sempre se colocando em favor e defesa dos direitos 

sociais, organizando ações, encontros, campanhas, manifestos e demais atividades que 

mostram que, desde o firmamento do Serviço Social com um projeto emancipatório, a 

categoria jamais se retirou da luta.  

 

É histórico o envolvimento de várias gerações de assistentes sociais na 

elaboração e disseminação da cultura profissional e de inserção nos 

espaços políticos para além da profissão. A participação política 
constitui-se num legado grandioso do Serviço Social no Brasil (RAMOS 

e SANTOS, 2016, p. 216). 

 

São significativas as participações dos assistentes sociais em manifestações da 

classe trabalhadora e, também, em organizações da mesma. Neste ponto, merece destaque 
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o posto de Eblin Farage, assistente social, enquanto presidente do Sindicato Nacional dos 

Docentes Das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) até maio de 2018. Após as 

eleições para nova diretoria, a mesma continua fazendo parte da composição, desta vez 

como secretária geral.  

Queremos citar, também, a realização do 47º Encontro Nacional CFESS-CRESS, 

que ocorreu de 06 a 09 de setembro de 2018, em Brasília. Com o tema “É preciso ser forte, 

é preciso ser maior!”, o encontro deixa explícita a necessidade de articulação e união 

diante da conjuntura de retirada de direitos e avanço do conservadorismo. Ainda que o 

evento se direcione à organização e deliberação de ações do conjunto das entidades 

representativas, o mesmo não deixa de abordar questões mais amplas e atuais da sociedade 

brasileira e, sendo assim, a síntese do encontro pautou a resistência aos retrocessos na 

materialização da campanha da gestão CFESS-CRESS e, também, “na luta e rotina 

cotidianas” (CFESS, 2018).    

Cabe destaque a um documento lançado pela profissão em 2015 e que contém as 

bandeiras de luta da mesma. Neste, são elencados os compromissos do Serviço Social em 

diversas áreas, como a defesa da profissão e dos profissionais assistentes sociais, da 

seguridade social e da ética e dos direitos humanos (CFESS, 2015). O conjunto de 

documentos e ações realizadas pelo conjunto CFESS/CRESS e pela base da categoria dos 

assistentes sociais vem reafirmando, na atualidade, o compromisso do Serviço Social com 

seus usuários, com a classe trabalhadora e com um país que avance em direção a supressão 

das desigualdades. Ainda que as adversidades cotidianas dos assistentes sociais não 

permitam que estes se engajem massivamente nos Movimentos Sociais de uma forma 

orgânica e continuada, boa parte da categoria se empenha em se fazer presente nas lutas 

por todo o Brasil e as entidades representativas são firmes nos posicionamentos e bastante 

atuantes.  

Para finalizar, gostaríamos de apontar que, quando o estudante chega a ocupar o 

posto de profissional, atuando nos mais diversos espaços sócio ocupacionais, este precisa 

estar munido de embasamento teórico, metodológico, técnico e político. Estes elementos 

são adquiridos durante a graduação e, se de alguma forma, ocorrem lacunas neste 

importante período, é possível que o profissional tenha dificuldades para elaborar respostas 

às demandas, principalmente se considerarmos as deficiências existentes nos espaços de 

trabalho, que muitas vezes não oferecem totais condições para o desenvolvimento 

satisfatório dos serviços ofertados.  
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No que concerne aos Movimentos Sociais, é importante que os estudantes tenham 

acesso e proximidade com estes, entendendo sua história e presença na sociedade 

brasileira; pois, futuramente, os sujeitos partícipes de Movimentos Sociais e demais 

organizações da classe trabalhadora poderão ser usuários dos serviços destes profissionais.  

Sendo assim, nos dirigimos até a Faculdade de Serviço Social com o intuito de 

verificar que espaço e incidência os Movimentos Sociais e outras organizações da classe 

trabalhadora possuem dentro do curso, focando na produção do conhecimento e também 

em outras atividades que propiciem a aproximação dos discentes com as referidas 

organizações. Mas antes de aprofundar estes detalhes, que estarão com mais precisão na 

terceira seção, discutiremos com mais afinco sobre a formação profissional em Serviço 

Social, a qual sofreu diversas transformações durante o desenvolvimento da profissão; 

transformações estas, inclusive, delineadas no sentido de promover aproximações e debates 

com os estudantes acerca das organizações da classe trabalhadora e a relação destas com o 

Serviço Social. 

Cabe ressaltar que, no campo da formação discente, as mudanças não cessaram e 

tampouco, apenas, nos referimos às Diretrizes Curriculares da ABEPSS despontadas em 

1996 e suas novas proposições para o curso.  Consideramos, também, a dinâmica social 

que influencia o Serviço Social diretamente e as recentes questões relacionadas ao ensino 

privado e à distância.    
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3 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL CRÍTICA EM SERVIÇO SOCIAL NO 

CONTEXTO DE REFORMA DO ENSINO SUPERIOR E O ESPAÇO DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

O campo da formação profissional é uma das áreas mais importantes e trabalhadas 

dentro do Serviço Social. Isto porque temos a compreensão de que há uma total imbricação 

entre o processo de formação acadêmica e o exercício profissional. Na segunda seção, 

tratamos de resgatar o histórico de aproximação da profissão com os Movimentos Sociais, 

bem como de realizar apontamentos desta relação na atualidade. Agora, realizaremos um 

debate focado em compreender como se expressou esta mesma aproximação no campo da 

formação dos estudantes, buscando captar os elementos centrais do período de 

transformação curricular, onde pudemos observar a passagem da orientação conservadora 

para a crítica.  

Neste momento, buscaremos refletir sobre o local e expressividade dos 

Movimentos Sociais no projeto de formação profissional, entendendo o espaço que eles 

tiveram e têm, atualmente, junto ao curso. Para isto, no tópico 3.1 abordaremos o 

desenvolvimento da formação acadêmica em Serviço Social, tematizando as diretrizes que 

orientavam as primeiras escolas brasileiras e os seus currículos, o perfil requisitado para 

ser assistente social durante as primeiras décadas da profissão e, também, o processo que 

levou à ruptura com uma formação conservadora e inauguração da perspectiva crítica e das 

diretrizes curriculares de 1996. No tópico 3.2 falaremos sobre a educação superior 

brasileira, tecendo reflexões sobre questões passadas e atuais, com foco na discussão dos 

processos de instrumentalização e mercantilização da mesma.  No tópico 3.3 nos 

dedicamos a abordar os desafios postos na contemporaneidade para o projeto pedagógico 

crítico do Serviço Social, incidindo sobre a questão da efetivação das diretrizes 

curriculares da ABEPSS e das diferentes modalidades de ensino da profissão que temos no 

Brasil. 

 

3.1 Os caminhos até um currículo crítico 

 

A formação profissional é um campo que merece e que recebe muita atenção no 

Serviço Social. Não é à toa que esta é largamente tematizada e que contamos com a 

existência da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), 
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entidade responsável por coordenar e articular o projeto de formação da profissão, nos 

âmbitos da graduação e da pós-graduação. Tal tratamento se dá devido ao fato de que é na 

formação acadêmica onde os futuros assistentes sociais constroem o arcabouço necessário 

ao exercício profissional. Sendo assim, é preciso que o ambiente formativo possibilite, 

significativamente, reflexões e experiências que permitam proximidade com as realidades 

presentes no mundo do trabalho.  

Coloca-se, também, como elemento inspirador ao referido debate, a constatação de 

que há uma vertiginosa expansão no número de profissionais formados, ampliando o corpo 

da categoria profissional. Uma vez que tal alargamento tem-se dado, em maior parte, a 

partir de cursos em universidades e faculdades privadas e por meio da modalidade 

educação à distância, se faz necessário o debate do que isto vem representando em face das 

reconfigurações que recam sobre o Serviço Social. E assim o faremos, mais adiante. 

Agora, realizaremos um passeio pela trajetória da formação acadêmica da profissão, o qual 

estará intrinsecamente acompanhado da análise sobre os currículos que fizeram parte da 

história acadêmica da profissão e das orientações concernentes à época de vigência dos 

mesmos, bem como sobre a implementação das diretrizes curriculares para o curso.  

É sabido que o Serviço Social tradicional foi marcado por um forte viés 

conservador, com uma prática voltada ao atendimento das necessidades sociais de forma 

assistencialista e fincado em preceitos cristãos. Estas eram as orientações da formação 

profissional dos assistentes sociais nos primórdios da profissão. Nas unidades de formação, 

as diretrizes apresentadas aos estudantes se assentavam na doutrina da Igreja, a qual se 

relacionava com o curso da forma mais direta possível, através dos seus mais diversos 

grupos e tendo participado de forma destacada na emersão do mesmo. Sendo assim, o 

projeto pedagógico inicial do Serviço Social era calcado em princípios religiosos, que se 

diluíam nos componentes curriculares. É possível observar tais assertivas no trecho 

seguinte, recortado do livro Conhecimento e Currículo em Serviço Social:  

 

Em 1955 havia 21 escolas funcionando em 17 estados, com 

aproximadamente 700 alunos. [...] Com exceção da Escola Ana Néri, da 
Universidade do Brasil, e da Escola Técnica de Assistência Social Cecy 

Dodsworth, vinculada à prefeitura, as demais foram criadas ou mantidas 

por organismos da Igreja Católica, como o CEAS – Centro de Estudos e 
Ação Social; o GAS – Grupo de Ação Social, a JUC – Juventude 

Universitária Católica; a ASC – Ação Social Católica. (SÁ, 1995, p. 66) 
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Fica explícito, na citação acima, que a Igreja não tinha uma relação de proximidade 

ínfima com o Serviço Social; mas, ao contrário, tinha, em muitas vezes, o posto de 

mantenedora. Fato que a colocava enquanto instituição que dava as coordenadas para as 

escolas, coordenadas estas que existiam com o objetivo de conservar, na formação 

acadêmica e nos campos de trabalho, os ditames dos “pensadores católicos”. Vejamos, a 

seguir, um trecho de alguns requisitos colocados enquanto esperados para a composição do 

perfil profissional de um assistente social, disponíveis em Sá, 1995, p. 70: 

 

 Formação de mentalidade adequada, cristã  

 Formação intelectual e boa vontade 

 Perfeição moral e espiritual 

 Capacidade de conciliar a alta ciência universitária e a revelação de 

Cristo (ciência e fé) 

 

Entre os documentos que serviam de base para a formação dos primeiros assistentes 

sociais brasileiros, estavam as encíclicas papais e outros escritos, a exemplo da Magna 

Carta do Estudante Católico, redigida por Pio XII e que foi utilizada na definição de alguns 

requisitos necessários aos profissionais e, também, aos estudantes em formação. E esta 

prosseguiu sendo a configuração do currículo e da formação profissional em Serviço Social 

por ainda três décadas.  

A lisura moral e a virtude espiritual eram elementos que deveriam ser repassados 

dos assistentes sociais para os sujeitos de suas intervenções, os quais eram vistos enquanto 

pessoas necessitadas desses valores, pois a falta dos mesmos poderia ser a causa 

determinante para as situações adversas por estes vivenciadas. Em outras palavras, os 

profissionais tinham, como parte da dimensão pedagógica, a atribuição de imbuir os 

usuários com princípios cristãos, uma vez que, sobre estes, havia uma visão de que 

precisavam ser moldados. Este fato é perceptível na seguinte passagem: 

 

O preparo técnico não basta apenas ao assistente social; é necessário que 
a ele seja aliada uma sólida formação moral, porque, quase sempre, terá o 

assistente de pôr à prova seus princípios morais, quer aconselhando, quer 

adotando uma atitude frente a um problema moral daqueles que procura 
reajustar. (SÁ, 1995, p. 75) 

 

Este pensamento só passou a ser questionado, mais fortemente, a partir da década 

de 1960, uma vez que fez parte dos debates fomentados pelo Movimento de 

Reconceituação, já abordado na seção 2 (tópico 2.2). Neste período, as orientações 
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existentes no campo da formação acadêmica não eram mais hegemônicas e novos rumos 

eram pensados por uma parte expressiva da categoria, salientando que o referido 

movimento provocou ebulição no Serviço Social de toda a América Latina. Ainda na 

década de 1950 foi possível demarcar o nascimento de posicionamentos contrários dentro 

da profissão no Brasil. A esta altura, a ABESS já existia e já organizava convenções para 

debater questões relacionadas ao projeto de formação profissional, se concentrando nas 

discussões sobre a base doutrinária e a base técnica (SÁ, 1995). Então começaram a 

emergir algumas discordâncias, a exemplo do que pautou o professor Severino Sombra, no 

que se relacionava a tentativa da instituição de sempre correlacionar as matérias com a 

filosofia cristã e, ainda, tratar o estudo da Sociologia de forma superficial, assim como ao 

fato de darem destaque ao Serviço Social de Caso e às tentativas de implantarem 

experiências recortadas de outras realidades diferentes da enfrentada no país. “Como 

querem fazer Serviço Social e, pior ainda, ensinar Serviço Social com desconhecimento de 

Sociologia?”, (SÁ, 1995, p. 83) indagava o referido professor.  

Em outro trecho que faz parte de uma carta do mesmo, encaminhada à Associação 

Brasileira de Assistentes Sociais (ABAS), este discorre: o que me preocupa é [...] o tipo de 

miséria configurado pelas condições históricas, econômicas, geográficas e psicológicas do 

povo brasileiro, que não são as do belga, nem as do suíço, nem ainda as do francês (Op. 

Cit. p. 84). Capta-se, claramente, uma crítica aos modelos de Serviço Social de Caso, 

Grupo e Comunidade, que vinham das escolas americanas e que eram caracterizados por 

não levarem em conta a realidade com base numa análise totalizante.  

Um outro ponto que entrou em contradição foi quando a ABESS passou a defender 

o fechamento dos cursos noturnos, numa postura expressamente elitista e purista, uma vez 

que a medida faria coro ao objetivo de ter uma seleção rigorosa dos estudantes 

ingressantes. A posição encontrou resistência dos estudantes do referido turno, que 

responderam em defesa da manutenção dos cursos com o seguinte argumento: a ascensão 

das classes populares e o seu ingresso em todas as escolas superiores, para cursos noturnos, 

é um dado que não pode ser desprezado (SÁ, 1995).   

Nota-se, neste momento, o aparecimento de significativas divergências no que 

concerne aos rumos da formação profissional, elemento que seria agudizado a partir do 

efervescente Movimento de Reconceituação.  

No Brasil, em especial, tivemos o destaque de vários intelectuais do Serviço Social 

que vieram a contribuir com este processo de mudanças, pois os mesmos se dedicavam a 
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produzir materiais que servissem às reflexões e aos debates que estavam sendo realizados à 

época. Já adentrando na década de 1970, a existência dos cursos de pós-graduação também 

foi um ponto chave para o avanço das discussões da categoria, através das pesquisas 

desenvolvidas e dos conhecimentos produzidos e partilhados. Lentamente, o 

posicionamento mais geral foi sendo transformado no interior da profissão e se foi 

construindo o entendimento de que, para uma mudança radical, era preciso atentar para 

uma série de novas configurações a serem introduzidas, também, no campo da formação 

profissional. Obviamente, para fortalecer o processo de compromisso dos profissionais 

assistentes sociais com a classe trabalhadora, os estudantes necessitariam, desde o curso, 

terem acesso a uma formação crítica e de qualidade, que não mais fosse pautada em mero 

tecnicismo.  

Ao final da década supracitada, já após o congresso da virada, a Associação 

Brasileira de Escolas de Serviço Social deixa de se denominar assim para ser conhecida 

como Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social, expondo, neste momento, um 

avanço ao encontro de um ensino crítico. Com a mudança, a entidade toma para si a tarefa 

de coordenar e articular o novo projeto de formação profissional. 

Os estudantes, público alvo destas transformações também eram agentes ativos das 

mesmas. Em 1978, por exemplo, foi realizado o I Encontro Nacional de Estudantes de 

Serviço Social (ENESS), na cidade de Londrina – PR. Em meio ao regime militar, o corpo 

estudantil se uniu para debater “O Serviço Social e a Realidade Brasileira”, tema do 

evento. Dá-se início, nesse período, a um desejo mais acalorado, por parte dos estudantes, 

de participarem das decisões e dos rumos do Serviço Social, almejando, inclusive, espaço 

na ABESS (ENESSO, 2014, p. 1-2). 

Um grande marco das mudanças que vinham ocorrendo na profissão e em suas 

entidades representativas foi a aprovação do currículo mínimo de 1982, o qual representou 

o abandono da compactuação com a ideologia dominante. Por intermédio deste ficou 

compromissada, de forma mais enérgica, a vinculação dos assistentes sociais com as 

demandas dos seus usuários. Isto porque, ainda na formação, os estudantes passariam a 

compreender a profissão enquanto componente da divisão sócio-técnica do trabalho, sendo 

imersa nas relações de produção e reprodução da sociedade e estando mergulhada em todas 

as contradições derivadas pela oposição das classes sociais.  

Outro entendimento importante que, também, acompanharia os novos caminhos do 

ensino em Serviço Social, era a compreensão de que, da sala de aula, sairiam trabalhadores 
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como quaisquer outros, rodeados pelas demandas colocadas por patrões e usuários. 

Ademais, um elemento significativo que deveria acompanhar os futuros profissionais era a 

noção de que se deveria voltar o objetivo de sua intervenção para a contribuição com 

processos de melhoria de vida da classe trabalhadora e não mais servindo para a 

dominação desta por parte das elites.  

O currículo mínimo de 1982 foi a base para a construção das atuais Diretrizes 

Curriculares do curso de Serviço Social. A mesma vem, com seus pressupostos e 

princípios, orientar a construção dos currículos plenos de cada unidade de ensino, visando 

a oferta de respostas coerentes com as exigências da realidade contemporânea. Para a 

construção das Diretrizes, foi repetido o processo que vinha acontecendo, já, no momento 

de elaboração do currículo de 1982, qual seja o de fomentar as discussões coletivas entre a 

categoria profissional, valorizando a difusão do debate e o fomento à democracia.  

A necessidade de elaboração das Diretrizes deu-se no contexto dos anos de 1990, os 

quais foram marcados por diversas transformações sociais, originadas pelas mudanças no 

mundo do trabalho e no campo político, com a chegada do neoliberalismo, aspecto que 

passou a diferenciar, também, as formas de enfrentamento da questão social (ABEPSS, 

1996). Sendo afetado por este panorama, o assistente social precisou elaborar novas 

questões e traçar novas respostas para a sua prática e para a formação profissional e uma 

forma de fazer isto foi iniciando o processo de renovação do ensino, principalmente porque 

os ataques às universidades públicas são integrantes das transformações nefastas que 

ocorreram no Brasil na década citada, temática que abordaremos com mais detalhes no 

próximo tópico.  

Ter uma orientação acadêmica de cunho crítico e compromissada com valores 

humanos e, mais especificamente, com a defesa da classe trabalhadora brasileira era 

condição básica para fazer o enfrentamento com esta nova conjuntura que se colocava, 

assim como para garantir, como permanentes, os avanços acumulados nas últimas décadas. 

Sendo assim, com as diretrizes curriculares, se objetivava inaugurar e concretizar um 

modelo de formação, dentro do Serviço Social, que teria como base a observação da 

dinâmica da realidade social. Desse modo, se esperava que a profissão fosse capaz de estar 

atenta aos movimentos societários e às demandas sociais e, a partir de então, se mover 

interiormente. Em outras palavras,  
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Esta nova estrutura curricular deve refletir o atual momento histórico e 

projetar-se para o futuro, abrindo novos caminhos para a construção de 

conhecimentos, como experiência concreta no decorrer da própria 
formação profissional (ABEPSS, 1996, p. 09). 

 

 

Para materializar estes anseios, as diretrizes preconizam que, na academia, haja o 

apoio em um “conjunto de conhecimentos indissociáveis, que se traduzem em núcleos de 

fundamentação da formação profissional”. Estes se apresentam enquanto a) Núcleo de 

fundamentos teórico-metodológicos da vida social, b) Núcleo de fundamentos da 

particularidade da formação sócio-histórica da sociedade brasileira, c) Núcleo de 

fundamentos do trabalho profissional. Cada núcleo contém uma carga de conhecimento 

essencial ao Serviço Social e sua exposição em forma de grupos cumpre mais uma questão 

de facilitação da apresentação e organização, pois os mesmos se inter-relacionam e 

precisam ser compreendidos em articulação mútua, para uma devida leitura da realidade 

social.  

Matérias básicas também foram elencadas para poder imprimir, ao ensino, um 

caráter qualitativo e fincado na leitura da totalidade. Longe das matérias que compuseram 

os currículos passados, mais baseados em uma perspectiva cristã, individualizante e 

psicologizante, agora a grade curricular se apoia em um panorama mais abrangente, 

constituído pelas mais diversas áreas do saber, importantes para situar os sujeitos e 

fenômenos sociais enquanto elementos inseridos em uma realidade mutável. Entre as 

matérias temos, Sociologia, Ciência Política, Economia Política, Filosofia, Psicologia, 

Antropologia, Formação Sócio Histórica do Brasil, Direito, Política Social, Acumulação 

Capitalista e Desigualdades Sociais, Fundamentos Históricos e Teórico Metodológicos do 

Serviço Social, Processo de Trabalho do Serviço Social, Administração e Planejamento em 

Serviço Social, Pesquisa em Serviço Social e a tão importante Ética Profissional. Todas 

estas se desdobram nos mais diversos componentes curriculares, que contribuirão para uma 

experiência acadêmica mais completa.  

Um artigo da revista Serviço Social e Sociedade de 1984, de autoria de Maria 

Carmelita Yazbek e intitulado “Projeto de revisão curricular da faculdade de serviço social 

- PUC-SP” traz, justamente, este cenário, com a exposição de alterações curriculares que 

foram realizadas pela PUC – SP no período de 1978/1979, destacando a busca pelo 

rompimento com uma visão restritiva, a-classista e a-histórica e, sobretudo, com a fraqueza 
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teórica que era predominante na formação profissional. Desse modo, a nova proposta da 

faculdade contava com os seguintes elementos de mudança:  

 

 

 Substituição de Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e 

Serviço Social de Comunidade pela disciplina Instrumentação em Serviço 

Social, na busca de garantir a unidade na compreensão dos procedimentos 

da ação profissional, superando o uso dos “métodos tradicionais”; 

 Ampliação das disciplinas da área das ciências sociais como suporte 

teórico para a análise e compreensão da realidade social e institucional 

onde se efetiva a prática profissional, introduzindo-se Teoria Política e 

Sociologia das Instituições; 

 Redução, em contrapartida, das disciplinas vinculadas à área de 

psicologia, com vistas a superar a tendência ao enfoque psicologizante na 
análise das questões sociais em face das quais se concretiza a intervenção 

profissional do assistente social (exclusão de Psicologia do 

Desenvolvimento e Psico-patologia); 

 Extensão da disciplina Serviço Social (Teoria) para os quatro anos do 

curso, na perspectiva de ampliar a reflexão teórica sistemática sobre o 

fazer profissional; 

 Criação de um espaço privilegiado no curso para a análise de 

experiências concretas de estágio dos alunos, articulando-se com a 
preocupação de vinculação da Universidade com as classes subalternas 

[...]; 

 Introdução das disciplinas eletivas com um espaço para o aluno ampliar 

seus conhecimentos em áreas afins ao Serviço Social (segundo ano) e em 

questões específicas da prática profissional (quarto ano) (YASBEK, 
1984, p. 35). 

 

Um elemento saliente nestes pontos elencados acima é o fato de a preocupação com 

a classe trabalhadora já aparecer nesta elaboração da PUC – SP, a qual nasceu após a 

realização de debates com a participação de professores, estudantes e direção da faculdade. 

Esta preocupação é a preciosidade da reinvenção do Serviço Social e a mesma foi bastante 

considerada na aprovação das Diretrizes Curriculares; pois pudemos ver, neste documento, 

o espaço dado ao entendimento dos conflitos de classe e, também, às questões referentes à 

classe trabalhadora. No Núcleo de Fundamentos da Formação Sócio-Histórica da 

Sociedade Brasileira, por exemplo, o estudo sobre classes se faz presente de uma forma 

ampliada, atentando inclusive para as questões que rodeiam a classe trabalhadora, como 

sua composição, condições de vida e suas formas de manifestações e organização.  

As diretrizes preconizam, portanto, que os estudantes, através das disciplinas e/ou 

de outros componentes curriculares, tenham conhecimento sobre a história e configuração 

da contradição entre as classes. E, mais do que isso, orientam o conhecimento sobre a 
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classe trabalhadora e suas questões, já que esta constitui a maior parte do público usuário 

do Serviço Social e é com esta o compromisso da profissão. Com as diretrizes  

 

Propõe-se uma lógica curricular inovadora, que supere a fragmentação do 

processo de ensino-aprendizagem, e permita uma intensa convivência 

acadêmica entre professores, alunos e sociedade. Este é, ao mesmo tempo, 
um desafio político e uma exigência ética: construir um espaço por 

excelência do pensar crítico, da dúvida, da investigação e da busca de 

soluções (ABEPSS, 1996, p. 09). 
 

