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APRESENTAÇÃO 

A obra sobre Educação e transversalidade desafios contempo-
râneos aborda temas relevantes em tempos de lutas pela garantia de 
políticas públicas que façam sentido para população, e que venham a 
atenuar as desigualdades sociais mais visíveis nas suas diversas mo-
dalidades. Apresenta, antes de tudo, pesquisas sobre as metamorfo-
ses no processo de constituição da educação que impactam no traba-
lho dos profissionais, como a apropriação das exigências tecnológicas 
e das mídias digitais. 

É possível transitar por uma leitura que apresenta as mudan-
ças estruturais e conjunturais do sistema capitalistas e suas conse-
quências para educação. A privação de renda e ausência de oportu-
nidades sociais, mudanças climáticas, liberdades substantivas, injus-
tiça ambiental e racismo são temas relevantes para educação e sua 
discussão torna-se fundamental e contribuem para o desenvolvimen-
to humano. 

Neste contexto de ressignificação da prática em ensino, pes-
quisa e extensão em momentos emergências, como da Covid-19, o li-
vro é oportuno e bem-vindo. Além da transição por temas como racis-
mo ambiental em momentos pandêmicos e desenvolvimento como for-
ma de liberdade que nos permite importantes reflexões. Deste modo, 
a análise realizada pelas autoras ganha um contorno especial, ao con-
siderar a educação e sua transversalidade 

Profa. MSc. Deise Cristiane do Nascimento 
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CAPÍTULO 1

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E PNAES: 
Um recorte para o Ensino Público Federal

Rayane Stefany Rodrigues Menezes Alves
e-mail: stefany.rayane@gmail.com

http://lattes.cnpq.br/6904608733325958
https://orcid.org/0000-0003-0577-4550

Monica Aparecida Tomé Pereira
e-mail: monica.tome@univasf.edu.br

http://lattes.cnpq.br/6184198554095269
https://orcid.org/0000-0001-6565-6762

RESUMO 
O presente trabalho uma pesquisa bibliográfica sobre a temática As-
sistência Estudantil na Universidade Pública, desenvolvida no Progra-
ma de Pós-Graduação em Extensão Rural- Mestrado Profissional In-
terdisciplinar. A proposta é contextualizar historicamente a Assistência 
Estudantil analisando sua trajetória até a criação e execução do De-
creto 7.234/2010- Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNA-
ES). Observa-se que a Redemocratização e Expansão do Ensino Su-
perior demanda-se que a luta seja constante para a conquista de direi-
tos a serem garantidos pelo Estado. Contudo, o trata-se de uma luta 
que avança, mas, em determinados momentos também há retroces-
sos, requerendo a organização dos sujeitos envolvidos para que tais 
conquistas sejam mantidas.
Palavras-chave: permanência universitária; universidade pública; 
REUNI; apoio estudantil.

INTRODUÇÃO 

O interesse em desenvolver esse artigo se deu pelo o estudo 
acerca da Assistência Estudantil no Ensino Superior, visto que, duran-
te a graduação foi realizado estágio extra curricular e curricular na Pró 

mailto:stefany.rayane%40gmail.com%20?subject=
http://lattes.cnpq.br/6904608733325958
https://orcid.org/0000-0003-0577-4550 
mailto:monica.tome%40univasf.edu.br%20?subject=
http://lattes.cnpq.br/6184198554095269
https://orcid.org/0000-0001-6565-6762 


10

reitoria de Assistência Estudantil-PROAE na Universidade Federal do 
Vale do São Francisco-UNIVASF, para aprofundar essa temática, foi 
tema escolhido para de pesquisa de mestrado que está sendo realiza-
do no Programa de Extensão Rural- PPGExR da Universidade Federal 
do Vale do São Francisco-UNIVASF, aprofundando ainda mais as com-
preensões e estudos com o intuito de compreender de que forma os alu-
nos oriundos de comunidades rurais são assistidos nessa universidade. 

A Assistência Estudantil surge diante das necessidades da uni-
versidade para redemocratizar o acesso e permanência dos estudan-
tes. Um destaque importante diante do acesso ao ensino superior é a 
lei nº 12.711 de 2012 que define a forma de ingresso nas universida-
des federais, chamada também de lei de cotas, define porcentagem 
das vagas para estudantes que estudaram no ensino médio em esco-
las da rede pública e estudantes oriundos de famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

A lei é considerada avanço para a comunidade acadêmica, 
pois insere nas universidades estudantes de diversas classes sociais, 
provendo também a justiça social em um país que possui historica-
mente, uma elitização na comunidade acadêmica. Com isso, se faz 
necessário pensar na permanência dos estudantes no ensino supe-
rior, dessa maneira a Assistência Estudantil busca viabilizar condições 
para que o estudante conclua sua graduação com êxito. 

Assim, o objetivo deste estudo é discutir a trajetória da Assis-
tência Estudantil e compreender os caminhos que o Ensino Superior 
percorreu e percorre no Brasil, nota-se que há influências fortes de 
interesses capitalistas que por parte do Estado ainda fica acima dos 
interesses da coletividade, sem priorizar as classes em situação de 
vulnerabilidade. Mesmo com impactos neoliberais, percebe-se alguns 
avanços, como a implementação da Assistência Estudantil e a criação 
do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

Para a realização do trabalho optou-se pela pesquisa biblio-
gráfica, método indutivo, com análise qualitativa. O artigo está dividi-
do em duas partes, em que na primeira é realizado um resgate do con-
texto histórico do ensino superior no Brasil, realizando um passeio nos 
marcos importantes do Brasil colônia até o governo Lula. Na segun-
da parte é realizada uma análise sobre o nascimento da Assistência 
Estudantil e aspectos da criação do decreto PNAES e da lei de cotas. 
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A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO: Contextualização histórica do Ensi-
no Superior no Brasil

Em se tratando de Educação Superior no Brasil, há de se con-
cordar com Vasconcelos (2010), quando afirma que a sua origem 
ocorreu tardiamente em comparação a outros países da América La-
tina, pois, o empenho para fundar escolas aconteceu após a chega-
da da família real no país. Ainda assim, em seu início todos os cursos 
eram oferecidos de forma gratuita com o financiamento de um impos-
to colonial chamado “quinto da Coroa”. 

Registre-se que o ensino superior tinha características profis-
sionalizantes e era destinado aos filhos da aristocracia, portanto, se 
desenvolvia para o grupo elitista do país. Sampaio (1991), destaca 
que: “A vinda da corte portuguesa, em 1808, marca o início da consti-
tuição do núcleo de ensino superior no Brasil, cujo padrão de desen-
volvimento teve, como características principais, sua orientação para 
formação profissional e o controle do Estado sobre o sistema”.

Outro marco que se destaca do início da Educação Superior no 
Brasil é a Constituição Federal de 1891, que abordou em seu texto os 
anseios de liberdade que estavam em pauta nesse período, a exem-
plo da liberdade de ensino, de expressão e, também, de cultura. O en-
sino era livre e obrigatório e concordavam com a educação (COLEHO 
e SCHULZ, 2005).

Junto ao princípio da liberdade de ensino consagrou-se 
o princípio da instrução elementar, obrigatória e gratui-
ta, considerada não apenas obrigatória, mas, sobretudo, 
necessária, a exemplo da Constituição Francesa. A ins-
trução pública, comum a todos os cidadãos, gratuita no 
que se refere à parte do ensino indispensável a todos, foi 
considerada uma forma de garantir a igualdade entre os 
homens, tal como compreendiam os liberais. Dessa for-
ma, considerou-se necessário difundir o ensino, levar al-
guma instrução para o povo, ir realizando o “ideal ilustra-
do” contra o absolutismo (COELHO e SCHULZ, 2005, p. 
103).

