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Introdução 

A coordenação supracitada participou da gestão da ABEPSS “Quem é de luta, 

resiste”, biênio 2017-2018. 

Em seu conjunto, a gestão atravessou uma conjuntura econômica de um 

realinhamento mais duro ao processo internacional de acumulação de capital que, em 

termos políticos, resultou no golpe de 2016, realizado através do impeachment da 

Presidenta Dilma e ascensão à presidência do Michel Temer (PMDB), dando início a um 

governo ilegítimo e impopular em função do conjunto de contrarreformas que passa a 

imprimir com velocidade acelerada. Entendemos que os governos petistas tiveram 

como marca acordos fisiológicos que garantiram a governabilidade, caracterizando-se 

por uma conciliação de classes que teve seu prazo de validade esgotado em função de 

certos avanços na área social, que, faz-se importante registrar, não alteraram a 

lucratividade da burguesia bancária, financeira e de certos setores industriais. Não por 

acaso, no governo de Michel Temer, reformas ministeriais foram introduzidas, a 

exemplo da migração do que antes era o Ministério do Desenvolvimento Agrário para 

a Casa Civil, aprovação da Emenda Constitucional em 2016, que congela os gastos 

públicos por 20 anos, aprovação da reforma trabalhista, encaminhamento de proposta 

de reforma da previdência, ameaças permanentes aos territórios indígenas, 

quilombolas, camponeses, às moradias populares, sobretudo as que se encontraram 

no caminho de grandes eventos, crimes ambientais sem punição, etc. Essas e outras 

medidas fazem parte de um pacote de eliminação de rastros de parcos avanços em 

políticas sociais, reabrindo caminho para a despotilização da questão social, dando 

largo espaço para ofensiva da intensificação da exploração das classes subalternas, 

opressões e violências contra mulheres, negr@s, indígenas, camponeses, populações 

Lgbtts como forma de colocar trabalhador contra trabalhador enquanto o capital se 

rearranja buscando garantir sua lucratividade. 

Dessa forma, foi uma gestão bastante desafiadora, sobretudo porque se trata 

de uma militância na defesa de um projeto de formação profissional e de educação 

pública que colidem diretamente com a mercantilização do conjunto de relações 

sociais em curso, num cenário em que o próprio trabalho docente sofre intensificação 

mediante a diminuição de recursos e a pressão por produtividade. Contudo, com a 
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vitória eleitoral de Jair Bolsonaro para a presidência da república e um conjunto de 

governos de estados brasileiros advinda no final da nossa gestão, os desafios foram 

renovados para o enfrentamento do reagrupamento do que há de mais conservador e 

reacionário na política brasileira. Agrega-se um cenário internacional cuja onda 

conservadora, de cunho fascista, se alastra em escala global. 

Em se tratando da relação do nosso GTP com essa conjuntura, acompanhamos 

processos de desterritorialização no campo e na cidade, com aumento da violência 

nestes territórios, com extermínio da juventude negra, avanço de projetos de 

desenvolvimento que colocam em risco o meio ambiente e comunidades tradicionais. 

 

Planejamento e Ações desenvolvidas 

Cabe destacar que se trata de uma gestão de continuidade com as gestões 

anteriores. Desta forma, nos relatórios precedentes, disponíveis na página da ABEPSS 

(http://www.abepss.org.br/gtps/tema-5/documentos-32), encontram-se o histórico 

dos GTPs, apresentando sua origem e seu acúmulo. Dessa forma, recomendamos sua 

leitura prévia, sendo complementada pelo relatório atual. 

• Planejamento 

Entre os dias 08 e 09 de março de 2017, a gestão da ABEPSS se encontrou em 

Nova Almeida/ ES para debater sobre os desafios para a educação pública e realizar 

seu planejamento estratégico. Na ocasião, as representações dos GTPs se reuniram e a 

tônica da gestão seria permanecer respeitando a autonomia e o acúmulo de cada GTP, 

mas buscando suas interseções no sentido de construir uma totalidade que se dá a 

partir da transversalidade entre as temáticas. A gestão anterior do GTP de Movimentos 

Sociais trouxe algumas inspirações para essa gestão: experiência positiva no que diz 

respeito à coordenação ampliada e mapeamento cartográfico das pesquisas nessa área 

temática. Na ocasião, pensamos que a construção de algumas metodologias conjuntas 

entre os GTPs poderia facilitar essa articulação. 

Assim, os encontros subsequentes de planejamento, tanto da Oficina Nacional 

(2017) e do ENPESS (2018) buscaram avançar nessa articulação entre os GTPS. 

http://www.abepss.org.br/gtps/tema-5/documentos-32
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• Ações 

Em linhas gerais:  

▪ Recriamos um grupo de email do GTP para facilitar a troca entre 

pesquisadores e extensionistas (cerca de 100 endereços eletrônicos). 

Por este meio, divulgamos o seminário do Núcleo Agrário Terra e Raiz, 

realizado por pesquisadoras da UNESP-Franca, em articulação com 

Escola de Serviço Social da UFRJ, UFF/CURO, UFMT; o Fórum Mundial da 

Água (março de 2018) e outros eventos relativos à temática do GTP; 

▪ Disponibilizamos o relatório da última gestão com seus respectivos 

anexos para a ABEPSS disponibilizar no sitio eletrônico da entidade 

(http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/relatorio_gtp_questao_ur

bana_20142016_final_comanexos-201810301533490247190.pdf) 

▪ Assessoramos a diretoria da ABEPSS na produção de notas, moção e 

carta ao IBGE no ano de 2017; 

▪ Participamos da construção de diálogos com os demais GTPs, com 

destaque para a mesa compartilhada com os GTPs de Trabalho, Questão 

Social e Serviço Social; Ética, Direitos Humanos e Serviço Social; 

Relações de exploração/opressão de gênero, raça/etnia e Sexualidades 

ocorrida no dia 08 de novembro de 2017, na Oficina Nacional da 

ABEPSS; 

▪ Realizamos levantamento das produções em nossa área temática no 

ENPESS de 2016 (as gestões anteriores já haviam feito dos ENPESS 

precedentes o que se encontra disponibilizado nos relatórios 

supramencionados); das disciplinas de pós-graduação em Serviço Social 

no país (em anexo); da relação dos programas de pós-graduação em 

Serviço Social com a extensão (em anexo); 

▪ Participação na construção da mesa dos GTPs no ENPESS 2018: Diálogos 

dos GTPs: tendências, perspectivas e interfaces no Serviço Social. Foi 

dada ênfase na relação da conjuntura e sua incidência sobre a formação 

profissional com as lutas sociais, a exemplo da extensão (fala da 

http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/relatorio_gtp_questao_urbana_20142016_final_comanexos-201810301533490247190.pdf
http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/relatorio_gtp_questao_urbana_20142016_final_comanexos-201810301533490247190.pdf
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professora Cristina Simões Bezerra) e sobre o exercício profissional 

(Ester Lemos) 

▪ Colóquio do GTP no dia 04/12/2018 no ENPESS (relatoria em anexo). 

 

Desafios 

Considerando que já estamos vivenciando a redução do orçamento para a 

educação, incluindo o financiamento de pesquisas pelo CNPq (pois o orçamento de 

2017 foi menor do que o de 2001); que temos tido cortes de bolsas CAPES; que a 

extensão tem tido parcos recursos e tem sido porta de entrada da privatização para 

oferta de cursos e que o governo federal eleito em 2018 começou seu exercício em 

2019 anunciando e implementado: adesão e incentivo ao ensino à distância, que 

Ricardo Vélez Rodrigues (Ministro da Educação) é defensor do projeto “escola sem 

partido”; Paulo Guedes (Ministro da Economia) defende privatizações da esfera 

pública; Tereza Cristina (Ministra da Agricultura é presidente da Frente Parlamentar 

para a Agropecuária) defende a flexibilização uso dos agrotóxicos; Nabhan Garcia 

(Secretário Especial de Assuntos Fundiários e presidente da União Democrática 

Ruralista) entende que a reforma agrária é a favelização agrária; extinção do Ministério 

das Cidades; extinção do Ministério do Trabalho; Ricardo Salles (Ministro do Meio 

Ambiente) foi secretário de Meio Ambiente do estado de São Paulo na gestão de 

Geraldo Alckmim com uma gestão controversa que envolve sua denúncia pelo 

Ministério Público; dentre um conjunto de nomeações ameaçadoras aos direitos 

sociais, humanos, trabalhistas e à liberdade de expressão, vislumbramos como 

desafios: 

▪ Necessidade de aprofundar a interseção com os demais GTPs; 

▪ Capilarizar os GTPs nas regiões por meio de encontros (pré-CBAS, pré-

ENPESS) e outras táticas; 

▪ Atualização permanente do estado da arte da nossa área temática, 

ampliando para a interface com as demais; 

▪ Dar seguimento à pesquisa sobre projetos de extensão vinculados às 

nossas temáticas; 
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▪ Buscar avançar na articulação com outras áreas do conhecimento que 

vêm construindo ensino pesquisa e extensão popular; 

▪ Construção juntamente com conjunto CFESS/CRESS e ENESSO o próximo 

CBAS; 

▪ Assessorar a diretoria da ABEPSS em manifestações públicas sobre 

nossos temas; 

▪ Criar mapa nacional com localização de grupos/núcleos de pesquisa e 

extensão para facilitar a articulação entre pesquisadores e 

extensionistas; 

▪ Intensificar a visibilidade às violações de direitos no campo e na cidade 

por meio de diferentes formas de comunicação, a exemplo de mídias 

sociais; 

▪ Contribuir a continuidade da visibilidade do que o Serviço Social 

brasileiro vem produzindo sobre questões agrária, urbana, ambiental e 

Serviço Social; 

▪ Articulação com assistentes sociais que atuam nas áreas do GTP. 

 

 No colóquio do GTP no XVI ENPESS “Em tempos de radicalização do capital, 

lutas, resistências e Serviço Social” (2018), cujo relatório segue pormenorizado em 

anexo, 60 participantes elegeram a seguinte coordenação: Raquel Sant’Ana (UNESP-

Franca, representando a ABEPSS), Isabel Cardoso (UERJ) e Suenya Santos (UFF/CURO).  

Para a coordenação ampliada para a gestão 2019/2020 indicamos as seguintes 

universidades por região: 

Norte: Sandra Cruz (UFPA) -shelena@ufpa.br, 91 8155-4909 e Socorro Chaves (UFAM) 

– socorro.chaves@outlook.pt, 92 9152-6987, 92 8121- 1165; 

Nordeste: Nailsa Araújo (UFS / GEPEM-Grupo de Estudos e Pesquisa Marxista – linha 

marxismo e questão ambiental) – nayaraujo5@yahoo.com.br,79 99381351; Caroline 

Magalhães Lima (UECE) – carol_pds@hotmail.com /carol.magalhaes@uece.br, 85 

87326582; 

mailto:-shelena@ufpa.br
mailto:socorro.chaves@outlook.pt
mailto:nayaraujo5@yahoo.com.br,79
mailto:carol_pds@hotmail.com
mailto:carol.magalhaes@uece.br
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Centro Oeste: Perci Coelho(UnB) -percicoelho@gmail.com, 61 84012197; Maria José 

Antunes da Silva – mariajoseuft77@gmail.com ; 

Sudeste: Matheus Thomaz (UFF/Campos) – mattseso@gmail.com, 22 98852 7844; 

Rosangela Dias Oliveira da Paz (PUC/SP-NEMOS) – rosangelapaz@gmail.com, 11 

99627-8920; Tânia Diniz (Unifesp-Santos) - tgdiniz@uol.com.br,  11 985099400; 

Cristina Bezerra (UFJF) - cristina.bezerra31@gmail.com , 32 8821-8596; 

Sul: Mailiz Garibotti (UFRGS/Núcleo Terra, Trabalho e Política Social) – mailiz@ufrgs.br, 

51 83027440; Sandra Maria Almeida Cordeiro (UEL) – 

sandra.cordeiro@sercomtel.com.br, 43 91136194. 