Quando o texto do núcleo supracitado, ainda sobre a classe trabalhadora, fala em 

apreensão das “formas de luta e de organização; de suas aspirações e práticas de 

resistência, contestação ou subalternização que explicitem seu modo de viver e pensar”, é 

aqui que podemos visualizar o espaço em que cabe compreensão e a aproximação com os 

Movimentos Sociais e com outros tipos de organização da classe trabalhadora.  

Fica perceptível, com a consolidação das diretrizes, o salto que foi dado pela 

profissão, colocando a mesma longe das concepções que não levavam os trabalhadores e 

suas pautas em consideração e bem mais próxima de um viés que, agora, faz destes sujeitos 

e de suas necessidades o significado de sua existência.  A busca pela efetivação das 

diretrizes curriculares nas unidades de ensino de Serviço Social é tarefa essencial para 

garantirmos os avanços realizados no âmbito profissional e acadêmico, para não darmos 

passos em direção a retrocessos. Neste sentido, a defesa das mesmas e do projeto 

pedagógico hegemônico da profissão é elemento para estar presente na agenda e ações de 

todos os dias, visto que temos uma enxurrada de ataques à educação, os quais atingem 

diretamente o projeto acadêmico crítico do Serviço Social. Abordaremos os mesmos no 

tópico seguinte.  

 

3.2 Os caminhos da educação superior brasileira  

 

Se quisermos falar em ofensiva à formação profissional dos assistentes sociais 

brasileiros, precisamos percorrer o debate sobre universidade e educação superior no 

Brasil, o qual é bastante extenso e complexo e nos leva a realizar interfaces com temas 

como política, economia e cultura. Em outras palavras, para apreendermos as questões 

incidentes sobre nossa profissão, devemos inseri-las no contexto geral da sociedade, 

considerando todas as implicações. 
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Iniciamos, então, afirmando que a elaboração e aprovação das diretrizes 

curriculares da ABEPSS significaram um avanço valoroso no Serviço Social, condensando 

todos os anseios por uma formação acadêmica crítica. O projeto profissional incorporado 

nas diretrizes permite que os estudantes tenham contato com um qualificado arcabouço 

técnico, teórico e ético-político, necessário para que, quando, enquanto profissionais, 

intervenham na realidade com base em análises totalizantes, que saibam mobilizar recursos 

e serviços de modo que garantam os direitos dos seus usuários.  

 

O pressuposto central das diretrizes propostas é a permanente construção 
de conteúdos (teóricos, éticos, políticos e culturais) para a intervenção 

profissional nos processos sociais que estejam organizados de forma 

dinâmica, flexível, assegurando padrões de qualidade na formação do 

assistente social (ABESS, 1997, p. 63.) 
 

Nos dias atuais presenciamos um cenário de ameaças a todos esses elementos, fruto 

da ofensiva do capital que avança desde os anos 1990, com a implantação da ideologia 

neoliberal no Brasil. Esta última ganhou força quando o sistema capitalista tentava se 

recuperar da crise dos anos 1970, colocando os países de capitalismo periférico, como o 

nosso, na rota de possibilidades para a retomada de lucros.  

No campo que nos interessa, que é o da educação, deu-se início ao seu desmonte, se 

erigindo o descaso para com as instituições públicas e, em contrapartida, o discurso de 

valorização dos espaços de educação privada enquanto lócus de maior qualidade. Tudo 

isso fez e faz parte do projeto burguês de sociedade, que coloca o comércio como espaço 

primordial para o atendimento das necessidades humanas, almejando um Estado mínimo 

para o social e forte para os negócios.  

A universidade, especificamente, passou a ser um espaço visto com olhos 

utilitaristas, que deveriam servir a objetivos mercantis, num falso apelo à melhoria 

econômica do país. Pois se sabe que, para os liberais, crescimento econômico representa 

crescimento financeiro para si e seus pares. Este cenário vem para agudizar as 

desigualdades no país, uma vez que só favorece a concentração de renda e diferenças no 

acesso à bens como saúde e educação, condições existentes desde os primórdios da nossa 

história. De acordo com o pensamento de Ramos e Santos, “esta tendência conservadora 

encontra solo fértil mediante o projeto educacional vigente na sociedade brasileira e, em 

particular, na contra reforma do ensino superior” (2016, p. 212). Ainda segundo as autoras 

citadas, o objetivo que dá base a este cenário é o de “tornar as universidades funcionais à 
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reprodução de um modo de pensar, formar e atuar compatível com os interesses do capital” 

(Op. Cit.). 

As aplicações neoliberais sobre as universidades vêm para minar a ideia de que a 

educação superior deve ser pautada sobre o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão; 

colocando em prioridade um direcionamento de ensino focado no tecnicismo profissional, 

que prepare para o competitivo mercado de trabalho. Mas as ofensivas à educação superior 

não são exclusivas da década de 1990. Antes disso, já víamos o emergir de exemplos de 

ataques à mesma. Em artigo da revista Temporalis, José Paulo Netto menciona este fato 

afirmando que  

 

a transformação do ensino superior em área de investimento capital é um 
dos feitos memoráveis da ditadura instaurada em 1964; é a partir da 

ditadura que o ensino superior se transforma em campo de aplicação do 

capital; o que é novo, no governo FHC, a partir da reforma do Estado e 
do ajuste, é que essa expansão se dá a taxas altíssimas e envolvendo um 

nível que até então não era capturado pelo privatismo, que é a pós 

graduação. A pós graduação passa a ser também uma área nova, 

capturada pelo ensino superior privado. (2000, p. 27) 
 

 

A fala de Netto nos mostra que o capital veio, ao longo dos anos, ampliando os 

espaços de onde poderia absorver rendimentos dentro da universidade, tendo sua 

mensagem trazida por organismos internacionais como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI). Os 

mesmos foram os responsáveis por fazer as devidas exigências necessárias para que o 

ensino superior do Brasil adentrasse no mundo da financeirização.   

Como foi mencionado no início deste tópico, as instituições de educação superior 

privadas passaram a receber atenção e isto fazia parte desta entrada. Não bastou tratar as 

universidades públicas como instituições que necessitavam atuar como empresas, 

perseguindo objetivos de eficiência e racionalidade, mas houve também um apontamento 

das instituições privadas como exemplo a ser seguido, por serem consideradas flexíveis e 

capazes de se adequar aos movimentos mercadológicos.  

Foi a LDB de 1996 que assegurou “a mais ampla e profunda reforma” no ensino 

superior brasileiro, abrindo as portas para mudanças que significavam um novo projeto 

universitário, marcado pela disposição aos ditames do capital internacional. As cerimônias 

desta abertura foram feitas com honrarias pelo MEC. A referida instituição, sucumbindo à 

lógica mercantilista, passou a atuar na direção de oferecer facilidades para as mudanças no 
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ensino superior. No campo da avaliação, por exemplo, a perspectiva da mesma é a de 

rentabilidade imediata do investimento em educação (relação custo/benefício) priorizando 

a quantificação em detrimento da qualidade do ensino, da pesquisa e extensão (Cardoso, 

2000, p.09) e tratando a universidade como uma empresa.  

Custeada com parte dos impostos pagos pela população, se há algum resultado a se 

esperar da universidade, é que esta sirva e dê retorno à mesma, seja com pesquisas que 

venham a melhorar as condições de vida, com projetos de extensão e tantas outras 

atividades que podem ser direcionadas em benefício da sociedade brasileira. Certamente 

muitas universidades atuam neste sentido, contribuindo com o desenvolvimento do país e a 

oferta de serviços que propiciem condições mais dignas de vida. Talvez por isso é que se 

levantem os interesses daqueles que querem o desmonte ou o investimento privado dentro 

de tais instituições, daqueles que bradam por Estado mínimo, mas sempre estão com suas 

canecas estendidas para coletar as moedas e tudo mais que este Estado possa oferecer.  

Nos anos 1990, instituições de ensino privadas já se beneficiavam com 

investimentos oriundos do fundo público. Exemplo disso foi a existência do Programa de 

Crédito Educativo para Estudantes Carentes (CREDUC), criado em 25 de junho de 1992, 

no governo Fernando Collor. Temos, assim, uma amostra dos efeitos da chegada do 

neoliberalismo e continuaríamos a vê-los, por exemplo, com a criação do FIES, em 1995 

no governo de Fernando Henrique Cardoso. Assim, observamos a consolidação deste 

processo de inserção da educação no mundo financeiro. 

Nos anos mais recentes, tivemos o movimento de ter grandes montantes destinados 

às instituições privadas, uma vez que os governos petistas deram destaque a estas ações 

com a continuação e expansão do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e com a 

criação do Programa Universidade para Todos (PROUNI). Tais medidas beneficiaram o 

empresariado, que lucrava satisfeito enquanto as universidades públicas deveriam ser o 

alvo de investimentos.  

O PROUNI surgiu em 2004, e permitiu que estudantes com baixa renda se 

matriculassem em instituições privadas de ensino superior, uma vez que, por intermédio do 

programa, conseguiriam bolsas de estudos que poderiam cobrir 100% ou 50% das 

mensalidades dos cursos.  Aqueles que não pudessem arcar com a outra metade do valor da 

mensalidade, poderiam se utilizar do FIES para financiar o montante.  
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Nesse sentido, foi divulgada a Portaria Normativa nº 02, de 31 de março 

de 2008, que resolve articular distribuição dos recursos do FIES com a 

concessão das bolsas parciais do Programa Universidade para Todos 
(PROUNI). Os estudantes contemplados com a bolsa de 50% poderão 

custear a diferença com a verba do FIES. O governo Luiz Inácio atendeu 

à demanda dos empresários da educação com articulação destes 

programas e amplia as possibilidades de destinar recursos públicos 
diretos e indiretos às IES privadas. (QUEIROZ, 2015, p. 46-47) 

 

 

O governo Dilma (2011-2014, 2015-2016) seguiu a expansão das medidas que 

tanto apetecem os empresários da educação, habilitando mais modalidades para serem 

encaixadas no FIES, sendo estas os cursos de mestrado, de mestrado profissional e, 

também, de doutorado. Todo este movimento era embalado pelo discurso de que se estaria 

promovendo um aumento da democracia educacional, onde as vagas estariam aumentando 

e as pessoas pertencentes à classe trabalhadora tendo mais acesso ao ensino superior.  

Neste sentido, não discordamos de que o Brasil necessitava de medidas para 

fomentar mais acesso da população pertencente à classe trabalhadora ao mundo 

universitário, sanando tantas décadas de exclusão desta parcela da população do ensino 

superior; o qual acabava sendo um espaço majoritariamente ocupado por estudantes de 

classe média e classe alta, oriundos de escolas particulares e com possibilidades de 

estudarem em cursinhos pré-vestibulares. O desacordo que temos é referente à via de 

acesso, a qual deveria ser a partir de instituições públicas. Isto porque os recursos 

envolvidos nestes programas seriam destinados a melhorias no espaço público, assim como 

porque os estudantes vão para instituições que, de modo geral, não tem estabelecida uma 

política de assistência estudantil, o que dificulta a sua permanência no curso.  

Dentro do pacote de ações que envolveram as transformações nas universidades 

durante os governos do PT, tivemos a implantação do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). O mesmo, datado de 

2007, cumpria o objetivo de “criar condições para a ampliação do acesso e permanência na 

educação superior, no nível de graduação, para o aumento da qualidade dos cursos e pelo 

melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais” (BRASIL, 2007).  

Contudo, assim como o FIES e o PROUNI, o REUNI veio servir à expansão das 

vagas de uma forma incoerente, uma vez que todos estes programas se preocuparam mais 

com quantificação, deixando de lado o fato importante de que a expansão do acesso à 
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universidade precisaria de um sério planejamento; ou seja, era preciso atentar mais para 

qualidade do que para números, pois a priorização destes últimos deságua em um descaso 

com outras questões bastante relevantes para a sobrevivência de uma universidade de 

qualidade.  

Foi justamente a falta de atenção a estas questões elementares que fez o programa 

fracassar em muitas universidades, pois ao fim do tempo de execução do mesmo, 

instituições ficaram sem receber a porcentagem total dos recursos que seriam repassados, 

deixando de cumprir metas estabelecidas inicialmente. Para Koike, estes programas 

constituem  

 

Processos que ferem a formação nas diversas áreas e níveis e 

comprometem o desenvolvimento científico e cultural das novas 
gerações, aumentando as tendências de aprofundamento da 

subalternização econômica e política do país. (2009, p. 18) 

 

Para além disso, a execução dos referidos programas não toca nas estruturas 

educacionais, no sentido de aprofundar a democracia e a cidadania radicalmente, pois 

atuam com base em um caráter emergencial pautado pela lógica neoliberal. Uma 

intervenção coerente, que realmente pense em ampliar o acesso das camadas com renda 

baixa ao ensino superior, deve ser norteada por uma perspectiva ampla, que considere 

melhorias, também, na oferta do ensino infantil, fundamental e médio. Atentar apenas para 

uma extremidade desta questão é desconsiderar a relação de imbricação que ela tem. Sem 

uma ação conjunta e coordenada, os esforços colocados se tornam inconsistentes e o que 

passamos a ver se caracteriza, apenas, como movimentos não acertados com a finalidade 

de atingir a meta do PNE de 2014, que pretende  

 

Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade 

da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no 

segmento público (PNE, 2014). 

 

Após mais de cinco anos de implementação do REUNI, em 2015, vimos explodir 

uma grande greve nas universidades federais, envolvendo docentes e técnicos 

administrativos. Alguns institutos federais também aderiram ao movimento, que teve a 

adesão de mais de trinta instituições. Em meio às reivindicações, estavam valorização 
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salarial e melhorias nas condições de trabalho dos profissionais, para além da crítica aos 

grandes cortes de recursos que haviam sido feitos na época. A greve durou cinco meses e 

se encerrou sem ter obtido os resultados esperados, tendo que enfrentar forte intransigência 

do governo e a oferta de propostas não convincentes. 

O movimento dos servidores públicos em defesa da educação pública se configura 

como um elemento importante no jogo político, pois expõe para a sociedade as denúncias 

do descaso que acontece nas instituições educacionais e, também, porque demarca um 

espaço de resistência e luta contra os retrocessos.  

A situação que já estava trágica se agudiza ainda mais ao ser efetivado o 

afastamento da presidente Dilma, em 2016. E não é que o governo da mesma tenha sido 

exemplar no cuidado com a educação pública, ao contrário, foi vista a extensão das 

medidas que priorizam o setor privado. Porém, o que é assombroso no governo sucessor é 

que, em pouco tempo, o novo presidente, Michel Temer, passou a orquestrar uma série de 

ações no sentido de destruição dos direitos e da coisa pública. A aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) do teto dos gastos públicos, no fim de 2016, é a confirmação 

de que caminhamos para o total descaso com as condições básicas de vida da população, 

uma vez que os recursos destinados para as áreas da saúde e educação ficam limitados.    

Um acontecimento preocupante e recente se materializa na falta de apoio à pesquisa 

nacional. Como se sabe, parte considerável do desenvolvimento da ciência no Brasil é 

fomentado dentro das universidades públicas. E não só nestas, outros centros de educação 

públicos têm se destacado no que concerne à produção de estudos e produção científica.  

Temos um papel de destaque em diversas áreas do saber e, como suporte para esta 

configuração, contamos com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior  (CAPES), que é uma fundação vinculada ao MEC e que tem suas ações voltadas 

para a solidificação da pós-graduação stricto sensu. Pois foi, justamente, a CAPES que foi 

vítima do descaso estatal, sofrendo com um significativo corte de verbas, o qual ameaça a 

existência e a continuidade de um país pesquisador. A notícia causou revolta tanto na 

comunidade acadêmica, quanto em outras pessoas que sabem a importância da pesquisa 

nacional. O assunto passou a ser denunciado e bastante comentado, fato que levou o 

ministro da educação e o presidente a afirmarem que as bolsas de 2019 serão mantidas. 

Afirmação que soa duvidosa, quando este último disse: “estamos trabalhando para buscar 

uma solução”. 
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Estas respostas evasivas já são comuns do governo Temer, quando o assunto é 

pesquisa no Brasil. Em 2017, o CNPQ (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) também passou por uma situação de aperto, quando chegou a receber 

menos de 56% do percentual total que deveria ser destinado à instituição. Nesta ocasião, 

também foram dadas respostas desinteressadas e desleixadas, como esta do secretário 

executivo do MEC, Elton Zacarias, ao falar do pagamento dos bolsistas de pesquisa: 

“Todos vão receber normalmente [este mês]. Enquanto isso, estamos negociando com o 

governo para ver se temos alguma válvula de escape” (TOKARNIA, 2017, n.p.).  

Nas duas ocasiões, após a pressão exercida pelas denúncias, o governo buscou 

atender, minimamente, às questões do pagamento de bolsas já vigentes. Porém, já há uma 

redução no número de disponibilidade de novas bolsas.  

Com isto o Brasil sai perdendo, tendo o seu desenvolvimento comprometido. Isto 

porque é por intermédio das pesquisas que um país avança e melhora em diversas áreas. A 

saúde, por exemplo, é um campo que depende bastante da produção científica; vindo, deste 

âmbito, os novos tratamentos para doenças e muitas outras descobertas para o bem-estar da 

sociedade.  

Em verdade, setores como educação, agricultura, segurança pública, também 

dependem de pesquisas para que possam conquistar melhorias. Neste sentido, defender a 

pesquisa brasileira e a educação, de um modo geral, é contribuir com um projeto de país 

que valoriza os conhecimentos produzidos nacionalmente, assim como os profissionais e 

estudantes que se dedicam a este ramo.  

Cabe ressaltar que o apoio à produção de saber no âmbito público é a garantia de 

que os resultados das pesquisas também serão de domínio público e que servirão para a 

apropriação de toda a população. Diferente do que se é estudado por intermédio da 

iniciativa privada, que atende aos interesses específicos e individuais de seus órgãos de 

fomento.  

O Brasil nunca se consolidou enquanto país que possui grandes investimentos na 

área da pesquisa. Contudo, tal situação foi amenizada durante os primeiros anos do 

governo do PT. As instituições federais de apoio à pesquisa passaram a contar com mais 

recursos e os laboratórios das universidades puderam trabalhar com mais eficiência. 

Barrando esta crescente nos investimentos, em 2014, os mesmos começaram a cair e, no 

governo de Michel Temer, temos a situação que foi apresentada.  
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Este cenário agrava uma situação denominada de fuga de cérebros, que é quando 

pesquisadores nacionais vão desenvolver seus trabalhos em outros países, por encontrarem 

espaço ou melhores condições, sejam de estrutura ou salariais. Este fenômeno está 

diretamente relacionado com a falta de investimentos públicos e, também, com 

dificuldades burocráticas que alguns setores de pesquisa enfrentam.  

 Com este contexto se impõe, sobre aqueles que se organizam em torno de 

reivindicações, a necessidade de se colocarem atentos e dispostos para a luta, a fim de 

defender a coisa pública e evitar mais privilégios para os setores financeiros. 

Principalmente porque os desafios postos ao ensino superior público não são elementos de 

exclusividade atual. Na verdade, a universidade jamais pôde se consagrar enquanto espaço 

de democracia, cidadania e autonomia, muito menos enquanto lócus de fortalecimento do 

desenvolvimento nacional igualitário e de oferta de serviços à sociedade. Em 1975, após a 

reforma universitária que havia ocorrido em 1968, Florestan Fernandes afirmava que  

 

A universidade enfrenta no momento, a pior crise com que já se 
defrontou durante sua curta formação no Brasil. Ameaças pairam sobre 

ela e sobre a natureza de sua contribuição educacional. Pretende-se 

submetê-la a uma tutela exterior cega e inflexível (p. 25). 

 

Vemos nesta citação, algo ainda comum dos dias atuais, que é a subserviência 

brasileira aos organismos internacionais, ao invés de termos esforços no sentido do 

fortalecimento nacional, considerando e respeitando sua diversidade e identidade regional.  

No espaço universitário sempre foi visível a coexistência das forças contraditórias 

que seguram o cabo de guerra para o lado da liberdade universitária ou para o lado do 

poder elitista. Sendo assim, se faz urgente a defesa do ensino público e o freio aos espaços 

privados que, nos últimos anos, se proliferaram de forma assustadora. Das capitais aos 

interiores, é comum a presença de instituições privadas de ensino superior, nas 

modalidades presencial e, massivamente, semipresencial e à distância, com períodos de 

curso bem reduzidos e, geralmente, funcionando quinzenalmente ou aos fins de semana. 

Esse setor se implantou com bastante força e temos sido, cada vez mais, abordados por 

panfletos, outdoors e propagandas televisivas em rede nacional, estreladas por pessoas 

famosas chamando-nos a conhecer as facilidades e ótimos preços, assim como funciona a 

venda de qualquer outra mercadoria.  
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Este cenário não é mérito apenas das empresas, obviamente que foi possível devido 

aos incentivos encontrados a partir das ações dos governos alinhados com o 

neoliberalismo.  

Os ingressantes das instituições de educação privadas são, antes de tudo, clientes e 

não podemos nos enganar quanto ao tratamento que recebem, o qual se iguala a uma 

interação comum entre vendedor e comprador. E nossa crítica se aprofunda no momento 

em que constatamos diversas falhas nesta relação.  

Em 2013, o PROCON de São Paulo fez a divulgação de informações referentes a 

reclamações feitas contra instituições privadas de ensino superior. Tais reclamações 

versam sobre problemas com boletos de valores incorretos, falta de reconhecimento de 

pagamentos, alta emissão de boletos, trancamentos, cancelamentos ou transferências mal 

sucedidas, pagamentos feitos para empresas terceiras e não reconhecidas pelas instituições, 

inclusão irregular de estudantes em cadastro de inadimplentes e contratos cancelados 

devido ao número insuficiente de estudantes pra formação de turmas
7
. Tanto em 

graduações, quanto em cursos de pós-graduação, há casos de estudantes, ou melhor, 

contratantes que sofreram calotes, ficando sem receber seus diplomas ao fim dos cursos. 

Esta realidade aponta a necessidade de o Estado reparar mais neste setor, aumentado a 

fiscalização e contribuindo para que situações assim sejam evitadas.  

Tudo que foi exposto até agora certifica a análise de Iamamoto, quando fala que há 

uma tendência 

 
a deslocar direitos sociais, entre os quais a educação superior, para o setor 
de prestação de serviços definido pelo mercado, segundo os critérios de 

produtividade competição e eficiência desfigurando-a e mutilando-a, ao 

tempo em que comprime o espaço público e amplia o espaço privado. 

(IAMAMOTO, 2015, p. 438).  

 

Tal cenário é bastante preocupante, principalmente em um país como o Brasil, que 

é marcado por uma desigualdade aguda. Uma tendência à valorização do setor privado é a 

certeza de continuidade e expansão de um panorama desproporcional em vários âmbitos da 

vida dos brasileiros. A educação é um setor que não deveria passar por esse tipo de 

ofensiva, pois é base essencial para o desenvolvimento qualitativo do país e de seus 

                                                             
7 Estas informações foram obtidas através de dados divulgados pelo PROCON-SP e apresentadas em matéria 

do portal R7 notícias. 
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cidadãos, sendo a ponte para acesso ao conhecimento, a diversas áreas do saber e para a 

aquisição de habilidades profissionais.  

Para ilustrar o cenário de valorização do setor privado que intentamos expor até 

agora, queremos trazer algumas informações coletadas dos noticiários virtuais brasileiros. 

Nestes, foi retratada a realidade de avanço das empresas educacionais, com destaque para 

uma empresa, a Kroton educacional. Sobre esta empresa, uma matéria do EL PAÍS a 

denomina como o gigante da educação privada. A matéria do fim de 2014 dava conta da 

alta desta empresa em meio às cifras vermelhas da bolsa de valores de São Paulo, em 27 de 

outubro do referido ano. Após a fusão com a Anhanguera, suas ações permaneciam em 

uma significativa alta. E a empresa é gigante mesmo, liderava, à época, o primeiro lugar 

das maiores empresas de educação mundiais, deixando o segundo lugar para a americana 

Graham Holdings (MORINI, 2014). Corroborando com o que apontamos mais atrás, sobre 

o apoio do governo federal às instituições privadas, “Segundo a própria Kroton, 59,3% de 

seus alunos e 40% de seu faturamento derivam dos planos governamentais” (Op. Cit.). Ou 

seja, PROUNI e FIES foram instrumentos que contribuíram para o crescimento vertiginoso 

do setor privado.  

Ainda sobre a fusão das empresas, outra matéria coloca:  

 

A confirmação do negócio foi o desfecho de uma negociação que durou 
mais de um ano e cria um grupo com valor de mercado de 

aproximadamente R$ 22 bilhões, além de quase 1 milhão de alunos 

matriculados. O Brasil tem cerca de 2 mil faculdades e universidades 

particulares de graduação, que reúnem cerca de 5 milhões de alunos; 
somados os alunos da rede pública, a população universitária brasileira 

está em torno de 7 milhões de alunos, um sétimo deles estudando em 

instituições do novo conglomerado, que manterá o nome Kroton (REDE 
BRASIL ATUAL, 2014, n.p.). 

 

Diante deste contexto, constatamos que paira uma grave ameaça sobre a educação 

brasileira e, principalmente, sobre a educação superior. Caso o posicionamento estatal 

frente às instituições públicas não se altere, poderemos vivenciar ainda mais abandono 

neste setor; o que, obviamente, traria ainda mais desigualdade e diminuição das chances de 

um país próspero.  