Assim, percebe-se que, com a Proclamação da República no 
Brasil, surgem ideias por meio de pensadores e filósofos franceses, 
que influencia na política, na economia e, especialmente, na educa-
ção que galga ampliações no ensino brasileiro, antes fortemente mar-
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cada por uma visão elitista que pairava no Brasil e com os olhares do 
Estado voltados para o capital.

Assim, no Brasil República há um crescimento do ensino su-
perior no país com a formação de novas escolas por volta do início do 
século XX, alguns marcos iniciais são considerados como a fundação 
da, hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já na década de 30, 
inicia-se o planejamento para a organização da educação nacional, e 
mesmo sendo pensada a partir da industrialização, percebe-se que a 
Educação entra na pauta do Estado como direito público. É percep-
tível, nesse período, a necessidade de se buscar mudanças no ensi-
no superior no país já com sentido de se promover uma inclusão mais 
ampla (VASCONCELOS, 2010).

É importante destacar, em conformidade com Vasconcelos 
(2010), que a descentralização do ensino superior se consolida com 
a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional através 
da Lei nº 4.024 do ano de 1961. Nesse contexto, observa-se a criação 
de universidades federais, estaduais, municipais e particulares e como 
conseguinte, no ano de 1970 houve uma explosão de matrículas no 
ensino superior, Sampaio (1990, p.17) afirma que:

A expansão do ensino superior que se inicia nos anos 60 
e se intensifica ao longo da década de 70 é um fenôme-
no bastante conhecido. Em cerca de vinte anos, o núme-
ro de matrículas no ensino superior vai de 93.902 (1960) 
para 1.345.000 (1980), sendo os anos de 1968, 1970 e 
1971 os que apresentam as maiores taxas de crescimen-
to.

Já em 1988, fruto de movimentos organizados da sociedade ci-
vil e das ações desenvolvidas pelas “Diretas Já” foi promulgada a cha-
mada Constituição Cidadã, a Constituição Federal, que entre diversos 
destaques importantes para a sociedade e para a classe trabalhado-
ra, destaca-se artigos que pautam a educação como direito de todos e 
dever do Estado e defende a Educação com igualdade, liberdade, plu-
ral, gratuita, com valorização dos profissionais de ensino, gestão de-
mocrática e garantia de padrão de qualidade. Nesse sentido, vale des-
tacar os Artigos 207 e 214:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-
-científica, administrativa e de gestão financeira e patri-
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monial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão.
[...]
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educa-
ção, de duração decenal, com o objetivo de articular o 
sistema nacional de educação em regime de colabora-
ção e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desen-
volvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes 
públicos das diferentes esferas federativas que condu-
zam a:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do 
País.
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do produto inter-
no bruto.

A previsão constitucional representa grande avanço para área 
educacional, pois oferece os caminhos, define os responsáveis, ten-
do o Estado o grande condutor e serve como a base de força para a 
busca constante por uma educação inclusiva e acessível à população 
brasileira. É a partir da Constituição de 1988 e suas emendas constitu-
cionais que as diretrizes educacionais passam a ser pensadas de for-
ma orgânica, que o Plano Nacional da Educação começa a ser gesta-
do com previsão e indicação de financiamento e possibilidade de ser 
executado. 

Não há que se negar que vivenciar esses direitos na realida-
de é um constante desafio, mas que a sociedade brasileira organiza-
da também consolida sua força de organização na luta por esses di-
reitos educacionais em várias frentes para a ampliação do número de 
vagas e maior inclusão da população e, nesse contexto é possível se 
verificar avanços e regressos.

Nesse contexto, é importante destacar que a expansão do en-
sino superior sofreu impactos neoliberais no governo de Fernando 
Henrique Cardoso que ocorreu do ano de 1995 ao ano de 2003. Nes-
se período, pode-se destacar em conformidade Lima (2013), a privati-
zação interna das Instituições Públicas de Ensino Superior, a amplia-
ção do setor privado e a distinção entre as instituições de ensino.
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A expansão do ensino superior privado configura-se outras ca-
racterísticas que diferem do caráter universitário, não sendo, assim, 
especialidades dessas instituições a união do ensino, pesquisa e ex-
tensão, isto porque para as universidades públicas, em que esse tri-
nômio é indissociável como preceitua a própria Constituição Federal 
em seu artigo 7º. 

Em conformidade com Silva Júnior e Sguissardi (2001), as 
consequências sentidas no governo FHC no ensino superior, tem forte 
relação com a crise vivenciada no país, com início ainda nos anos de 
70 e 80 e que tem forte viés fiscal e econômico, resultando é uma hi-
perinflação no país. Diante desse contexto, a compreensão do Estado 
foi de realizar uma reforma, portanto no governo de FHC, tal reforma 
se tornou pauta de intervenção, com o objetivo de superar essa crise 
para que o país alcançasse uma estabilidade econômica. Com isso, a 
flexibilização e a descentralização eram as medidas pretendidas para 
a superação dessa crise.

Assim, nesse governo, o país passou por mudanças e o novo 
modelo estreitaram os laços entre empresas, reflexo do neoliberalis-
mo, e universidades, com a reforma do Estado, atualização da LDB em 
1996, legislações sobre os Fundos Setoriais e sobre a Inovação tecno-
lógica (SGUISSARDI 2003 apud LIMA 20133). Lima (2013), afirma que 
no Brasil a reforma universitária teve orientações do capitalismo através 
das perspectivas neoliberais, como afirma Paura, (2013, p. 116):

Observamos, deste modo, que, nos últimos anos da dé-
cada de 1990, ocorre um amplo processo de diversifica-
ção e diferenciação do sistema de ensino superior brasi-
leiro, sendo mais visível no final do primeiro mandato de 
Fernando Henrique Cardoso, em virtude de uma avalia-
ção realizada à época, em que foram identificados vá-
rios problemas, tais como: o esgotamento do modelo úni-
co baseado na indissociabilidade ensino-pesquisa-exten-
são, pois este não atenderia às necessidades do país; a 
inadequação do processo de credenciamento de novas 
instituições, gerando um sistema sem competição e de 
baixa qualidade; a ineficiência no uso dos recursos públi-
cos no sistema federal de ensino; e a falta de um sistema 
abrangente de avaliação do ensino de graduação.

É importante se constatar que a década de 1990 foi marcada 
por uma reforma, que supervalorizava e enaltecia o mercado, enquan-
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to o setor público é visto como ineficiente e oneroso, de forma que so-
fre grande sucateamento no período (Albuquerque, 2018). Destaca-se 
ainda, com estratégias para o desenvolvimento da educação no Brasil, 
o caminhar do Estado em uma linha de intervenção em que não prio-
rizava os interesses coletivos, mas, individuais.

A busca por práticas sociais com foco de atuação para as classes 
em situação de vulnerabilidade social e econômica é vista como de fato 
algo individual e não estrutural do sistema capitalista. Isso acontece por-
que a compreensão do Estado é de que disponibilizar orçamento para as 
classes em situação de vulnerabilidade, afetaria o orçamento fiscal e de-
sequilibrar a economia, diante disso, Castro (2010, p. 201) afirma que: 

As reformas supostamente modernizadoras da última dé-
cada no Brasil desencadearam um retrocesso social, a 
despeito da nova arquitetura institucional-jurídica pauta-
da por diretrizes democráticas voltadas para a implanta-
ção de uma nova gestão pública das políticas sociais. A 
ideologia neoliberal subjacente às políticas econômicas 
dos governos Collor e FHC obstaculizou a conquista de 
um novo projeto de seguridade social, impresso na Cons-
tituição de 1988 e na Loas.