 

Avaliação 

Para tecermos uma análise qualitativa mais criteriosa que permaneça indicando 

as lacunas para o aprofundamento da transversalidade dessas temáticas na formação 

profissional em Serviço Social, necessitamos reunir os levantamentos quantitativos 

apresentados no colóquio do ENPESS 2018. Contudo, destacamos que, fruto da 

construção desse GTP, já se produziu um artigo que integra uma importante coletânea 

que contribuirá para a formação e o exercício profissional e é nesta linha que devemos 

avançar na análise qualitativa1. 

No Colóquio do GTP Questões Agrária Urbana e Ambiental e Serviço Social foi 

apresentado um levantamento sobre as temáticas do GTP nos Programas de Pós-

Graduação em Serviço Social, no Brasil. Foram apresentadas sínteses acerca dos 

Diretórios/Grupos de Pesquisa na Plataforma do CNPq, particularmente os cadastrados 

na área de Ciências Sociais Aplicadas/ Área de Serviço Social. Além disso, foram 

apresentados dados sobre Disciplinas ofertadas pelos PPGS (nome e referências 

bibliográficas) e Trabalhos de Conclusão de Curso, sendo que esses dados foram 

retirados dos Relatório dos Programas de Pós-Graduação da Área de Serviço Social 

(Período de 2013 a 2017), disponíveis na Plataforma Sucupira da CAPES, bem como 

retirados de artigo publicado por uma das coordenadoras do GTP (Dados em anexo). 

 
1 Santana, J.V (organizadora). Habitação e Serviço Social: dimensões teóricas, históricas e metodológicas. 
Campinas: Papel Social, 2018. 

mailto:percicoelho@gmail.com
mailto:mariajoseuft77@gmail.com
mailto:mattseso@gmail.com
http://uol.com.br/
mailto:cristina.bezerra31@gmail.com
mailto:mailiz@ufrgs.br
mailto:sandra.cordeiro@sercomtel.com.br
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Ressalte-se que para cada ênfase do GTP foram definidos termos de busca para 

orientar o levantamento nas plataformas do CNPQ e CAPES2. 

O levantamento sobre os grupos cadastrados na plataforma do CNPq demonstra 

que os temas referentes à questão agrária, ambiental e urbana (incluindo a ênfase na 

habitação) estão presentes em todas as regiões do país, com exceção da região Centro 

Oeste, onde não foi encontrado registro de grupo de pesquisa nas temáticas agrária e 

urbana.  A temática agrária aparece com maior número de grupos de pesquisa (09), na 

Região Nordeste, seguido da Região Sudeste (08 Grupos). A temática ambiental se 

destaca nas regiões Norte e Nordeste com 08 grupos de pesquisa, cada Região. Por sua 

vez, os grupos de pesquisa que estudam a temática urbana (e habitacional) 

encontram-se em sua maioria na Região Sudeste (12 grupos), seguidos da Região Sul 

(05 grupos). 

Em relação ao levantamento das Disciplinas ofertadas pelos Programas de Pós-

Graduação, na Área de Serviço Social, no período de 2013 a 2017, foi possível 

identificar que em todas as regiões do país são ofertadas disciplinas relativas ao tema 

da questão agrária, ambiental e urbana (e habitacional), com exceção da Região 

Centro Oeste, que não oferta disciplinas referentes à temática ambiental. De um total 

de 34 programas de Pós-Graduação (na área de Serviço Social, para o ano de 2017), 

35% ofertam disciplinas nas temáticas agrária, ambiental e urbana (e habitacional), 

equivalente a 12 disciplinas (por ênfase).  

Dentre as disciplinas ofertadas nos 12 Programas de Pós-Graduação (12 em cada 

ênfase), os autores mais indicados nas referências das disciplinas são: a) questão 

agrária: Milton Santos, João Pedro Stédile, Maria de Fátima Cabral Gomes, David 

Harvey e Karl Marx; b) questão ambiental: Enrique Leff, Guillermo Foladori, Carlos 

Frederico B. Loureiro, Istvan Mészáros, Alfredo Wagner Berno de Almeida e; c) questão 

 
2 Termos de busca na ênfase sobre questão agrária: “questão agrária”, “reforma agrária”, 
“desenvolvimento capitalista no campo”, “movimentos sociais no campo”, “rural”, “ruralidades”, 
“território”, “comunidades tradicionais”, “agronegócio”, “campesinato”, “território”. Termos de busca 
na ênfase sobre questão ambiental: “questão ambiental”, “educação ambiental”, “conflitos 
socioambientais”, “licenciamento ambiental”, “sustentabilidade”, “meio ambiente”. Termos de busca na 
ênfase questão urbana e habitacional: “espaço urbano”, “questão urbana”, “urbano”, “política urbana”, 
“urbanização”, “habitação”, “questão habitacional”, “política habitacional”, “cidade”, “moradia”, 
“território”. 
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urbana (e habitacional): Milton Santos, David Harvey, Henri Lefebvre, Ermínia Maricato 

e Friedrich Engels. 

O levantamento também identificou os Trabalhos de Conclusão de Curso nos 34 

Programas de Pós-Graduação na área de Serviço Social, no período de 2013 a 2017, 

identificando que do total de 2.545 trabalhos de conclusão (mestrado e doutorado) 

defendidos nesses programas, 88 referem-se à temática agrária, 40 à temática 

ambiental e 91 à temática urbana (e habitacional). Dentre os trabalhos relativos à 

questão agrária, a UFPE apresentou o maior número de trabalhos (11), seguido da 

UFMA (08) e UFPA (07). Os trabalhos da questão ambiental aparecem com maior 

incidência na UFAM (09) e UNESP/FR (06). Por sua vez, a ênfase urbana e habitacional 

tem maior incidência de produção de trabalhos de conclusão na UFPA (11), seguidos 

da UFRJ e PUC-Rio, com 8 trabalhos cada. 

Uma breve interpretação sobre a produção dos trabalhos de conclusão de curso 

nos programas de pós-graduação na área de Serviço Social, no período de 2013 a 2017 

demonstra que dos trabalhos referentes à temática agrária, a maioria centra-se na 

crítica ao sistema produtivo capitalista (agronegócio) e aponta as resistências dos 

trabalhadores a esse sistema produtivo (pela via da organização política do MST, 

movimento de mulheres, sindicatos de trabalhadores rurais, resistência dos 

quilombos, pescadores). Também é expressivo o número de trabalhos que se dedicam 

ao tema da agricultura familiar e da questão fundiária (incluindo estudos sobre a 

disputa pela terra). Outros trabalhos se dedicam à avaliação e crítica aos projetos de 

reforma agrária e assentamentos rurais, bem como sobre os projetos de educação no 

campo.  

Com um número menor de trabalhos encontram-se pesquisas relacionadas à  

avaliação de políticas governamentais (Programa territórios da Cidadania; Programa 

Luz para Todos; Avaliação do Programa bolsa família no universo rural; Política de 

Desenvolvimento Rural; Avaliação do Programa de Inclusão Produtiva Rural; Programa 

Nacional de Habitação Rural; avaliação do Sistema Único de Assistência Social; 

Programa nacional de alimentação escolar para agricultores assentados; políticas de 

saúde; violência contra a mulher no universo rural; Proteção social no território 

indígena; questão da água e pobreza no campo; turismo rural; trabalhador rural e 

previdência social). 
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Ressalte-se que 04 (quatro) trabalhos de conclusão de curso dão destaque ao 

Serviço Social no título da pesquisa:  

1. “Movimentos Sociais do campo e Universidade: a experiência do MST na 

construção do Curso de Serviço Social da Terra na UECE”;  

2. “Questão agrária brasileira e a inserção do Serviço Social em políticas sociais 

para o campo”;  

3. “Serviço Social e Questão agrária: possibilidades e desafios contemporâneos ao 

exercício profissional do assistente social”;  

4. Serviço Social campeando a inserção da população do campo na Atenção Básica 

em Saúde nos Pampas”. 

Em relação à temática ambiental, os trabalhos expressam uma variedade de 

temáticas. Uma parte dos trabalhos discute a questão da sustentabilidade sócio 

ambiental e sua relação com os temas da: saúde, política de assistência social, trabalho 

em pequenas comunidades (pesca, plantio, catadores de materiais recicláveis), 

agricultura familiar em comunidades ribeirinhas, resíduos sólidos e questão indígena. 

Outros trabalhos apresentam uma perspectiva crítica, discutindo a insustentabilidade 

da sociedade capitalista e a questão da destruição da natureza e sociedade. Nesta 

direção, alguns trabalhos se propõem a refletir sobre conflitos socioambientais 

(questão da água, terra, indígena, desastres ambientais). Aparecem temas tais como: 

educação ambiental e política de assistência social; avaliação da política nacional do 

meio ambiente; controle social e política ambiental; questão ambiental e agroecologia 

no MST; consumo sustentável; juventude, meio ambiente e educação ambiental; 

materiais recicláveis e meio ambiente. 

No período levantado (2013-2017), foram identificados, pelo título da produção, 

10 (dez) trabalhos que estudam a relação da temática ambiental e o Serviço Social, a 

saber: 

1. “Produção de conhecimento do Serviço Social sobre a questão ambiental: uma 

análise de seus fundamentos teórico-metodológicos e ídeo-políticos”;  

2. “O ambiente como expressão da questão social e campo interventivo do 

Serviço Social: sustentabilidade, resiliência instrumentalidade na cidade de Manaus”;  

3. “O Serviço Social e as questões socioambientais: o meio ambiente como espaço 

de atuação profissional dos assistentes sociais”;  
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4. “Serviço Social e meio ambiente: a contribuição do Assistente Social em 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC”,  

5. “O Movimento Ambientalista e as Propostas de Implantação de Usinas de 

Álcool no Pantanal de Mato Grosso do Sul (1979-2009): um espaço sócio-ocupacional 

para o Serviço Social de MS”; 

6. “Questão socioambiental e suas inter-relações com o Serviço Social”,  

7. Serviço Social e educação ambiental: um estudo da associação de proteção e 

preservação ambiental (APPA) de Araras/SP”,   

8. “A relação homem e natureza, capitalismo e Serviço Social: considerações 

sobre os fundamentos da questão ambiental”,   

9. “Questão ambiental e sustentabilidade na produção de literatura do Serviço 

Social”,  

10. “Serviço social e questão ambiental: desafio para a formação profissional na 

contemporaneidade”. 

No que se refere à temática urbana (e habitacional), há preponderância de 

estudos que discutem a questão da habitação, como uma expressão da questão social 

na ordem burguesa, com destaque para a questão da segregação socioespacial, 

inerente às contradições no uso e apropriação do solo urbano. Articulados a essa 

questão, é expressivo o número de trabalhos que tratam da mercantilização do espaço 

urbano e dos megaeventos esportivos. Um tema recorrente nos estudos diz respeito à 

avaliação (crítica) do Programa Minha Casa Minha Vida, seguido das reflexões que dão 

ênfase à organização e participação política da sociedade em torno do direito à 

moradia e à cidade.  

Aparecem outras temáticas, tais como: representação do idoso sobre a moradia, 

estudos sobre remanejamento/reassentamento de moradores, impactos pós ocupação 

e regularização fundiária. 