Temos muitos sujeitos empenhados em compor um quadro educacional de 

qualidade, sujeitos estes que, cotidianamente, se esforçam por suas profissões e pelos 

usuários da educação. Professores e demais profissionais desta área, muitas vezes, 
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precisam custear serviços e atividades com recursos próprios, numa busca por sanar os 

efeitos negativos do descaso dos governos. Não é mais esta realidade que queremos, onde a 

aquisição de saberes e a formação humana de crianças, adolescentes, jovens da rede 

pública ficam comprometidas; onde a continuidade da formação profissional entre os 

adultos é prejudicada. Precisamos estar atentos e vigilantes a esta situação e, neste sentido, 

debateremos os impactos da política de educação privatista para a formação em Serviço 

Social no próximo tópico.  

 

3.3  A formação profissional em Serviço Social e os tentáculos do mercado  

 

Firmada enquanto profissão que tem o requisito da obtenção do título superior de 

bacharel, o Serviço Social está presente nas universidades e institutos de educação superior 

do Brasil. Sendo assim, o ensino desta profissão enfrenta todas as questões tratadas no 

tópico anterior. Junto com outros cursos, também sentimos o impacto do sucateamento que 

assola as instituições públicas e, no que concerne às instituições privadas que formam 

assistentes sociais, também vivenciamos os perigos de uma formação mercantil.  

Tendo a questão da proximidade do Serviço Social com os Movimentos Sociais 

enquanto nosso objeto de estudo, é importante que possamos entender quais são os giros 

sociais que influem no sentido de dificultar esta relação, seja no âmbito da formação ou do 

exercício profissional. Uma vez que nosso lócus de pesquisa é composto pelo campo 

formativo, nosso foco será discutir sobre as problemáticas que são colocadas no período de 

graduação, que se tornam entraves para a materialização do projeto ético político e 

consequentemente, entraves para uma formação mais sintonizada com a classe 

trabalhadora e suas organizações representativas.  

Para iniciar, podemos apontar que as ofensivas no campo da formação profissional 

do Serviço Social vêm se dando através de alguns acontecimentos, tais sejam: a expansão 

de cursos privados e na modalidade à distância, a descaracterização das diretrizes 

curriculares pelo Ministério da Educação e, também, a precarização no mundo do trabalho. 

Estes elementos ameaçam a qualidade da formação dos estudantes e, consequentemente, a 

materialidade do projeto ético-político da profissão. A expansão dos cursos de Serviço 

Social a partir da rede privada de ensino, por exemplo, causa preocupação por vermos um 

aceleramento na formação de profissionais, fato que causa dificuldade de inserção dos 

mesmos no mercado de trabalho.  
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O crescimento exponencial do contingente profissional, a curto prazo, 

traz sérias implicações para exercício profissional e para as relações de 
trabalho e condições salariais por meio das quais ele se realiza. Pode-se 

ter um crescimento acelerado do desemprego nessa área, pois 

dificilmente a oferta de postos de trabalho poderá acompanhar, no mesmo 

ritmo, o crescimento do contingente profissional, pressionando piso 
salarial, a precarização das condições de trabalho e aumentando a 

insegurança do trabalho. A hipótese que se pode aventar é que o 

crescimento do contingente profissional, ao tempo em que leva a 
lucratividade nos negócios educacionais - um curso barato voltado 

predominantemente o público feminino - poderá desdobrar-se na criação 

de um exército assistencial de reserva. (IAMAMOTO, 2015, p 440) 

 

Outra questão, dentro desta mesma preocupação, diz respeito à dificuldade de 

setores privados assumirem uma postura crítica e compromissada com as classes menos 

abastadas, uma vez que os mesmos são geridos por empresas comuns; estando algumas, 

inclusive, enquanto partícipes de movimentações financeiras em bolsa de valores.   

No caso do ensino de Serviço Social à distância, a preocupação está centrada num 

elemento básico: a incompatibilidade da graduação com esta modalidade. Enquanto curso 

que abarca diferentes áreas do saber, que tem conteúdos próprios bem específicos e que 

necessita da realização de um estágio curricular para melhor conhecimento e apreensão da 

realidade, se torna absurdo que os estudantes só tenham aulas virtuais, as quais 

proporcionam o mínimo de debate e interação entre os mesmos e os professores. Além 

disso, os conteúdos que são ofertados de segunda a sexta em instituições públicas sofrem 

uma adaptação para serem repassados, geralmente, em uma aula por semana, durando por 

cerca de uma hora. Há uma diferença explícita entre esta modalidade e o ensino presencial.  

A existência da modalidade à distância para o Serviço Social foi possível a partir da 

criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), pelo MEC, em 2005. A utilização da 

modalidade de ensino à distância com o intuito de aumentar o índice de acesso ao ensino 

superior provocou um grande crescimento deste setor no âmbito privado. E, inicialmente, o 

Serviço Social, junto com alguns outros cursos das áreas de humanas e sociais, foi um dos 

mais visados. Vimos, mais uma vez, a expansão de matrículas no ensino privado, ao invés 

de termos o ensino público fortalecido. Destaque-se que atualmente esta modalidade 

abarcou, também, cursos da área tecnológica e da saúde.  

Os dados que nos mostram a comparação entre as matrículas realizadas no âmbito 

público e privado e apontam que “as IES privadas têm uma participação de 75,3% (6.241.307) 

no total de matrículas de graduação. A rede pública, portanto, participa com 24,7% (2.045.356)” 
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(MEC, 2017). No caso específico do Serviço Social, o Censo da Educação Superior de 

2012, realizado pelo INEP, apontou que “79,8% dos estudantes de Serviço Social são 

estudantes de IES privadas e 20,2% de públicas. Tratando-se da modalidade de ensino, o 

EAD é responsável por 53,6% das matrículas em Serviço Social e 55,3% dos formandos do 

curso em 2012” (CHAGAS, 2016).  

Diante disto, destacamos que as instituições privadas nem sempre baseiam sua 

grade curricular junto as Diretrizes Curriculares da ABEPSS e sim pelas orientações do 

MEC, as quais foram aprovadas à revelia da categoria dos assistentes sociais, por terem 

produzido um rebaixamento no conteúdo do texto aprovado pelo corpo profissional. 

Repelir as diretrizes da ABEPSS é desconsiderar os elementos que a categoria 

elencou para dar corpo à formação e ao exercício profissional, abrindo mão de respeitar 

todos os debates e reflexões coletivas gestadas em diversos encontros por todo o país. O 

que foi construído coletivamente enquanto  

 
proposta de formação acadêmica no Serviço Social norteia-se pela defesa 

da universidade pública, gratuita e de qualidade, direcionada aos 

interesses da coletividade e enraizada na realidade regional e nacional; a 
universidade que cultiva razão crítica e o compromisso com valores 

universais, coerente com sua função pública, não limitada e submetida a 

interesses particulares exclusivos de determinadas classes ou frações de 
classes; uma instituição a serviço da coletividade, que incorpore os 

dilemas regionais e nacionais como matéria da vida acadêmica, 

participando da construção de respostas aos mesmos no âmbito de suas 

atribuições. (IAMAMOTO, 2014, p. 625) 
 

Sobre este debate, o CFESS nos apresenta uma análise interessante no volume 2 do 

“Documento sobre a Incompatibilidade entre Graduação em Serviço Social Ensino a 

Distância” (CFESS, 2014, p. 15). Neste, a organização nos convida a refletir sobre a lógica 

de expansão do ensino superior com base em dois eixos elencados:  

 

1 Manutenção e aprofundamento do setor privado mercantil como 

hegemônico no setor fortalecendo novos nichos de mercado para o 

capital; 
2 Utilização da modalidade EAD como estratégia para ampliação do 

acesso de camadas da população a este nível de ensino, das estatísticas 

educacionais e do consenso em torno de um projeto societário baseado 
em uma sociabilidade individualista e voltada para atender às 

necessidades mercantis.  

 

 

Diante desta afirmativa, inferimos que as ações governamentais dos últimos anos 

que trataram da expansão da educação superior não corroboraram, somente, para a 
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promoção de mais acesso, mas serviram de forma significativa para que grupos 

empresariais crescessem e se destacassem. Ou seja, muito mais do que uma crítica a tal 

modalidade de ensino, se faz uma crítica ao modo como ele vem sendo implementado e 

aos seus objetivos, os quais permitem conciliações impensáveis para certos cursos. O 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e a Associação Brasileira de Ensino em Arquitetura 

e Ubanismo, por exemplo, também se posicionaram pela incompatibilidade entre a 

formação em arquitetura e urbanismo e a modalidade EAD; enviando, inclusive, cartas 

abertas ao MEC questionando a liberação para a formação a distância do curso
8
. Segundo 

Iamamoto, 

 
O ponto comum de expansão dos cursos a distância é a liderança do 

empreendimento privado lucrativo - que tem nessa modalidade de ensino 
uma oportunidade de ampliar suas taxas de acumulação - e sua 

localização em capitais e cidades médias, que tendem a polarizar 

economicamente a respectiva região, seja no âmbito das atividades 

industriais ou de serviços (2015, p. 442). 

 

Este contexto levou o Serviço Social a se preocupar e efetivar ações no sentido de 

nos mantermos atentos para com as ofensivas à formação profissional. Nosso curso é um 

dos que mais formam profissionais na modalidade de ensino EAD; por esse motivo, as 

entidades representativas da categoria se interessam por uma fiscalização eficiente neste 

campo.  

 É preciso deixar explícito que as críticas não são feitas em direção aos sujeitos que 

estudam nas instituições com esta modalidade, pois os mesmos têm seus motivos para 

estarem lá, motivos estes que são tanto individuais quanto coletivos. Acerca disto, o 

documento sobre a Incompatibilidade entre Graduação em Serviço Social e Ensino a 

Distância volume 2 faz algumas considerações,  

 

a partir da década de 1990 e nos anos 2000, em um contexto econômico 
favorável ao país, um segmento populacional que poderia comprar 

mensalidades escolares – de faixas diversas de preço, assim como planos 

de saúde e previdência –, mas não tinha possibilidades de acesso aos 

moldes exigidos pelo sistema público de ensino superior, ainda detentor 
de status e expressão de qualidade científica e acadêmica, devido a 

diversos determinantes, dentre eles: (i) atraso escolar; (ii) dificuldade de 

concorrer com estudantes recém-formados/as pelo ensino médio; (iii) 

                                                             
8 Estas informações podem ser acessadas nos seguintes links: http://www.caubr.gov.br/iab-critica-ensino-a-

distancia-de-arquitetura-e-urbanismo/ - http://www.iab.org.br/noticias/abea-pede-suspencao-do-ensino-de-

arquitetura-distancia 
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incompatibilidade entre tempo de trabalho e de estudo (CFESS, 2014, p. 

18). 

 
 

Os apontamentos colocados aqui se direcionam a algo bem maior, que é à 

sociedade capitalista em seu estágio neoliberal e à lógica que esta imprime à educação em 

sua forma privada.  

Outra questão dentro do debate do ensino a distância em Serviço Social gira em 

torno do estágio supervisionado obrigatório. O Documento sobre a Incompatibilidade entre 

Graduação em Serviço Social e Ensino a Distância (vol. 1), traz um conjunto de tabelas 

que tratam especificamente da realidade dos estágios realizados por intermédio de 

instituições privadas EAD. Nestas tabelas, podemos constatar que os estudantes estão 

submetidos a processos cheios de falhas e, até mesmo, irregularidades.  

Entre os aspectos analisados e apontados no documento estão o processo de 

supervisão de campo e de supervisão acadêmica, os campos de estágio e as unidades de 

ensino. Foram observadas inúmeras debilidades, que prejudicam tanto estudantes quanto 

supervisores. Dentre as situações identificadas tivemos supervisores de campo com 

número excessivo de estagiários em relação à carga horária de trabalho; estágios sem 

supervisão direta de assistente social; supervisores de campo sem vínculo trabalhista, 

atuando apenas como voluntário; contratação de assistente social somente para exercer a 

supervisão de campo, sem o mesmo trabalhar, de fato, na instituição. E estas foram 

situações referentes, apenas, às supervisões de campo, no que se refere à supervisão 

acadêmica foram identificadas supervisões à distância; supervisão acadêmica e de campo 

realizadas por um mesmo profissional; ausência de supervisão acadêmica; supervisores 

acadêmicos (e também de campo) com registro profissional em outro estado; supervisores 

com registros cancelados ou, até mesmo, sem registro; supervisão acadêmica presencial 

realizada uma vez por mês; supervisor acadêmico com quantidade excessiva de estagiários 

e ausência de interlocução acadêmica com o campo de estágio.  

Por fim, sobre os campos de estágio e as unidades de ensino, foi verificado o não 

envio ou envio de informações incompletas aos CRESS, pelas unidades de ensino, relativas 

aos campos de estágio e/ou carga horária de estágio exigida; carga horária inferior a 450 

horas ou carga horária intensificada em curtos períodos; estágio supervisionado oferecido 

de forma incoerente com a fase de formação; ausência de docente graduado em Serviço 

Social na coordenação do curso; ausência de estrutura necessária para a efetivação do 

estágio supervisionado com condições técnicas e éticas; ausência ou atraso no 
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credenciamento dos campos de estágio; estagiários em atividades diferentes das do Serviço 

Social; campo de estágio em polo EAD com desenvolvimento de atividades 

administrativas; não cumprimento de carga horária de estágio definida pelo projeto 

pedagógico do curso; polo fora da área de jurisdição e campos de estágio não inscritos no 

CRESS (CFESS, 2015, p. 25-31).    

 As condições supracitadas podem ser consideradas graves e algumas são passíveis 

de enquadramento penal; contudo, para além disso, queremos destacar o quão as mesmas 

são problemáticas do ponto de vista da formação profissional e do trabalho. Em um cenário 

como o que acabou de ser apresentado, é evidente que uma parte tão importante da 

graduação, que é o estágio, fica comprometida, implicando em deficiências no 

conhecimento dos estudantes.  

Nos campos de estágio é onde articulamos teoria, metodologia e instrumental, onde 

nos deparamos com conflitos éticos e políticos e, também, onde temos o primeiro contato 

com representações da realidade a ser enfrentada enquanto profissionais. Ou seja, é um 

espaço que oferece toda a riqueza necessária para reflexões e elaborações sobre políticas 

públicas, serviços e correlações de forças na sociedade, sendo o lócus essencial para o 

afinamento de um olhar crítico e para o desenvolvimento de uma postura interventiva, 

criativa e propositiva. Mas os estudantes só terão acesso a esta fertilidade concernente ao 

estágio se o mesmo for desenvolvido com qualidade, sem os erros que foram apontados 

acima. Caso contrário, as instituições estarão disponibilizando, para os espaços sócio 

ocupacionais, egressos que não tiveram uma formação adequada, fato que incide sobre o 

seu desempenho profissional.  

 

Ora, na modalidade de EaD, a realização da supervisão direta de estágio 

qualificada torna-se claramente um ‘entrave’ para a lógica massificada de 
tal modalidade de ensino, especialmente se considerarmos os pólos de 

EaD localizados no interior, que contam com poucos/as assistentes 

sociais inseridos em possíveis instituições campos de estágio. Como 
supervisionar adequadamente, perante a demanda massiva de discentes 

por campos de estágio? Não à toa, tal situação foi umas das mais 

indicadas pelos CRESS (CFESS, 2014, p. 25). 

 

Já adentrando no debate da precarização do trabalho dos assistentes sociais 

enquanto questão que também faz parte da ofensiva à formação profissional, mas ainda 

utilizando o gancho da discussão sobre os estágios no EAD, queremos destacar a 

deterioração e desvalorização que puderam ser percebidas sobre as atividades dos 
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supervisores de campo e acadêmicos. Nesse ponto, sobressai o fato da sobrecarga de 

trabalho, materializada em acompanhar muito mais alunos do que o recomendado. Outras 

situações, a exemplo do voluntariado e da contratação exclusiva para a supervisão é 

sintoma do péssimo momento que vivenciamos no mundo do trabalho, onde as pessoas se 

submetem a empregos precários para custear sua sobrevivência.  É a partir disso que 

queremos debater sobre as transformações no mundo do trabalho, suas implicações para o 

trabalho dos assistentes sociais e para a formação profissional em Serviço Social.  

Atualmente o cenário que nos cerca é de muitos prejuízos aos trabalhadores, pois 

não bastasse o desmanche de direitos e dos serviços públicos, os mesmos ainda vivenciam 

uma realidade desfavorável quando o assunto é emprego. Flexibilização, terceirização, sub 

contratações, trabalho parcial, temporário, baixos salários...todos estes elementos fazem 

parte da realidade da maioria dos trabalhadores e são componentes da chamada 

reestruturação produtiva, movimento de reorganização dos processos e relações de 

trabalho.  

Estas transformações tiveram início após a crise capitalista dos anos de 1970 e 

buscavam reverter todo o desastre decorrente da mesma. Como é típico do sistema, as 

soluções pensadas fluíam na direção da dissolução dos empregos fixos, bem remunerados e 

mais estáveis. O desemprego também é marca deste momento, uma vez que as inovações 

tecnológicas são cada vez mais utilizadas para substituir o trabalho humano.  

 
Agora, a tendência é de que quase todos os postos de trabalho dependam 

das flutuações do mercado, estando o trabalhador na sua quase totalidade 

à mercê desse processo, sem garantias, sem estabilidade. Assim, os 

trabalhadores aparecem dispostos a reduções salariais e de “direitos” 
trabalhistas como forma de preservar o ameaçado posto de trabalho, 

criando uma tendência decrescente do salário, caracterizando uma perda 

do poder sindical (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011, p. 200).  

 

Enquanto profissional assalariado, o assistente social sofre com todos os 

rebatimentos negativos da reestruturação produtiva, tendo suas condições de trabalho 

precarizadas e o seu cotidiano profissional invadido por inúmeras limitações. Sobre isto, 

Iamamoto apud Raichellis confirma e vai além: 

 

O agravamento da questão social decorrente do processo de 
reestruturação produtiva e da adoção da programática neoliberal 

repercute no campo profissional, tanto nos sujeitos com os quais o 

Serviço Social trabalha — os usuários dos serviços sociais públicos — 
quanto no mercado de trabalho dos assistentes sociais que, como o 
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conjunto dos trabalhadores, sofrem o impacto das metamorfoses que 

afetam o trabalho assalariado na contemporaneidade, submetendo a 

atividade profissional aos dilemas da alienação (2010, p. 756).  

É considerando o combinado entre transformações no mundo do trabalho e a 

racionalização do Estado que podemos pensar em consequências negativas para a 

formação profissional, pois as condições de trabalho desfavoráveis dos professores e a falta 

de recursos e incentivos para uma melhor estruturação de salas de aula, bibliotecas, grupos 

de estudos, laboratórios e outros elementos importantes para a composição de uma 

educação de qualidade. Diante de um quadro assim, por sua vez, os estudantes lidam com 

profissionais sobrecarregados e até em situação de adoecimento, assim como são privados 

de acesso a livros, de participação em pesquisas (já que as bolsas são escassas e é preciso 

realizar seleções bastante restritas), ou de contato com uma didática mais interessante.   

A formação profissional fica ameaçada quando estudantes se inserem em 

instituições de ensino que desrespeitam as regulamentações para a graduação em Serviço 

Social e têm, em seu processo formativo, uma série de lacunas em âmbitos 

imprescindíveis, como é o estágio curricular obrigatório. Nestes espaços, temos a 

participação de docentes que podem até não compactuar com as práticas já apresentadas, 

mas que se veem forçados a aceitar cargos nestas condições, devido a falta de empregos.  

Estes profissionais, como vimos, muitas vezes estão trabalhando sob um regime de 

sobrecarga, sem assinatura de carteira e totalmente vulneráveis aos ditames das empresas, 

que também tem uma forte prática de rotatividade dos sujeitos contratados.  

No âmbito público, a precarização do trabalho vai se expressar na contenção de 

gastos, no corte de recursos, no apoio desigual às áreas de exatas e biológicas, em 

detrimento da área de humanidades. Podemos citar, também, o atraso de pagamento aos 

professores, a falta de concursos públicos, o que leva a sobrecarga, principalmente para os 

professores contratados na condição de substitutos. Este cenário leva os docentes a, muitas 

vezes, arcarem com determinados custos ou a contarem com os já poucos recursos 

advindos de projetos de pesquisa, para poder estruturar as faculdades às quais são ligadas.  

A realidade posta ao Serviço Social é bastante preocupante, pois temos milhares de 

profissionais se formando a cada ano, sua maioria formada pelo setor privado e de EAD e a 

absorção destes profissionais é apequenada. As vagas no mercado de trabalho são poucas, 

e os salários, nos âmbitos estadual e municipal, em geral são baixos. Este contexto acirra a 

competitividade e já nos mostra o quanto vem sendo agravado, uma vez que vemos o 
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crescimento dos cursinhos voltados para o Serviço Social, movimentando o mercado para 

concursos, com aulas presenciais, on line, aulões e apostilas.  

As variadas condições adversas impostas para a formação profissional e, também, 

para o exercício do trabalho em Serviço Social apresentadas aqui nos confirma que a 

dinâmica  

 

de precarização atinge também o trabalho profissional do assistente 
social, afetado pela insegurança do emprego, precárias formas de 

contratação, intensificação do trabalho, baixos salários, pressão pelo 

aumento da produtividade e de resultados imediatos, ausência de 
horizontes profissionais de mais longo prazo, falta de perspectivas de 

progressão e ascensão na carreira, ausência de políticas de qualificação e 

capacitação profissional, entre outros (RAICHELLIS, 2010, p. 758-759). 

 

Entendemos que há uma relação de conectividade entre as implicações que 

acontecem tanto na área acadêmica quanto na área profissional. O que queremos dizer é 

que quando o processo de graduação perde aspectos de qualidade, isto vai incidir 

negativamente no exercício do trabalho e, da mesma forma, condições de trabalho que 

tenham relação com a formação dos estudantes e que sejam acometidas por dificuldades, 

acabam por promover prejuízos durante o processo de graduação. 

 Diante deste contexto e compreendendo que as situações de precariedade que 

atingem a educação e os postos de trabalho fazem parte de um projeto muito bem 

articulado pelas forças que conformam o capitalismo neoliberal, concluímos que é preciso 

fortalecer o nosso projeto, o qual é oposto ao das forças supracitadas. Faz-se necessário 

que todas as entidades que representam estudantes e profissionais de Serviço Social se 

mantenham unidas em torno do projeto ético político desta profissão, o qual nos dá um 

norte tanto de como nos portarmos nesta sociabilidade, quanto de como agir com olhar 

projetado no futuro que queremos construir.  

 

Os assistentes sociais estão sujeitos, como todos os demais trabalhadores, 

às mesmas tendências do mercado de trabalho, sendo inócua qualquer 
iniciativa isolada de cunho corporativista para a defesa do “seu trabalho 

específico”. O problema da insegurança do trabalho ou da redução de 

postos de trabalho não é peculiar ao assistente social: o seu enfrentamento 
exige, ao contrário, ações comuns que fortaleçam a capacidade de 

articulação e organização mais ampla de coletivos de trabalhadores, 

contrarrestando a desarticulação política e sindical, amplamente 

estimulada pelas políticas de cunho neoliberal. Por outro lado, não 
significa perder de vista incidências específicas, que estão afetando 

diretamente o mercado de trabalho e o espaço ocupacional dos assistentes 
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sociais, alterando-o no bojo das mudanças macro societárias 

(IAMAMOTO, 2012, p. 119). 

 

Com esta afirmação, a autora nos convida a pensarmos estratégias de defesa da profissão 

que contemplem questões internas e externas ao Serviço Social, considerando as implicações que 

recaem sobre a mesma em decorrência de acontecimentos nacionais e mundiais nas áreas social, 

cultural, política e econômica.   
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4 O LUGAR DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA FACULDADE DE SERVIÇO 

SOCIAL 

 

O mundo da pesquisa se apresenta enquanto um emaranhado de possibilidades e 

potencialidades. Dedicar-se ao ato pesquisar nos coloca frente a uma série de questões a 

serem pensadas e repensadas, principalmente quando nos referimos ao campo das 

humanidades.  

A busca por conhecimento de uma dada realidade social, por si só, se caracteriza 

como um momento fértil, capaz de nos colocar defronte ao entendimento de variadas 

condições de vivência dos sujeitos. Ainda mais importante, quando falamos em pesquisa, é 

o fato de podermos utilizar o conhecimento adquirido para contribuir na formulação de 

propostas para a melhoria da experiência da existência humana.  

Trazendo o foco para a perspectiva histórica e política da sociedade, os resultados 

possibilitados por intermédio de uma pesquisa podem ser muito bem utilizados para 

expandir a conquista de direitos, para dignificar a vida da população e permitir uma maior 

participação desta nas decisões e atos que incidem sobre suas vidas.  

É neste sentido que mergulhamos nas águas profundas da pesquisa social, 

objetivando obter conhecimento e, também, fazer dele instrumento de transformação, não 

só no interior do Serviço Social, mas que seja extensivo a uma realidade mais ampla da 

sociedade. Na presente seção apresentamos, então, as análises possibilitadas a partir da 

realização do nosso estudo na Faculdade de Serviço Social. Expondo, no tópico 4.1, uma 

apresentação da Faculdade de Serviço Social e deste curso, contemplando a análise do PPP 

do mesmo e o espaço que os Movimentos Sociais recebem neste documento. E, 

posteriormente, no tópico 4.2, trazemos resultados e análises da pesquisa executada, 

inclusive expondo os dados na forma de gráficos.  