É importante ressaltar que esse período foi também marcado 
pelo enfrentamento através de movimentos grevistas que buscavam a 
resistência em relação a um retrocesso em meio à redemocratização 
da educação ainda não consolidada.

Dessa forma, analisa-se, nesse novo momento da história, que 
existem expectativas sobre o governo Lula, mas, mesmo com inter-
venções significativas e importantes para o ensino superior no Brasil, 
a onda de privatizações e a falta de indissociável do ensino, pesquisa 
e extensão, permanecem, ou seja, não há um distanciamento das po-
líticas neoliberais (LIMA, 2013).

Entretanto, no início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no 
ano de 2003, é possível observar que o processo de reformulação do 
ensino superior foi mesmo intenso. Dentre as ações vivenciadas e que 
tiveram maior relevância política, social e educacional. 

Nesse sentido pode-se citar: a elaboração do documento Ba-
ses para o Enfrentamento da Crise Emergencial das Universidades 
Federais e Roteiro para a Reforma Universitária Brasileira, em 2003; 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) de 
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2004; a instituição do Programa Universidade para Todos (PROUNI) 
também em 2004 transformado em Lei em 2005; a regulamentado a 
Educação a Distância e a criação da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB)2005/2006; criação do Programa de Apoio a Planos de Reestru-
turação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). 

O projeto de lei 3627 de 2004 que tratava da reserva de vagas 
para estudantes egressos das escolas públicas em especial para ne-
gro e indígenas, dentre outras (LIMA, 2013). Faz-se necessário desta-
car que muitas das ações do período evidenciam-se não apenas a ex-
pansão do ensino superior, mas também a sua mercantilização com fi-
nanciamento de recursos públicos.

Dessa maneira, no governo Lula, a despeito de se buscar rea-
firmar os princípios e consolidação de diretrizes da reforma da educa-
ção superior, em uma visão multifacetada, há a crítica a uma expan-
são de vagas nas universidades particulares subsidiadas com recur-
sos públicos.

Ainda nesse mesmo sentido, a implementação em 2010, de 
uma série de ações que foram chamadas de pacotes da autonomia, 
conforme Castro (2010), sofre grandes críticas por entrar em vigor 
sem discussões prévias com a comunidade acadêmica. Lima (2013, 
p. 22) destaca que o pacote da autonomia:

[…] amplia a ação das fundações de direito privado nas 
universidades federais; retira das universidades a defini-
ção dos projetos acadêmicos a serem financiados, trans-
ferindo essa prerrogativa para as fundações de direito 
privado; legaliza a quebra do regime de trabalho de Dedi-
cação Exclusiva/DE; não resolve a falta de técnico-admi-
nistrativos, criando somente um mecanismo de realoca-
ção de vagas entre as instituições federais de ensino su-
perior/IFES; cria as condições para a diferenciação dos 
orçamentos das IFES, de acordo com índices de produ-
tividade, intensificando ainda mais o trabalho docente e, 
por fim, cria o Programa Nacional de Assistência Estu-
dantil-PNAES, sem deixar claro de onde sairão os recur-
sos financeiros para realização do Programa.

Há de se concordar que o pacote da autonomia traz a nuan-
ces contrários a autonomia nas instituições federais de ensino supe-
rior ao interferir nas condições de estudo e trabalho especialmente na 
relação da universidade com as fundações privadas e com a institui-
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ção. A implementação do Programa Nacional de Assistência Estudan-
til (PNAES) sem esclarecer, naquele momento, de onde sairiam os re-
cursos financeiros para a realização do Programa.

Portanto, o governo Lula teve como marco a ampliação do en-
sino superior com a expansão das universidades e pela contrarrefor-
ma do sistema educacional superior. Conforme Neves (2010) apud 
Lima (2013) consiste em uma nova fase da expansão nos marcos de 
um neoliberalismo reformado. Contudo, no que diz respeito ao PNA-
ES, é importante destacar um avanço nessa Política, antes tratada, 
precariamente, por meio de portaria governamental, sendo agora atra-
vés de Decreto Presidencial.

A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: a criação do PNAES

Sabe-se que para cursar uma graduação no ensino superior se 
faz necessário diversos recursos para garantir a permanência na uni-
versidade, seja ele, no ensino público ou ensino privado, Vasconcelos 
(2010, p.409) afirma que:

É consenso que para que os alunos possam desenvol-
ver-se em sua plenitude acadêmica, faz-se necessário 
associar à qualidade do ensino a uma política efetiva de 
assistência, em termos de moradia, alimentação, saúde, 
cultura e lazer, entre outros.
Para o desempenho de seu papel social, o estudante uni-
versitário precisa, igualmente, de material didático, equi-
pamentos de aprendizagem prática, de acesso à informa-
ção e a oportunidades de participação em eventos aca-
dêmicos e culturais.

Desenvolver essa plenitude é o que leva à Assistência Social 
a enfrentar um caminho de luta em busca de seu desenvolvimento e 
sua consolidação. Assim, analisando o contexto histórico da Assistên-
cia Estudantil, Kowalski (2012), afirma que a construção da Assistên-
cia Estudantil no Brasil, se deu em três fases. Sendo a primeira viven-
ciada a partir de 1928 até o ano de 1970, nesse período registra-se o 
crescimento e ascensão das universidades e, paralelamente, a conso-
lidação da Assistência Estudantil. 

Destaca-se, entretanto, que na realidade prática, apenas a eli-
te da sociedade brasileira ocupava os espaços acadêmicos, inclusive, 
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estudando em universidades fora do país, com acesso ao ensino de 
alto padrão com garantias e direitos à Assistência Estudantil.

O segundo momento dessa construção da Assistência Estu-
dantil, aconteceu do ano 1987 ao ano de 2004. Nesse período, é res-
saltada a necessidade de se democratizar e ampliar a entrada de es-
tudantes nas universidades, de forma que a discussão sobre as ques-
tões referentes ao acesso e permanência dos estudantes no ensino 
superior ganharam peso. 

Nesse contexto, a Associação Nacional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e o Fórum Nacio-
nal de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONA-
PRACE) tiveram forte participação e grande contribuição (KOWALSKI, 
2012).

A partir de 2007 até ao ano de 2011, vivencia-se o terceiro mo-
mento em que se observa o desenvolvimento, de fato, da Assistência 
Estudantil, “Essa fase se caracteriza por colocar a educação como um 
serviço, sendo que a formação acadêmica está voltada a atender à de-
manda do mercado” (KOWALSKI, 2012, p. 101). 

Assim, o Programa Nacional de Assistência ao Estudante das 
universidades federais, já demonstra um considerável avanço nessa 
fase o que torna a Assistência Estudantil mais visível nas instituições 
e para o Estado. Esse, já com uma visão diferenciada para os estu-
dantes vulneráveis sobre os quais pesavam dificuldades em entrar e, 
principalmente, permanecer nas Instituições de Ensino Superior (IES) 
(KOWALSKI, 2012). 

Porém, o caminho a democratização para o ensino superior e, 
consequentemente, para inclusão de mais estudantes das classes so-
ciais em situação de vulnerabilidade econômica e social vinha se des-
cortinando com os impactos neoliberais. 

Significando uma conquista para a comunidade acadêmica das 
universidades, o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 
foi aprovado, no governo Lula, com sua primeira versão no ano de 
2007, pelo Ministério da Educação, através da ANDIFES e, posterior-
mente, no ano de 2010 foi regulamentado pelo decreto nº 7234 de 
2010. O objetivo do PNAES, descrito em seu artigo 2º são:

I – democratizar as condições de permanência dos jo-
vens na educação superior pública federal;

https://emec.mec.gov.br/emec/educacao-superior/ies
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II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e re-
gionais na permanência e conclusão da educação supe-
rior;
III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e
IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela 
educação.