Em relação à temática urbana, com enfoque na habitação foram identificados, 

pelo título, 13 (treze) trabalhos de conclusão de curso, defendidos entre 2013 e 2017 

que discutiram a relação da temática com a atuação profissional do assistente social:  

1. “Política habitacional e Trabalho Social: entre concepções e discursos”; 

2. “Serviço Social e questão urbana: resgate histórico da intervenção profissional 

no bairro Anjo da Guarda em São Luís”; 
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3. “O Trabalho Social em empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV): avaliando a operacionalização e os resultados no município de Teresina - 

Piauí”; 

4. “Participação social em pauta: o Trabalho Social em Programas de Habitação de 

Interesse Social em João Pessoa-PB”; 

5. “Trabalho do Assistente Social no Programa Habitação de Interesse Social no 

distrito de Vargem Alegre-Barra do Piraí, RJ: desafios para a ultrapassagem de uma 

prática conservadora”; 

6. “Habitação e Serviço Social: das origens ao Trabalho Social no Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV)”; 

7. “Serviço Social e atuação profissional no contexto de remoções: analisando o 

caso da Vila Autódromo”;  

8. “A dimensão socioeducativa do trabalho do Assistente Social: um recorte nas 

particularidades do trabalho técnico social no Programa Minha Casa, Minha Vida”; 

9. “O trabalho do Assistente Social nos processos de remoção de moradias: 

atualização de antigas requisições”;  

10. “Trabalho Social e movimentos de moradia: um estudo da trajetória da 

assessoria técnica ambiente arquitetura e da União dos Movimentos de Moradia de 

São Paulo”;  

11. “O trabalho do Assistente Social na Política de Habitação de Interesse Social: o 

direito à moradia em debate”;  

12. “O trabalho social e a política de habitação: desvendando contradições”;  

13. “Política pública de habitação em Cuiabá: o Trabalho Técnico social no PHBB 

Cuiabá”. 

Os dados acima apresentados referentes aos Diretórios/Grupos de Pesquisa, 

disciplinas ofertadas pelos PPGs e trabalhos de conclusão de curso, na área de Serviço 

Social carecem ainda de melhor tratamento qualitativo.  Mas é possível afirmar que os 

pesquisadores da área (docentes e discentes) tem apresentado uma discussão crítica 

sobre as temáticas do GTP (Questões agrária, urbana e ambiental), na formação 

profissional em nível de pós-graduação, cujas discussões, em sua grande maioria, se 

articulam aos princípios ético-políticos construídos e reafirmados pela ABEPSS. 
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No sentido de buscar identificar a incidência da produção teórica do Serviço 

Social nessas áreas temáticas na contribuição para a organização coletiva e resistência 

popular à ofensiva do capital, iniciamos um levantamento da relação entre pesquisa e 

extensão. Como metodologia, buscamos na plataforma Sucupira informações sobre 

Inserção Social dos 34 Programas de Pós-graduação em vigência no ano de 2017. 

Ainda que não haja uniformidade no preenchimento dos dados e que possivelmente 

tenha ausência de informações, avaliamos ser pertinente apresentar brevemente esse 

quadro geral, como um primeiro esforço de mapear a extensão nos cursos de Serviço 

Social, inicialmente a partir da sua relação com Programas de Pós-graduação. 

Na região Norte, na UFAM foram encontrados 4 projetos de extensão ligados 

ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia 

(PPGSS), dentre esses 3 ligados à dimensão cultural para resgate e valorização do saber 

popular das populações ribeirinhas e outro sobre saúde. 

Já no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social/PPGSS da UFPA, foi 

identificado uma cartografia de povos e populações tradicionais, assessoria a 

movimentos sociais urbanos e saúde do trabalhador e direitos previdenciários de 

trabalhadores acidentados no ramo do alumínio. 

Na região Nordeste, não encontramos relação direta com as temáticas das 

questões agrária, ambiental e urbana. Apenas na UFRPE, há um núcleo de agroecologia 

que se articula com outras ações extensionistas.  

Na região Sudeste, na UFF há um Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e 

Espaços Populares. A PUC/RJ tem um projeto voltado para o fortalecimento do Polo de 

Reciclagem de Jardim Gramacho. Na Universidade Federal de Viçosa encontrou-se um 

projeto sobre sustentabilidade socioambiental e inclusão social e outro sobre 

agricultura urbana e soberania alimentar. 

Na região Sul, na UNIOSTE localizou-se o PROGRAMA: Ação socioambiental e 

formação em educação ambiental da Sala de Estudos e Informações em Políticas 

Ambientais e Sustentabilidade SEIPAS e os projetos Ação socioambiental e formação 

em educação ambiental e Ações socioambientais em defesa dos direitos dos povos 

indígenas: Comunidade indígena de Tekoha Yhovy e Escola Mbyja Porã – localizadas no 
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Município de Guaíra – PR. Na UCPEL, há o Programa de Extensão Sobre 

Sustentabilidade Kaingang. 

Na região Centro-oeste, identificou-se na UnB, o projeto de extensão “Quintas 

Urbanas da UnB” que se articula com movimentos sociais do campo e da cidade 

realizado pelo grupo LOCUSS. 

Ainda que, possivelmente, tenhamos uma subnotificação da relação entre 

pesquisa a extensão com as áreas temáticas deste grupo temático de pesquisa, 

avaliamos a importância da continuidade desse levantamento, ampliando para o 

âmbito da graduação em Serviço Social. Mesmo com limites desse primeiro 

levantamento é possível afirmar que temos uma prevalência de extensão ligada à 

questão socioambiental, com refrações nas organizações populares e políticas sociais 

públicas. 
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Carta da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
GTP Questões Agrária, Urbana, Ambiental e Serviço Social 

Para: Presidência do IBGE 

 

A ABEPSS, mediante seu compromisso político e social com a classe trabalhadora, 

manifesta preocupação mediante os cortes no orçamento público que comprometem 

de maneira aviltante as políticas públicas para atendimento às demandas sociais que 

se agravam no tempo presente. Neste sentido, solicitamos que o IBGE reconsidere os 

cortes previstos para o Censo Agropecuário deste ano.  

Tendo em vista que tais dados subsidiam a formulação, implementação e revisão de 

políticas públicas, entendemos que é de fundamental importância conhecer a 

diversidade da composição familiar dos trabalhadores do campo, em sua dimensão 

étnico-racial e de gênero, para além da econômica, seus modos de produzir, tipos de 

tecnologia, seus vínculos de trabalho.  

O Censo Agropecuário de 2006 já havia indicado a importância da agricultura familiar 

camponesa para a economia brasileira na perspectiva da segurança alimentar e 

nutricional. A ausência de dados importantes sobre essa população trabalhadora 

comprometerá frontalmente em curto, médio e longo prazos as políticas públicas 

ainda insipientes para fortalecer a produção agrícola familiar de base camponesa e a 

permanência da juventude no campo, com trabalho e vida dignos assegurados pelo 

Estado brasileiro. 

Considerando os aspectos acima relacionados solicitamos que antes de qualquer 

retrocesso no campo de pesquisas que visem fortalecer direitos sociais, se abra um 

amplo diálogo com a sociedade, convocando Movimentos e Organizações sociais e 

científicas para um debate público e transparente. 

 
08/05/2017. 
 
O conteúdo deve ser encaminhado à: 

Ilmo Sr. Paulo Rabello de Castro Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística Rio de Janeiro 
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<http://www.abepss.org.br/noticias/chegadearrancarospovosoriginariosecomunida
destradicionaisdeseusterritorios-108> 

Notícias 

Chega de arrancar os povos originários e 
comunidades tradicionais de seus territórios! 
15/08/2017 

Nossa entidade se mantém firme no compromisso com uma formação 
profissional que desvele os fundamentos da questão social brasileira na 
defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores e comunidades 
camponesas e populações tradicionais 

 
 0  

A Associação de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) torna público seu 
posicionamento político contrário às medidas jurídicopolíticas em curso que têm como 
objetivo espoliar as populações tradicionais do nosso país, em especial as quilombolas 
e indígenas que têm sido alvo constante de ameaças de perda de seus territórios e 
direitos duramente conquistados.    
 
No que diz respeito à questão quilombola, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
impetrada pelo DEM em 2004 questiona a regulamentação da titulação das terras 
quilombolas no país (decreto 4887/2003). Este partido se vale da ampliada ação da 
bancada ruralista e das grandes mineradoras que têm devastado o território nacional 
ambiental e socialmente, em função da posse da terra para ampliação da escala 
desenfreada de valor para o grande capital. 
 
No que diz respeito à questão indígena, Ações Civis Originárias (ACO) vêm 
questionando desde os anos 80 o direito de comunidades indígenas a determinados 
territórios alegando o marco temporal da Constituição de 1988. Ou seja, exige-se 



18 
 

comprovação de existência de comunidades indígenas em 5 de outubro de 1988 para a 
garantia do direito à demarcação. Contudo, trata-se de uma medida que desconsidera 
a espoliação que os povos indígenas vêm sofrendo ao longo de sua história, sendo 
retirados sob coerção e violência de terras que habitavam secularmente em nome de 
uma expansão econômica que privilegia igualmente, interesses financeiros 
internacionais e ruralistas. 
 
A ADI e as ACOs objeto da nossa moção de repúdio encontram terreno fértil na atual 
conjuntura em que um governo golpista, em nome de “modernizar” o país, avança 
sobre os direitos dos trabalhadores e comunidades tradicionais que produzem riqueza, 
cultura e preservam nossos bens naturais. Inúmeros estudos comprovam que as 
comunidades já reconhecidas pela Fundação Palmares não têm ainda a regularização 
de suas terras. No caso dos indígenas, as terras já demarcadas podem ser revistas.  
 
Nesse sentido, no caso da aprovação desta ADI, e do STF ser favorável à tese 
inconstitucional e anti-indígena do marco temporal, a sociedade brasileira corre o sério 
risco de retroceder no direito das comunidades quilombolas e indígenas, 
desconsiderando suas lutas, sua contribuição histórica na construção produtiva e 
cultural desse país. Entendemos que por trás dessa ofensiva há o interesse espúrio na 
espoliação dos povos tradicionais e expropriação de suas terras em prol de interesses 
fundiários que superexploram trabalhadores e degradam nosso ambiente. 
 
Nossa entidade se mantém firme no compromisso com uma formação profissional que 
desvele os fundamentos da questão social brasileira na defesa intransigente dos 
direitos dos trabalhadores e comunidades camponesas e populações tradicionais. Com 
efeito, nesse mês de agosto em que o STF julgará tais ações jurídicas, subscrevemos a 
campanha #nenhumdireitoamenos, #nenhumquilomboamenos, #demarcacaoja e 
apelamos que o STF se posicione ao lado das nossas populações tradicionais. Clique 
aqui e assine a petição.  
  

Vitória, 14 de agosto de 2017 
 

Executiva Nacional da ABEPSS e Grupo Temático de Pesquisa (GTP) - Questões 
agrária, urbana e ambiental e Serviço Social. 

 

https://peticoes.socioambiental.org/nenhum-quilombo-a-menos
https://peticoes.socioambiental.org/nenhum-quilombo-a-menos
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http://www.abepss.org.br/noticias/abepssrepudiaosmassacresnacracolandiaeempa

udarco-92 

Notícias 

ABEPSS repudia os massacres na Cracolândia 
e em Pau D'Arco 
17/07/2017 

Prevalecem, na força e na marra, os interesses de especulação fundiária e 
imobiliária, de controle e de extermínio dos pobres e trabalhadores(as), 
considerad@s populações supérfluas que obstaculizam o desenvolvimento 

 
  

A ABEPSS vem manifestar repúdio e indignação pelo recrudescimento da barbárie 
impetrada contra seres humanos nas cidades e campos. Em especial, contra aqueles 
que lutam pela sobrevivência, vivenciam na carne a discriminação e a criminalização 
cotidianas sob a política crescente de extermínio do Estado brasileiro. 
 
Os casos recentes de massacre são claros emblemas de tempos sombrios e violentos. 
Como o que ocorreu na região conhecida como Cracolândia, em São Paulo, impetrado 
por João Dória, prefeito da cidade, a pretexto de combate às drogas, com o apoio do 
governador Geraldo Alckmin. É o caso também do massacre de dez camponeses 
mortos pela Polícia Militar (PM) em Pau D'Arco, no Pará. 
 