 

4.1 Conhecendo a Faculdade de Serviço Social  

 

A faculdade de Serviço Social da UERN tem o seu surgimento datado no ano de 

1965 e abrigou um dos primeiros cursos a serem oferecidos por esta universidade. O 

contexto de sua criação estava caracterizado pelo processo de modernização do Nordeste, o 

que proporcionou transformações que respingaram na realidade local (Projeto Político 

Pedagógico, 2001, p. 15). Já nos anos de 1970 e 1980, o curso começava a se alinhar com 
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as transformações nacionais promovidas pelo Movimento de Reconceituação e com as 

orientações da ABEPSS. “O currículo do curso de Serviço Social da UERN foi se 

organizando de forma que as indicações da ABEPSS pudessem ser operacionalizadas na 

estrutura organizacional e administrativa desta universidade” (Op. Cit. p. 16).  

Atualmente, o curso recebe o ingresso de 46 estudantes ao ano, funcionando no 

turno matutino e com algumas atividades noturnas a cada semestre. O mesmo conta com 

um corpo docente composto por 19 professoras, sendo 15 com contratos efetivos e 4 

trabalhando na condição de substitutas.   

A FASSO conta com uma série de espaços importantes para a materialização e 

valorização do tripé universitário de articular ensino, pesquisa e extensão. Falamos dos 

núcleos de estudos e grupos de estudos, locais que unem docentes e discentes em torno de 

uma formação mais completa, com acesso a debates aprofundados e à inserção em 

pesquisas científicas e em atividades de extensão. Os núcleos de extensão existentes são: 

Núcleo de Estudos e Ações Integradas da Criança e do Adolescente (NECRIA), o Núcleo 

de Estudos e Pesquisa Sobre a Terceira Idade (NEPTI) e o Núcleo de Estudos Sobre a 

Mulher (NEM).  

Quanto aos grupos de pesquisa, estes estão formados pelos: Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre as Relações Sociais de Gênero e Feminismo (GEF), Grupo de Estudos em 

Serviço Social, Trabalho e Lutas Sociais (GESTULS) e Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Políticas Públicas (GEPP).  

Estes espaços de extensão e de pesquisas estão, frequentemente, promovendo 

eventos abertos aos interessados em suas discussões, propiciando a ampliação do alcance 

das reflexões realizadas com os grupos menores e contribuindo para a publicização de 

temas socialmente relevantes e que, muitas vezes, se relacionam com outras áreas do 

conhecimento.  

Por fim, destacamos o papel do Centro Acadêmico Sâmya Rodrigues Ramos 

(CASRR), o qual tem destaque no quesito de mobilizar os estudantes e de buscar despertá-

los para a importância do Movimento Estudantil e de uma vivência acadêmica crítica. O 

mesmo também atua no sentido de informar e debater com os estudantes acerca dos temas 

referentes ao Serviço Social, da realidade brasileira e local, através de atividades diversas. 

Além disso, o Centro Acadêmico também se coloca como uma ponte entre o corpo 

discente e a Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social, fomentando as 

discussões em voga neste espaço e realizando articulações para a participação nos 
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encontros nacionais e regionais e seminários dos estudantes de Serviço Social. Por 

intermédio do CASRR e com a contribuição de outros estudantes, a UERN já sediou o 

Encontro Regional de Estudantes de Serviço Social.    

O PPP do curso está construído de uma forma que valoriza a formação profissional 

crítica e de qualidade, assim como a educação pública. Dessa forma, o mesmo atende ao 

que é exigido pelo MEC e pela LDB, sem deixar de lado as orientações colocadas pela 

ABEPSS. Sendo assim, podemos identificar enquanto princípios da formação profissional 

contidos no PPP: o princípio da criticidade, o princípio da pluralidade, o princípio da 

interdisciplinaridade, da flexibilidade curricular, do compromisso social, da 

indissociabilidade das dimensões de ensino, pesquisa e extensão e da dimensão ético-

política.  

Com isto, se espera que o profissional formado na FASSO, tendo tido contato com 

todos esses princípios referenciais durante todo o curso, seja capaz de trabalhar 

identificando as formas de intervenção adequadas, considerando sempre a totalidade da 

vida social e respeitando os sujeitos e suas singularidades, assim como possa contribuir 

para processos de expansão do acesso aos serviços públicos, de divulgação das 

informações sobre os mesmos e ampliação da democracia e da cidadania.  

A estrutura curricular baseada nos núcleos de fundamentos fomenta, justamente, a 

interlocução entre as disciplinas e temáticas trabalhadas, uma vez que estes núcleos não 

são isolados e têm uma relação de imbricamento. Quando analisamos os componentes 

curriculares do curso e procuramos perceber um possível espaço para os Movimentos 

Sociais no interior destes, temos uma constatação bastante satisfatória, pois além da 

existência da disciplina Classe e Movimentos Sociais, existem outras por onde o tema das 

classes sociais e suas lutas perpassam e com as quais é possível fazer interlocuções no 

sentido de trabalhar, também, os processos organizativos da classe trabalhadora. Por 

exemplo, nas disciplinas de Formação Econômica, Social e Política do Brasil, Questão 

Social e Política Social. 

No PPP, com relação aos campos de estágio, vemos que os Movimentos Sociais são 

colocados enquanto possíveis espaços para a realização desta atividade, o que expressa o 

reconhecimento da FASSO sobre as organizações da classe trabalhadora ser lócus de rico 

aprendizado para os estudantes. Ressalte-se que para que os Movimentos possam receber 

estagiários, é preciso que haja um profissional de Serviço Social exercendo atividades de 

trabalho nos mesmos, realidade que não se constata na cidade de Mossoró. 
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Outro ponto de destaque sobre o espaço dos Movimentos Sociais na FASSO se 

refere ao fato de que, no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais, 

há uma linha de pesquisa denominada Serviço Social, Movimentos Sociais e Direitos 

Sociais, expressando a importância que os Movimentos têm para esta faculdade. Ter 

pesquisas a respeito destes, em nível de mestrado, reforça e mantém o compromisso com 

um Serviço Social interessado pela classe trabalhadora, por suas demandas e por sua 

defesa. No mestrado, há a disciplina Serviço Social, direitos sociais e movimentos sociais, 

que tem como objetivos: Debater os conceitos de classe, luta de classes, cidadania, 

democracia, alienação, ideologia, emancipação política e emancipação humana; 

Compreender os fundamentos teórico-políticos dos movimentos sociais e dos direitos 

sociais na sociedade capitalista; Analisar a relação entre formação da consciência e 

movimentos sociais; Entender a relação entre Serviço Social, direitos e movimentos sociais 

e Identificar os desafios postos ao projeto ético-político da profissão e às lutas sociais 

frente à crise do capital. 

A proximidade com sujeitos organizados é, para a profissão, uma oportunidade de 

se inserir, fortalecer e contribuir em processos emancipatórios. Este contato nos coloca a 

par de demandas coletivas, nos permite pensar, também coletivamente, formas de 

reivindicação destas, bem como possibilita que cooperemos com os conhecimentos que 

adquirimos ao longo de nossa formação profissional, intra e extra acadêmica.  

Longe de pensarmos o papel do Serviço Social junto aos Movimentos Sociais 

apenas cumprindo função de assessoria, consultoria ou outras atividades de cunho 

depositário, compreendemos que estas organizações têm muito o que ensinar para aqueles 

que delas se aproximam. Pensando numa relação de reciprocidade, a profissão muito pode 

aprender com as organizações da classe trabalhadora, as quais possuem valores próprios e 

constroem e partilham saberes impregnados de princípios igualitários, os quais são 

essenciais ao desenvolvimento do trabalho do Serviço Social e, também na materialização 

e fortalecimento do projeto ético político da profissão. Sobre isto, Ribeiro nos diz que   

 

Nesse movimento em que as camadas populares criam novas formas de 

produzir, de conviver e de educar-se, gestam-se também novos conceitos, 

nos quais o conteúdo, marcado pelas práticas de cooperação e de 
solidariedade, projeta a emancipação social em sentido mais amplo do 

que o proposto pelos princípios abstratos de liberdade e igualdade [...] 

(2002, p. 125). 
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Diante disto, percebemos que os Movimentos Sociais figuram enquanto espaço de 

grande valia e que a inserção dos assistentes sociais nestas organizações atende tanto ao 

fortalecimento do projeto profissional do Serviço Social, quanto ao projeto de 

transformação social que os Movimentos têm. Para além disso, Iamamoto nos fala que uma 

das condições necessárias para a reatualização e fortalecimento do projeto profissional é a 

proximidade com a classe trabalhadora; captando, através desta aproximação, as 

expressões da questão social.  (2012, p. 197). 

Antes de finalizar este tópico é preciso dizer que a FASSO está situada em um 

cenário de pertencimento a uma universidade estadual que vem sofrendo com um sério 

descaso governamental. Não bastasse a constante queda de recursos para custear estrutura 

e serviços e atividades importantes para uma formação de qualidade, elementos básicos 

como salários de docentes e técnicos administrativos vem sofrendo atrasos cumulativos. 

Temos obras paradas, telefones sem funcionamento por falta de pagamento. Diante disto, a 

UERN está caracterizada enquanto uma universidade que sofre com greves constantes, em 

um curto período de distância entre o passar dos anos. Durante o governo de Robson Faria 

(2015-2018), uma situação a ser destacada é o fato das greves terem perdido o seu poder de 

pressão, uma vez que mesmo longos períodos de paralização não foram suficientes para se 

ter as pautas alcançadas; os trabalhadores da universidade voltavam às suas funções sem 

vitórias em suas reivindicações.  

A universidade, muitas vezes, é tratada como um estorvo, com um empecilho ao 

desenvolvimento do Rio Grande do Norte ou como uma instituição que traz muitos gastos 

e absorve recursos que poderiam ser destinados para áreas tratadas como de mais 

importância, como o campo da saúde. Este pensamento foi externado, inclusive, por 

pessoas de notoriedade, com um vereador da cidade de Mossoró e um desembargador do 

Rio Grande do Norte. Nas ocasiões, houve manifestações reprovando tais falas. Contra o 

primeiro, nas redes sociais e, contra o segundo, com um protesto em frente ao Fórum do 

município citado. Defensores da UERN se revoltaram com as declarações porque as 

mesmas eram acompanhadas da ideia de privatização da instituição.  

Contamos, então, com um espaço fecundo de lutas dentro da universidade, o qual 

conta com a qualificada e firme participação do corpo profissional e estudantil do Serviço 

Social. É notável o engajamento da faculdade nas lutas que são levantadas em defesa da 

mesma, e estas se tornam possíveis espaços de aproximação dos estudantes com 

experiências de organização coletiva.  
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4.2  O que nos dizem os dados: resultados e análises da pesquisa realizada 

 

Como pudemos ver, a FASSO tem um papel de grande importância no Oeste 

Potiguar, formando quase 50 estudantes por ano, os quais são oriundos, também, de outros 

estados. Os cursos de Serviço Social da UERN e da UFRN conformam os únicos cursos 

públicos no Rio Grande do Norte tendo, em seu corpo docente, professoras com produções 

de expressividade nacional. Nesse sentido, a FASSO oferece relevantes contribuições ao 

desenvolvimento social local e, também, com o Serviço Social a nível nacional. É por ter 

esta compreensão que optamos por estudar questões concernentes à mesma; almejando, 

também, dar nossa contribuição nas elaborações sobre a relação da profissão com as 

organizações da classe trabalhadora. 

Nosso estudo foi materializado por intermédio da intersecção de três tipos de 

pesquisa, a saber, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e de campo. Com a 

primeira, pudemos ter acesso a variados textos de importantes autores conectados com as 

temáticas Formação Profissional em Serviço Social e dos Movimentos Sociais. Em alguns 

destes textos, inclusive, pudemos ter contato com elaborações quantitativas acerca da 

relação da profissão com tais organizações, no que concerne à produção do conhecimento e 

à participação profissional ou política dos assistentes sociais nas mesmas. Já a segunda e 

terceira permitiram que fizéssemos um levantamento de dados junto a monografias, 

dissertações, projetos de pesquisa e de extensão. Assim como permitiu acessar documentos 

relevantes do CFESS e da ABEPSS e, também, o PPP da FASSO e grade curricular da 

mesma. Neste ponto, objetivávamos traçar a porcentagem de elaborações concernentes aos 

movimentos sociais e outras organizações populares nestes quatro tipos de atividades e 

verificar o espaço destes no projeto e currículo do curso.   

O período de recorte para a coleta com os documentos foi delimitado entre 2007 e 

2017, com exceção das dissertações, que foram avaliadas em sua totalidade, pois o volume 

de publicações é pequeno, devido ao curso de mestrado ser novo, com funcionamento da 

primeira turma datando de 2014.   

Nos debruçamos sobre os materiais a serem analisados da seguinte forma: 

acessando as monografias impressas, observávamos os títulos e resumos, para captar 

temática e objetivos elencados. Da mesma forma se deu com os projetos de pesquisa e de 

extensão, porém a forma de acesso a estes foi realizada a partir de uma minuciosa pesquisa 

entre os currículos Lattes de todas as professoras da faculdade. Isto porque não havia, em 
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acervo da faculdade, uma sistematização em lista ou tabela, ou mesmo um arquivo 

completo com os relatórios finais dos projetos. As dissertações de mestrado foram 

analisadas em sua versão digital, as quais estão disponibilizadas na página do Programa de 

Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais, dentro do site da UERN. 

No total, foram analisados 386 trabalhos monográficos, 22 dissertações, 79 projetos 

de pesquisa e 21 projetos de extensão. Para podermos chegar a uma porcentagem de 

quanto desse material correspondia a abordagens sobre Movimentos Sociais e demais 

formas de organização da classe trabalhadora, elegemos categorias onde cada material 

coletado seria encaixado. As categorias utilizadas são as seguintes: 1) Cultura, arte, mídias 

e entretenimento; 2) Famílias; 3) Infância, adolescência e juventude; 4) Lutas, movimentos 

e organizações da classe trabalhadora; 5) Relações de exploração/opressão, questões 

geracionais e de sexualidade; 6) Pessoas com deficiência; 7) Políticas públicas; 8) 

Trabalho, questão social, capitalismo e suas transformações; 9) Saúde mental; 10) Serviço 

Social; 11) Violências; 12) Outros. 

Desta coleta de dados se originaram tabelas contendo os títulos e ano dos trabalhos, 

os quais foram inseridos nas categorias correspondentes. Este processo facilitou o 

levantamento numérico para a posterior elaboração percentual. Estas tabelas estão 

disponibilizadas nos apêndices deste trabalho. 

Ao final, os 386 trabalhos monográficos foram divididos entre as doze categorias 

apresentadas acima, as dissertações abarcaram sete categorias, as pesquisas ficaram 

divididas em dez categorias e os projetos de extensão em seis categorias. De cada 

modalidade foi elaborado o seu percentual, nos permitindo enxergar o espaço de discussão 

sobre os Movimentos Sociais no interior de cada uma delas.  

Sem mais delongas, iniciaremos a exposição dos nossos dados e análises 

apresentando o gráfico correspondente à porcentagem de temáticas abordadas nas 

monografias.  
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GRÁFICO 1: TEMAS DAS MONOGRAFIAS DEFENDIDAS NO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL DA FASSO/UERN 

 

 

GRÁFICO ELABORADO PELA AUTORA 

 

O gráfico nos mostra que a porcentagem de textos monográficos escritos sobre 

LUTAS, MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES DA CLASSE TRABALHADORA 

corresponde a 5% e esta categoria divide a mesma porcentagem com Famílias. Entre os 

trabalhos monográficos, a categoria que recebeu mais elaborações foi a de Políticas 

Públicas, seguida por Serviço Social; Relações de exploração/opressão, questões 

geracionais e de sexualidade e Violências.  

Dissecando os 27% da categoria mais abordada, que foi Políticas Públicas – com 

103 abordagens – constatamos que a maioria dos trabalhos se debruçou sobre a temática da 

assistência social (com quase 30 monografias), o que vai ao encontro de um panorama 

mais amplo, onde temos este campo como um dos que mais absorvem assistentes sociais 

no Brasil; por conseguinte, absorve, também, um número significativo de estagiários de 

Serviço Social, os quais, muitas vezes acabam por desenvolver o seu trabalho de conclusão 

de curso sobre o local onde realizaram o estágio.  
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O Estado, por intermédio das políticas sociais, figura enquanto maior campo de 

empregabilidade da profissão, constatação que nos permite citar que foi possibilitada 

devido ao processo de expansão da assistência social enquanto elemento integrante do tripé 

da seguridade social brasileira. Este alargamento da base assistencial estatal foi alimentado 

pela implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em meados dos anos 

2000. O conjunto de serviços desta rede permite a inserção de profissionais e estudantes 

nos mais variados espaços de intervenção, lidando com questões relacionadas à pobreza, 

vulnerabilidade social, a infância e juventude, violências, pessoas em situação de rua e 

muitos outros assuntos. Ainda sobre a categoria Políticas Públicas, outros temas que 

tiveram mais incidência depois da Assistência Social foram, por ondem decrescente: a) 

Sáude, b) Violências, Infância, Adolescência e Juventude e c) Controle Social.  

Já a categoria Serviço Social, com 83 trabalhos, teve entre os temas de destaque 

títulos que tratavam da a) Atuação Profissional e Atribuições dos Assistentes Sociais e da 

b) Percepção sobre o Trabalho do Assistente Social. Este primeiro tema conteve 

abordagens no sentido de identificar características gerais do cotidiano de trabalho dos 

assistentes sociais em diferentes espaços sócio ocupacionais, verificando atribuições, que 

atividades os profissionais desenvolvem e qual o instrumental empregado para a realização 

destas. No segundo tema, o foco se deu em torno de captar a percepção dos usuários sobre 

o Serviço Social ou, ainda, a percepção de outros profissionais que trabalhem em conjunto 

com os assistentes sociais, a exemplo de equipes de enfermagem, profissionais que 

compõem equipe do Programa de Saúde da Família (PSF) e profissionais da área sócio 

jurídica. 

A categoria Relações de exploração/opressão, questões geracionais e de 

sexualidade (com 38 títulos) trabalhou mais os temas a) Relações de Sexo, b) LGBT e, c) 

Questões Étnicas. Já Violências teve como destaque os temas da a) Violência Contra a 

Mulher e b) Violência contra Crianças e Adolescentes.   

Trazendo uma análise, a miúde, da categoria de nosso interesse, Lutas, movimentos 

e organizações da classe trabalhadora, vemos que a temática do Feminismo foi a que mais 

recebeu elaborações, abarcando sete de um total de dezenove trabalhos. Outros temas que 

obtiveram destaque foi o debate sobre o Campo, sobre Sindicalismo e Associativismo 

Popular, nos mostrando um amplo leque de abordagens de interesse dos estudantes.   

Dois mil e quinze foi o ano que obteve o maior número de publicações acerca das 

organizações da classe trabalhadora, contando com duas acerca da organização política da 
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juventude na cidade de Mossoró. As outras duas abordavam o movimento feminista e o 

associativismo. Daqui, é importante destacar este interesse por abordagens que 

privilegiaram organizações locais, como o movimento que houve por melhorias no 

transporte público e o sindicato dos comerciários, uma vez que o munício supracitado veio 

sendo destaque em lutas protagonizadas pela juventude, datadas de meados de 2011 e 

intensificadas em 2013, junto com o movimento nacional que ficou conhecido como as 

jornadas de junho.  

Ainda sobre as quatro monografias pertencentes ao ano de dois mil e quinze, duas 

debatem feminismo e isto é elemento de destaque, uma vez que temos assistido, nos 

últimos anos, uma ascendência do movimento feminista, onde cada vez mais as mulheres 

têm buscado publicizar suas pautas e ocupar espaços diversos na sociedade. Saliente-se 

que, neste mesmo período, cresceu a identificação e a adesão ao movimento por parte das 

mulheres jovens brasileiras, com grande contribuição da difusão proporcionada com as 

redes sociais, ferramenta que possibilitou que grupos feministas disseminassem suas 

concepções com mais facilidade e com um alcance significativo, elementos importantes 

nestes tempos de aceleradas disputas de ideias.  

Podemos, ainda, associar o destaque dado aos temas Feminismo e Violências à 

efervescente existência dos núcleos de estudo da faculdade, os quais também assumem o 

posto de campos de estágio e, muitas vezes, acabam por despertar o interesse dos 

formandos no momento da elaboração dos seus trabalhos de conclusão de curso.  

Para além desta questão de servirem como lócus de estágio para alguns estudantes, 

os núcleos se mostram bastante ativos, fato que ocasiona inserção e interação com o corpo 

discente. Com frequência são realizadas as mais diversas atividades por intermédio destes, 

o que conflui para que os estudantes conheçam e queiram abordar as temáticas tratadas nos 

mesmos. O NEM, por exemplo, é responsável pelo debate do feminismo e desigualdade 

entre os sexos; tendo em seus estudos, obviamente, a discussão acerca da violência contra a 

mulher. O NECRIA e o NEPTI também são núcleos que abordam o tema da violência; 

tratando, respectivamente, da violência contra crianças e adolescentes e contra os idosos.  

Ainda sobre a categoria Violências, podemos pensar algumas influências oriundas, 

também, dos campos de estágio que trabalham com esta questão, a exemplo de 

equipamentos como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

e CREAS Mulher e de órgãos da área sócio jurídica. 
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No que se refere aos trabalhos de dissertação do mestrado, verificamos um cenário 

semelhante ao das monografias, onde figuram nos três primeiros lugares as abordagens das 

categorias Políticas Públicas, Violências e Relações de exploração/opressão, questões 

geracionais e de sexualidade.  

 

 

GRÁFICO 2: TEMAS DAS DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E 

DIREITOS SOCIAIS FASSO/UERN 

 

 

GRÁFICO ELABORADO PELA AUTORA 

 

Os temas mais abordados no interior destas categorias foram a) Assistência Social, 

dentro da categoria Políticas Públicas; b) Infância, Adolescência e Juventude compondo a 

categoria Violências e c) Relações de Sexo no interior da categoria Relações de 

exploração/opressão e questões geracionais e de sexualidade. 

Percebemos que a categoria LUTAS, MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES DA 

CLASSE TRABALHADORA atinge 6% das publicações, superando em apenas 1% o 

percentual desta mesma categoria nos trabalhos monográficos. No interior desta categoria, 

o tema que se destacou foi o do feminismo, com um total de dois trabalhos. Um abordava a 

Marcha das Vadias na cidade de Recife e o outro tratou do feminismo camponês popular 
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junto ao Movimento de Mulheres Camponesas (MMC). A porcentagem observada 

compreende três dissertações e, fechando este número, verificamos um trabalho que tratou 

do Movimento LGBT em Mossoró.  

Quando voltamos nossa análise para as pesquisas desenvolvidas na FASSO, o 

percentual referente a LUTAS, MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES DA CLASSE 

TRABALHADORA se expressa em 11%, quantitativo de mais destaque se comparado 

com a produção monográfica e com a produção de dissertações. Este fato é bastante 

positivo, uma vez que sempre há um ou mais discentes envolvidos nos processos de 

pesquisa, materializando suas atividades de iniciação científica.  

 

GRÁFICO 3: TEMAS DAS PESQUISAS REALIZADAS PELAS DOCENTES DA 

FASSO/UERN 
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De um total de 79 trabalhos, contabilizamos 9 acerca da nossa temática de interesse 

e, mais uma vez, sai na frente as categorias das Políticas Públicas, do Serviço Social e das 

Violências.  

Na categoria Políticas Públicas, composto por 30 pesquisas, os temas mais 

abordados foram a a) Assistência Social e b) Violências. Neste último, tratava-se das 

Políticas Públicas 
38% 

Serviço Social 
14% 

Violências 
13% 

Lutas 
11% 

Relações de 
exploração 

10% 

Pessoas com 
Deficiência 

5% 

Famílias 
2% 

Infância, 
adolescência e 

juventude 
3% 

Outros 
3% 

Trabalho 
1% 

Temas de Pesquisas 



 

94 
 

políticas públicas relacionadas ao combate de violências.  A categoria Serviço Social, teve 

como temas de destaque o a) Mercado de Trabalho e a b) Formação Profissional. Já 

Violências, teve o destaque do tema a) Violência contra a mulher sobre o tema b) 

Violência contra crianças e adolescentes. 

Na categoria LUTAS, MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES DA CLASSE 

TRABALHADORA, que teve mais destaque aqui do que nas modalidades monografias e 

dissertações, sete dos nove trabalhos dedicam-se ao feminismo, com destaque para projetos 

que desenvolveram estudos sobre a relação do mesmo com as políticas públicas para as 

mulheres.  