Democratizar o ensino superior é articular esse ensino superior 
público e também outros ensinos públicos, faz-se necessário reformar 
grades curriculares, garantir nas universidades os conhecimentos re-
gionais, viabilizar aos estudantes debates a respeito das problemáti-
cas contemporâneas, as realidades de suas áreas de conhecimento. 

Vale ressaltar que para isso a implantação e manutenção de bi-
bliotecas e laboratórios, bolsas e auxílios para estudantes de gradu-
ação, alojamento ou residenciais, alimentação, com restaurantes uni-
versitários, por exemplo e, também, atendimentos médicos (CHAUÍ, 
2003).

Partindo desse pressuposto, percebe-se que a Democratiza-
ção no Ensino Superior pode ser impactada, diretamente, pelas desi-
gualdades existentes na sociedade capitalista brasileira, com isso, é 
necessário ir além da educação superior gratuita. 

Nesse contexto, é fundamental a criação de estratégias para 
se contribuir com a permanência de estudantes na graduação. prin-
cipalmente com intervenções na realidade acadêmica de estudantes 
oriundos de classes sociais vulneráveis que conquistaram a possibili-
dade de acesso, mas precisa ter garantida a possibilidade de perma-
nência e saída com êxito (FONAPRACE, 2012).

Dessa forma, em conformidade com Nascimento (2013), com 
a expansão do ensino público superior, o PNAES se destaca como 
Política Assistência Estudantil, mas é importante compreendê-lo tam-
bém na medida que compreendem interesses dos modelos produtivis-
tas do capital. 

Garrido (2012) apud De Albuquerque (2018) afirma que as 
ações mais presentes para os estudantes estão a alimentação e a mo-
radia. Entretanto, há possibilidades de se consolidar a Política articula-
da com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, para ser englo-
bando as áreas de: moradia estudantil; alimentação; transporte; aten-
ção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógi-
co; acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiên-
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cia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e su-
perdotação (BRASIL, 2010).

Ressalta-se que cada Instituição Federal de Ensino, tem auto-
nomia para executar e avaliar as ações previstas no PNAES com base 
em suas realidades, a partir dos indicadores socioeconômicos apu-
rados dentre os estudantes e avaliação crítica dos trabalhadores en-
volvidos em sua execução e na disponibilização de recurso garantida 
pelo PNAES, conforme previsto no art. 8º do decreto nº 7.234 de 2010.

As despesas do PNAES correrão à conta das dotações 
orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da 
Educação ou às instituições federais de ensino superior, 
devendo o Poder Executivo compatibilizar a quantidade 
de beneficiários com as dotações orçamentárias existen-
tes, observados os limites estipulados na forma da legis-
lação orçamentária e financeira vigente (BRASIL, 2010).

Nesse contexto, é fundamental articular as ações assistenciais 
com todo o processo educacional da graduação, para que as univer-
sidades formem cidadãos críticos e envolvidos com os interesses so-
ciais (DE ALBUQUERQUE, 2018), uma vez que, a educação tem o pa-
pel de formar seres sociais capazes de problematizar, diante do que 
é vivenciado. A educação, sem dúvida, constitui-se instrumento ca-
paz de propiciar a ampliação de direitos, humanos e sociais e garan-
tir o exercício da cidadania e emancipação social (VASCONCELOS, 
2010).

O estudo das ações da Assistência Estudantil, aprofundando-
-se a pesquisa e a extensão é propicia o conhecimento crítico e a pro-
blematização fundamentais. Para que tais ações não se tornem assis-
tencialismo, posto que as ações da Assistência Estudantil são ações 
de cunho assistencial. Com disposição para atender às necessidades 
básicas dos estudantes em situação de vulnerabilidade social e eco-
nômico, com participação ampliada e crítica para garantir melhor vi-
vência acadêmica (ASSIS et al., 2013).

De Oliveira et al. (2021) afirmam como a quarta fase da Assis-
tência Estudantil o momento recente em que houve uma massificação 
dos interesses do capital na formalização da Assistência Estudantil. 
Com retrocessos de direitos e ainda uma parada na expansão/criação 
de novas universidades no Brasil. 
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O início desse novo cenário pode ser demarcado diante de dois 
acontecimentos: o “impeachment” da presidenta Dilma Roussef, que 
pode ser considerado como um retrocesso na democracia e a aprova-
ção da Emenda Constitucional n. 95/2016. O qual limitou as despesas 
com a educação no país através de um novo regime fiscal no âmbi-
to dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Esse novo 
cenário leva a universidade pública novamente para uma elitização, 
pois diminui os recursos direcionados para a garantia da permanência 
de estudantes e viabiliza a privatização no ensino superior, visto que:

No cotidiano da realidade social na conjuntura da educa-
ção superior federal notam-se os rebatimentos na condi-
ção de vida dos estudantes e de suas famílias devido aos 
cortes orçamentários na educação pública, às contrarre-
formas administrativas do Estado e à limitação de gas-
tos públicos intencionados pelo governo federal desde o 
mandato do Michel Temer (2016-2018) e intensificados 
pelo governo de Jair Bolsonaro iniciado em 2019. Dessa 
forma, estabelece-se uma intensificação de uma essên-
cia limitadora no movimento de formalização e desenvol-
vimento da assistência estudantil (DE OLIVEIRA et al., 
2021, p. 14).

Leite (2012) apud De Albuquerque (2018), corrobora, quan-
do afirma que é importante compreender que a Assistência Estudan-
til dentro de uma universidade deve ir além de executar mecanismos 
designados à vulnerabilidade econômica deve-se atentar-se ao aten-
dimento universal. Assim, desenvolver intervenções para proporcionar 
a igualdade de oportunidades e diminuir as situações de repetência e 
evasão da universidade. 

Assim, sabe-se que há na vida acadêmica, pode-se encontrar 
estudantes em situação de diversos riscos sociais, além da vulnera-
bilidade acadêmica, como por exemplo: famílias sem os vínculos fa-
miliares devidamente fortalecidos, identidades estigmatizadas, uso de 
substâncias psicoativas, situações adoecimento mental, entre outras 
realidades que merecem a atenção da universidade. 

Dessa forma, nessa pesquisa percebe-se a necessidade de 
um olhar interdisciplinar para a execução da Política de Assistência 
Estudantil e garantir de forma ampla e politizada a fim de possibilitar, 
aos estudantes assistidos, a permanência e a conclusão dos respecti-
vos cursos em suas realidades, sociais e econômicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se que as Universidades recebem hoje uma aten-
ção maior do Estado em comparação com o início de sua implemen-
tação. A contribuição dos movimentos sociais e estudantis foram im-
portantes instrumentos utilizados na consolidação dessa Política que 
com avanços e retrocessos se revelam essenciais para a busca e ma-
nutenção de direitos a partir da ação do Estado. 

Trata-se de uma dinâmica de avanços que vêm acompanha-
dos de retrocessos que o próprio Estado proporciona e que exige dos 
sujeitos envolvidos que a luta seja constante para o desenvolvimento 
da própria sociedade. Dentre os grupos organizados ao longo dessas 
lutas e conquistas destaca-se o FONAPRACE, como organismo liga-
do às questões educacionais e os próprios estudantes dispostos em 
diversas formas de organização.