Prevalecem, na força e na marra, os interesses de especulação fundiária e imobiliária, 
de controle e de extermínio dos pobres e trabalhadores(as), considerad@s populações 
supérfluas que obstaculizam o desenvolvimento. 
 
Nesse contexto, o atual cenário convoca a formação profissional em Serviço Social a 
permanecer atualizando e aprofundando os estudos críticos acerca da realidade social, 
a partir das diretrizes curriculares para proporcionar uma atuação profissional que se 
contraponha à barbárie e fortaleça o campo das lutas sociais. 

http://www.abepss.org.br/noticias/abepssrepudiaosmassacresnacracolandiaeempaudarco-92
http://www.abepss.org.br/noticias/abepssrepudiaosmassacresnacracolandiaeempaudarco-92
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ABEPSS – Gestão “Quem é de luta, resiste” 
GTP sobre Questão Urbana, Rural, Ambiental e Serviço Social 

Anexo 
Oficina Nacional da ABEPSS 2017 – UFF/Niterói 

Proposta de relatório coletivo da mesa coordenada entre os GTPs de Trabalho, 
Questão Social e Serviço Social; Ética, Direitos Humanos e Serviço Social; Questões 
Agrária, Urbana, Ambiental e Serviço Social; Relações de exploração/opressão de 
gênero, raça/etnia e Sexualidades ocorrida no dia 08 de novembro de 2017 na Oficina 
Nacional da ABEPSS. 
 
Destacamos que, apesar das dificuldades de agenda, todos os grupos entenderam 
como um avanço a proposta de articulação entre os GPTs e nesse sentido houve um 
esforço para a concretização da mesa coordenada. 
 
No momento do planejamento da oficina nacional pactuou-se que os GTPs teriam 
como tarefa os GTPS deveriam se articular para refletir sobre as seguintes questões a 
partir das categorias Trabalho, Classe e Serviço Social: como os fundamentos aparecem 
nos debates dos eixos dos GTPS; como esse debate dos fundamentos aparece na 
formação da graduação e da pós; como aparece na pesquisa e produção de 
conhecimento na área do SESO. 
 
Tendo como referência teórico-metodológica a construção do debate do mais 
universal para sua expressão nas múltiplas particularidades que estruturam a questão 
social no Brasil, adotamos a seguinte ordem de apresentação dos GTPS: Trabalho, 
Questão Social e Serviço Social; Ética, Direitos Humanos e Serviço Social; Questões 
Agrária, Urbana, Ambiental e Serviço Social; Relações de exploração/opressão de 
gênero, raça/etnia e Sexualidades. 
 
Sínteses do que foi apresentado: 

• GTP Trabalho, Questão Social e Serviço Social; 
 

• GTP Ética, Direitos Humanos e Serviço Social; 
 

• GTP Questões Agrária, Urbana, Ambiental e Serviço Social; 
Iniciamos apresentando a atual coordenação geral do GTP bem como a coordenação 
ampliada. 
Em termos de conteúdo a partir da demanda da diretoria nacional, a apresentação 
teve como base os dados e reflexões acumuladas nas gestões anteriores e que está 
sendo submetido à uma análise acadêmica através da elaboração de um artigo 
elaborado pelas colegas Cristina Bezerra, Joana Valente, Tania Diniz e Tatiana Dahmer 
que sairá brevemente numa coletânea organizada pela professora Joana Valente. 
 
Foram feitos 2 levantamentos importantes: 

o Como essas ênfases aparecem  em 12 revistas qualificadas pela CAPES no 
período de 2005 a 2016 (Revista Katalysis, Seso e Sociedade, Argumentum, Em 
Pauta, Políticas Públicas, Ser Social, Textos e Contexto, Sociologias, Temporalis, 
Estudos Avançados, Libertas, O Social em Questão): dos 201 artigos 
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selecionados, 103 correspondem ao tema da questão urbana, ou seja, 51,14% 
da produção, 72 sobre questão ambiental, e 26 sobre questão agrária. No que 
diz respeito à ênfase na questão urbana as categorias demandas, Trabalho, 
Classes e Serviço Social, aparece Movimentos Sociais (09), Trabalho Social (05) 
e Trabalho (3). Na ênfase à questão ambiental, Conflitos socioambientais (04), 
Movimentos sociais (03), Trabalho Social (01). Já na ênfase sobre questão 
agrária, reforma agrária (05), questão territorial e terras indígenas (02), 
trabalho social (02); 

o Levantamento parcial dos projetos pedagógicos buscando identificar subsídios 
teóricos que fundamentam a intervenção profissional no campo temático 
urbano, agrário e ambiental. No que diz respeito ao procedimento 
metodológico, partiu-se das Unidades de Formação Acadêmicas (UFAS) filiadas 
à ABEPSS. Contudo, nem todas têm seus projetos pedagógicos disponibilizados 
online. Assim, de cerca de 100 unidades filiadas, sendo 90% delas públicas 
(lembrando que o MEC autoriza 500 cursos para funcionarem), o levantamento 
foi possível em apenas 44. Identificou-se uma tendência à fragmentação das 
ênfases, revelando um enorme desafio para a formação profissional que 
qualifique os assistentes sociais para atuarem nessas dimensões da questão 
social. 

 
Ainda que o GTP tenha avançado na elaboração de uma ementa expandida que 
articule as categorias Trabalho, Classes Sociais e Serviço Social, como já aparece desde 
2012, no âmbito da produção de conhecimentos e da composição curricular nota-se a 
necessidade premente de qualificar os assistentes sociais a partir da necessidade de 
um aprofundamento das relações dessas ênfases com os fundamentos teórico-
metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos do Serviço Social. 
 
A conjuntura da ofensiva do capital que, como vimos discutindo nessa oficina, coloca 
em xeque a possibilidade dos direitos sociais como mediação para a emancipação 
humana impõe uma crítica contundente à redução do trabalho profissional às 
respostas institucionais, como vem aparecendo nas produções.  Essa reflexão e 
avanços são fundamentais, pois, nos confrontam eticamente: assistentes sociais têm 
sido convocados para atuarem nas remoções de populações urbanas e rurais, 
participando portando da violação de direitos, o que é extremamente grave num 
contexto de precarização do trabalho profissional e do ensino. Por outro lado, ainda 
que de forma incipiente aparecem as lutas sociais, ou seja, os sujeitos sociais diversos 
que travam lutas nos territórios ameaçados pela dinâmica do desenvolvimento do 
capitalismo em sua fase de domínio pelo mercado financeiro. Outro destaque tem sido 
o diálogo interdisciplinar com outras áreas do conhecimento que, a despeito dos riscos 
de um ecletismo, tem a contribuir com o adensamento das reflexões sobre essas 
ênfases, ampliando as alianças teórico-políticas com outras áreas do conhecimento. 
 
Em síntese, reconhecemos a necessidade de avanço da perspectiva da totalidade entre 
as ênfases, bem como entre os GTPs (pois já percebemos pelas produções os desafios 
éticos, a relação com as opressões nos territórios, as lutas sociais empreendidas, os 
limites das políticas sociais mediante a reestruturação no trabalho no campo e na 
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cidade), bem como o aprofundamento de sua relação com os fundamentos do Serviço 
Social. 
Nos cabe aqui hoje o exercício de elaborações de estratégias coletivas nessa direção. 
 
Por fim, apresentamos o que temos feito ao longo da atual gestão: 
Apropriação do que foi acumulado pelas gestões anteriores; 
Assessoria à entidade no diálogo com instâncias governamentais e proposição de 
moções que publicizem o posicionamento político da entidade mediante os ataques 
aos pobres da cidade e do campo; 
Rearticulação de pesquisadores (e extensionistas) dessas ênfases com a recriação de 
um grupo de e-mail. 
 
 

• GTP Relações de exploração/opressão, raça/etnia e sexualidades 
 
 
Debate 
Houve um reconhecimento generalizado sobre a importância da articulação entre os 
GTPs. Contudo, apareceu uma tensão no sentido de que não haja uma hierarquia a 
partir do GTP de Fundamentos do Serviço Social. Nesse sentido, recuperou-se a 
importância da dimensão da totalidade e o avanço da profissão na produção de 
conhecimentos no que diz respeito às determinações particulares da questão social no 
Brasil, expressas nas opressões de gênero, raça/etnia e sexualidades, debate que ficou 
secundarizado pela profissão pós-reconceituação. 
 
Discutiu-se sobre a importância do investimento na capilaridade regional dos GTPs, 
com momentos preparatórios nas oficinas regionais e nos pré-ENPESS. 
 
Indicou-se os limites para a articulação entre os GTPs tendo em vista as dificuldades de 
agendas a partir da sobrecarga do trabalho docente, o que nos impõe um enorme 
desafio. 
 
Surgiu como proposta para o ENPESS: a partir da temática central, deve-se escolher 
um/a intelectual de expressão internacional para uma mesa coordenada por todos os 
GTPs ou por grupos de GTPs (proposta da Angela Amaral). 
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Anexo 

23/07/2018 

Trabalho de levantamento do debate teórico presente nos trabalhos do ENPESS 2016 

Suenya Santos 

No relatório das gestões passadas dos gtps, temos a sistematização de trabalhos por título, 

elementos de identificação e autor/instituição dos seguintes eventos/anos: 

CBAS 2004: 14 sobre Questão Agrária; 12 socioambiental, 14 urbano 

CBAS 2007: 17 sobre Questão Agrária, 16 socioambiental, 31 urbano. 

CBAS 2010: 29 sobre Questão Agrária (sendo que 5 fazem relação com socioambiental); 17 

socioambiental, 27 urbano 

CBAS 2013: 19 sobre questão agrária, 23 socioambiental, 12 urbano.  

IX ENPESS 2004: 11 agrária, 7 ambiental, 16 urbano 

X ENPESS 2006: 8 agrária; 8 ambiental,20 urbano; 

XI ENPESS 2008: 11 agrária, 14 ambiental, 21 urbano 

XII ENPESS 2010: 13 agrária, 24 ambiental, 36 urbano 

XIII ENPESS 2012: 26 agrária, 35 ambiental, 48 urbano 

XIV ENPESS 2014: 12 agrária, 34 ambiental, 52 urbano 

 

Revistas de 2005 a 2016: 103 urbano, 26agrário, 72 ambiental. 

Autores mais citados por cada ênfase; 

Palavras-chave por ênfase 

Levantamento das disciplinas em nível de graduação sobre as temáticas 

 

XV ENPESS 2016 

Mesa temática do GTP: 05/12/2016: mesa 3 questões urbana, agrária e ambiental: reflexões 

sobre a produção na área e desafios à luz das Diretrizes Curriculares. Isabel Cristina Cardoso 

(UERJ), Cristina Bezerra (UFJF), coord. Joana Valente (UFPA) 

Colóquio dos gtps: 08/12/2016: Questão Agrária, Urbana, Ambiental e Serviço Social. 