No tocante aos projetos de extensão, a temática LUTAS, MOVIMENTOS E 

ORGANIZAÇÕES DA CLASSE TRABALHADORA fica com o percentual de 9%, 

com dois trabalhos sobre Feminismo. Políticas Públicas alcança os 10%, correspondentes 

a dois trabalhos, também sobre Feminismo. Só nesta área, Políticas Públicas não fica com 

a liderança das abordagens. A temática Relações de exploração/opressão, questões 

geracionais e de sexualidade teve maior destaque, ocupando 29% das abordagens, com 

cinco trabalhos. Ao todo, foram observados vinte e um projetos. O gráfico percentual deste 

campo pode ser conferido a seguir. 

 

GRÁFICO 4: TEMAS DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

DESENVOLVIDOS PELAS DOCENTES DA FASSO/UERN 
                       

                                                                               GRÁFICO ELABORADO PELA AUTORA 
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entre os três assuntos de destaque e, depois, a categoria das Pessoas com Deficiência. No 

interior destas três categorias que mais se destacaram os temas com maior incidência foram 

a) Questões Geracionais, compondo Relações de exploração/opressão, questões 

geracionais e de sexualidade; b) Violência Contra Crianças e Adolescentes dentro de 

Violências e c) Inclusão na composição da categoria Pessoas com Deficiência.  

Ainda que a categoria LUTAS, MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES DA 

CLASSE TRABALHADORA tenha alcançado mais de 5% ou 6% entre os projetos de 

extensão, uma análise detalhada nos mostra que este resultado não é tão expressivo. Afinal, 

as atividades encontradas nesta modalidade foram poucas e os números de abordagens das 

outras temáticas também não são tão distantes e significativos assim. Em outras palavras, 

mesmo as temáticas de mais destaque obtiveram 6, 4 e 3 trabalhos; correspondentes, 

respectivamente, à discussão de Relações de exploração/opressão, questões geracionais e 

de sexualidade; Violências e Pessoas com deficiência.  

Diante dos dados apresentados, aferimos que o debate referente aos Movimentos 

Sociais e demais organizações da classe trabalhadora na FASSO se configura como algo 

passível de crescimento e ainda não se apresenta enquanto temática de destaque, do ponto 

de vista quantitativo. Em termos qualitativos, podemos afirmar que a faculdade tem 

trilhado um caminho significativo nestas abordagens, percebemos pela diversidade de 

assuntos que compreendem o campo da temática LUTAS, MOVIMENTOS E 

ORGANIZAÇÕES DA CLASSE TRABALHADORA.  

Principalmente entre os trabalhos monográficos pudemos verificar o interesse por 

diferentes questões, o que aponta que os graduandos estão tendo contato e conhecendo 

distintos Movimentos e organizações da classe trabalhadora. Mais do que isso, é bastante 

relevante que os estudantes estejam se direcionando para as questões que envolvem os 

Movimentos e os sujeitos que deles participam, colocando em prática um elemento 

importante para o exercício profissional, que é estar em proximidade com a classe 

trabalhadora e com a população que vivencia, cotidianamente, as expressões da questão 

social.   

 Outro ponto que chama atenção e que é bastante valoroso tem a ver com o fato de 

que muitos estudantes, em suas pesquisas, voltam seus olhares para realidades locais, seja 

da cidade polo da universidade ou de suas cidades de origem, visto que Mossoró recebe 

cursistas de cidades do próprio Rio Grande do Norte e, até mesmo, de outros estados. Uma 

vez que a pesquisa, quando socializada e acolhida, pode contribuir com a transformação de 
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um dado contexto, é de grande importância que se esteja produzindo sobre condições 

locais e regionais, como forma de se ter subsídios em ações e atividades transformadoras 

que venham a ser realizadas.  

Ainda apontando elementos qualitativos da análise dos dados, queremos destacar o 

grande interesse que foi demonstrado pelas temáticas do feminismo e da luta e direitos das 

mulheres. Tanto nas elaborações monográficas, dissertativas, quanto nos projetos de 

pesquisa e extensão, este assunto foi o mais abordado. Fato que muito nos orgulha e alegra, 

pois temos o movimento feminista enquanto um elemento importante na história da 

sociedade; pois através do mesmo as mulheres se organizaram, buscaram e alcançaram 

diversos direitos.  

Em tempos modernos com tantos tons arcaicos, é relevante que haja interesse pela 

compreensão do patriarcado, do machismo, das questões que envolvem as relações sociais 

de sexo e a luta das mulheres contra sua opressão. Também porque as mulheres são um 

número significativo no total de usuários atendidos pelo Serviço Social e, em campos de 

trabalho específicos ou não, nos depararemos ou poderemos nos deparar com situações de 

violência contra a mulher ou outras questões que lhes atravessem.  

Não podemos deixar de relacionar este resultado com a existência do NEM e do 

GEF e com todo o trabalho desenvolvido pelos mesmos, através do qual a faculdade vem 

apresentando e publicizando questões relacionadas com a temática das mulheres. Não há 

como passar pelo Serviço Social da UERN sem ter um mínimo conhecimento ou contato 

com as ações desenvolvidas pelo núcleo e pelo grupo citados, já que as mesmas não são 

restritas a encontro fechados.  

Sobre atividades acadêmicas diferenciadas e que ultrapassem o ensino em sala de 

aula, é preciso não perder de vista a influência negativa que o sucateamento da 

universidade pode colocar para atividades mais didáticas que coloquem os estudantes em 

contato com organizações da classe trabalhadora, pois determinadas experiências 

necessitam da utilização de alguns bens e serviços da instituição, o que inclui gastos.  

No meu período de graduação, por exemplo, ao cursar a disciplina de Movimentos 

Sociais, nossa turma realizou uma visita a um assentamento do MST, o qual está localizado 

a mais de 30 km do centro da cidade de Mossoró. Para o momento, foi preciso utilizar um 

carro da universidade, assim como o serviço de um motorista da mesma.  

Para além das limitações, é possível destacar o engajamento do corpo docente no 

que concerne a superar determinadas dificuldades e conseguir materializar experiências 
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bastante significativas para os estudantes. É o caso de professores que levam os seus 

estudantes para participar de atividades de manifestação popular como forma de aproximar 

os mesmos de uma expressão de luta coletiva e de permitir uma atividade de aula 

diferenciada.  
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CONCLUSÕES 

 

O trabalho do Serviço Social sempre permitiu o contato profissional com sujeitos 

pertencentes à classe trabalhadora; porém, a postura da profissão para com estes nem 

sempre se assemelhou com a que temos hoje. Onde nos colocamos em defesa da mesma e 

dos serviços e direitos que atendem suas necessidades. Esta mudança de postura se coloca 

como um marco na história da profissão, por expressar o surgimento de um Serviço Social 

mais atento e conectado com as problemáticas sociais e, sobretudo, mais crítico e disposto 

a contribuir com a busca por uma vida mais digna para a população. Isto só foi possível 

quando se passou a compreender que as coisas não estão dadas e concluídas, mas que 

dependem da nossa ação para que possam se movimentar. Só foi possível, também, a partir 

da percepção de que, devido à luta de classes, as elites sempre vão agir no sentido de 

manter seus privilégios e prejudicar a classe trabalhadora. Foi com esse entendimento que 

as organizações da classe citada alcançaram legitimidade e reconhecimento dentro do 

Serviço Social. 

Junto a este processo, assistentes sociais também passaram a se reconhecer 

enquanto classe, momento importante para que os profissionais soubessem identificar os 

rebatimentos das ofensivas capitalistas no seu trabalho e, dessa forma, se organizarem 

coletivamente em torno das questões da categoria.  

Como já foi exposto em tópico específico deste trabalho, o Serviço Social 

concretiza seu amadurecimento projetando a defesa da igualdade, da liberdade, da justiça, 

da democracia e da cidadania na lei que regulamenta a profissão, no seu Código de Ética e 

no seu projeto ético político. Sendo assim, percebemos a conexão desta profissão com os 

objetivos dos Movimentos Sociais e demais organizações da classe trabalhadora, os quais 

partilham da luta em busca dos mesmos valores supracitados. Sendo assim, a proximidade 

da profissão com os Movimentos Sociais e outras organizações da classe trabalhadora e a 

defesa desta por parte da categoria profissional é algo a ser fortalecido.  

E, aqui, nos parágrafos finais de nosso trabalho, invocamos um conceito já 

mencionado, que é o de relação de retroalimentação entre Serviço Social e Movimentos 

Sociais. A existência de um é importante para o outro, pois seus projetos de sociabilidade 

são convergentes.  
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Foi com a preocupação de fortalecer a vinculação entre a profissão e as 

organizações da classe trabalhadora que nos lançamos neste estudo. A fim de identificar 

que espaço os Movimentos têm nas atividades da FASSO.  

Finalizada a nossa pesquisa, constatamos que a incidência da temática dos 

Movimentos Sociais e de outras organizações da classe trabalhadora nas produções de 

monografias, dissertações e em abordagens em projetos de pesquisa e extensão tem uma 

dimensão pequena. Figurando, na maioria das vezes, entre 5% e 11% do total dos 

conteúdos analisados.  

Os destaques em incidência ficaram com Políticas Públicas, Serviço Social e 

Violências. Sendo, esta última, uma temática por onde a categoria Movimentos Sociais 

transpassa de forma significativa, uma vez que a mesma aborda questões relativas à luta 

das mulheres.  

Dentro da categoria Relações de exploração/opressão, questões geracionais e de 

sexualidade também temos temáticas que indicam esta transversalidade, a exemplo das 

questões LGBT e da população negra. Esta constatação é bastante positiva, se pensamos 

que tanto o movimento LGBT quanto o movimento negro são atores importantes nas lutas 

por liberdade e igualdade, estando nas trincheiras da busca por emancipação humana.  

De volta ao que foi abordado na categoria LUTAS, MOVIMENTOS E 

ORGANIZAÇÕES DA CLASSE TRABALHADORA, consideramos relevante o fato de 

termos encontrado abordagens bem variadas, tratando de questões relacionadas ao 

feminismo, ao campo, aos sindicatos, à comunidade LGBT e, também, a pequenas 

associações. Ou seja, ainda que a porcentagem referente a esta categoria seja pequena, foi 

possível verificar a presença de diversas e importantes temáticas, mostrando que o 

interesse dos estudantes, na produção que lhes diz respeito, é orientado para diferentes 

caminhos relacionados com as lutas sociais.  

Sendo assim, no geral, a FASSO se mostra como terreno fértil para o 

desenvolvimento de atividades que busquem promover o conhecimento e a aproximação 

com os Movimentos Sociais. Pois, para além dos dados analisados com este trabalho e do 

baixo percentual verificado, temos uma faculdade que explora a temática destas 

organizações para além da disciplina preconizada na grade curricular, trazendo o assunto a 

partir dos núcleos de estudos, de debates e pela própria prática militante que é marca da 

faculdade.  
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Na verdade, o contexto de desmonte da UERN é um convite a toda comunidade 

acadêmica para se somar em lutas pela sua defesa e a FASSO vem atendendo a este 

chamado ao longo dos anos, seja nos momentos de greve ou de quaisquer outras 

movimentações; como recentemente, que houve um ato em reclamação a uma fossa que 

ficou estourada por vários dias, atingindo os blocos da FASSO, Faculdade de Letras e 

Artes (FALA) e Faculdade de Educação Física (FAEF). O problema estava afetando as 

aulas e, também, oferecendo riscos à saúde das pessoas. Enfim, os sujeitos que compõem a 

FASSO formam um conjunto ativista, que exerce com notoriedade as atividades de 

reivindicação por direitos e serviços públicos.  

E já que falamos de espaço para os Movimentos Sociais na formação profissional, 

não poderíamos concluir sem citá-los com relação ao cenário social brasileiro atual. As 

organizações da classe trabalhadora continuam sendo peças chave para a vigília sobre os 

direitos. Tal vigília é materializada por meio de ferramentas que incomodam o lado 

privilegiado da luta de classes. Atos de rua, greves, todos estes instrumentos de 

reivindicação são rejeitados pelas elites e, muitas vezes, tratadas com dura repressão. Foi o 

que vimos nas jornadas de luta de junho de 2013 e nas agressões aos professores no 

Paraná, pelo governo de Beto Richa, em 2015.  

Também foram realizadas prisões de muitos participantes de manifestações 

reivindicativas nos últimos anos, as quais não estavam oferecendo risco ou realizando 

prejuízo algum, numa clara expressão da forte criminalização que os Movimentos Sociais 

vêm sofrendo.   

Justamente no momento de finalização deste trabalho, nos encontramos rodeados 

por um espectro tenebroso. As eleições para presidente do Brasil em 2018 mostraram a 

face do autoritarismo, da intolerância, da violência e do retrocesso, esta estampada na 

figura do candidato Jair Bolsonaro e de muitos eleitores que compactuam com as ideias do 

mesmo. O presidenciável, que era deputado do Rio de Janeiro, pautou sua campanha com 

propostas de armamento e de valorização da moral familiar cristã. Neste período, tivemos 

acesso a vídeos e entrevistas onde o mesmo disparava declarações ofensivas às mulheres, 

negros, indígenas, camponeses e pessoas da comunidade LGBT. O mesmo foi a favor da 

aprovação do congelamento dos investimentos em saúde e educação por vinte anos, assim 

como da reforma trabalhista e ainda defende educação à distância no ensino fundamental, 

privatizações e a retirada de muitos direitos e benefícios dos trabalhadores, os tratando 

como privilégios. 
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   Para além disso, o candidato deu destaque à proposta do armamento da população 

como estratégia de combate a violência e fomentou o ódio contra pessoas alinhadas com a 

política de esquerda; defendeu e desejou a ditadura e tantos outros absurdos, totalmente 

incoerentes com uma sociedade democrática. Sem que Jair Bolsonaro fizesse um discurso 

repreendendo as ações, eleitores do mesmo realizaram, após o primeiro turno das eleições, 

cerca de cinquenta ataques aos opositores, incluindo agressões verbais, físicas e morte. Isto 

foi a amostra da barbárie maior que poderíamos vivenciar caso este viesse a ganhar, uma 

vez que os que compactuam com ele se sentiram a vontade em expressar sua violência.  

Se colocando contra tudo isso, o CFESS lançou um manifesto nas vésperas do 

segundo turno, onde aborda o perigo deste tipo de candidatura e afirma a postura 

combativa da entidade e da categoria profissional. O documento, intitulado “É preciso não 

ter medo, é preciso ser maior”, ainda nos alerta para os interesses financeiros e elitistas que 

permeiam a referida campanha, em torno da qual os poderosos se aglutinam e almejam 

retirar direitos, destruir políticas sociais e encher os seus bolsos. 

Frente a esta conjuntura e sem fugir da responsabilidade histórica que o momento 

exige, o manifesto traz o seguinte posicionamento: 

 

REAFIRMAMOS a imperiosa necessidade de promoção de ações e 
instâncias políticas democráticas e NOS MANIFESTAMOS em defesa 

da liberdade, da diversidade, da pluralidade, das políticas sociais, dos 

direitos trabalhistas. A nossa resposta coletiva, como assistentes sociais e 
como sociedade, a essa ofensiva de violência e restrições das liberdades 

democráticas, não será o medo nem a omissão. Nossa marca é a coragem 

(CFESS, 2018).  
 

Mais uma vez vemos que nossa profissão está conectada com os anseios da classe 

trabalhadora e com princípios de solidariedade humana. A ofensiva colocada aos 

Movimentos Sociais e a criminalização dos mesmos pede que façamos parte da resistência, 

buscando manter proximidade com estas organizações. Sendo assim, uma vez que, em 

nossa história, livros já foram censurados, ativismos foram duramente reprimidos e que 

vivenciamos uma conjuntura onde há a demonização dos Movimentos e propostas de banir 

os mesmos, nos colocamos, com este trabalho, junto aos que persistem e nos 

comprometemos com a valorização das práticas de luta coletivas, mantendo o espírito de 

renovação profissional e prezando pelo nosso projeto ético político.    

Diante de um período tão assombroso para o Brasil, é de total importância que a 

formação profissional em Serviço Social seja um espaço onde se possa perceber a 
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relevância social das organizações da classe trabalhadora, incluindo as organizações 

representativas da categoria. Da mesma forma que a organização acadêmico política foi 

importante para a transformação do Serviço Social no passado, a mesma se faz necessária 

na atualidade, para a preservação dos avanços da profissão e para a construção da 

resistência às investidas destrutivas do capital sobre nossa categoria e sobre a sociedade 

como um todo. É por intermédio das ações coletivas que podemos pautar a construção do 

mundo que queremos; pautando, inclusive, a valorização da educação, das instituições 

públicas e de uma formação profissional sem as agressões da mercantilização e da 

precarização.  

 

 

 

  



 

103 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABEPSS. RELATÓRIOS-SINTESE DOS GRUPOS DE TRABALHO E PESQUISA. In: 

Temporalis. Ano 13, n. 26, p. 183-203, jul./dez. 2013.  

 

_______. Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social. Rio de Janeiro. 1996.  

 

ABESS. Diretrizes gerais para o curso de Serviço Social. In: Cadernos ABESS. São 

Paulo: Cortez, 1997. 

 

AGUIAR, Antonio Geraldo de. Serviço Social e filosofia: das origens a Araxá. – 5 ed. – 

São Paulo: Cortez. Piracicaba, SP: Universidade Metodista de Piracicaba, 1995. 

 

ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de. Questão Social e Serviço Social no Brasil. In: Serviço 

Social no Brasil: História de resistências e de ruptura com o conservadorismo. Org: Maria 

Liduína de Oliveira e Silva. São Paulo: Cortez, 2016. 

 

BONETTI, Dilséa A. et al (orgs.). Serviço Social e ética: convite a uma nova práxis. – 13 

ed. – São Paulo: Cortez, 2012. 

 

BRASIL. Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais -  REUNI. Planalto: 24 abr. 2007. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6096.htm. Acesso em: 

4 mai. 2018. 

 

CARDOSO, Franci Gomes. As novas diretrizes curriculares para a formação profissional 

do assistente social: principais polêmicas e desafios. In: Temporalis. V. 1, n.2 (jul/dez. 

2000). Brasília: ABEPSS, Valci, 2000. 

 

CFESS. Projeto ético-político do Serviço Social: 30 anos na luta em defesa da 

humanidade. In: CFESS Manifesta. São Paulo: nov. 2009. 

 

_______. Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS reafirma: assistentes sociais 

estão na luta contra o racismo! Publicado em 10 de setembro de 2018. Disponível em: 

http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1504. Acesso em: 25 set. 2018. 

 

_______. Sou assistente social e aqui estão minhas bandeiras de luta. Brasília, 2015.  

 

_______. “É preciso não ter medo, é preciso ser maior”! In: CFESS Manifesta. Brasília, 

2018. 

 

CHAGAS, Bárbara da Rocha Figueiredo. Ensino a Distância e Serviço Social: desqualificação 

profissional e ameaças contemporâneas. In: Textos & Contextos. v. 15, n. 1, p. 43 - 58, jan./jul. 

Porto Alegre: 2016. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/21074/14641. Acesso 

em: 7 mai. 2018. 

 

DURIGUETTO, Maria Lúcia. Movimentos Sociais e Serviço Social no Brasil pós-anos 

1990: desafios e perspectivas. In: Movimentos Sociais e Serviço Social: uma relação 



 

104 
 

necessária. Maria Beatriz Abramides, Maria Lúcia Duriguetto, (orgs.). – São Paulo: 

Cortez, 2014.   

ENESSO. História da ENESSO. 2014. Disponível em: 

https://enessooficial.files.wordpress.com/2011/06/histc3b3ria-da-enesso.pdf. Acesso em: 

10 mai. 2018.  

FERNANDES, Florestan. Universidade Brasileira: reforma ou revolução. São Paulo: 

Editora Alfa Ômega, 1975. 

 

GIANNOTTI, Vito. História das lutas dos trabalhadores no Brasil. Rio de Janeiro; 

Mauad X, 2007. 

 

GOHN, Maria da Glória. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da 

cidadania dos brasileiros. – 6ª ed. – São Paulo: Edições Loyola, 2011.  

 

 

_______. Movimentos sociais na contemporaneidade. In: Revista brasileira de educação. 

v. 16. n. 47. Maio-ago, 2011. 

 

 

IAMAMOTO, Marilda Vilella. A formação acadêmico profissional no Serviço Social 

brasileiro. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n120/02.pdf. Acesso em: 28 de 

jun de 2014. Acesso em: 8 mai. 2018. 

 

_______. Marilda Villela. CARVALHO, Raul de. Relações sociais e Serviço Social no 

Brasil: esboço de uma interpretação histórico metodológica. – 41 ed. – São Paulo: Cortez, 

2014.  

 

______. Renovação e conservadorismo no Serviço Social. – 11 ed. – São Paulo: Cortez, 

2011. 

 

______. Os espaços sócio-ocupacionais do assistente social. In: Serviço Social: direitos 

sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 

 

KOIKE. Maria Marieta. Formação profissional em Serviço Social: exigências atuais. In: Serviço 

Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 

 

MEC. Censo da Educação Superior. Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_d

a_educacao_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf. Acesso em: 14 mai. 2018. 

 

MONTAÑO, Carlos, DURIGUETTO, Maria Lúcia. Estado, classe e movimento social. – 

3 ed. – São Paulo: Cortez, 2011. – (Biblioteca básica do Serviço Social; v. 5). 

MORINI, Thiago Ferrer. O gigante da educação privada é brasileiro. EL PAIS, 2014. 

Disponível em: 



 

105 
 

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/11/07/economia/1415359570_013012.html. Acesso em: 

14 mai. 2018. 

NETTO, José Paulo. Reforma do Estado e impactos no ensino superior. In: Temporalis. 

Brasília: Valci, 2000. 

_______. José Paulo. O Serviço Social e a tradição marxista. In: Serviço Social e 

Sociedade. São Paulo: Cortez, v. 10, n. 30, p. 89-102, 1989. 

 

______. A construção do projeto ético-político do Serviço Social. Capacitação em 

Serviço Social e Política Social (Brasília: CFESS/ABEPSS/CEAD/UnB, 1999). 

 

_______. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64. – 16 

ed. – São Paulo: Cortez, 2011. 

 

QUEIROZ. Viviane de, Fundo de Financiamento Estudantil (FIES): uma nova versão do 

CREDUC. In: Universidade e Sociedade. Andes: 2015. Disponível em: 

http://www.andes.org.br/imprensa/publicacoes/imp-pub-1095164128.pdf. Acesso em: 13 

mai. 2018. 

 

RAMOS, Sâmya Rodrigues. A construção de projetos coletivos: refletindo aspectos do 

projeto profissional do Serviço Social. In: Revista Temporalis, São Paulo: nº 5, 2002. 

_______. SANTOS, Silvana Mara Morais. Projeto Profissional e organização política do 

Serviço Social brasileiro: lições históricas e lutas contemporâneas. In: Serviço Social no 

Brasil: história de resistências e de ruptura com o conservadorismo. Org.: Maria Liduína 

de Oliveira e Silva. São Paulo: Cortez, 2016. 

REDE BRASIL ATUAL. Kroton e Anhanguera confirmam fusão e criam gigante da 

educação, com valor de R$ 22 bi. Publicado em 06.07.2014. Disponível em: 

https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2014/07/kroton-e-anhanguera-oficializam-

fusao-e-viram-gigante-da-educacao-com-valor-de-r-22-bi-4543.html. Acesso em: 14 mai. 

2018. 

 

_______. Greves em 2013 atingiram recorde e mobilizaram 2 milhões de trabalhadores. 

Publicado em 22.12. 2015. Disponível em: 

https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2015/12/greves-em-2013-atingiram-recorde-

e-mobilizaram-2-milhoes-7006.html. Acesso em: 1 ago. 2018. 
 

RIBEIRO, Marlene. Educação para a cidadania: questão colocada pelos movimentos 

sociais. In: Educação e pesquisa. v.28. n. 2. São Paulo: USP, 2002. 

 

R7 NOTÍCIAS. Lista reúne dez universidades privadas com mais reclamações no Procon-

SP. Publicado em 10/12/2013. Disponível 

em:  http://noticias.r7.com/educacao/noticias/lista-reune-dez-universidades-privadas-com-

mais-reclamacoes-no-procon-sp-20131210.html. Acesso em 17 jul. 2017. 



 

106 
 

SÁ, Jeanete Liasch Martins de. Conhecimento e currículo em Serviço Social: análise das 

contradições (1936-1975). São Paulo: Cortez, 1995.  
 

SILVA e SILVA, Maria Ozanira (coord). O Serviço Social e o popular: resgate teórico-

metodológico do projeto profissional de ruptura. – 7 ed. – São Paulo: Cortez, 2011. 

 

SILVEIRA, Lorenna Burjack da. Estados Unidos e o Golpe de 1964: suporte logístico, 

bélico, financeiro e a concessão de exílio político. In: II Seminário de Pesquisa da Pós-

Graduação em História UFG/UCG. 14, 15, 16 set. 2009. Universidade Federal de Goiás. 

Universidade Católica de Goiás. Goiânia – Goiás. Anais (on-line). Disponível em: 

https://pos.historia.ufg.br/up/113/o/IISPHist09_LorennaBurlveira.pdf. Acesso em: 03 dez. 

2018. 

 

SOUSA. Aione. GÓIS, Gilcèlia. SANTOS, Tássia Monte. Perspectivas ético-políticas dos 

movimentos sociais no cenário contemporâneo. In: Serviço Social na contra corrente: 

lutas, direitos e políticas sociais. Mossoró, Edições UERN, 2010. 