Assim, observa-se que a luta por educação superior, gratuita e 
democratizada é constante, posto que ao mesmo devidamente regu-
lamentada, a Política Estudantil pode sofrer cortes e redução de recur-
sos e outras ações que, indiretamente, podem impactar diretamente 
no enfraquecimento da Política.
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RESUMO 
O presente trabalho objetiva compreender a apropriação das exigências 
tecnologias e das mídias digitais atuais como uma ferramenta no trabalho 
profissional. Assim como, problematizar o nível de utilização das mídias 
de tecnologias digitais no trabalho do assistente. Perceber como as redes 
sociais utilizadas pelos/as assistentes sociais têm contribuído, aprimora-
do ou otimizar seu trabalho, enquanto profissão. Como essa ferramenta 
utilizada é articulada aos princípios da profissão. Com base na aborda-
gem quantitativa e qualitativa, em que se busca compreender o univer-
so dos significados do estudo acerca dos profissionais de Serviço Social.
Palavras-chave: tecnologias; mídias digitais; trabalho do assistente 
social.
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INTRODUÇÃO

As transformações capitalistas pós-1970 revolucionaram as re-
lações de sociabilidade e de trabalho com o processo de inovações 
tecnológicas e organizacionais no campo do trabalho, o quão o con-
texto de crise da pandemia acelerou e impulsionou. Com isso, passa-
-se a presenciar um mundo cada vez mais digital, em que passa a es-
tabelecer a necessidade de estarmos conectados a todo tempo nas 
redes sociais. A partir da inserção da Internet na nossa sociedade, mi-
lhares de informações são compartilhadas através das mídias digitais, 
por meio das plataformas como aplicativos, site, blogs, redes sociais 
e podcast.

Diferentemente das mídias analógica que tem uma base mate-
rial, como o jornal, televisão e revista, as mídias digitais são compos-
tas por códigos numéricos ou dígitos por isso o termo digital. Hoje as 
mídias digitais são um espaço não apenas de entretenimento, mas de 
busca por informação. Tornam-se um espaço estratégico utilizado por 
empresas, profissional e até mesmo órgãos públicos, para divulgação, 
socialização de informações e publicização de serviços ou produtos.  
Segundo aponta a Rock Content (2019)1, as redes sociais fazem parte 
da estratégia da grande maioria das empresas e profissionais. 96,2% 
das empresas estão presentes nas redes sociais com intuito de ter vi-
sibilidade e promover conexão com as pessoas. Tal processo tem ace-
lerado uma mudança na cultura profissional, isto é, o uso das tecnolo-
gias digitais no Trabalho Profissional tem crescido nos últimos tempos 
e, com o contexto de crise pandêmica2, se intensifica o uso das mídias 
digitais no trabalho profissional. 

Nessa direção, as reflexões suscitadas neste capítulo3, busca 
discutir sobre uso das mídias digitais no trabalho profissional do Servi-

1  Rock Content é uma empresa global de Marketing que realiza pesquisas com o objetivo de 
levantar as principais tendências e práticas adotadas pelas empresas e profissionais que 
estão presentes nas redes sociais.

2  Trazida pelo coronavírus uma crise sanitária e humanitária que afeto diretamente a socieda-
de e a economia do país. 

3  Capítulo desenvolvido tomando como referência a monografia intitulada “Mídias digitais no 
Trabalho Profissional: uma análise em perfis profissionais de Serviço Social na rede social 
Instagram”defendida no ano de 2021, junto ao  curso de Serviço Social da Universidade Fe-
deral do Recôncavo da Bahia, consiste na análise sobre das tecnologias digitais no trabalho 
profissional do Serviço Social com o propósito de refletir sobre o crescimento da utilização de 
canais, páginas e perfis profissionais nas mídias digitais,  já se cientificar um crescimento de 
perfis no ano de 2020 durante o contexto de pandemia.
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ço Social, procurando analisar como a apropriação do uso das mídias 
digitais, tem se tornado uma ferramenta estratégica para a otimização, 
publicização e divulgação do trabalho do assistente social diante das 
necessidades postas. 

Para tanto, pretendemos com esse estudo mostrar como essa 
discussão emergiu da necessidade de: compreender a apropriação 
das exigências tecnologias e das mídias digitais atuais como uma fer-
ramenta no trabalho profissional; problematizar o nível de utilização 
das mídias de tecnologias digitais no trabalho do assistente; perceber  
como as redes sociais utilizadas pelos/as assistentes sociais tem con-
tribuído, aprimorado ou otimizar seu  trabalho, enquanto profissão; e 
como essa ferramenta utilizada é articulada aos princípios da profis-
são.

Com base na abordagem quantitativa e qualitativa, em que se 
busca compreender o universo dos significados do estudo acerca dos 
profissionais de Serviço Social, optou-se em realizar o levantamento 
dos perfis profissionais no Instagram4, observando os perfis que utili-
zam as mídias digitais para criar conteúdo digital e disseminar infor-
mações sobre a profissão, percebendo direção, objetivo, conteúdos e 
resultados profissionais destacados nesses perfis. A partir desse le-
vantamento construiu-se a caraterização dos perfis profissionais e os 
contatos com os profissionais, os quais serão analisados. 

Do universo de 88 mídias identificadas foram selecionados 12 
que representam o percentual de 13,63%. Para escolha dos perfis 
foi utilizada amostragem intencional, que se refere a uma técnica em 
que possibilita que o pesquisador possa selecionar seus entrevistados 
com base nos critérios selecionados no estudo. Para tanto, utilizou-se 
da amostragem intencional não probabilístico a partir da utilização de 
critérios para nortear a escolha dos perfis selecionados, os quais fo-
ram escolhidos com base nos seguintes critérios: perfil criado antes da 
pandemia e no contexto pandêmico. 

A partir do levantamento feito entre maio e junho de 2021, foi 
identificado 88 perfis sendo 46,59% criados no contexto de pandemia, 
o dobro em comparação aos anos de 2018 e 2019 que houve um cres-
4  É uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que 

permite aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços. O Instagram 
foi criado por Kevin Systrom e Mike Krieger e lançado em outubro de 2010.O Instagram é 
bastante popular entre os brasileiros que têm acesso à internet. Desde 2015, a presença de 
brasileiros na plataforma é maior do que a média global.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social_virtual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mike_Krieger
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cimento de 20,44%. Buscamos então compreender o que tem motiva-
do esses profissionais e quais são as estratégias, possibilidades e de-
safios postos. Cabe salientar que o crescimento dos perfis no contex-
to pandêmico tem possibilitado a o aumento de profissionais que atu-
am como produtores de conteúdo e também como forma de divulga-
ção dos seus trabalhos. 

Diante dessas questões, ressalta-se a pertinência de proble-
matizar essas questões, no sentido de compreender quais são os de-
safios e os dilemas profissionais postos. Em termos de exposição, o 
artigo consiste em três itens. O primeiro, Inovações Tecnológicas e Mí-
dias Digitais, reflete o uso das tecnologias, analisando sobre o uso das 
mídias digitais na atualidade. O segundo, Trabalho profissional e Tec-
nologia, destaca a discussão da relação entre o trabalho, formação do 
assistente social e uso dessas ferramentas tecnológicas no processo 
de trabalho. 

O terceiro aborda a análise sobre o Serviço Social na rede so-
cial Instagram, apresentando os dados da pesquisa com base no le-
vantamento de dados e entrevistas. Por fim, as considerações finais 
apontam os principais resultados da pesquisa e as contribuições para 
a discussão dessa temática. 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E MÍDIAS DIGITAIS 

A discussão acerca dos avanços tecnológicos no contexto do 
desenvolvimento capitalista e como estas estão sendo utilizadas no 
cenário atual são questões centrais para compreender a funcionalida-
de da tecnologia no trabalho profissional do Serviço Social. Os séculos 
XIX e XX foram marcados pela intensificação de invenções e transfor-
mações tecnológicas que alteraram significativamente o modo de tra-
balhar, de produzir, de viver. A invenção e popularização representa-
ram grande avanço nas comunicações.