Coordenação Tatiana Dahmer, Tânia Diniz, Maria das Graças 
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Mesas coordenadas:  

✓ Urbano 

• A gestão territorial das políticas sociais: trabalho e proteção social no contexto de lutas 

pelo direito à cidade (583). Coordenador Ademir Alves da Silva 

• Cidades, desastres e políticas urbanas (962) Coord: Antenora Maria da Mata Siqueira 

• Trabalho social e políticas urbanas: concepções, impasses e desafios para a construção 

do direito à moradia e à cidade (1313). Coord. Rosangela Dias Oliveira Paz 

 

✓ Agrária/Ambiental 

• Questão agrária em debate no Serviço Social (1324). Coordenação: Suenya Santos da 

Cruz 

• Questão agrária, ambiental e lutas sociais, desafios contemporâneos para o MST 

(1370). Coord. Monica Aparecida Grossi 

 

✓ Agrário e urbano 

• Trabalho urbano e rural na formação sociohistórica brasileira: tendências 

contemporâneas na análise da questão social (891). Coord.: Haidée de Caez Pedroso 

Rodrigues 

Apresentações orais 

➢ Interfaces com outros gtps 

Movimentos sociais e Serviço Social: 

N° Título Autor@s 

1683 Movimento indígena no Brasil: o histórico dos 
donos dessas terras 

Keronlaine de Araújo Silve, 
Ruany Caroline de Oliveira 
Silva 

19 Serviço Social, educação popular e do campo: uma 
interlocução necessária 

Raimunda Creulaine Ferreira 
Fernandes, José Filho Araujo 
Santo 

202 Cidade, movimentos sociais e Serviço Social Eblin Farage, Sabrina Dias 

650 Movimentos sociais e Serviço Social: uma 
experiência de extensão universitária com o 
movimento dos trabalhadores sem teto 

Sabrina Dias, Thaís Gomes 

1555 Processos de formação política junto a 
movimentos e organizações populares: reflexões a 
partir de experiências vinculadas ao assentamento 
Osvaldo de Oliveira 

Jessica Oliveira Monteiro 

65 Educação do e no campo: fruto da articulação 
entre movimentos sociais e sindicais e Estado 

Magaly Nunes de Gois 

83 Movimentos sociais urbanos: um estudo a partir do 
movimento social LGBT 

Raquel Cristina Lucas Mota, 
Andréa Kelmer de Barros 

710 A luta por moradia e a reconfiguração sociopolítica 
dos movimentos sociais: a cidade e o acesso aos 
direitos em tempos de crise capitalista 

Angela Michele Suave 
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Serviço Social, relações de exploração/opressão de gênero, raça/etnia, geração e 

sexualidade: 

N° Título Autor@s 

326 A (in)visibilidade do trabalho das “Marias” no rural 

alagoano 

Jaqueline da Silva Lima 

166 Identidade, território e direitos na comunidade 
quilombola de São Julião-MG 

Sidimara Cristina de Souza, 
André Augusto Pereira 
Brandão 

379 Política afirmativa dos povos indígenas: desafios e 
possibilidades em constituir uma política pública 
de educação superior indígena nas universidades 
estaduais paranaenses 

Wagner Roberto do Amaral 

1332 O racismo ambiental na realidade regional: o 
nordeste, a epidemia provocada pelo Zika vírus e 
os aspectos históricos da realidade 

Teresa Cristina Vital de 
Sousa 

1510 Questão indígena na formação social brasileira Elizângela Cardoso de Araújo 
Silva, Jones Manoel da Silva 

 

Ética, direitos humanos e Serviço Social 

N° Título Autor@s 

145 Direito humano à alimentação adequada como 

estratégia de efetivação da política de segurança 

alimentar e nutricional 

Ana Carolina Souza, Cinthia 

Prereira Barbosa, Jéssica 

Maciel Gomes, Wanda Griep 

Hirai. 

 

Trabalho, questão social e Serviço Social 

N° Título Autor@s 

1542 Saúde do trabalhador e “questão social”: o 
adoecimento de câncer dos trabalhadores rurais 

Rafaella Guimarães Sitcovsky 

 

 

➢ GTP Questão Agrária, urbana, ambiental e Serviço Social 

• Ênfase questão urbana 

 

N° Título Autor@s 

73 Políticas urbana e social: uma reflexão da possível 
instersecção promovida pelo Estado 

Sueli do Nascimento 

92 Um enfoque de gênero na política urbana – 
experiência de participação feminina no Recife 

Ana Lucia Alencar Burgos 

106 Desenvolvimento e urbanidade sob a produção do 
valor: reflexões em contexto de crise estrutural 

Tatiana Dahmer Pereira 

133 Entre ternos e concreto: apontamentos sobre as Caroline Magalhães Lima 
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relações entre a burguesia da indústria da 
construção e o Estado brasileiro nos governos 
petistas 

139 Espaços concebidos e apropriados: vivências e 
leituras dos usos do Parque da criança (Campina 
Grande/PB) 

Maria Jackeline Feitosa 
Carvalho 

201 A desconstrução do medo e o trabalho dos 
assistentes sociais nas favelas 

Francine Helfreich Coutinho 
dos Santos 

246 A produção de sujeitos coletivos na periferia 
metropolitana do Rio de Janeiro: a experiência do 
MTST na ocupação Zumbi Dos Palmares em São 
Gonçalo 

Bruno José Cruz Oliveira, 
Ana Carolina P. Corletto, 
Luciano Falke Carneiro 

252 Exploração do trabalho e segregação socioespacial: 
o caso dos catadores de recicláveis 

Érica Terezinha Almeida, 
Fernanda Cordeiro, Patrícia 
Andrade Alves 

391 Perspectivas de futuro e acesso aos direitos sociais: 
narrativas de meninos e meninas que atuam como 
“mulas” do tráfico de drogas na fronteira Brasil-
Paraguai 

Andréa Pires Rocha 

427 O papel do Estado na produção do espaço urbano: 
uma análise a partir dos reassentamentos 
involuntários de famílias 

BetinaAhlert, Gleny Duro 
Guimarães, Mayara C.G. 
Mendonça 

538 Impactos socioeconômicos identificados em 
estudos pós remoção de famílias 

Aricarla Batista de Oliveira, 
Joana Valente Santana 

546 Produção do espaço vida cotidiana e fenômeno 
urbano: contribuições do pensamento de Henri 
Lefebvre à tradição marxista e à formação 
profissional do Serviço Social 

Isabel Cristina Costa Cardoso 

624 Projetos urbanos, remanejamento e rotinas 
familiares na comunidade Riacho Doce Belém-Pará 

Eucicleia Dias da Costa, 
Solange Maria G. Costa, 
Danielen Rodrigues Costa, 
Alan Jhonatan Nunes 

747 A formação socio territorial e as organizações 
assistenciais da região central histórica da cidade 
de Santos (SP) 

Nathália Franco Macedo, 
Anita BurthKurka, Maria do 
Rosário Correa Salles Gomes 

823 Produção do espaço local: Programa minha casa 
minha vida em Ponta Grossa 

Sandra Maria Scheffer, 
Samira Kauchakje 

844 Serviço Social e a questão urbana no Brasil Graciane Pereira Santos 

876 A produção social do espaço e seus impactos no 
reordenamento urbano da cidade do Rio de 
Janeiro: notas para o debate 

Ana Carolina Brandão 
Vazquez, Monica 
BrunBeveder 

1041 Renda fundiária, acumulação capitalista e 
intervenção do Estado nas cidades 

Aline Cavalcanti de Abreu 

1043 Desenvolvimento ilusório: a influência do modelo 
de desenvolvimento capitalista brasileiro nos 
processos de desastres ambientais 

Luana Fernandes dos Santos 
Azeredo 

1060 Territórios urbanos entre a globalização e a 
resistência 

Gabriela Icasuriaga 

1137 Conselhos Municipais de habitação da região 
metropolitana da baixada santista: espaços de 
controle social? 

Tânia Maria R Diniz, Eliane 
dos Santos Ferreira, Priscila 
da Silva 
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1145 Gestão urbana entre a cidade-mercado e a cidade-
direito: as operações urbanas consorciadas em 
Belo Horizonte 

Renato Barbosa Fontes 

1254 Cidade e barbárie: reflexões para o debate 
profissional sobre a mediação de direitos na 
interseção entre política urbana e habitacional 

Lenise Lima Fernandes, 
Thaiany Silva da Motta, 
Maria de Fátima Cabral M. 
Gomes, Juliana Oliveira de 
Souza, Daiana dos Santos 
Clementino 

1338 UPP: violação de direitos e as modificações nos 
espaços favelados 

Anna Carolina Macedo 
Cardoso, Fernanda Maria 
Machado Borges 

1368 Precariedade urbana e necessidades sociais: um 
par dialético para a análise e o enfrentamento da 
questão urbana no Brasil 

Fernanda Galhardo 
Carpanelli 

1376 Mulheres que vão a luta: estudo sobre a 
organização política das mulheres nas ocupações 
do município de Iguatu 

Monica dos Santos Ribeiro, 
Renata Ligia Rufino Neves de 
Souza 

1384 Produção extrativista: incursões, dinâmicas e 
ribeirinhos da ilha do Combu em Belém/PA 

Sônia Socorro Miranda 
Batista, Flávia Ferreira 
Gomes 

1409 Elementos para a discussão da renda da terra 
como determinante para a segregação 
socioespacial 

Raphael Martins de Martins, 
Caroline Magalhães de Lima 

1550 As zonas especiais de interesse social em Teresina-
PI: desenho institucional e lógica de 
implementação 

Ada Kallyne Sousa Lopes 

1598 Mobilidade urbana para quem? A relação entre 
transporte e saúde na cidade do Rio de Janeiro 

Daniele Batista Brandt 

1730 Transporte coletivo no Brasil: serviço público ou 
mercadoria? 

Daniele Batista Brandt 

 

• Ênfase questão ambiental 

N° Título Autor@s 

81 O movimento ambientalista liderado pela 

Fundação para Conservação da Natureza de Mato 

Grosso do Sul (FUCONAMS) 

Enilda Maria Lemos 

87 A discussão da ação profissional na questão 
socioambiental 

Leticia Soares Nunes 

123 A política Nacional de resíduos sólidos e os 
desafios dos catadores para sua efetivação 

Valeria Pereira Bastos 

213 A questão ambiental como manifestação da 
“questão social”  

Luiz Felipe Barros Silva 

285 Os impactos da privatização das águas nas 
comunidades quilombolas: reflexões iniciais 

Francisco Vieira do 
Nascimento Neto, Tereza 
Cristina Santos Martins 

416 A responsabilidade socioambiental nas empresas: 
o caso do ItaúUnibanco 

Luciana do Nascimento 
Simião 

611 As instituições de ensino superior e a Andrea Heidemann Nelma 
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ambientalização curricular Baldin 

805 O passivo socioambiental do Caulim em junto do 
Seridó: a quem interessa?  

Elimar Mariai Neves de 
Sousa 

824 Participação social na criação e gestão da Floresta 
Estadual de Maués - AM 

Talita de Melo Lira, Antônio 
Carlos Witkoski 

839 A resiliência na questão socioambiental enquanto 
uma expressão da questão social: um estudo na 
bacia hidrográfica do Igarapé dos Educandos na 
cidade de Manaus - AM 

Ana Beatriz de Souza Cyrino 

865 A atuação ambientalista do Serviço Social: a 
presença da educação ambiental na política de 
assistência social de Franca - SP 

Vitor Moretti Zonetti 

945 Gênero, trabalho e saúde em duas comunidades da 
reserva de desenvolvimento sustentável do Tupé, 
Manaus, Amazonas 

Duarcides Ferreira Mariosa, 
Maria Virginia Righetti , 
Renato Nogueia Ferraz 

1123 O significado da política de universalização da 
energia elétrica: impactos socioambientais no rural 
Amazônico 

Andréia Santos Cavalcante 

1322 Questão ambiental e Serviço Social: um debate 
necessário, relatos de experiência 

Amanda Naiara de Menezes, 
Renan de Moraes Martins 

1552 Notas introdutórias sobre a soberania alimentar e 

a luta das mulheres camponesas 

Marli Souza Fagundes, 

Pamela Santos da Silva 

1553 Conflitos socioambientais e territoriais: resistência 

indígena em Aveiro (PA) 

Mylena dos Santos Santana 

 

• Ênfase questão agrária 

N° Título Autor@s 

131 Revisitando os fundamentos teóricos dos clássicos 
sobre a questão agrária: Marx, Lenin, Kaustky e 
Chayanov 

Wanda Griep Hirai 

175 A experiência agrária em Goiás – governo Mauro 
Borges (1961 – 1964): o Serviço Social sob o céu do 
combinado agrourbano de Arraias 

Tereza Cristina Pires Favaro 

230 Aspectos da dinâmica familiar no campo Ana Carolina de Paula, Giane 
Franciele Negri, Marize 
Rauber Engelbrecht, Rosana 
Mirales 