 

SOUZA, Cínthia Simão de. “A nossa luta é todo dia”: serviço social e movimentos 

sociais em Mossoró – Rio Grande do Norte: Mossoró, RN, 2013. 

 

TEIXEIRA, Joaquina Barata, BRAZ, Marcelo. O projeto ético-político do Serviço Social. 

In: Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS-

ABEPSS, 2009. 

 

TOKARNIA, Mariana. Após corte de verbas, CNPq tem recursos para pagar bolsas 

apenas até este mês. Publicado em 03/08/2017. Disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-08/apos-corte-de-verbas-cnpq-tem-

recursos-para-pagar-bolsas-apenas-ate-este. Acesso em: 16 mai. 2018. 

 

YASBEK, Maria Carmelita, Projeto de revisão curricular da faculdade de serviço social - 

PUC-SP. In: Revista Serviço Social e Sociedade, n.14, Ano V, abril de 1984. 

 

     

 

 

 

                                           

 

 

 

 

    



 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

TABELAS DE MONOGRAFIAS ORGANIZADAS POR CATEGORIAS 

(LEVANTAMENTO DE 2007 A 2017) 

 

 

1 CULTURA, ARTE, MÍDIAS E ENTRETENIMENTO 

 

Nº TÍTULO  ANO 

1.  Entre riscos e rimas: as medidas socioeducativas abrem espaço para o hip hop 2010 

2.  A influência midiática na disseminação depreciativa da imagem feminina 2010 

3.  Cinema e idoso: propagação ou desmistificação do preconceito?  2010 

4.  Redes sociais e preconceito: qual o lugar dos nordestinos? 2012 

5.  Família, violência e mídia: uma análise crítica da revista Pais e Filhos 2012 

6.  Projeto brincantes de teatro transformando vidas com arte: um olhar sobre as 

contribuições da arte para a transformação social 

2012 

7.  A arte como elemento de formação socioeducativa e política: a experiência da 
Companhia de Artes Brincantes do Sertão em Janduís-RN   

2014 

8.  Nas entrelinhas da notícia: uma análise dos discursos sobre adolescência em 

conflito com a lei no blog Focoelho 

2014 

9.  O blog o câmera e o bairro Barrocas: uma análise do sensacionalismo no município 

de Mossoró-RN 

2015 

10.  Os megaeventos no país de Mossoró: arte ou entretenimento? 2017 

 

 

2 FAMÍLIAS 

 

Nº TÍTULO  

 

ANO 

1.  A família na percepção do adolescente do projeto Agente Jovem de Desenvolvimento 

Social e Humano do Centro de Referência da Assistência Social – Abolição IV em 

Mossoró/RN 

2007 

2.  Alcoolismo e família: os impactos causados pelo uso do álcool 2007 

3.  Convivendo em família: refletindo a participação e colaboração do pai no processo 

educacional dos filhos 

2007 

4.  A condição socioeconômica da família do adolescente em conflito com a lei em 

Mossoró-RN 

2010 

5.  O direito à convivência familiar: a reinserção e a adoção como medidas que visam o 

princípio do melhor interesse da criança 

2010 

6.  A cultura clássica de adoção: os desafios da adoção tardia 2010 

7.  Os rebatimentos do câncer infanto juvenil na dinâmica sóciofamiliar 2010 

8.  Uma análise das famílias de crianças e adolescentes com necessidades educacionais 

especiais: o estigma do preconceito 

2010 

9.  Quando o câncer chega: dores, mudanças e recomeço 2011 

10.  A concepção dos pais separados usuários da prática jurídica da UERN em Mossoró 

acerca da pensão alimentícia 

2011 

11.  Família, famílias e violência: uma análise da compreensão de família apresentada 
pelas assistentes sociais da vara da infância e juventude da comarca de Mossoró-RN 

2013 

12.  Alienação parental X Convivência familiar e comunitária: a compreensão das 

assistentes sociais da vara da família da comarca de Mossoró-RN 

2013 

13.  A concepção dos profissionais da vara da infância e juventude da comarca de 

Mosoró-RN sobre o processo de adoção de crianças por famílias homoafetivas 

2013 

14.  A concepção dos profissionais da vara da infância e juventude da comarca de 

Mosoró-RN sobre o processo de adoção de crianças por famílias homoafetivas 

2013 

15.  Na fotografia estamos felizes: significados de família para adolescentes em 

acolhimento institucional da casa de passagem nossa gente – Mossoró/RN 

2014 

16.  Pensando a família e o ato infracional: análise das concepções de adolescentes em 

conflito com a lei 

2014 
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17.  “Ver o que todo mundo viu e pensar o que ninguém pensou: impactos do diagnóstico 

da deficiência na família dos usuários da APAE Mossoró-RN 

2014 

18.  Do mesmo teto, do mesmo chão: os rebatimentos da responsabilidade com a pessoa 

com transtorno mental na família 

2014 

19.  Pensão não é atenção! Qual o valor de um filho após a separação?  2016 

20.  AIDS e família: um estudo com pacientes do hospital Rafael Fernandes em Mossoró-

RN 

2017 

 

 
3 INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE 

 

Nº TÍTULO ANO 

1.  Quando a maternidade chega cedo: os impactos da gravidez na vida das 
adolescentes 

2007 

2.  Inimputabilidade penal: a estigmatização dos adolescentes de atos infracionais pela 

sociedade da cidade de Mossoró-RN 

2010 

3.  Gravidez na adolescência: apreensão dos profissionais de saúde da Unidade Básica 

de Saúde Dr. José Fernandes de Melo 

2011 

4.  Os impactos socioeconômicos provocados pela separação na vida dos/as filhos/as 

de pais separados 

2011 

5.  Preconceito contra os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no 

Centro Educacional de Caicó (CEDUC)-RN 

2011 

6.  A contribuição das ONG’s de Mossoró-RN para a defesa e efetivação dos direitos 

da criança e adolescente 

2012 

7.  Adolescentes em conflito com a lei e a construção da cultura da violência 2013 

8.  “Agora minha boneca chora”: o cotidiano de adolescentes populares 2014 

9.  Os desafios que perpassam a vida das crianças e adolescentes com HIV/AIDS 
usuários do Hospital Rafael Fernandes em Mossoró-RN 

2015 

10.  “Como pássaros em gaiolas”: os fatores que levam os adolescentes acolhidos na 

casa de passagem nossa gente Mossoró-RN a evadirem-se da instituição 

2015 

11.  “As pessoas me vê como vagabundo, marginal”: a percepção dos adolescentes 

internos no Centro Educacional de Mossoró sobre sua relação com a sociedade 

2015 

12.  Adolescente em conflito com a lei: sonhos interrompidos 2015 

13.  A compreensão dos professores do ensino médio do município de Icapuí-CE sobre 

os adolescentes autores de atos infracionais: reprodução de preconceitos ou 

perspectiva crítica e de totalidade? 

2016 

14.  Infância, adultização e mídia: a percepção dos pedagogos do colégio Santa Maria 

Goretti Mossoró-RN 

2016 

15.  A compreensão dos conselheiros tutelares do município de Baraúna-RN sobre os 

adolescentes autores de ato infracional 

2016 

16.  “A beleza do erro, do engano, da imperfeição”: padrões de beleza e seus reflexos na 

vida das adolescentes de Governador Dix-Sept Rosado-RN 

2016 

17.  Adolescência e ato infracional: condicionantes para o cometimento do ato 

infracional pelos adolescentes internos do CEDUC Mossoró-RN 

2016 

 

 

4 LUTAS, MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES DA CLASSE TRABALHADORA 

 

Nº TÍTULO  ANO 

1.  Dilemas e perspectivas da organização sindical dos (as) assistentes sociais no 
Brasil: da redemocratização ao contexto neoliberal 

2007 

2.  A transformação na vida das mulheres a partir do feminismo 2007 

3.  Da utopia da liberdade à realidade da institucionalização: um estudo de caso no 

grupo Mulheres em Ação 

2007 

4.  Feminismo em “cena” no Serviço Social: importância, mitos e resistência na 

FASSO 

2009 

5.  O papel da educação no MST: possibilidades para a emancipação social e humana 2009 
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6.  Assentamento Milagres: luta política e condição de vida na zona rural da cidade de 

Apodi-RN 

2010 

7.  Trajetória, lutas e resistências do movimento LGBT no Nordeste 2011 

8.  Nosso sonho não faz silencio: movimento estudantil de Serviço Social 2011 

9.  Rumo a uma terra sem amos: o papel da Organização Popular do Aracati (OPA) no 

processo de transformação social 

2012 

10.  Movimento estudantil: sua contribuição para a formação profissional em Serviço 

Social no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

2013 

11.  A nossa luta é todo dia: Serviço Social e Movimentos Sociais em Mossoró-RN 2013 

12.  Partidos políticos: uma análise da percepção de ativistas do Movimento Pau de 

Arara em relação aos partidos políticos na atualidade 

2014 

13.  Resistir e não desistir: organização sindical e formação política dos/as 

comerciários/as em Mossoró-RN 

2014 

14.  “Eu me organizando posso desorganizar”: juventude e organização política em 

Mossoró-RN nos anos de 2011 à 2014 

2015 

15.  Feminismo e militância de esquerda: uma análise da percepção de homens do 

Levante Popular da Juventude 

2015 

16.  Relações sociais de gênero e educação: a percepção de estudantes sobre o 

movimento feminista 

2015 

17.  O associativismo como estratégia de superação das desigualdades sociais na 

comunidade Diogo Lopes: o protagonismo comissão de Justiça e Paz 

2015 

18.  Mulheres do mundo inteiro, uní-vos: o protagonismo do movimento feminista para 

a visibilidade da violência contra a mulher em Mossoró-RN 

2016 

19.  Feminismo e autonomia no Nordeste 2017 

 

 

5 RELAÇÕES DE EXPLORAÇÃO/OPRESSÃO, QUESTÕES GERACIONAIS E 

DE SEXUALIDADE  
 

 

Nº TÍTULO  

 

ANO 

1.  Família, famílias: a (in)visibilidade das relações homossexuais 2007 

2.  Santas mulheres impuras: a maternidade vivenciada por mulheres soropositivo 2007 

3.  Muito além do olhar: discutindo formas do machismo nas relações familiares 2007 

4.  Nem santas, nem profanas: a difícil vida das prostitutas de Mossoró 2007 

5.  A ditadura da beleza 2007 

6.  Mulheres mastectomizadas: as deusas e seus demônios 2008 

7.  Saúde da população negra: um estudo na unidade de pronto atendimento Dr. 

Tarcísio de Vasconcelos Maia (UPA) em Mossoró - RN 

2008 

8.  As expressões do patriarcado nas letras de músicas de forró: uma análise de gênero 2008 

9.  Mulher chefe de família: um desafio contra o patriarcado 2008 

10.  As mulheres nas músicas de forró: a arte imita a vida? 2009 

11.  As “marcas de gênero” no Serviço Social: determinações, implicações e desafios 

para a profissão  

2009 

12.  Os determinantes para a inserção das mulheres na criminalidade  2010 

13.  Com ou sem câncer, apenas mulher: a mastectomia e suas implicações para o ser 

feminino 

2010 

14.  Limites e possibilidades na saúde do homem: um olhar de gênero para a 

implementação da politica nacional de atenção integral a saúde do homem  

2010 

15.  Do lar à cela: os impactos da reclusão na vida das mulheres em situação de prisão 

do Complexo Estadual Penal Agrícula Dr. Mário Negócio 

2012 

16.  As expressões do preconceito contra a vivência da homossexualidade na casa do 

estudante de Mossoró-RN 

2012 

17.  Sem prender as lágrimas, sem engolir o choro: a vivência de homens assistentes 
sociais no “universo” de uma profissão feminina no Rio Grande do Norte 

2012 
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18.  O machismo nosso de cada dia: a compreensão das mulheres curitibanas acerca do 

machismo e como ele se expressa em suas vidas 

2013 

19.  Mulheres que vivem com HIV/AIDS, usuárias do hospital Rafael Fernandes (HRF) 

e o preconceito 

2013 

20.  A inserção da pessoa idosa no mercado de trabalho informal pós aposentadoria: 

necessidades financeiras e autoafirmação 

2014 

21.  A influência da ideologia patriarcal na definição dos brinquedos infantis 2014 

22.  Proibicionismo e preconceitos: uma dupla opressão sofrida pelos usuários de 

drogas 

2015 

23.  Travestis: sujeitos (in)visíveis na educação? 2015 

24.  Determinantes sociais do extermínio da juventude negra na cidade de Mossoró-RN   2015 

25.  Diante do espelho: mulheres mastectomizadas e sua relação com os seus “novos” 

corpos 

2016 

26.  Gênero, patriarcado e mídia: uma análise acerca da mercantilização do corpo da 

mulher nas propagandas de cerveja 

2016 

27.  Dores e cores do arco-íris: reflexões sobre a LGBTfobia 2016 

28.  Relações sociais de gênero e sexualidade: um debate necessário no espaço escolar 2016 

29.  Dona de mim ou escrava da vida? Prostituição nos bares de Assú-RN 2016  

30.  Geração tombamento: uma expressão da identidade negra no Brasil 2017 

31.  Estatuto da família X Efetivação dos direitos LGBTT’s: percepção dos/as discentes 

da Faculdade de Serviço Social-UERN 

2017 

32.  O negro nos livros didáticos de História: um estudo na Escola Estadual Juscelino 

Kubitshek no município de Assú-RN 

2017 

33.  HIV/AIDS e seus impactos na vivência da sexualidade: renúncia ou redescoberta?   2008 

34.  A vivência da sexualidade entre homens e mulheres da terceira idade 2011 

35.  “O que eu sei aprendi com as amigas”: o processo de socialização das informações 

relacionadas à sexualidade de adolescentes  

2012 

36.  Uma análise dos limites e potencialidades na vivência da sexualidade das 

adolescentes participantes do PROJOVEM adolescente do bairro Alto de São 
Manoel 

2012 

37.  O que tá pegando?: uma análise do  trabalho com sexualidade na escola estadual 

professor José de Freitas Nobre (Mossoró-RN) 

2012 

38.  Afinal, o que é sexualidade: direitos sexuais para os adolescentes 2014 

 

 

6 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Nº TÍTULO  ANO 

1.  Um olhar sobre a educação de pessoas com deficiência mental na Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mossoró-RN 

2007 

2.  O processo de inserção dos discentes com deficiência na Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte 

2010 

3.  O processo de inclusão das pessoas com deficiência auditiva no mercado de 

trabalho de Mossoró-RN 

2012 

4.  Deficiência e mercado de trabalho: a percepção da pessoa com deficiência sobre os 

limites e as potencialidades do mercado de trabalho em Mossoró-RN 

2013 

5.  Pessoas com deficiência e os principais dilemas enfrentados no acesso e 

permanência no mercado de trabalho no município de Aracati-CE 

2016 

6.  Limites e acessibilidade das pessoas com deficiência no ensino superior: estudo de 
caso na UERN 

2016 
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7 POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Nº TÍTULO  

 

ANO 

1.  A implementação e gestão do programa Casa da Gente: um estudo no município de 

Mossoró-RN  

2007 

2.  A trajetória da assistência social no município de Tenente Ananias (1996 – 2006) 2007 

3.  Humanização hospitalar: dimensão garantidora do direito do cidadão a saúde de 

qualidade 

2007 

4.  Políticas públicas de prevenção e combate à violência contra a mulher no município 

de Mossoró 

2007 

5.  Mulheres em luta: mapeamento da ação feminista por políticas públicas em 

Mossoró-RN 

2008 

6.  O projeto pedagogia da terra e a educação do campo: contribuições para a formação 

social e humana de assentados da reforma agrária no município de Mossoró-RN 

2008 

7.  A política nacional de humanização da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde 

(Humaniza SUS): uma análise da sua materialização no Hospital Rafael Fernandes 

2008 

8.  Avaliação da política de assistência social em Messias Targino-RN 2008 

9.  Limites e potencialidades do programa HIV/AIDS: resgate dos 15 anos de 

implantação no Hospital Rafael Fernandes em Mossoró-RN 

2008 

10.  Lei Maria da Penha em Mossoró-RN: limites e possibilidades ao combate à 
violência contra a mulher 

2008 

11.  Combate à violência contra a mulher: uma análise comparativa da aplicação das 

leis 9.099/95 e 11.340/06 (Lei Maria da Penha) em Mossoró-RN 

2008 

12.  Os limites e as possibilidades da medida sócioeducativa de semiliberdade no 

CEDUC – Santa Delmira – Mossoró 

2008 

13.  Programa idoso cidadão: uma análise sobre o(a) idoso (a) referenciado (a) no 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Santo Antônio 

2008 

14.  Concepções dos gestores da saúde em Mossoró-RN acerca da garantia da 

universalidade: uma análise das contradições que perpassam a viabilização desse 

princípio 

2009 

15.  Proteção legal do sistema previdenciário às pessoas vivendo/convivendo com 

HIV/AIDS 

2009 

16.  A percepção dos (as) usuários (as) sobre as atividades desenvolvidas pelo Centro de 

Referência de Assistência Social do Abolição IV 

2009 

17.  A percepção dos beneficiários do Programa Bolsa Família no município de Areia 

Branca: direito à proteção social ou assistencialismo? 

2009 

18.  A importância da lei Maria da Penha no combate à violência contra a mulher no 

município de Apodi-RN 

2009 

19.  Os dispositivos legais inerentes aos direitos dos idosos no cenário brasileiro: uma 

análise do estatuto do idoso e da política nacional do idoso 

2009 

20.  Avaliação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no município 
de Assú-RN 

2009 

21.  Avaliação da assistência social no município de Governador Dix-Sept Rosado-RN: 

a compreensão dos (as) usuários (as)  

2009 

22.  Atuação dos conselheiros representantes da sociedade civil no conselho municipal 

de assistência social da cidade de Upanema-RN na gestão de 2007 a 2009 

2009 

23.  Os conselhos de saúde como mecanismos de participação social: um estudo do 

conselho municipal de saúde de Mossoró 

2009 

24.  População infanto juvenil em situação de rua em Mossoró-RN  2009 

25.  Novos horizontes, velhas concepções: analisando as percepções dos (as) assistentes 

sociais acerca do programa bolsa família no município de Apodi-RN 

2010 

26.  Novo modelo de avaliação para a concessão do benefício de prestação continuada: 

um desafio para garantia do direito e para o Serviço Social 

2010 

27.  A operacionalização da medida socioeducativa de Prestação de Serviço à 

Comunidade (PSC) em Tabuleiro do Norte - CE 

2010 

28.  Direito do cidadão ou favor? Análise da percepção dos beneficiários do Programa 2010 
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Bolsa Família do município de Icapuí-CE     

29.  Onde estão meus direitos? uma análise sobre a política previdenciária na atualidade 

tendo com base a percepção dos (as) trabalhadores (as) de Mossoró-RN 

2010 

30.  A percepção dos homens agressores acerca da lei Maria da Penha e as implicações 

desta para suas vidas 

2010 

31.  Análise do trabalho realizado pelo Centro Integrado de Atendimento ao 

Adolescente Acusado de Ato Infracional (CIAD) do ponto de vista dos usuários e 

de sujeitos institucionais e sociais 

2010 

32.  O processo de inclusão das crianças com síndrome de down na rede regular de 

ensino público de Mossoró-RN 

2010 

33.  A percepção das mulheres em situação de violência e dos (as) profissionais do 

juizado de violência domestica e familiar contra a mulher acerca da aplicação da lei 

Maria da Penha em Mossoró-RN 

2010 

34.  “Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro”: um 

olhar sobre a materialização do programa de reabilitação profissional da 

previdência social para as pessoas com deficiência em Mossoró-RN 

2010 

35.  Avaliação dos serviços da unidade básica de saúde da família Maria de Fátima 

Freitas Maia II, no município de Tabuleiro do Norte-CE 

2010 

36.  O programa de reabilitação profissional em Mossoró-RN: uma análise da sua 
operacionalização na visão dos (as) usuários (as) e orientadoras profissionais 

2010 

37.  A efetividade do programa de erradicação do trabalho infantil (PETI) do bairro 

Alto de São Manoel em Mossoró-RN, na condição de vida das famílias usuárias 

2010 

38.  A materialização do SUAS no município de Quixeré-CE: uma análise dos 

profissionais.  

2010 

39.  PROJOVEM adolescente: a percepção dos jovens do centro de referência de 

assistência social do bairro Abolição IV  

2010 

40.  Um olhar entre a legislação e a operacionalização da política de assistência social a 

partir dos centros de referência da assistência social (CRAS) de Mossoró-RN  

2011 

41.  A política de assistência social no município de Apodi-RN: desvendando seu 

significado sob a ótica dos usuários 

2011 

42.  Medida de prestação de prestação de serviço à comunidade: a percepção do 

adolescente autor de ato infracional 

2011 

43.  Assistência estudantil e as cotas sociais na UERN: refletindo acerca de direitos 

numa sociedade de classes 

2011 

44.  A percepção dos usuários do centro clínico professor Vingt-Un Rosado em 

Mossoró-RN acerca da materialização dos seus direitos no âmbito da saúde  

2011 

45.  Assistência estudantil nas IES de Mossoró: uma análise crítica 2011 

46.  Quando a barreira do sangue não é a pele: mitos, medos e preconceitos relacionais 

à doação de sangue no hemocentro regional de Mossoró-RN 

2012 

47.  Conselho tutelar X Violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes: um 

estudo no município de Almino Afonso-RN 

2012 

48.  Participando da esfera pública: uma análise da materialização do controle social na 
assistência social do município de Alexandria-RN 

2012 

49.  Adolescentes infratores: potencialidades e limites no cumprimento da medida 

socioeducativa de liberdade assistida no Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) Mossoró-RN 

2012 

50.  Juntando o antes, o agora e o depois: uma análise do marco legal da saúde da 

mulher no Brasil 

2012 

51.  Uma análise da efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde no município 

de Limoeiro do Norte-CE 

2012 

52.  Programa universidade para todos (PROUNI): uma avaliação sob a ótica dos seus 

usuários no município de Mossoró-RN 

2012 

53.  Sua vida recomeça quando a violência termina: análise do papel do CREAS 

MULHER no combate no combate a violência doméstica e familiar 

2012 

54.  Financiamento e gasto com as políticas sociais em tempos de financeirização  2012 

55.  Avaliação do benefício de prestação continuada em Mossoró-RN: particularidades 

e contradições da proteção social às pessoas com deficiências  

2012 

56.  Avaliação da eficácia das ações desenvolvidas pelo Departamento de Apoio à 2012 
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Inclusão na promoção da inclusão na universidade do estado do Rio Grande do 

Norte 

57.  Previdência social: compreendendo os limites para a efetivação dos direitos dos/as 

trabalhadores/as rurais do Sítio Retiro, Apodi-RN 

2012 

58.  Análise da política de educação inclusiva no município de Mossoró-RN: da teoria à 

prática 

2012 

59.  Conselho tutelar no combate a violência intrafamiliar: uma análise dos limites e 

desafios para sua atuação 

2012 

60.  O Serviço Social e as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente em 

conflito com a lei: um estudo com os/as estudantes da faculdade de Serviço Social 

(FASSO-UERN)/2012 

2013 

61.  Assistência social: avanços e perspectivas no município de Luís Gomes-RN (2004-

2012) 

2013 

62.  PROJOVEM adolescente: uma avaliação de efetividade no Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) Alto do São Manoel, Mossoró-RN 

2013 

63.  O trabalho do Centro de Referência Especializado de Assistência Social à Mulher 

como potencializador da autonomia financeira e pessoal das mulheres no município 

de Mossoró-RN 

2013 

64.  Quando o cessar da dor não pode esperar: uma análise dos rebatimentos das 
medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha na vida das 

mulheres em situação de violência de gênero 

2013 

65.  Universalização da saúde? A percepção dos/as assistentes sociais sobre os desafios 

e as possibilidades para a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS) em Russas 

– CE 

2013 

66.  Controle social na saúde em xeque: análise da materialização do controle social no 

conselho municipal de saúde de Mossoró-RN 

2013 

 

67.  Os desafios para a materialização da política nacional de humanização no centro 

clínico profº Vingt-Un Rosado 

2013 

68.  A efetividade do controle social e a participação social frente ao desmonte da 

política de saúde 

2013 

69.  A centralidade da família na política de assistência social em Mossoró-RN 2013 

70.  Conselho tutelar no município de Apodi-RN: principais desafios para sua atuação 2014 

71.  Análise do atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência na 

cidade de Mossoró 

2014 

72.  E agora? Como vou me manter aqui? Limites e potencialidades da assistência 

estudantil na Universidade Federal Rural do Semi-árido – UFERSA 

2014 

73.  A materialização do SUAS na cidade de São Vicente-RN: uma análise feita a partir 

da concepção dos profissionais 

2014 

74.  Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): um estudo no município de 

Apodi-RN 

2014 

75.  Um estudo sobre a atuação do conselho municipal de saúde para a concretização do 
controle social no município de Apodi-RN 

2014 

76.  Ressocialização ou punição do adolescente: o papel do Centro Educacional de 

Mossoró 

2014 

77.  Drogas e o seu enfrentamento no âmbito das políticas sociais: a percepção dos 

jovens atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) 

de Mossoró-RN 

2014 

78.  Conselho tutelar: uma análise dos limites e possibilidades para sua efetivação no 

município de Iracema-CE 

2014 

79.  A voz do bolsa família ecoando na Atlântida do Sertão: um estudo no município de 

São Rafael-RN 

2014 

80.  O processo de efetivação do fortalecimento de vínculos sociais do grupo de idosos 

do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS Planalto) – Russas/CE 

2014 

81.  Neoliberalismo e governo Lula: rebatimentos na política de assistência social 2015 

82.  Calabouços do século XXI: reflexões sobre o sistema prisional do estado do Rio 

Grande do Norte 

2015 

83.  Desafios para a materialização da política de saúde e os rebatimentos nos 

atendimentos especializados no município de Mossoró 

2015 
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84.  Política de saúde e mulheres do campo: a realidade das mulheres do município de 

Governador Dix-Sept Rosado-RN no acesso à saúde 

2015 

85.  A atuação do centro de referência especializado de assistência social (CREAS) de 

Mossoró-RN no combate a violência contra crianças e adolescentes 

2015 

86.  O que pensam as mulheres: uma avaliação da efetividade do Centro de Referência 

da Assistência Social (CRAS) Redenção no município de Mossoró-RN 

2015 

87.  “Ouvir a voz dos pobres”: uma avaliação do Programa Bolsa Família sob a ótica 

dos usuários no município de Frutuoso Gomes-RN  

2015 

88.  Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa: uma análise de sua efetivação no 

município de Campo Grande-RN 

2015 

89.  A materialização da medida de internação no CEDUC Mossoró-RN 2016 

90.  Políticas e serviços de atendimento e enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra a mulher: em foco, o Centro de Referência da Mulher Mossoró-RN  

2016 

91.  Política de assistência estudantil: uma análise da sua efetivação na UERN 2016 

92.  Desafios e possibilidades da medida socioeducativa de liberdade assistida no 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no município 

de Aracati-CE 

2016 

93.  Programa Mais Educação: análise acerca da percepção dos estudantes de uma 

escola estadual do município de Mossoró-RN 

2016 

94.  “Ninguém tira o trono do estudar”: o direito à educação superior e suas limitações 2017 

95.  A voz das mulheres: a lei Maria da Penha em suas vidas 2017 

96.  Feminismo e o direito à cidade: uma análise dos planos nacionais de políticas para 

as mulheres (PNPM’s) 

2017 

97.  Entre o legal e o real: um estudo sobre a operacionalização da lei Maria da Penha 
no município de Almino Afonso-RN 

2017 

98.  “A gente quer inteiro e não pela metade”: o acesso à saúde pública sob a ótica dos 

moradores da Favela do Carnaubal 

2017 

99.  Homens autores de violências: implicações da lei Maria da Penha em suas vidas 2017 

100.  Programa de iniciação profissional e seus rebatimentos para a não evasão escolar: é 

possível relacionar?  