As tecnologias da informação e das telecomunicações, desenvol-
vidas na revolução tecnológica, provocaram grandes transformações em 
todos os setores da sociedade. Os novos meios de comunicação e de ob-
tenção de informações e serviços passam a ser incorporados ao modo de 
vida da sociedade, uma nova era tecnológica, com novas estruturas so-
ciais e econômicas conectadas a uma ampla rede de informação.  
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A partir dos anos de 2010, observa-se que os avanços tecno-
lógicos foram e estão sendo bastante velozes. Tal processo amplia as 
bases consolidadas na terceira revolução industrial, constituída como 
um marco crucial para entender todo esse processo que vivemos hoje 
e futuramente, pois a ampliação da tecnologia se alastrou e com o ad-
vento da Internet tornou possível novas formas de relações sociais.

Com a Internet, a comunicação passou a ser mais fácil de ser 
visualizada e propagada por qualquer usuário que tenha um aparelho 
celular, com acesso à internet, principalmente com a popularidade dos 
aparelhos móveis. Com a expansão das redes sociais ocorrida a par-
tir dos anos 2000, as mídias digitais vão se popularizando e são incor-
poradas na vida social, principalmente usadas pela geração Z5,consti-
tuída por jovens que nasceram 1996-2012, em um contexto tecnológi-
co desenvolvido, com os aplicativos, a comunicação por vídeo, e a co-
nectividade com o mundo todo. 

O Instagram foi escolhido como rede principal para se discutir 
nesse trabalho, pois se trata de uma rede social cujo conteúdo é prio-
ritariamente constituído por imagem e vídeo, onde também se encon-
tra uma grande quantidade de perfis profissionais de Serviço Social. O 
aplicativo disponibiliza um recurso que oferece duas opções de con-
tas profissionais para empresas ou criadores de conteúdo, onde dis-
põe de ferramentas que facilitam o contato com os seguidores, forne-
cendo informações importantes para o administrador e possibilita a ex-
pansão e visibilidade do perfil.  

Além disso, o Instagram foi evoluindo desde seu lançamen-
to em 2010, surgindo novas ferramentas, passando a ser não só um 
aplicativo para se compartilhar fotos e vídeos de forma despretensio-
sa com amigos e familiares, mas também um perfil para negócios. Em 
2016, o Instagram se tornou um espaço que possibilita que as infor-
mações sejam divulgadas de forma rápida, interativa, informativa e in-
fluente. Dessa maneira se classifica duas categorias de atuação pro-
fissional na rede social: produtor de conteúdo e influenciador digital, os 
quais se diferenciam pelos conteúdos produzidos.

5 As gerações se referem aos nascidos em determinado intervalo de anos, Geração Z é consti-
tuída pelas pessoas que nasceram durante o advento da internet e do crescimento das novas 
tecnologias digitais.

https://postgrain.com/blog/instagram-business/
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Quadro 1: Características produtor de conteúdo x influenciador digital.
CARACTERÍSTICAS

PRODUTOR DE 
CONTEÚDO

É especialista em um determinado assunto; Tem um perfil 
mais voltado para o outro, o conteúdo produzido busca por 
ajudar o outro; Vende seu conhecimento através de cur-
sos, consultorias e afins; Guia os seguidores numa jornada 
mais educacional.

INFLUENCIADOR
DIGITAL

Mostra a rotina; Tem um perfil voltado a si; Conteúdo é so-
bre sua própria vida; Vende sua marca pessoal para outras 
marcas.  Influencia os seguidores na decisão de compra. 

Fonte Secundária: Resultado da discussão de fontes anteriores; Sistematização da autora com 
base em pesquisa sobre as características, encontradas através de observações em perfis no 
Instagram e pelas definições do Instagram encontrada no próprio aplicativo, 2021.

Essas duas categorias são consideradas profissão, que sur-
gem nesse contexto de desenvolvimento digital e, no ano de 2020, são 
enfatizadas pelo contexto de crise pandêmica. O produtor de conteú-
do e o influenciador digital abrangem várias áreas de atuação e dis-
cussão, e tem o objetivo de cativar muitos interessados e influenciar. 
Diante dessas informações, observa-se que o uso das redes sociais 
tem sido utilizado tanto na direção de configuração de um espaço de 
trabalho, como na perspectiva de ferramenta agregada para auxiliar 
no trabalho profissional.

TRABALHO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA

É nesse bojo que se busca problematizar as reflexões sobre o 
uso das tecnologias digitais no trabalho profissional, como uma ferramen-
ta do trabalho profissional, com o crescimento dos perfis dos assistentes 
sociais também para difundir conteúdos profissionais. O estudo se dedi-
cará nas reflexões dos perfis de produtores de conteúdos que priorizam 
a discussão sobre a profissão. O Serviço Social é uma profissão de nível 
superior, sendo “[...] reconhecida como área de conhecimento no âmbi-
to das Ciências Sociais Aplicadas, pelas agências públicas oficiais de fo-
mento à pesquisa e inovação tecnológica” (IAMAMOTO, 2017, p. 21). 

O projeto ético-profissional do Serviço Social, nos anos 1990, 
refletem o amadurecimento da profissão, na direção de romper com 
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os traços conservadores da origem da profissão, adensando as refle-
xões da inserção do Serviço Social inserido na divisão sociotécnica 
do trabalho, ao tempo que avança nos estudos marxistas, foram in-
troduzidos nos marcos do processo de renovação6, do Serviço Social 
no Brasil.

Dessa maneira é importante discutir algumas das aplicações 
da tecnologia e das mídias digitais no Serviço Social, na formação e 
trabalho profissional, onde a tecnologia é absorvida como uma ferra-
menta moderna que poderia auxiliar no desempenho das atividades 
profissionais. As tecnologias destacam-se no Serviço Social como um 
recurso incorporado para o exercício profissional, ganhando destaque 
na literatura, trazendo tensões e contradições.

Considerando a amplitude das discussões sobre tecnologia e 
que elas não se restringem ao Serviço Social, mas que é incorporada 
no debate e tem possibilitado alguns apontamentos acerca deste uso. 
Destacamos abaixo (QUADRO 2) alguns autores que fazem alusão às 
discussões sobre tecnologias, a respeito dos requisitos profissionais, 
as alterações na sociedade e principiante a atuação na realidade e as 
mudanças ocorridas com o desenvolvimento da tecnologia.  

Tais apontamentos estão longe de serem completos, mas dão 
uma idéia de perspectivas e abordagens possíveis para se pensar so-
bre o desenvolvimento tecnológico e digital na profissão. O Trabalho 
profissional do Serviço Social em relação ao processo de aproximação 
necessária com a tecnologia da informação e comunicação, faz-se ne-
cessário, inicialmente, situar que a informação é entendida enquanto 
um instrumental técnico-operativo, com implicações éticas e tem dire-
cionamento político. 

6  O processo de renovação do Serviço Social no Brasil diz respeito ao movimento de ruptura 
do Serviço Social Tradicional nos marcos do processo de ditadura militar, sendo marcado por 
três perspectivas Perspectiva Modernizadora, Reatualização do Conservadorismo e Intenção 
de Ruptura (NETTO, 2015). 



31

Quadro 2: Apontamentos sobre a tecnologia no Serviço Social.
AUTOR APONTAMENTOS SOBRE A TECNOLOGIA

Marilda 
Iamamoto

“No campo do Serviço Social hoje se exige, por exemplo, um 
técnico versado em conhecimento, capaz de acessar como re-
des de comunicação on-line, com domínio fluente de inglês, etc” 
(IAMAMOTO, 2003, p. 49).