231 O processo de mecanização no cultivo de cana-de-
açúcar na Paraíba e o desemprego 

Laila Maria Alvarenga de 
Lima 

308 Questão indígena, Serviço Social e capitalismo 
contemporâneo 

Elizângela Cardoso de Araújo 
Silva 

312 A reforma agrária de mercado na zona da mata de 
Pernambuco: breves considerações sobre a 
produção agrícola nos assentamentos Engenho 
Catarina e Santa Clara 

Ilena Felipe Barros 

425 O sindicato dos trabalhadores rurais de Campos de 
Goytacazes e a luta por direitos na ditadura (1964-
1985) 

Marilda Villela Iamamoto, 
Ana Maria Almeida da Costa 

539 O bairro maracanã no município de São Luis/MA e Aurora Amélia Brito de 
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a relação campo-cidade Miranda, Thaise Cristina 
Gomes Azevedo 

742 O discurso de aumento de renda e qualidade de 
vida: estratégia das empresas agropalma e 
biopalma para adesão das famílias camponesas à 
produção da palma nos municípios de Moju e 
Concórdia do Pará 

Ana Claudia Filgueira Guedes 

827 Questão habitacional na Amazônia: notas sobre o 
Programa de habitação rural na associação de 
remanescentes de quilombos em Concórdia do 
Pará 

Sérgio Luiz Cortinhas Ferreira 
Filho, Gilvando Souza Silveira 

1088 Breve configuração sobre o debate da questão 
agrária e da reforma agrária no Brasil 

Laurinete Rodrigues de Silva 

1130 Exploração dos recursos naturais e conflitos sociais 
na Gleba Nova Olinda (PA) 

Vania Lucia Lemos Catete, 
Solange Maria Gayoso Costa 

1267 Serviço Social, questão rural e a política de 
assistência social: aproximações à discussão 

Ana Luiza Avelar de Oliveira 

1321 As tendências do agronegócio sucroalcooleiro no 
Brasil dos anos 2000 e o mito da energia “limpa e 
renovável”  

Lucas Bezerra 

1344 O trabalho assalariado nos milharais da Monsanto: 
um estudo sobre as atividades da região de 
Franca/SP 

Raque Santos Sant’ana, 
Leticia Gomes, Jennyara 
Carolina de Campos 

1383 Serviço Social e questão agrária – uma difícil 
relação 

Maristela Dal Moro 

 

Pôster 

Eixo Questão agrária, urbana, ambiental e Seso 

• Ênfase agrária e ambiental 

N° Título Autor@s 

293 A greve de 1984 dos trabalhadores da 
agroindústria canavieira no município de 
Campos dos Goytacazes -RJ: contribuição à 
memória das lutas na ditadura militar (1964-
1985) 

Isabella de Sousa Maio, Thais 
Pereira Reis 

447 O exercício profissional do assistente social nas 
manifestações da questão agrária 

Luzia Amélia Ferreira 

569 Povos, comunidades tradicionais e conflitos 
socioambientais na Amazônia 

Gleyce Kelly Ramos Miranda, 
Ellen Patricia Mathews da 
Silva 

1256 A agricultura familiar e sua inserção nas 
políticas públicas de desenvolvimento rural: um 
olhar a partir do Governo Lula, Fernando 
Henrique Cardoso até os dias atuais 

Bárbara Sampaio Ramos 
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• Ênfase na questão urbana 

N° Título Autor@s 

1006 Cooperação intergovernamental no federalismo 
brasileiro: a região integrada de desenvolvimento 
grande Teresina 

Ada Kallyane Sousa Lopes, 
Ana Cláudia Pereira Paz 

1160 Análise do Programa Minha Casa Minha Vida 
enquanto política habitacional e a atuação do 
Serviço Social neste contexto 

Marília Barichello Barbosa da 
Silva, Gabriella Lonardi 
Carrasco 

1445 Estudo do perfil das famílias beneficiárias pelo 
Programa habitacional do residencial Feliz Cidade 

Maria Neuza Luiz Gomes, 
Robson dos Santos Monteiro 

 

Interface 

Serviço Social, relações de exploração/opressão de gênero, raça/etnia, geração e 

sexualidade: 

N° Título Autor@s 

911 Mulheres indígenas e violência doméstica: um 
debate atual 

Neilza dos Santos Firmino de 
Oliveira, NathanneAndreane 
Rosa Costa, Maria Gracileide 
Alberto Lopes 
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Anexo 

Apresentação do levantamento sobre as temáticas do GTP nos programas de pós-

graduação em Serviço Social no colóquio do XVI ENPESS (Joana Valente) 

 

Metodologia: 

• Plataforma CNPq: Diretórios/Grupos de Pesquisa. Filtro: Ciências Sociais Aplicadas/ 

Área de Serviço Social 

• Plataforma Sucupira /Relatório dos Programas de Pós-Graduação da Área de Serviço 

Social. Período de 2013 a 2017 

a) Disciplinas ofertadas pelos PPGS: nome, ementa, referências bibliográficas e natureza 

(eletiva ou obrigatória).  

b) Trabalhos de Conclusão: título do trabalho, resumo, palavras-chave e nível (mestrado 

ou doutorado) 

Termos de busca na ênfase sobre questão agrária: 

• “questão agrária” 

• “reforma agrária” 

• “desenvolvimento capitalista no campo” 

• “movimentos sociais no campo” 

• “rural” 

• “ruralidades” 

• “território” 

• “comunidades tradicionais” 

•  “agronegócio” 

• “campesinato” 

• “território”. 

Termos de busca na ênfase sobre questão ambiental: 

• “questão ambiental” 

• “educação ambiental” 

• “conflitos socioambientais” 

• “licenciamento ambiental” 

• “sustentabilidade”  

• “meio ambiente 

Termos de busca na ênfase questão urbana e habitacional 

• “espaço urbano”, 

•  “questão urbana”,  

• “urbano”,  

• “política urbana”,  

• “urbanização”, 

•  “habitação”,  

• “questão habitacional”, 
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•  “política habitacional”,  

• “cidade”, 

•  “moradia”,  

• “território”. 

 

Grupos de pesquisa relacionados ao tema da questão agrária- CNPq 

REGIÃO / INSTITUIÇÃO GRUPO LÍDER 

Região Norte  
 

Universidade Federal do 
Amazonas 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Sociais e 
Seguridade Social no Amazonas -GEPPSSAM  

Simone Eneida Baçal 
de Oliveira 

Universidade Federal do 

Pará 

Grupo de pesquisa sociedade, território e resistências 

na Amazônia (GESTERRA) 

Solange Maria Gayoso 

da Costa 

Universidade Estadual de 
Roraima 

Grupo de Pesquisa e Extensão em Serviço Social e 
Políticas Públicas - GPESSPP  

Laurinete Rodrigues 
da Silva 

Região Nordeste   

Universidade Federal do 
Maranhão 

Grupo de Estudos, Pesquisa e Debates em Serviço 
Social e Movimento Social - GSERMS 

Josefa Batista Lopes 

Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia 

Territórios, Movimentos Sociais, Políticas e Serviço 

Social- TEMPOSS 

Heleni Duarte Dantas 

de Ávila 

Universidade Ceuma  Núcleo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social Graciane Pereira 
Santos 

Universidade Federal de 
Pernambuco 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça, Meio 
Ambiente e Planejamento de Políticas Públicas - 

GRAPP 
 

Vitoria Regia 
Fernandes Gehlen 

 

Universidade Federal de 
Pernambuco 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Habitação e 
Saneamento Ambiental 

 

Rosa Maria Cortês de 
Lima 

Universidade Estadual da 
Paraíba 

Ação Cultural Camponesa: Núcleo de Estudos Rurais Auri Donato da Costa 

Cunha 

Universidade Federal de 
Sergipe 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Questão 
Social e Movimento Social (GETEQ) 

Tereza Cristina Santos 
Martins 

Universidade Federal de 
Alagoas 

Cultura, Identidade e Movimentos Sociais 
 

 
Cristiano das Neves 
Bodart 

Universidade Federal de 

Alagoas 

Grupo de Extensão e Pesquisa Serviço Social e 

Segurança Alimentar e Nutricional - GEPSSAN 
Wanda Griep Hirai 

Região Sudeste   

Universidade Federal do Rio 
de Janeiro 

Núcleo de Pesquisa e Extensão Políticas Públicas, 
Território, Lutas Sociais e Serviço Social - LOCUSS 

Gabriela Maria Lema 
Icasuriaga 

Universidade Federal 

Fluminense 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiro - NEAB Maria Raimunda 

Penha Soares 

Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro 

Núcleo de Estudos Estado, Classes trabalhadoras e 

Serviço Social no Brasil - NECLATSS 

Marilda Villela 

Iamamoto 

Universidade Federal 
Fluminense 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Educação do 
Campo e Movimentos Sociais (NEPEC) 

Douglas Ribeiro 
Barboza 

Universidade Federal 
Fluminense 

GEPET - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho 
 

Maria das Gracas 
Osorio Pitombeira 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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Lustosa 

Universidade Federal 
Fluminense 

NEAB - Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiro 
 

Maria Raimunda 

Penha Soares 

Universidade Federal 
Fluminense 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, 
Política, Movimentos Sociais e Serviço Social 

SITUAÇÃO DO GRUPO: EXCLUÍDO 

Haidee de Caez 

Pedroso Rodrigues 

 

Universidade Federal de Juiz 
de Fora 

Questão social, Território e Serviço Social Mônica Aparecida 
Grossi Rodrigues 

Região Sul   

Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Ambientais e 

Sustentabilidade - GEPPAS 

Diuslene Rodrigues da 

Silva 

Universidade do Contestado Políticas públicas e desenvolvimento regional  Maria Luiza Milani 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 

Núcleo de estudos e pesquisas terra, trabalho e 
política social 

Mailiz Garibotti Lusa 

Universidade Católica de 
Pelotas 

Questão agrária, urbana e ambiental e Observatório 
dos Conflitos da Cidade 

Cristine Jaques Ribeiro 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 

 

Disciplinas ofertadas pelos PPGs -  Área de Serviço Social / Questão Agrária 

REGIÃO/IES/PPG NOME DISCIPLINA 

Região Norte  

UFAM  Modo de vida rural e estratégia de reprodução social na Amazônia 

UFPA Urbano-rural e lutas sociais no Brasil e na Amazônia 
Urbano-rural e movimentos sociais no Brasil e na Amazônia 

Região Nordeste  

UFRN Estudos urbanos, rurais, relações de poder e movimentos sociais 
Estudos urbanos e rurais 

Região Sudeste  

UFES Questão agrária e as relações capital/trabalho no campo 

EMESCAM Lutas políticas e movimentos sociais 

UFJF Território, sociedade e Serviço Social 
Questão social e desigualdades sócio-territoriais 

UNESP/FRANCA O mundo rural: a questão agrária e as relações capital/trabalho no campo 

Região Sul  

UCPEL Questão agrária e política agrícola 

UEL A lógica territorial na gestão das políticas sociais  

UNIOESTE Serviço Social e questão agrária 
Tópicos especiais – Serviço Social e questão agrária: o desenvolvimento do 
capitalismo na agricultura brasileira e as manifestações da questão social 

UFSC Trabalho rural: movimentos e lutas sociais. 