2017 

101.  A concepção dos usuários acerca da política de assistência social no município de 

Caraúbas-RN 

2017 

102.  A materialização do controle social mediante a atuação dos conselheiros do 

CMAS/Mossoró 

2017 

103.  O SUS é ruim e o privado é bom?: privatização da saúde e os seus rebatimentos no 

Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia 

2017 

 

 

8 SAÚDE MENTAL 

 

Nº TÍTULO  ANO 

1.  O modelo hospitalocêntrico: rebatimentos na reinserção da pessoa com transtorno 

mental no mercado de trabalho 

2009 

2.  A importância da família no tratamento de pessoas acometidas de transtorno 
mental internos no hospital municipal São Camilo de Lélis em Mossoró-RN 

2009 

3.  A inserção das pessoas com transtorno mental no mercado de trabalho 2009 

4.  A materialização da reforma psiquiátrica no CAPS II Antônio Herculano Soares 

Oliveira, Mossoró-RN 

2012 

5.  Entre amor e dor: os procedimentos vivenciados pelos usuários e suas formas de 

enfrentamento no CAPS II Antônio Herculano Soares Oliveira no município de 

Mossoró-RN 

2014 

6.  Saúde mental e família: a importância da família no tratamento do usuário da 

saúde mental no CAPS II Antônio Herculano Soares de Oliveira no município de 

Mossoró-RN 

2016 

7.  A “reinserção” social dos usuários do CAPS II no município de Mossoró-RN 2016 

8.  Desafios e possibilidades do trabalho multitprofissional no CAPS de Russas-CE 2016 
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9.  A inserção de pessoas com transtornos mentais no mercado de trabalho: os 

usuários do CAPS II e o direito ao trabalho 

2017 

10.  A atuação interdisciplinar no CAPS II Enfermeira Mariana Neuman Vidal: uma 

perspectiva desafiadora 

2017 

 

 

9 SERVIÇO SOCIAL 

 

Nº TÍTULO  

 

ANO 

1.  A atuação profissional dos (as) assistentes sociais no centro de atenção 

psicossocial de Mossoró - RN 

2007 

2.  Serviço Social judiciário: desafios da intervenção nos processos de abuso sexual 

contra crianças e adolescentes 

2007 

3.  A subalternidade profissional do/a assistente social: visibilidade nos serviços de 

saúde 

2007 

4.  Uma análise dos instrumentos normativos do Serviço Social e sua 

materialização no projeto ético político da profissão 

2007 

5.  Serviço Social e saúde: o fazer profissional das assistentes sociais no Hospital 
Regional Tarcísio Maia 

2007 

6.  O trabalho do assistente social como suporte às decisões judiciais: um estudo 

sobre o instituto da guarda na comarca de Mossoró-RN no ano de 2006 

2007 

7.  As ações políticas do CRESS Nordeste na luta pela inserção do Serviço Social 

na educação 

2007 

8.  A dimensão ética do exercício profissional na saúde em Mossoró.  2007 

9.  A inserção das assistentes sociais no terceiro setor: uma análise a partir das 

organizações atuantes no espaço rural em Mossoró-RN 

2007 

10.  A mediação profissional na materialização da política de atendimento no centro 

integrado de atendimento aos adolescentes em conflito com a lei 

2007 

11.  Setenta anos de conquistas e desafios do Serviço Social no Brasil: analisando a 

percepção das professoras da Faculdade de Serviço Social da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte 

2007 

12.  O trabalho da assistente social junto ao grupo de jovens amigos do Centro de 

Referência da Assistência Social do Bairro Santo Antônio – Mossoró/RN 

2008 

13.  A percepção da emancipação humana das assistentes sociais dos Centros de 

Referência da Assistência Social em Aracati-CE 

2008 

14.  A intervenção do Serviço Social na relação profissional-usuário no processo de 

humanização da saúde no Hospital Rafael Fernandes em Mossoró-RN 

2008 

15.  A atuação do Serviço Social na área da saúde no município de Limoeiro do 

Norte-CE 

2008 

16.  Serviço Social na saúde: limites e perspectivas 2008 

17.  Direitos sexuais e prevenção da AIDS em mulheres uma análise das unidades 

básicas de saúde em Mossoró-RN 

2008 

18.  A intervenção do Serviço Social no Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) do Alto de São Manoel: condições de trabalho, demandas e relação 

com os usuários 

2008 

19.  A análise da dimensão educativo-pedagógica do trabalho do Serviço Social no 

trato com os adolescentes em conflito com a lei no CIAD-Mossoró 

2008 

20.  Programa saúde da família e Serviço Social: discutindo a importância do 

trabalho do assistente social no PSF 

2008 

21.  O parecer social como mediação para efetivação de direitos na esfera da 

previdência social: uma análise sobre o seu significado 

2008 

22.  Potencialidades e limites do trabalho do(a) assistente social nas associações 

voltadas às pessoas com deficiência 

2008 

23.  Serviço Social e saúde: a percepção da esquipe do PSF CAIC Russas-CE para 

inserção da profissão no programa 

2008 

24.  Atuação do Serviço Social no Ministério Público em Mossoró – RN: condições 2009 
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de trabalho, demandas e desafios  

25.  A importância do trabalho do (a) assistente social com as famílias dos pacientes 

da UTI 

2009 

26.  Serviço Social e empresa: a percepção dos (as) usuários (as) sobre o trabalho do 

(a) assistente social nas empresas Nolem/Usibrás/Aficel 

2009 

27.  Serviço Social e empresas: um análise sobre o trabalho das assistentes sociais 

na PETROBRÁS em Mossoró-RN 

2009 

28.  Limites e possibilidades da intervenção do Serviço Social na urgência e 

emergência 

2009 

29.  As atribuições do Serviço Social e os desafios encontrados frente aos processos 

de adoção na comarca de Mossoró-RN (2008) 

2009 

30.  Questão étnico racial e Serviço Social: um estudo na Faculdade de Serviço 

Social (FASSO/UERN) – 2008 

2009 

31.  O projeto ético-político do Serviço Social e a atuação do (a) assistente social na 

área de administração de recursos humanos no município de Mossoró-RN 

2010 

32.  A influência da teoria marxista na formação acadêmica/profissional da 

faculdade de Serviço Social 

2010 

33.  Percepção dos adolescentes vítimas de abuso sexual acerca do trabalho 

desenvolvido pelos assistentes sociais do CREAS Mossoró-RN 

2010 

34.  A percepção dos usuários do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia 

sobre a atuação do Serviço Social 

2010 

35.  A educação como espaço sócio-ocupacional do Serviço Social  2010 

36.  Análise da concepção dos profissionais acerca da atuação das assistentes sociais 
no Hospital Municipal São Camilo de Lélis em Mossoró-RN 

2010 

37.  O trabalho do Serviço Social junto aos programas de atenção ao trabalhador em 

empresas de Mossoró-RN 

2010 

38.  O protagonismo do Conselho Federal de Serviço Social na (re) construção da 

assistência social: uma mediação para a defesa do projeto profissional 

2010 

39.  A materialização do projeto ético-político do Serviço Social no hospital 

regional Tarcísio Maia: desafios e possibilidades 

2010 

40.  O trabalho dos assistentes sociais nos centros de atenção psicossocial em 

Mossoró-RN  

2010 

41.  O Serviço Social na saúde: atuação no combate a violência intrafamiliar contra 

crianças  

2010 

42.  Quando a família abusa: o Serviço Social e o abuso sexual intrafamiliar 2010 

43.  O Serviço Social na política de gestão de pessoas  2010 

44.  Ensino a distancia: o fetiche da democratização do acesso ao ensino superior 2010 

45.  A instrumentalidade do Serviço Social na Vara da Família de Mossoró-RN: 

desafios para a viabilização de direitos  

2011 

46.  O Serviço Social no terceiro setor: uma análise sobre o trabalho dos assistentes 

sociais em Mossoró-RN 

2011 

47.  Serviço Social: caridade ou garantia de direitos? Uma análise da concepção 

dos/as estudantes de Serviço Social da UERN 

2011 

48.  A contribuição do trabalho dos/as assistentes sociais no Hospital Regional 

Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTM) para a materialização dos princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) 

2011 

49.  Os parâmetros para atuação de assistentes sociais na política de saúde no 
Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia: limites e possibilidades 

2012 

50.  O Serviço Social no sociojurídico: percepção dos funcionários da vara da 

família sobre a atuação do Serviço Social 

2012 

51.  Projeto ético-político do Serviço Social e terceiro setor: limites e possibilidades 

em Mossoró-RN 

2012 

52.  A atuação do Serviço Social na 12ª promotoria de Justiça face a garantia de 

direitos da pessoa idosa 

2012 

53.  Os desafios enfrentados pelas assistentes sociais no Hospital Regional Tarcísio 

de Vasconcelos Maia para a materialização do projeto ético-político profissional 

2012 

54.  A atuação dos assistentes sociais nas unidades básicas de saúde de Mossoró-

RN: limites e possibilidades 

2013 
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55.  Rompendo barreiras, garantindo direitos: os desafios do Serviço Social na 

proteção social especial de crianças e adolescentes no município de Mossoró-

RN 

2013 

56.  Serviço Social no espaço escolar: uma intervenção necessária?  2013 

57.  Desafios educacionais para a inserção do Serviço Social no ambiente escolar: 

uma análise da realidade do sistema educacional básico de Campo Grande-RN 

2013 

58.  Percepção dos profissionais acerca do trabalho do assistente social no Hospital 

Regional Tarcísio Maia (HRTM) 

2013 

59.  Os desafios dos/as assistentes sociais do Hospital Regional Tarcísio 

Vasconcelos Maia (HRTM) para garantir direitos sociais no contexto de 

neoliberalismo 

2013 

60.  A visão dos profissionais de Unidade Básica de Saúde Dr. José Fernandes de 

Melo sobre o Serviço Social na Saúde 

2013 

61.  Atribuições e competências do/a assistente social na saúde: os desafios da 

materialização nas Unidades Básicas de Saúde de Mossoró-RN 

2014 

62.  Tradição ou contradição? A reprodução da influência religiosa na atuação 

profissional dos/as assistentes sociais em Mossoró-RN 

2014 

63.  Saúde mental, drogadição e Serviço Social: o trabalho do/a assistente social no 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Mossoró-RN 

2014 

64.  O Serviço Social no Núcleo do Apoio a Saúde da família-NASF: limites e 
potencialidades da atuação profissional nos municípios de Russas e Limoeiro do 

Norte – CE 

2014 

65.  “E me disseram que a escola era meu segundo lar: desigualdade, demandas e 

desafios postos ao Serviço Social na educação básica em Mossoró-RN 

2014 

66.  Serviço Social e educação: atuação sócioassistencial em instituições de ensino 

superior e profissionalizante em Mossoró 

2014 

67.  Desafios para a efetivação do projeto ético-político no cotidiano de trabalho 

dos/as assistentes sociais do HRTM 

2015 

68.  Desafios para a materialização do projeto ético-político do Serviço Social no 

poder judiciário em Mossoró-RN 

2015 

69.  Atuação do Serviço Social no SUAS: uma análise a partir da percepção dos 

usuários dos serviços prestados pelo CRAS Santo Antônio 

2015 

70.  Serviço Social nas clínicas do HRTM: a percepção da enfermagem 2015 

71.  A materialização do trabalho do Serviço Social nos CAPS II: limites e 

possibilidades da atuação profissional na saúde mental no âmbito do município 

de Mossoró-RN 

2016 

72.  A materialização do projeto ético-político do Serviço Social na política de 

assistência social em Caraúbas-RN: limites e possibilidades 

2016 

73.  Desafios para a materialização do projeto ético-político do Serviço Social no 

Instituto Nacional do Seguro Social em Mossoró-RN 

2016 

74.  Novos rumos para a educação: uma análise da contribuição do Serviço Social 
para a educação em Mossoró-RN 

2016 

75.  Condições de trabalho e a materialização do projeto ético-político do Serviço 

Social no Hospital Regional Tarcísio Maia 

2017 

76.  No tic-tac do relógio: a carga horária do estágio não obrigatório e suas 

implicações na formação profissional  

2017 

77.  Estágio não é trabalho, é formação profissional: analisando os desafios postos 

ao estágio curricular não obrigatório em Serviço Social 

2017 

78.  Serviço Social e saúde mental: uma análise em Unidades Básicas de Saúde de 

Mossoró-RN  

2017 

79.  A percepção dos usuários acerca do trabalho dos assistentes sociais no setor das 

clínicas do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia 

2017 

80.  Limites e possibilidades do fazer profissional do/a assistente social no 

hemocentro regional de Mossoró-RN 

2017 

81.  Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas: Serviço Social e educação 

popular  

2017 

82.  A judicialização como garantia de acesso à saúde e a intervenção do Serviço 

Social 

2017 
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83.  A materialização do projeto ético-político do Serviço Social no Hospital Rafael 

Fernandes em Mossoró-RN 

2017 

 

 

10 TRABALHO, QUESTÃO SOCIAL, CAPITALISMO E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

 

Nº TÍTULO  ANO 

1.  As reformas da previdência social no contexto de contrarreforma do Estado brasileiro 2008 

2.  Responsabilidade social empresarial no contexto brasileiro 2009 

3.  O fetichismo da mercadoria e seus impactos na sociabilidade capitalista 2009 

4.  A alienação da classe trabalhadora em tempos de reestruturação produtiva: 

consequência para a organização sociopolítica 

2010 

5.  Somos todas clandestinas: uma análise do aborto como expressão da questão social 2007 

6.  Saúde e pobreza: um estudo das condições socioeconômicas dos usuários da clínica 

pediátrica do Hospital Regional Tarcísio Maia em Mossoró-RN 

2009 

7.  “Aqui só mora quem precisa mesmo”: o acesso à cidade na ótica dos moradores do 

Alto da Pelonha em Mossoró 

2014 

8.  Os determinantes de uma violência na rua: um estudo com a população em situação 

de rua em Mossoró-RN 

2016 

9.  As transformações no mundo do trabalho e os rebatimentos para o Serviço Social: 

uma análise da esfera municipal de Mossoró 

2007 

10.  A exploração feminina no trabalho infantil doméstico no município de Caicó – RN 2009 

11.  Trabalho de quem?: mulheres moto taxistas no município de Caicó-RN entre a 
quebra de paradigmas na divisão sexual do trabalho e a exploração patriarcal-

capitalista 

2009 

12.  O Serviço Social frente à reestruturação do capital: condições de trabalho, demandas, 

respostas e desafios postos na realidade dos hospitais públicos de Mossoró-RN 

2010 

13.  Ajuda ou obrigação: a divisão sexual do trabalho doméstico em Caraúbas-RN 2010 

14.  Infância roubada: a realidade do trabalho de crianças e adolescentes no município de 

Russas-CE 

2010 

15.  Guerra da lagosta na canoa veloz: a participação dos pescadores de Icapuí-CE 2011 

16.  Os rebatimentos da reforma do estado na atuação das assistentes sociais inseridas nas 

Unidades Básicas de Saúde em Mossoró-RN 

2011 

17.  Um estudo sobre as condições de trabalho da clientela do restaurante popular no 

município de Mossoró-RN 

2012 

18.  A percepção sobre a qualidade de vida no trabalho: estudo de caso numa instituição 

pública 

2012 

19.  Privatização dos serviços de saúde e seus efeitos nas condições de trabalho dos 

profissionais do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia 

2013 

20.  Condições de trabalho e materialização do projeto profissional do Serviço Social em 

Fortim-CE 

2013 

21.  Da resistência à fragilidade: a relação entre a sobrecarga das donas de casa do 

município de Caraúbas-RN e o adoecimento mental 

2014 

22.  Impactos da privatização da saúde no trabalho dos profissionais que atuam no 

Sistema Único de Saúde em Mossoró-RN  

2014 

23.  As faces da informalidade: desvelando as refrações do trabalho precário na região 
central da cidade de Mossoró-RN 

2015 

24.  O processo de adoecimento dos trabalhadores de saúde: um estudo no Hospital 

Regional Tarcísio Maia 

2015 

25.  Trabalho em urgência e emergência e saúde: adoecimento dos profissionais do 

Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia  

2015 

26.  Condições de trabalho no partage shopping Mossoró: a praça de alimentação em foco 2015 

27.  A precarização do trabalho das assistentes sociais no Hospital Regional Tarcísio de 

Vasconcelos Maia 

2015 

28.  O processo saúde-adoecimento dos assistentes sociais que atuam nas unidades de 

pronto atendimento em Mossoró-RN 

2015 
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29.  Saúde e Serviço Social: uma análise do processo de trabalho na casa de saúde Dix-

Sept Rosado e Hospital da Mulher Pateira Maria Correia em Mossoró-RN 

2015 

30.  A precarização do trabalho vivenciado pelas mulheres artesãs de Grossos-RN 2016 

31.  Quebrando as algemas: desvelando as expressões do trabalho análogo ao escravo no 

Brasil contemporâneo 

2016 

32.  Condições de trabalho das assistentes sociais do Hospital Regional Tarcísio Maia e 

suas implicações na defesa dos direitos dos usuários 

2017 

33.  Condições e relações de trabalho das assistentes sociais nos equipamentos públicos 

da assistência social do município de Assú-RN 

2017 

34.  Estudantes trabalhadores da FASSO/UERN: dilemas e desafios 2017 

 

 

11 VIOLÊNCIAS 

 

Nº 

 

TÍTULO  ANO 

1.  Quem ama não mata: homicídios passionais em Mossoró 2007 

2.  Violência contra a mulher e saúde mental: transtornos mentais decorrentes da dor 

e do silêncio 

2007 

3.  A particularidade da violência contra a mulher no campo: uma questão pública 2008 

4.  As expressões da violência social na vida das mulheres da comunidade 
quilombola Boa Vista no município de Parelhas-RN 

2008 

5.  Quando a violência doméstica e familiar entra em cena: mulheres e legislação no 

Brasil  

2009 

6.  Violência doméstica contra crianças e adolescentes inseridos no Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 

2009 

7.  Mitos e verdades sobre a permanência das mulheres em relações violentas 2010 

8.  A violência contra a mulher sob a ótica dos agressores processados no juizado de 

violência doméstica e familiar contra a mulher na cidade de Mossoró-RN 

2010 

9.  Violência sexual dentro das conjugalidades: naturalização ou invisibilidade da 

violência? 

2010 

10.  Violência na terceira idade: as expressões de violência no cotidiano dos idosos na 

cidade de Russas-CE 

2010 

11.  Violência intrafamiliar contra a criança: Núcleo Integral de Apoio à Criança em 

evidência 

2011 

12.  Violência intrafamiliar e educação: como pensam e agem as professoras da 

creche municipal Maria Liliane Rebouças do município de Baraúna-RN 

2011 

13.  “Muito além dos 90 minutos”: a violência e as torcidas organizadas de Natal-RN 2012 

14.  Voando com borboletas: entre cores e dores. A violência intrafamiliar nas 

relações de prostituição no município de Russas-RN 

2012 

15.  Bullying não é brincadeira: identificação, prevenção e combate desse fenômeno 

nas escolas privadas de Mossoró-RN 

2012 

16.  Os sons do silêncio: a violência intrafamiliar em diversos tons 2012 

17.  A violência nas escolas públicas: um estudo realizado na Escola Municipal 

Geralda da Cruz em Areia Branca-RN  

2013 

18.  A compreensão dos/as filhos e filhas inseridos/as em situação de conflito familiar 
sobre violência contra a mulher: um estudo realizado na cidade de Messias 

Targino-RN 

2013 

19.  Personagens e enredos de uma história sem final feliz: o bullying na Escola 

Estadual 12 de Outubro no município de Rodolfo Fernandes-RN 

2013 

20.  Violência sexual vivenciada por estudantes de Serviço Social na infância e 

adolescência: mito ou verdade? 

2013 

21.  Violência sexual contra crianças e adolescentes: conhecendo as ações do CREAS 

de Mossoró-RN  

2013 

22.  Violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes como problema de saúde 

pública: uma análise da percepção dos profissionais do Programa Estratégia 

Saúde da Família no município de Mossoró-RN 

2013 
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23.  Crianças e adolescentes vítimas de violência: um olhar sobre os processos da vara 

da infância e da juventude de Mossoró-RN 

2014 

24.  Violência intrafamiliar e saúde pública: a percepção dos profissionais da Unidade 

Básica de Saúde Dr. Chico Costa sobre a notificação dos casos de violência 

contra crianças e adolescentes 

2014 

25.  A violência intrafamiliar contra o idoso: um estudo realizado nas promotorias do 

idoso na comarca de Mossoró-RN 

2014 

26.  Do legal ao real: a violência sexual contra crianças e adolescentes no município 

de Umarizal-RN 

2015 

27.  Ideologia patriarcal e violência contra a mulher: uma análise do forró pé de 

estrada 

2015 

28.  Violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes com transtornos mentais 

usuários do CAPSi de Mossoró-RN sob a ótica de seus usuários 

2015 

29.  Castigo físico como método educativo: o que pensam os pais de crianças e 

adolescentes de Florânia-RN? 

2016 

30.  Violência contra a mulher e as repercussões no âmbito da saúde mental da família 2016 

31.  Educação e violência contra a mulher: reflexões sobre o papel da escola no 

combate ao machismo 

2016 

32.  “Não é por causa da bebida”: relação do álcool com a violência doméstica contra 

a mulher 

2016 

33.  Enfrentamento da violência conjugal contra a mulher na cidade de Aracati-CE 2016 

34.  Repercussões da violência doméstica e familiar contra a mulher na saúde mental 
segundo a ótica dos profissionais do CAPS I do município de Patu-RN 

2016 

35.  O assédio sexual na vida das discentes trabalhadoras do curso de Serviço Social 

da UERN 

2017 

36.  As diversas faces da violência: o idoso em cena no município de Umarizal-RN 2017 

37.  “Meu corpo, meu ganha pão”: travestis, prostituição e violência no município de 

Aracati-CE 

2017 

 

 

12 OUTROS 

 

Nº TÍTULO  ANO 

1.   Redução da idade penal: uma análise sobre o posicionamento da ordem dos 

advogados do Brasil e do conselho federal de Serviço Social 

2008 

2.  A educação ambiental popular na Associação Comunitária Reciclando para a 

Vida (ACREVI) 

2010 

3.  Meio ambiente e consumo na percepção dos estudantes da UERN 2010 

4.  “Para as grades ou fora delas?”: a percepção das assistentes sociais que atuam 

junto às medidas socioeducativas em Mossoró – RN sobre a redução da 

maioridade penal 

2014 

5.  Gestão e impactos socioambientais dos resíduos sólidos no município de 
Mossoró-RN: na ótica da questão social 

2014 

6.  Os estudos e intervenções no Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre a Terceira Idade 

na Faculdade de Serviço Social (NEPTI/FASSO/UERN): avanços e limites  

2016 

7.  Entre o ECA e as algemas?: a compreensão dos/as estudantes de Serviço Social 

da UERN sobre a redução da maioridade penal 

2016 

8.  Os intelectuais orgânicos na construção da hegemonia das classes subalternas: 

uma concepção gramsciana 

2016 

9.  “Nós” da mordaça: escola “sem” partido, lei sobre “ideologia de gênero” e seus 

reflexos no ensino municipal de História em Mossoró-RN  

2017 

 

TOTAL DE MONOGRAFIAS: 386 
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TABELA DE DISSERTAÇÕES ORGANIZADAS POR CATEGORIA 

LEVANTAMENTO DE 2016 A 2018 

 

 
 

1 FAMÍLIAS 

 

1. Uma Presença ausente: Amor e Família Para os Adolescentes 

Acolhidos da Casa de Passagem Nossa Gente 

Juliana Grasiela da Silva Dantas 2017 

 
 

2 INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE 

 

1.  