José Paulo Netto

“Sem entrar na polêmica acerca dessa revolução (terceira revo-
lução industrial, revolução científica e técnica, revolução infor-
macional), é fato que, no processo de trabalho e os seus meca-
nismos de controle e organização experimentam modificações 
que não podem ser minimizadas”. (NETTO, 1996, p. 92).

Vicente de Paula 
Faleiros

“A globalização e o desenvolvimento tecnológico tem levado a 
uma mudança significativa nas formas de produção com o uso 
da informática e da robótica. Essas profundas mudanças afe-
tam as instituições e a própria dinâmica da profissão. Dessa 
forma, não se pode pensar o Serviço Social como um ideal a 
ser atingido, mas como enfrentamento de questões a partir das 
contradições do presente, da realidade concreta”. (FALEIROS, 
1996, p. 19).

Renato Veloso

“Pensa-se tecnologia com um dos meios que podem ser utiliza-
dos na obtenção das finalidades em si. Isso significa que para 
se aprimorar o trabalho do Serviço Social” (VELOSO, 2011, 
p.225).

Helder Samento

“A tecnologia é um saber efetivo, mas aplicável, que se tornou 
inseparável da ciência e, agora, do mercado. É um conhecimen-
to científico cristalizado em objetos materiais, nada possuem 
em comum com as capacidades e aptidões do corpo humano.” 
(SAMENTO, 2005, p. 27).

Fonte Secundária: Resultado da discussão de fontes anteriores; Sistematização da autora com 
base em pesquisa.

Desse modo é importante compreender apropriação e incorpo-
ração dos recursos tecnológicos pelos assistentes sociais, analisando 
assim as transformações que ocorreram no modo do trabalho e como 
a rapidez das mudanças tecnológicas influenciam diretamente no co-
nhecimento e no trabalho, indicando a estes profissionais a necessi-
dade de assimilação destas transformações nos seus cotidianos pro-
fissionais. 

O progresso tecnológico, a modernização da sociedade, a va-
riação da divisão técnica do trabalho, o marketing digital e as redes so-
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ciais, passam a ser ferramentas importantes no contexto social e pro-
fissional, o que tem favorecido com que o/a assistente social produza 
a divulgação de conteúdos sobre a profissão, garantindo sua inserção 
nesse espaço. “A pretensão de colocar o assistente social na história é 
trazer de forma mais profunda o debate da importância dos meios mi-
diáticos à garantia de direitos, e fomentar um debate novo no seio da 
profissão.” (CRUZ, 2012, p. 49). Desse modo, o uso das tecnologias 
da informação e comunicação pelo Serviço Social incorporada como 
uma ferramenta para contribuir com o fortalecimento do exercício pro-
fissional como já salientado, serviria para um fortalecimento do proje-
to ético-político7. 

Salienta-se ainda, que desta forma “fica o desafio para os as-
sistentes sociais de debater esse tipo de mídias, apropriar-se dela, 
para que os profissionais sejam agentes instrumentalizadores dos mo-
vimentos sociais e das classes populares. Bem como se faz necessá-
ria a efetivação e divulgação do projeto ético-político do Serviço So-
cial” (CRUZ, 2012, p. 50). 

As mídias digitais e especificamente as redes sociais passa-
ram a ser um ambiente de informação, desinformação, produção de 
conteúdo sobres diversas temáticas, “destacar o uso dessa ferramen-
ta pelo Conjunto CFESS-CRESS como instrumento de sustentação e 
defesa dos posicionamentos, é essencial nossa ocupar estes espa-
ços” (CFESS, 2013, n.p.). Desta maneira, destaca-se o profissional de 
Serviço Social como importante fonte de informação para população, 
pois se trata de profissionais que estudam a realidade social brasilei-
ra em que trabalham.

PERFIS PROFISSIONAIS EM DEBATE NO INSTAGRAM 

Fez-se necessário demarcar na análise a presença desses 
profissionais nessa rede social e em outras mídias digitais, destacan-
do as discussões sobre o perfil desses profissionais, os desafios sobre 
o uso das mídias e as suas implicações éticas, no sentido de perceber 
como essa ferramenta está sendo utilizada pelos assistentes socais 

7  “Projeto ético-político profissional do Serviço Social brasileiro resulta da articulação que vin-
cula esses três níveis da constituição profissional: a legislação que regula o exercício da 
profissão, o seu código de ética e os parâmetros da formação acadêmica. Nestes três pilares 
assenta o projeto ético-político profissional.” (NETTO, 2015, p. 239).
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e como tem contribuído no trabalho profissional. Sob os perfis profis-
sionais, constatou-se que há 88 perfis de profissionais que apresen-
tam conteúdos voltados para o Serviço Social no Instagram, estes fo-
ram localizados na busca pelas palavras-chave “Serviço Social” e “as-
sistente social”. 

Cabe salientar na análise que há perfis com nomes de profis-
sionais que utilizam este espaço para disseminar informações sobre o 
trabalho profissional e discussão sobre Serviço Social. Entretanto, na 
perspectiva de problematizar o nível de utilização das mídias digitais 
no trabalho do assistente social, com relação aos nomes dos perfis, 
observa-se a tendência em utilizar tanto Serviço Social ou assisten-
te social de forma simplificada e ou como codinome. Essas palavras-
-chaves são essenciais para identificar o objetivo e o propósito do per-
fil, tornado nome memorável, essa estratégia também facilita a busca 
de pessoas e dos seguidores interessadas nessa temática para en-
contrar o perfil, fazendo com que o perfil seja descoberto por meio de 
pesquisas pela palavra-chave. 

Dos 88 perfis, os dados apontam que apenas um (01) perfil foi 
criado no ano8  de 2014 e outro no 2015, nos anos seguintes há um 
crescimento, sendo registrado oito (08) perfis em 2016, dez (10) perfis 
nos anos de 2017 e 2018, dezesseis (16) em 2019 e quarenta e três 
(43) em 2020.Considerando os dados acima, observa-se que há expo-
nencialmente um aumento, no ano de 2020, totalizando o percentual 
de 48,84%, tal fato se configura no contexto de pandemia, em que se 
intensificou as medidas restritivas de isolamento e inserção de ativida-
des de ensino e trabalho remoto9. Assim, percebe-se que não só o Ins-
tagram, mas também outros aplicativos se tornaram ferramentas para 
disseminação de informação e prestação de serviços nesse cenário.

8  Para identifica o ano de criação desses perfis, foi utilizado duas formas, a primeira no próprio 
aplicativo tem uma opção chamada “sobre esta conta” que mostra informações sobre a conta 
como data de entrada, pais e o número de usuários e a segunda forma foi verificar o ano da 
primeira publicação do perfil.

9 Considerando a condição de pandemia pelo novo coronavírus COVID-19, declarada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 
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Gráfico 1:  Perfis profissionais Serviço Social no Instagram
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Fonte Primária: Material Inédito. Conteúdo da própria autora da pesquisa, 2021.

É importante destacar que desde 201410há um crescimento 
significativo de perfis. 20,44% foram criados entre os anos de 2018 a 
2019, 29,53% no período 2016 a 2017 e 2,27% nos anos de 2014 a 
2015. O crescimento se dá principalmente pela popularidade do apli-
cativo pelo público jovem e por disponibilizar ferramentas interativas 
e de visibilidade. Nota-se também um número significativo de segui-
dores11 que acompanham esses perfis profissionais de Serviço Social. 
62,48% dos perfis têm entre 1.000 a 9.000 seguidores, 19,31% estão 
entre 10.000 a 40.000 seguidores, 15,90% tem 100 a 900 seguidores 
e 2,26% tem mais de 50.000 seguidores. 

10  A partir desse ano há uma tendência de crescimento dos perfis, sendo o período em que o 
aplicativo Instagram começa a ganhar popularidade entre a população que tem acesso ao 
celular com sistema android.