Região Centro Oeste  

UNB Política social – agrária 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 
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Autores mais indicados nas referências das Disciplinas PPG - Questão Agrária / Área de Serviço Social 

NOME DO/A AUTOR/A 

NÚMERO DE VEZES 
INDICADO NAS 
REFERENCIAS 

SANTOS, Milton 7 

STEDILE, João Pedro  7 

GOMES, Maria de Fátima Cabral Marques 7 

HARVEY, David 6 

MARX, Karl.  6 

RAUTA RAMOS, Maria Helena 5 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de.  5 

NETTO, José Paulo 5 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 

 

Trabalhos de Conclusão de Curso IES/PPG Área de Serviço Social - Trabalhos de Conclusão – Tema 
Questão Agrária - 2013 a 2017 

 

 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 

 

 

 



35 
 

Grupos de pesquisa relacionados ao tema da questão ambiental- CNPq 

REGIÃO / INSTITUIÇÃO GRUPO 
LÍDER 

Região Norte 
 

 

Universidade Federal do Amazonas Grupo Interdisciplinar de Estudos Socioambientais e de 
Desenvolvimento de Tecnologias Sociais na Amazônia - Grupo 

Inter-Ação 

Silvana Compton 
Barroso 

 

Universidade Federal do Amazonas Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Sociais e Seguridade 
Social no Amazonas- GEPPSSAM 

Simone Eneida Baçal 
de Oliveira 

Universidade Federal do Amazonas Grupo de Estudos e Pesquisa da Complexidade Amazônica Sandra Helena da 
Silva 

Universidade Federal do Amazonas Grupo de pesquisa em gestão social, direitos humanos e 
sustentabilidade na Amazônia. 

Marinez Gil Nogueira 
Cunha 

Universidade Federal do Amazonas Questão Social e Serviço Social no Estado do Amazonas Heloísa Helena 
Corrêa da Silva 

Universidade Federal do Pará Grupo de pesquisa sociedade, território e resistências na Amazônia 
(GESTERRA) 

Solange Maria 
Gayoso da Costa 

Universidade Federal do Pará Políticas Urbanas e Movimentos Sociais na Amazônia Globalizada  Sandra Helena 
Ribeiro Cruz 

Universidade Estadual de Roraima 
Grupo de Pesquisa e Extensão em Serviço Social e Políticas Públicas 

- GPESSPP 
 

Laurinete Rodrigues 
da Silva 

Região Nordeste  
 

Universidade Estadual da Paraíba Ação Cultural Camponesa: Núcleo de Estudos Rurais Auri Donato da Costa 

Cunha 

Universidade Federal de 
Pernambuco 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça, Meio Ambiente e 
Planejamento de Políticas Públicas - GRAPP 

Vitoria Regia 
Fernandes Gehlen 

Universidade Federal de 
Pernambuco 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Habitação e Saneamento 
Ambiental 

 

Rosa Maria Cortês de 
Lima 

Universidade Federal de 
Pernambuco 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Questão Ambiental e Serviço 
Social 

Sandra Maria Batista 
Silveira 

 

Universidade Federal da Paraíba Base de Pesquisa Organizações do Terceiro Setor, Planejamento e 

Gestão Estratégica (OTSPLANE) 

Maria Auxiliadora 

Leite Botelho 

Universidade Tiradentes Estudos sobre o Serviço Social e a sociedade Tatiana Ferreira dos 

Santos 

Universidade Ceuma Núcleo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social Graciane Pereira 
Santos 

Universidade Federal de Sergipe Grupo de Estudos e Pesquisas Marxistas - GEPEM/UFS Nailsa Maria Souza 

Araújo 

Região Centro-Oeste   

Universidade Federal de Uberlândia Grupo de Pesquisa em Política de Assistência Social, Questão 
Ambiental e Trabalho 

Flander de Almeida 
Calixto 

 

Universidade Federal de Mato 

Grosso 

Serviço Social e Espaços Sócio-ocupacionais Maria de Sousa 

Rodrigues 

Região Sudeste  
 

Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho 

Gestão socioambiental e a interface com a questão social -GESTA Analúcia Bueno dos 

Reis Giometti 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro 

FACI - Laboratório de Pesquisa e Extensão Favela e Cidadania 

 

Maria de Fatima 

Cabral Marques 

Gomes 

Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro 

Grupo de Estudos em Serviço Social, Saúde, Trabalho e Meio 
Ambiente - GESTA 

Grupo de Estudos em 
Serviço Social, Saúde, 

Trabalho e Meio 
Ambiente 

Universidade Federal Fluminense GEPET - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho Maria das Gracas 
Osorio Pitombeira 

Lustosa 

Universidade Federal de Juiz de 
Fora 

Questão social, Território e Serviço Social Mônica Aparecida 
Grossi Rodrigues 

PUC-RIO Laboratório de Estudos Urbanos e Socioambientais 
 

Rafael Soares 
Gonçalves 

Região Sul  
 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 

Núcleo de estudos e pesquisas terra, trabalho e política social 
Mailiz Garibotti Lusa 

Universidade Estadual de Ponta 
Grossa 

Questão ambiental, gênero e condição de pobreza Lenir Aparecida 
Mainardes da Silva 

Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Ambientais e 

Sustentabilidade - GEPPAS 

Diuslene Rodrigues 

da Silva 

Universidade Católica de Pelotas Questão agrária, urbana e ambiental e Observatório dos Conflitos 
da Cidade. 

Cristine Jaques 
Ribeiro 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social e Relações de 
Gênero 

 

Luciana Patrícia 
Zucco 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 

 

Disciplinas ofertadas pelos PPGS – Área de Serviço Social / Questão Ambiental 

REGIÃO/IES/PPG NOME DISCIPLINA 
Região Norte  

UFAM  Diversidade cultural e ambiental na Amazônia 
Serviço social e sustentabilidade na Amazônia 
Formas de ocupação do território e pol. Púb. Para Amazônia 

UFPA Meio ambiente e conflitos ambientais na Amazônia 
Sociedade, natureza e território 

Região Nordeste  

UFMA Desenvolvimento sustentável e meio ambiente 

UECE Seminário desenvolvimento e meio ambiente 

UFRN Questão socioambiental e serviço social 

UFPE Democracia e ecologia: marxismo e questão ambiental 
Serviço social e políticas na economia ecológica  
Questão ambiental, dinâmica capitalista e serviço social 

UFRPE Organizações, inovação e sustentabilidade 

FUFSE Questão ambiental e serviço social 

Região Sudeste  

PUC-RIO Questões socioambientais urbanas 

UNESP/FRANCA Educação ambiental como estratégia socioambiental 

Região Sul  

UNIOESTE Políticas públicas ambientais, desenvolvimento e novos direitos 
Tópico especial de política social de direitos humanos: políticas ambientais e sustentabilidade 
Políticas públicas ambientais, desenvolvimento e direitos emergentes 

UFSC A lógica destrutiva ambiental e o mundo do trabalho 
Sociedade, políticas sócio-ambientais e serviço social no Brasil 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 

 

 

 

Autores mais indicados nas referências das Disciplinas PPG / Área de Serviço Social – 
Questão Ambiental 

NOME DO/A AUTOR/A 

NÚMERO DE VEZES 
INDICADO NAS 
REFERENCIAS 

LEFF, Enrique 15 

FOLADORI, Guillermo 11 

LOUREIRO, Carlos Frederico B.  8 

MÉSZÁROS, Istvan 8 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de.  6 

SILVA, Maria das Graça e.  6 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 

 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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Trabalhos de Conclusão de Curso IES/PPG Área de Serviço Social - Trabalhos de Conclusão – 

Tema Questão Ambiental- 2013 a 2017 
 

 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 

 
Grupos de pesquisa relacionados ao tema da questão urbana e habitacional3 - CNPq 

REGIÃO / INSTITUIÇÃO GRUPO 
LÍDER 

Região Norte 
 

 

Universidade Federal do Pará Grupo de Pesquisa Cidade, Habitação e Espaço Humano  Joana Valente 
Santana 

Universidade Federal do Pará Grupo de pesquisa Sociedade, Território e Resistências na 
Amazônia (GESTERRA) 

Solange Maria 
Gayoso da Costa 

Universidade Federal do Pará Políticas Urbanas e Movimentos Sociais na Amazônia Globalizada  Sandra Helena 
Ribeiro Cruz 

Região Nordeste  
 

Universidade Federal do Maranhão Grupo de Estudos, Pesquisa e Debates em Serviço Social e 
Movimento Social - GSERMS 

Josefa Batista Lopes 

Universidade Federal do Piauí Cidade, processos urbanos e políticas públicas Antônia Jesuíta de 
Lima 

Universidade Federal de 
Pernambuco 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Habitação e Saneamento 
Ambiental 

Rosa Maria Cortês de 
Lima 

Universidade Federal de Sergipe Grupo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Questão Social e Tereza Cristina 

 
3 REFERÊNCIA DOS DADOS DA QUESTÃO URBANA/HABITACIONAL: SANTANA, Joana Valente. Questão 
urbana e habitacional e Pós‐Graduação em Serviço Social no Brasil. Serv. Soc. Rev., Londrina, v. 21, n.1, 
p. 217‐238, jul./dez. 2018. 
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Movimento Social (GETEQ) Santos Martins 

Região Sudeste  
 

Universidade Federal do Espírito 
Santo 

INTERFACES - Grupo de Estudo sobre Políticas Sociais e Urbanas, 
Fundo Público e Serviço Social 

Maria Helena Elpidio 
Abreu 

Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 

LOCUSS - Núcleo de Pesquisa e Extensão Políticas Públicas, 
Território, Lutas Sociais e Serviço Social 

Gabriela Maria Lema 
Icasuriaga 

Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 

FACI - Laboratório de Pesquisa e Extensão Favela e Cidadania Maria de Fatima C. 
Marques Gomes 

Universidade Federal Fluminense GEPET - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho Maria das Graças O. 
P. Lustosa 

Universidade Federal Fluminense Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Educação do Campo e 
Movimentos Sociais (NEPEC) 

Douglas Ribeiro 
Barboza 

Universidade Federal Fluminense Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares 
(NEPFE) 

Francine Helfreich 
Coutinho dos Santos 

Universidade Federal Fluminense Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Política, 
Movimentos Sociais e Serviço Social 

Haidee de Caez 
Pedroso Rodrigues 

Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro 

Programa de Estudos de Trabalho e Política Isabel Cristina da 
Costa Cardoso 

Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro 

Laboratório de Estudos Urbanos e Socioambientais Rafael Soares 
Gonçalves 

Universidade Federal de Juiz de 
Fora 

Questão social, Território e Serviço Social Mônica Aparecida 
Grossi Rodrigues 

Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Movimentos Sociais - NEMOS 

Rosângela Dias 
Oliveira da Paz 

Universidade Federal de São Paulo Serviço Social, Trabalho e Cidade Maria Rosângela 
Batistoni 

Região Sul  
 

Universidade Estadual de Londrina Gestão de Política Social Jolinda de Moraes 
Alves 

Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Ambientais e 
Sustentabilidade - GEPPAS 

Diuslene Rodrigues 
da Silva 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS TERRA, TRABALHO E POLÍTICA 
SOCIAL 

Mailiz Garibotti Lusa 

Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul 

Grupo de Pesquisa Cotidiano, Trabalho e Território - GPsT Gleny Terezinha Duro 
Guimarães 

Universidade Católica de Pelotas Questão agrária, urbana e ambiental e Observatório dos Conflitos 
da Cidade 

Cristine Jaques 
Ribeiro 

Fonte: Santana (2018, p. 226-27). 

 

Disciplinas ofertadas pelos PPGS – Área de Serviço Social / Questão urbana e habitacional 

REGIÃO/IES/PPG NOME DISCIPLINA 
Região Norte  

UFAM ) Cidade, sustentabilidade urbana e políticas públicas 

UFPA 

Cidade capitalista e políticas urbanas 
Urbano-rural e lutas sociais no brasil e na Amazônia 
Questão urbana e política habitacional na Amazônia 
Urbano-rural e movimentos sociais no brasil e na Amazônia 

Região Nordeste  

FUFPI Tópico de política pública: questão urbana 

UFRN Estudos urbanos, rurais, relações de poder e movimentos sociais 

UFPE Questão urbana e serviço social 

Região Sudeste  

UFRJ Cultura urbana e movimentos sociais 

PUCRIO 
Políticas urbanas e direito à cidade 
Questões socioambientais urbanas 

UFV 
Políticas públicas de habitação 
Espaço e sociedade 

UFJF Território, sociedade e serviço social 

PUC/SP 
Questão urbana, política habitacional e o trabalho social: fundamentos, vertentes teóricas e 
desafios para o trabalho profissional do assistente social  

Região Sul  

UCPEL Cidades e territorialidades 

Região Centro Oeste  
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UNB Política social - habitação 

Fonte: Santana (2018, p. 228). 