 

Redução da maioridade penal e os direitos dos adolescentes: 
ideologia e resistências políticas. 

 

Cledna Dantas de Lucena 

 

2016 
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3 LUTAS, MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES DA CLASSE TRABALHADORA 

 

1.  MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS - uma análise 

do feminismo camponês popular 

Larissa 2018 

2.   ESTAMOS EM PLENA CONSTRUÇÃO”: movimento lgbt 
em mossoró-rn entre ousadias e desafios 

 Iago Henrique Fernandes de Sousa 
Moura 

2017 

3. FEMINISMO E AUTONOMIA: um estudo da organização da 

marcha das vadias em recife 

 

Thaisa Vanessa Costa Oliveira 

 

2017 

  

   

4 RELAÇÕES DE EXPLORAÇÃO/OPRESSÃO, QUESTÕES GERACIONAIS E DE SEXUALIDADE 
 

1.  E se a puta fosse você? O debate da prostituição feminina no 

Brasil – Entre autonomia e violência 

Elbênia Neris da Silva Bento 2017 

2.  DIVISÃO SEXUAL DOS BRINQUEDOS INFANTIS: uma 
reprodução da ideologia patriarcal 

Antônia Camila de Oliveira 
Nascimento 

2017 

3.  Assédio Moral Contra Mulheres: Um Estudo com Técnicas 

Administrativas da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

 

Joana D´arc Lacerda Alves Felipe 

 

2016 

4.  Diversidade sexual e educação: direitos LGBT’s no IFRN 

Macau. 

 

Aline Muras de Oliveira Pino 

 

2016 
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5 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1.  Programa de Iniciação Profissional no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 

IFRN/Mossoró: avaliando sua efetividade (2016) 

Ana Cristina Almeida de Oliveira 2017 

2.  O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: uma avaliação de 

efetividade no município de Baraúna - RN 

Mara Regina Alves da Costa Farias 2017 

3.  Implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

a Família (PAIF) - uma avaliação a partir da concepção dos 

assistentes sociais dos Centros de Referência de Assistência 
Social - CRAS de Mossoró-RN 

Marli Barbosa da Silva 

 

2018 

4.  A Privatização da saúde em Mossoró-RN: a compreensão dos 

usuários do Sistema Único de Saúde. 

 

Nayanna Alves Bezerra Leal de 

Alencar 

 

2016 

5.  Família para quê? Família para quem? O lugar da Família na 

política de Assistência Social brasileira. 

 

Silvia Eveliny Souza da Silveira 

 

2016 
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6 SERVIÇO SOCIAL 

 

1.  Educação, Serviço Social e Projeto Ético-Político: desafios e 
possibilidades dessa relação no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do RN 

Andréia Lucena de Góis Nascimento 2017 

2.  SERVIÇO SOCIAL E RELIGIÃO: a influência religiosa no 

exercício profissional de assistentes sociais 

 

Déborah Barrêto Batista 

 

2016 

3.  Condições de ensino e trabalho na modalidade de ensino à 

distância nos cursos de graduação em Serviço Social na cidade 
de Mossoró/RN 

 

Luiz Júnio de Santiago Almeida 

 

2016 
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TOTAL DE DISSERTAÇÕES: 22 

 

 

 

7 VIOLÊNCIAS 

 

1.  Adolescente autor de ato infracional: dinheiro e cultura da 

violência 

Luana Miranda de Queiroz 2017 

2.  Reeducar para não reincidir: análise da experiência de grupos 

reflexivos com homens autores de violência no juizado da 
violência doméstica e familiar contra a mulher de Mossoró - 

RN 

Maria Helena de Medeiros Leite 2017 

3.  Família, violência e poder: as diversas faces de infância, de 
Graciliano Ramos. 

 

Jéssica Lima Rocha Nogueira 

 

2016 

4.  Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações 

patriarcais racistas e capitalistas. 

 

Raissa Paula Sena dos Santos 

 

2016 

5.  VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ: notificações da Vara da 
Infância e da Juventude 

 

Fabrícia Ariadina Medeiros de Oliveira 

 

2016 
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TABELA DE CATEGORIZAÇÃO DAS PESQUISAS POR CATEGORIAS 

LEVANTAMENTO DE 2007 A 2017 

 
 

 

 

 
 

 

 
1 FAMÍLIAS 

 

Nº TITULO CORDENADORA INSTITUIÇÃO DE 

FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1.  Adolescência, dinheiro e consumo: um 

estudo de famílias de classe média alta 

da cidade de Mossoró-RN 

Gláucia Russo - - 2016 

2.  Relações familiares e condições 
materiais de crianças de 3 a 6 anos de 

famílias de Mossoró-RN 

Gláucia Russo - - 2016 

 

 
2 INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE 

 

Nº TITULO CORDENADORA INSTITUIÇÃO DE 

FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1.  Diagnóstico social da criança, do 

adolescente e suas famílias no município de 

Mossoró-RN 

Gláucia Russo Prefeitura Municipal 

De Mossoró 

Auxílio financeiro 2011 

2.  Avaliação do Projeto Recriação Socorro Severino - - 2008 
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3 LUTAS, MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES DA CLASSE TRABALHADORA  

 

 

Nº TITULO CORDENADORA INSTITUIÇÃO DE 

FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1.  As ofensivas de desmonte do Sistema 

Único de Saúde no Brasil e as estratégias 

de 

resistência da Frente Nacional Contra 
Privatização da Saúde 

Aione Sousa - - 2017 

2.  A atuação dos movimentos sociais e das 

ONGs de Mossoró como mediação para o 
reconhecimento dos direitos sociais 

Sâmya Rodrigues Ramos CNPQ Bolsa 2007 

3.  O FEMINISMO COMO UM COLETIVO 

TOTAL: um estudo sobre os coletivos 

feministas 
autônomos no Brasil 

Telma Gurgel - - 2014 

4.  A Institucionalização do movimento 

feminista e seus financiadores: relações e 

implicações 

para a luta das mulheres 

Mirla Cisne PIBIC Bolsa 2009 

5.  Feminismo e Políticas Públicas: a 
intervenção feminista no Rio Grande do 

Norte 

Telma Gurgel CNPQ Bolsa 2009 

6.  A relação do movimento feminista com as 
políticas públicas para as mulheres no Rio 

Grande 

Telma Gurgel CNPQ - 2008 

7.  Feminismos e políticas públicas: a 

intervenção do feminismo no Rio Grande 
do Norte 

Telma Gurgel - - 2008 
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4 RELAÇÕES DE EXPLORAÇÃO/OPRESSÃO, QUESTÕES GERACIONAIS E DE SEXUALIDADE  

 

Nº TITULO CORDENADORA INSTITUIÇÃO DE 
FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1.  TUDO MUDA, MAS NADA MUDA: 

homens e divisão sexual do trabalho na 

esfera doméstica 

Fernanda Marques de 

Queiroz 

- - 2017 

2.  USOS DO TEMPO PELAS 

DOCENTES DA UERN: divisão 

sexual do trabalho profissional e 

doméstico 

Fernanda Marques de 

Queiroz 

- - 2016 

3.  Mulher, arte e literatura: uma história 

ausente ou uma ausência na história? 

Mirla Cisne - - 2017 

4.  EDUCAÇÃO PÚBLICA EM 

MOSSORÓ: uma análise de 
expressões d a ideologia patriarcal 

Mirla Cisne - - 2014 

5.  Quem são, onde estão e o que dizem 

de si os estudantes negros do Campus 
Central da 

Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte? 

Ivonete Soares - - 2017 

6.  RACISMO E PATRIARCADO NA 
FORMAÇÃO BRASILEIRA: uma aná 

lise no Brasil Colônia 

Mirla Cisne - - 2017 

8.  

 

ONG’s e feminismo: possibilidades e 

limites para a construção da autonomia 

das mulheres 

em Mossoro-RN 

Fernanda Marques de 

Queiroz 

- - 2007 

9.  O feminismo nas Organizações Não-

Governamentais: a atualidade de Mossoró 
(RN) 

Telma Gurgel - - 2007 
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7.  Divisão sexual dos brinquedos e 

diversidade familiar na educação 

pública 

Mirla Cisne - - 2016 

8.  O que querem as mulheres? condição 

social e demandas das mulheres na 
área da saúde 

sexual e direitos reprodutivos em 

Mossoró- RN 

Telma Gugel - - 2012 

 

 

5 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Nº TITULO CORDENADORA INSTITUIÇÃO DE 

FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1.  Avaliação da Acessibilidade das 
Pessoas com Deficiência em 

Mossoró-RN 

Socorro Severino - - 2011 

2.  Desafios à Inclusão dos Discentes 
com Deficiência na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte 

Socorro Severino UERN Bolsa 2010 

3.  A Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte e Os Acadêmicos 
Com Deficiência: em busca da 

educação inclusiva 

Socorro Severino UERN Auxilio financeiro 2008 

4.  Perfil da acessibilidade arquitetônica 

da Universidade do Estado do Rio 
Grande Do Norte 

Socorro Severino - - 2017 
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6 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Nº TITULO CORDENADORA INSTITUIÇÃO DE 

FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1.  Observatório de Monitoramento de 

Aplicação da Lei Maria da Penha - 
OBSERVE 

Fernanda Marques de 

Queiroz 

CNPQ Bolsa 2010 

2.  A percepção das mulheres em 

situação de violência acerca da 
aplicação da Lei Maria da Penha em 

Mossoró-RN 

Fernanda Marques de 

Queirroz 

CNPQ Auxílio financeiro 2009 

3.  Poder público e violência contra a 

mulher em Mossoró-RN: 
mapeamento dos serviços e 

condições de funcionamento 

Fernanda Marques de 

Queirroz 

CNPQ Bolsa 2007 

4.  Políticas públicas de Prevenção e 

Combate à Violência contra a 
Mulher no Estado do Rio 

Grande do Norte 

Fernanda Marques de 

Queirroz 

CNPQ - 2007 

5.  Avaliação da Lei Maria da Penha na 
cidade de Mossoró-RN: perspectivas 

e desafios ao combate à violência 

contra a mulher. 

Fernanda Marques de 
Queirroz 

- - 2007 

6.  Programa Bolsa Família: uma 
avaliação de efetividade no 

município de Mossoró/RN, sob a 

ótica das mulheres. 

Maria Ivonete - - 2016 

7.  Gestão e Acompanhamento da 
Assistência Social em Mossoró: uma 

análise pós-SUAS 

Gláucia Russo Prefeitura Municipal 
de Mossoró 

Auxilio financeiro 2009 

8.  Assistência social em Mossoró: 
análise dos programas, projetos e 

Gláucia Russo   2008 
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serviços 

9.  Diagnóstico avaliativo e propositivo 

da política municipal de assistência 

social em Mossoró- 
RN (2006-2007) 

Gláucia Russo - - 2008 

10.  A CONSTRUÇÃO DO 

CONSELHO MUNCIPAL DE 

SAÚDE DE MOSSORÓ NOS 
ANOS 1990: 

PERCURSOS, SUJEITOS E 

IDEÁRIOS 

Iana Vaconcelos -  2017 

11.  Avaliações da política de assistência 

social no Brasil: um estudo analítico 

e bibliométrico a partir das 

abordagens/produções acadêmicas 

Márcia Castro - - 2017 

12.  Gestão da rede socioassistencial, 

condições de trabalho e perfil das 

equipes de referência nos município 
do Estado do Rio Grande do Norte 

no Programa CAPACITASUAS 

UERN 2014 

Márcia Castro UERN Bolsa 2017 

13.  Política de Assistência Social: uma 
análise a partir das diferentes 

tipologias de políticas 

públicas 

Suzaneide Menezes CNPQ Bolsa 2014 

14.  Os Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS) em 

Mossoró: novas demandas, 

novos desafios 

Márcia Castro - - 2010 

15.  Programa Bolsa Família: uma 

avaliação de efetividade no 

município de Portalegre/RN, sob a 

ótica das mulheres. 

Ivonete Soares - - 2016 

16.  Assistência social e Ivonete Soares - - 2015 
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desenvolvimento: uma avaliação da 

efetividade da 

política de assistência social no 

município de Portalegre/RN 

17.  Desenvolvimento e assistência 

social: uma avaliação da efetividade 

da política de assistência social na 
mesorregião oeste Potiguar (2004-

2010) 

Ivonete Soares FAPERN - 2014 

18.  Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil: uma avaliação de 
efetividade no município de 

Mossoró/RN 

Ivonete Soares - - 2012 

19.  Assistência Social e 

desenvolvimento: uma avaliação da 
efetividade da política de assistência 

social nos municípios de Assú e 

Mossoró/RN (2004 a 2008) 

Ivonete Soares - - 2011 

20.  Políticas públicas de prevenção e 

combate a violência contra a mulher 

no Estado do Rio 

Grande do Norte 

Fernanda Marques de 

Queiroz 

CNPQ Bolsa 2007 

21.  Que direito para que trabalho? Uma 

análise da previdência social pelos 

gestores e servidores do INSS 

Rivânia Moura - - 2010 

22.  Políticas para as mulheres: uma 
análise das iniciativas 

governamentais no Rio Grande do 

Norte 

Telma Gurgel - - 2011 

23.  O Poder Judiciário e o controle de 

políticas públicas a partir da 

jurisprudência do STF 

Gilcélia Góis - - 2015 

24.  Direitos sexuais, reprodutivos e 
liberdades democráticas: construindo 

Mirla Cisne - - 2008 
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diálogos com profissionais da rede 

de saúde de Natal e Mossoró 

25.  Políticas públicas de prevenção e 

combate à violência contra a mulher 
no estado do Rio 

Grande do Norte 

Fernanda Marques de 

Queiroz 

- - 2008 

26.  Condições de Assistência a 

Maternidade nas unidades 
hospitalares de Mossoró - RN 

Sâmya Rodrigues Ramos - - 2016 

27.  Mapeando a rede de proteção 

pública municipal de defesa da 
pessoa idosa: estratégias de combate 

à violência no município de Mossoró 

no âmbito da assistência social e 

saúde. 

Suzaneide Menezes - - 2017 

28.  Estratégias de gestão da rede de 

proteção e defesa da pessoa idosa em 

Mossoró (RN) e prática profissional 
do assistente social: aspectos 

político/institucional 

Suzaneide Menezes - - 2013-

2014 

29.  Gestão, vulnerabilidade social e 

prática profissional do assistente 
social na Rede de Proteção e Defesa 

da Pessoa Idosa em Mossoró (RN) 

Suzaneide Menezes - - 2012-

2013 

30.  A política de proteção e defesa da 

pessoa idosa no município de 
Mossoró (RN): um estudo das 

práticas assistenciais desenvolvidas 

pela Gerencia Executiva de 
Desenvolvimento Social (GEDS) 

Suzaneide Menezes - -  
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7 SERVIÇO SOCIAL 

 

Nº TITULO CORDENADORA INSTITUIÇÃO DE 

FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

                  1. Repercussão das ações do CFESS no campo 

da Ética e Direitos Humanos no cotidiano 
profissional das(os) assistentes sociais que 

trabalham no Sistema Único de Saúde em 

Mossoró-RN 

Sâmya Rodrigues - - 2017 

        2. Tendências do mercado de trabalho para 

assistentes sociais egressos/as 

da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte: demandas, condições de trabalho e 
materialização do projeto profissional 

Sâmya Rodrigues 

Ramos 

- - 2016 

                          3. Tendências do mercado de trabalho para 

assistentes sociais em Mossoró (RN): 
demandas, condições de trabalho e 

materialização do projeto profissional na 

assistência social e na 

saúde 

Sâmya Rodrigues 

Ramos 

- - 2009 

  4. Tendências do mercado de trabalho para 

assistentes sociais egressos da Universidade 

do 
Estado do Rio Grande do Norte 

Sâmya Rodrigues 

Ramos 

CNPQ Bolsa 2008 

  5. Serviço Social em Mossoró: uma análise 

crítica das relações sociais de gênero na 

histórica "feminização da profissão" 

Mirla Cisne PIBIC Bolsa 2007 

  6. O fazer profissional dos assistentes sociais 

nas Unidades de Pronto atendimento no 

Município de Mossoró: diversidades, 

resistências e suas interfaces com o Projeto 
ético politico do serviço social. 

Gilcélia Góis - - 2017 
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  7. O Estágio Curricular Obrigatório x Projeto 

Ético Politico Profissional: Uma avaliação 

dos atores sociais envolvidos 

Maria Ivonete - - 2016 

  8. A dimensão técnica-operativa dos 
assistentes sociais no Município de 

Mossoró: diversidades, semelhanças e sua 

relação com o projeto ético politico 
profissional. 

Gilcélia Góis - - 2016 

        9.    Potencialidades e desafio s da supervisão de 

estágio em Serviço Social 

Iana Vasconcelos PIBIC/FAPERN - 2010 

10. A materialização do Código de Ética no 
cotidiano de trabalho dos (as) assistentes 

sociais de 

Mossoró 

Sâmya Rodrigues 
Ramos 

- - 2011 

11. Ações éticas do Conselho Federal de 
Serviço Social e sua repercussão no 

cotidiano profissional das(os) 

supervisoras(es) de estágio 

Sâmya Rodrigues 
Ramos 

- - 2010 

 

 

8 TRABALHO, QUESTÃO SOCIAL, CAPITALISMO E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

 

Nº TITULO CORDENADORA INSTITUIÇÃO DE 
FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1. Trabalho e saúde: uma análise da 

relação entre condições de trabalho e 
motivação no emprego e suas 

interfaces com a saúde dos 

profissionais nos hospitais públicos 

Iana Vasconcelos - - 2014 
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9 VIOLÊNCIAS 

 

 

Nº 

TITULO CORDENADORA INSTITUIÇÃO DE 

FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1.  Mulheres, trabalho e assimetria de poder: o 

assédio moral e sexual no espaço 
produtivo 

Fernanda Marques de 

Queiroz 

CNPQ - 2014 

2.  Violência contra a mulher no mundo 

produtivo: uma expressão da precarização 
do trabalho feminino? 

Fernanda Marques de 

Queiroz 

CAPES Auxílio 

financeiro 

2013 

3.  A violência contra a mulher na esfera do 

trabalho: a realidade das comerciárias do 

Estado do Rio Grande do Norte 

Fernanda Marques de 

Queiroz 

- - 2013 

4.  As expressões de violência contra a mulher 

na esfera do trabalho: um 

estudo junto às comerciárias de Mossoró-

RN 

Fernanda Marques de 

Queiroz 

CNPQ Auxílio financeiro 2011 

5.  Sobre o (in) dizível: violência intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes em 

Mossoró-RN 

Gláucia Russo - - 2013 

6.  O assédio moral contra mulheres no 
mundo do trabalho: um estudo com as 

técnicas de nível superior do campus da 

UERN em Mossoró 

Joana Lacerda - - 2017 

7.  O assédio moral no trabalho e seus 

impactos na vida laboral das mulheres 

Joana Lacerda - - 2016 

8.  Mal-estar no trabalho: descortinando o 

assédio moral e sexual praticado contra as 
mulheres 

Fernanda Marques de 

Queiroz 

CNPQ AUXILIO 

FINANCEIRO 

2013 

9.  Da denúncia a ação: O disque 100 e a 

violência contra crianças e adolescentes 

em 

Gláucia Russo - - 2013 
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Mossoró-RN 

10.  Poder público e violência contra a mulher 

em Mossoró 

Fernanda Marques de 

Queiroz 

- - 2007 

 

 
10 OUTROS 

 

Nº TITULO CORDENADORA INSTITUIÇÃO DE 
FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1. O Sentido da Emancipação Humana 

no Processo de Formação e 

Intervenção do Serviço 
Social em Mossoró/RN: um estudo na 

Faculdade de Serviço Social-UERN 

Ivonete Soares CNPQ/UERN Bolsa/auxilio financeiro 2007 

2. Crédito Consignado para Aposentados 

em Mossoró/RN: a que será que se 
destina? 

Rivânia Moura - - 2017 

 
TOTAL DE PESQUISAS: 79 
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TABELA COM OS PROJETOS DE EXTENSÃO ORGANIZADOS POR CATEGORIA 

LEVANTAMENTO DE 2007 A 2017 

 
 

 

1 LUTAS, MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES DA CLASSE TRABALHADORA 

 

Nº TITULO CORDENADOR/A INSTITUIÇÃO DE 

FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1.  Feminismo em cena Fernanda Marques - - 2014  

2.  Feminismo em cena Mirla Cisne - - 2007 

 

 

2 RELAÇÕES DE EXPLORAÇÃO/OPRESSÃO, QUESTÕES GERACIONAIS E DE SEXUALIDADE  

 

Nº TITULO CORDENADOR/A INSTITUIÇÃO DE 

FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1.  Capacitando os coordenadores/as dos grupos de 

idosos do MEIOS do município de 

Mossoró-RM 

Gilcélia Góis MEIOS/UERN Auxílio financeiro/Auxilio 

financeiro 

2008 

2.   

I seminário sobre a pessoa idosa: políticas e 

direitos 

Suzaneide Menezes - - 2012 

3.  Eventos em comemoração aos 20 anos do 

Núcleo de Estudos e Pesquisa Sobre a Terceira 

Idade - NEPTI 

Suzaneide Menezes - - 2014 

4.  II Seminário sobre a Pessoa Idosa: Políticas e 

Direitos 

Suzaneide Menezes - - 2014 

5.  III Seminário sobre a Pessoa Idosa: Políticas e 

Direitos 

- - - 2016 
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6.  Desenvolvimento social uma questão geracional 

e de gênero (PROEXT) 

Suzaneide Menezes MEC - 2012 

 

 

3 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Nº TITULO CORDENADOR/A INSTITUIÇÃO DE 

FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1.  Programa de Rádio Ponto de Inclusão Socorro Severino - - 2012 

2.  Ciclo de Debates Socorro Severino - - 2011    

3.  Cidadania e Diversidade Suzaneide Menezes - - 2010 

 

 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Nº TITULO CORDENADOR/A INSTITUIÇÃO DE 

FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1.  Capacitação sobre a Lei Maria da Penha e relações 

sociais de gênero para profissionais da 

rede de atendimento às mulheres em situação de 

violência no município de Mossoró-RN 

Fernanda Marques CNPQ AUXÍLIO FINANCEIRO 2013  

2.  II Seminário sobre a Pessoa Idosa: Políticas e Direitos Suzaneide Menezes - - 2014 
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5 VIOLÊNCIAS 

 

Nº TITULO CORDENADOR/A INSTITUIÇÃO DE 

FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

1.  Mini curso Gênero e Violência: debatendo a Rede 

socioassistencial de combate e 

enfrentamento à violência contra mulher na cidade de 

Mossoró 

Fernanda Marques MP/PMM/CANAL 

FUTURA 

- 2017 

2.  Crescer sem violência Gláucia Russo  - 2017 

3.  1ª Edição do concurso de redação contemplando o tema: 

violência contra crianças e adolescentes e seus impactos 

na saúde 

Gláucia Russo PET-SAÚDE SERVIÇO 

SOCIAL 

- 2013 

4.  Ação de proteção contra a violência a partir da 

prevenção ao uso de drogas em escolas públicas de 

Mossoró 

Suzaneide Menezes MEC - PROEXT - 2013 

 

6 OUTROS 

 

Nº TITULO CORDENADOR/A INSTITUIÇÃO 

DE FOMENTO 

BOLSA/AUXÍLIO ANO 

    1. Reciclando para a vida  Mirla Cisne - - 2008 

    2. Formação de Disseminadores de Gestão Ambiental Suzaneide Menezes - - 2012 

    3. Serviços de mobilização social com vistas à 

implantação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 

Apodi-Mossoró 

Suzaneide Menezes Banco 

Internacional de 

Reconstrução e 

Desenvolvimento 

(Banco Mundial) 

- 2012 

    4. VII Fórum Ampliado Espaços Sóciojurídicos: 

possibilidades, desafios e limites 

Suzaneide Menezes - - 2016 

TOTAL DE PROJETOS DE EXTENSÃO: 21 