Autores mais indicados nas referências das Disciplinas PPGs / Área de Serviço Social 
Questão urbana/habitacional 

NOME DO/A AUTOR/A 

NÚMERO DE VEZES 
INDICADO NAS 
REFERENCIAS 

SANTOS, Milton 15 

HARVEY, David 14 

LEFEBVRE, Henri 14 

MARICATO, Ermínia 14 

ENGELS, Friedrich  8 

GOMES, Maria de Fátima Cabral Marques 8 

RIBEIRO, Luiz César de Queiroz  8 

LOJKINE, Jean 5 

ROLNIK, Raquel 5 

RIBEIRO, Ana Clara Torres 5 

BONDUKI, Nabil 5 

ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia (orgs.) 5 

                  Fonte: Santana (2018, p. 229). 

 

Trabalhos de Conclusão de Curso IES/PPG Área de Serviço Social - Trabalhos de Conclusão – 
Tema Questão Urbana e Habitacional - 2013 a 2017 

 

                  Fonte: Santana (2018, p 231). 
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Síntese Trabalhos de Conclusão de Curso IES/PPG Área de Serviço Social - Trabalhos de 
Conclusão – Agrária, Ambiental e Urbana/Habitacional - 2013 a 2017 

 
TOTAL DE 

TRABALHOS DE 
CONCLUSÃO - 
2013 a 2017 

 

AGRÁRIA AMBIENTAL URBANA E 
HABITACIONAL 

2.545 88 40 91 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 
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Anexo 

Apresentação do levantamento sobre Extensão universitária / Programas de pós-
graduação/Área de serviço social no colóquio do XVI ENPESS (apresentação Suenya Santos) 

 

RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO: 

Clara Andrade/estudante de graduação da UFF Campus Rio das Ostras. 

Objetivo 

• Levantar ações de extensão universitária nos programas de pós-graduação a fim de 

verificar a relação da pesquisa com a extensão como forma de organização coletiva e 

resistência. 

Metodologia 

• Levantamento de dados na plataforma Sucupira Capes; 

• Foram encontrados 34 Programas; 

• Relatório referente ao ano 2017, no campo PROPOSTA: Inserção social; 

• Limites identificados: não há uniformidade no preenchimento das informações; 

possivelmente há ausência de informações 

Itens pesquisados no relatório 

• Título do Programa/Projeto de extensão; 

• Principal atividade realizada; 

• Nome dos coordenadores; 

• Fonte de Financiamento; 

• Publicações. 
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Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 

 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 
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Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 

 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 
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Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 

 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 
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Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 

 

Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 
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Fonte: GTP ABEPSS Questões Agrária, Urbana e Ambiental e Serviço Social, 2018. 
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Anexo 

SÍNTESE COLOQUIO GTP QUESTÕES AGRÁRIA, URBANA, AMBIENTAL E SERVIÇO SOCIAL 

04/12/2018 

• Apresentação da coordenação e dos participantes 

• Apresentação da metodologia do desenvolvimento do Colóquio 

• Apresentação das ações da gestão 2016-2018 – Suenya Santos 

• Apresentação da análise apresentada em artigo do livro Habitação e Serviço Social – 

Cristina Bezerra 

Identificou-se a necessidade de desfragmentar as ênfases; 

Importância de maior articulação com o GTP de Fundamentos e Movimentos Sociais; 

Integração com outros campos das ciências humanas e sociais aplicadas 

• Joana Valente destacou 

✓ Programas de pós-graduação da área de Serviço Social: grupos de pesquisa, 

disciplinas e trabalhos de conclusão. 

• Cristina Bezerra: apresentação números ENPESS 

• Suenya Santos: extensão universitária/ programas de pós-graduação. Destacou a 

conjuntura e os elementos que desafiam nossa área temática. 

• Debate: 

✓ Rosângela Paz: parabenizou o trabalho. Chama a atenção para a questão dos 

sujeitos e a interface com os movimentos sociais. Movimentos sociais urbanos. 

✓ Percy Coelho: parabenizar o trabalho da comissão. O trabalho nos aponta 

enormes desafios. Preocupação com a mudança da correlação de forças e a 

necessidade de uma sistematização inter-GTP. Fez falta para iluminar o diálogo 

agora. Encaminhamentos para o que está sendo alardeado para os próximos 4 

anos. Diálogo inter GTP: no campo da memória, precisamos ter uma política 

interna que seja transversal entre os GTPs. Existem hiatos que as novas 

gerações não têm sistematizado as discussões de caráter teórico-
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metodológico. Eixos transversais aos grupos. Estratégia de visibilidade (ex.: 

extensão), principalmente nas redes para fortalecer as iniciativas que foram 

apontadas aqui. Organização interna pode fortalecer nossa resistência. 

✓ Nelmires: autores do pensamento clássico da questão agrária estão ausentes. 

Isso é preocupante. Temos avançado nestas discussões, mas essa produção 

ainda precisa ser levada para os movimentos sociais. Lacunas que criam 

equívocos nas bandeiras que levantamos. Parabeniza a comissão 

✓ William: interlocução maior com o eixo das opressões. Surgem possibilidades 

de entender a totalidade destes movimentos enquanto sujeitos. 

✓ Isabel Cardoso: preocupação com a conjuntura e nos afeta como área. Cenário 

regressivo. Incremento significativo da violência, que vai repercutir na questão 

da terra. Quem nós somos? Pensar essa realidade e formar profissionais que 

pensem, pesquisem e possam intervir. Pensar, entre este e o próximo ENPESS, 

como trazer os sujeitos para nossos debates. Fazer um evento entre um 

ENPESS e outro. Desafios que precisam mediar com a nossa produção. Maior 

aprofundamento na forma como compreendemos a relação agrário, urbano e 

ambiental: terra, sujeitos, raça, gênero e classe. Como os sujeitos se 

organizam? 

✓  Diálogo com o ementário geral e os interesses particulares nos GTPs. 

Necessidade de uma forma mais proativa na organização dos colóquios. Fazer 

avaliação da conjuntura. Quadro muito grave e grande exigência ao GTP de 

fazer interlocução. 

✓ Tânia: parabenizou a comissão. Contar a história para avançar o GTP. A 

conjuntura exige da gente essa visibilidade e isso não é só da coordenação. 

Necessidade de referência da coordenação e da coordenação ampliada. Como 

dar continuidade ao trabalho sob novas pressões. O que está movendo tudo 

hoje é a renda da terra. 

✓ Mailiz: importante estreitar relações para mais trocas entre os pesquisadores e 

as pesquisas. Diálogos para além de encontro presenciais utilizando diferentes 

ferramentas. 

✓ Raquel Sant’ana: o quadro apontado é alarmante. Incidência mais violenta na 

nossa área. Segmentos que serão perseguidos. Interlocução mais direta com o 
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GTP dos movimentos sociais, pois nossas ênfases não existem sem os sujeitos. 

Dialogar também com os Fundamentos e as Políticas Sociais. Reforçar 

experiências com outras áreas. GTP é nosso espaço de organização. 

Necessidade de ações políticas mais diretas. Mesas temáticas organizadas 

pelos GTPs. Necessidade de que alguém no GTP trabalhe com a comunicação a 

divulgação de nossas ações. 

✓ Suenya Santos: apresentou slide sobre os desafios.  

✓ Isabel Cardoso: encaminhamentos possíveis. Comunicação mais rápida. 

Violação de direitos, eventos, etc. buscar melhorar forma de comunicação 

entre os pesquisadores. Manter vida entre um ENPESS e outro. Processo de 

formação e informação. Aumentar o número de participantes e reunir mais 

estes participantes. O que priorizar para o próximo ENPESS? Levar para a 

Assembleia a proposta de que as entidades da categoria reajam à extinção do 

Ministério das Cidades. Campo do exercício profissional. 

✓ Cristina: aproveitar o CBAS para encontro dos GTPs e reação a extinção do 

Ministério do Trabalho, bem como outras junções (Ministério da Agricultura, 

etc) 

✓ Joana Valente: dentro da CAPES a discussão do corte de verbas para o Colégio 

das Humanidades é muito forte. O Qualis único é prejudicial aos periódicos das 

Humanidades. Documento do Colégio de Humanidades como resistência. 

Juventude forte no estudo e na disposição pra luta. Radicalidade do estudo 

dos Fundamentos. GTP: articular graduação e pós-graduação. Fortalecer a 

extensão no processo da resistência. 

✓ Maria Helena Rauta Ramos: GTP avançou: debate aprofundado, crescimento 

do número de pessoas, envolvimento de jovens pesquisadores. Ministério das 

Cidades: criado no Governo Lula, que foi entregue à direita. Prioridade na 

questão das lutas: defesa do Ministério do Trabalho. 

✓ Rafael: recuperou os anos 1960. Um dos desafios é estar vivo, enquanto 

pessoa e enquanto entidade. Necessidade da política social no capitalismo 

monopolista. Um trabalho que pode ser feito é junto aos CRESS. 
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✓ Josi Soares lembra que a agenda das entidades construídas nos estados. 

Universidades com papel fundamental. O conjunto CFESS/ CRESS já está 

reagindo a estes ataques.  

✓ Marina Barbosa: esse ENPESS não é a mesma coisa de outros. A fragilidade dos 

debates é que não estamos traduzindo a análise de conjuntura para as ações. 

A tendência da realidade é muito pior. A contra tendência vai se construir 

nesse enfrentamento. A tendência da realidade nos unifica: trabalhar com 

toda a perspectiva de construções é uma necessidade. Construir formas de 

resistência para fora dos muros. GTP: nessa rede de pesquisadores, buscar a 

intersecção com determinados movimentos. É diferente uma assembleia 

soltar uma moção e o posicionamento da direção das entidades. Peso 

simbólico e político. Posicionamento do ENPESS. 

✓ CONSENSO: Manifestação do conjunto dos pesquisadores presentes no 

ENPESS contra as ações já anunciadas do futuro governo no enfrentamento 

aos direitos sociais, a extinção de vários ministérios (Cidades, Trabalho, Meio 

Ambiente, etc.), liberdade democrática, defesa da universidade e ciência 

publica, com indicativo para ser formalizada no dia seguinte na Assembleia. 

• Sucessão: Suenya Santos, Isabel Cardoso e Raquel Sant’Ana (representação Abepss). 

Coordenação ampliada: 2 nomes por região com representatividade de pesquisa e 

extensão. 
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ANEXO 

Proposta do colóquio de Questões agrária, urbana, ambiental e Serviço Social carta política 

do XVI ENPESS aprovada na assembleia da ABEPSS 

Os participantes do XVI ENPESS repudiam qualquer política que ameace a existência individual 

e coletiva das pessoas em função da diversidade racial, étnica, religiosa, de orientação sexual. 

Bem como repudia as decisões políticas já anunciadas pelo futuro governo federal que afetam 

diretamente os direitos da classe trabalhadora, a exemplo da extinção dos Ministérios do 

Trabalho, das Cidades e o conjunto da reforma ministerial que incidirão sobre direitos, 

políticas e exercício profissional. Reafirmamos a defesa da autonomia universitária, da 

pluralidade na produção de conhecimento científico, do investimento na pesquisa e extensão 

popular como expressão da liberdade democrática. 

Nesse sentido, os pesquisadores e demais participantes do XVI ENPESS vêm manifestar a 

defesa intransigente dos direitos sociais, dos direitos humanos e da universidade pública. 

 

 