11  Já o número de seguidores foi verificado no próprio perfil, vale ressalta que o número de 
seguidores altera constantemente podendo aumentar ou diminuir no decorrer de semanas. 
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Gráfi co 2: Número de seguidores dos perfi s profi ssionais Serviço So-
cial no Instagram.

Fonte Primária: Material Inédito. Conteúdo da própria autora da pesquisa, 2021.

Conforme a gráfi co 2, destaca-se que a média é de perfi s com 
1.000-9.000 seguidores. Sob os administradores dos perfi s profi ssio-
nais de Serviço Social selecionados12 para essa análise, registrou-se 
que são majoritariamente administrados por mulheres e com predo-
minância de um público jovem, sendo que 24,99% têm entre 22 a 28 
anos, 33,32% tem de 30 a 36 anos e 33,32% tem entre 40 a 48 anos. 
Em relação ao mercado de trabalho, nota-se que 74,97% destas pro-
fi ssionais estão empregadas e 24,99% consideram-se autônomas.  No 
âmbito de atuação, o SUAS representa 24,99%, a docência 16,66%, 
autônomo 16,66%, empresa, ong e sociojurídico cada um representa 
8.33%. No quesito da formação profi ssional todos os participantes são 
assistentes sociais. Ao questionar sobre a titulação, observa-se que 
41,65% tem especialização, 24,99 % mestrado, 16,66% doutorado e 
16,66% têm apenas a graduação.

Dessa maneira é importante analisar as principais fi nalidades 
no uso das mídias digitais pelos/as assistentes sociais entrevistados. 
Pela análise das entrevistas foi possível observar quatro objetivos 
centrais que motivam a produção de conteúdo: Compartilhar conheci-
mento sobre a profi ssão; Visibilidade da profi ssão; Divulgação de cur-
sos e do trabalho profi ssional; Relacionar as discussões sobre tecno-
logia com o Serviço Social. 
12  Perfi s criados antes da pandemia representados por 49,49% e criado no contexto pandêmi-

co sendo 66,64%.
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As profissionais mencionam que as mídias digitais constituem 
uma ferramenta que tem possibilitado o fortalecimento da categoria 
profissional. Dessa maneira, é importante destacar que os conteúdos 
produzidos e divulgados nos perfis são post (publicação) em imagem, 
vídeos e transmissões de Lives, com temáticas especificas direciona-
das sobre a prática profissional: concursos, educação, saúde, temá-
ticas relevantes no Serviço Social, temas atuais, trabalho autônomo, 
tecnologia, cidadania, LGPD, inclusão digital, gênero e raça. Para a 
elaboração dessas publicações, as assistentes sociais criam estraté-
gias, como linha editorial, estratégias de marketing digital, enquetes, 
programação mensal, qualidade do conteúdo e demandas dos segui-
dores.

Observou-se uma tendência na periodicidade das publicações. 
33,32% postam todos os dias no perfil, 16,66% postam 2 a 3 dias 
na semana, 24,99% esporádico, 8,33% vez na semana e 8,33% 5 a 
7 dias na semana. Nota-se que nas mídias digitais é importante ter 
constância nas publicações, sendo necessário sempre estar produ-
zindo, para ter visibilidade e seguidores acompanhando o perfil diaria-
mente, dessa maneira atingindo os objetivos profissionais. Por isso as 
assistentes sociais não se restringem a utilização da rede social Ins-
tagram, já que, como majoritariamente 91,63% destacaram, elas utili-
zam outras mídias digitais para concretizar os objetivos profissionais, 
como canal Youtube, site, blog, podcast e outras redes sociais como 
Facebook, Twitter e TikTok.

É importante destacar que as ferramentas da Tecnologia da In-
formação e Comunicação no trabalho profissional do Serviço Social, já 
eram utilizadas antes da pandemia, “no campo do Serviço Social hoje 
se exige, por exemplo, um técnico versado em conhecimento, capaz 
de acessar as redes de comunicação on-line, com domínio fluente de 
inglês, etc” (IAMAMOTO, 2003, p. 49).

Dessa maneira os profissionais mencionam que passaram a 
utilizar mais as ferramentas tecnológicas no exercício profissional. 
Conforme ilustra o gráfico abaixo 66,64% no trabalho e 24,99% duran-
te a graduação.
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Gráfico 3: Uso de ferramenta da tecnologia da informação e comuni-
cação antes da pandemia
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Fonte Primária: Material Inédito. Conteúdo da própria autora da pesquisa, 2021.

 Sob o processo de formação e capacitação para uso das mí-
dias digitais, os dados da pesquisa apontam que 41,65% fizeram cur-
sos voltados à temática. A partir do domínio desse recurso é possível 
enxergar novas possibilidades, como oferecer produtos ou serviço de 
forma totalmente digital, o chamado mercado digital. Dos entrevista-
dos 91,63% oferecem algum tipo de serviço/produto, monetizado ou 
gratuito, através dos seus perfis no Instagram ou em outras mídias di-
gitais. Os principais serviços e produtos são cursos, que representam 
66,64%, E-book 41,65%, Consultoria 24,99%, Mentoria 58,31%. Al-
guns profissionais oferecem mais de um serviço ou produto.

Gráfico 4: tipo de serviço/produto monetizado ou gratuito oferecido 
através da rede social Instagram ou outras mídias digitais

8
5

3
7

1
1
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Curso

Consultoria

Teleatendimento

Assinatura da 1° plataforma de visibilidade …

Fonte Primária: Material Inédito. Conteúdo da própria autora da pesquisa, 2021.
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Os resultados mostram também que as principais possibilida-
des para o uso dessa ferramenta são o crescimento e divulgação pro-
fissional, representadas por 49,98% das respostas e 24,99% a pos-
sibilidade de monetização por meio da oferta de conhecimento. Ao 
mesmo tempo, 16,66% relatam a saturação, com muitas páginas sem 
grandes problematizações nas falas dos profissionais. Na análise das 
respostas a palavra visibilidade é muito recorrente, dessa maneira é 
importante refletir sobre como essa divulgação e visibilidade são ne-
cessárias para profissão, destacando “[..] Nossa profissão, majoritaria-
mente feminina, historicamente subalternizada, desvalorizada, precisa 
ser enaltecida, mais ainda” (CFESS-ES, 2020, n.p.). 

Infelizmente essa é uma realidade da profissão. A desvaloriza-
ção e a forma errônea como a profissão é vista são os desafios que os 
profissionais enfrentam ao utilizar essa ferramenta para visibilidade pro-
fissional, buscando possibilitar um novo olhar e contribuir para divulga-
ção das competências e atribuições do assistente social. Além da pala-
vra “visibilidade”, nota-se que as palavras-chave “interação com outros 
profissionais”; “informa”; “monetizando”; e “alcance”, são palavras recor-
rentes, pois são as principais possibilidades que essa ferramenta ofere-
ce no trabalho profissional. Abaixo tem uma nuvem13 das palavras mais 
recorrentes nas respostas para definir as principais possibilidades.

13  Nuvem de palavras, criada a partir das respostas dos participantes da pesquisa, utilizado o 
complemento Word ClondGenerator, no google drive.



39

Figura 1: Possibilidades ao utilizar as mídias digitais no trabalho pro-
fi ssional.

Fonte Primária: Material Inédito. Conteúdo da própria autora da pesquisa, 2021.

Ao questionar sobre os desafi os enfrentados ao utilizar as mí-
dias digitais, os profi ssionais relatam a questão do tempo como um 
dos principais desafi os, pois há a necessidade de uma disponibiliza-
ção de muito tempo do dia, para defi nição e programação do conteú-
do a ser postado, e a difi culdade de aliar a produção de conteúdo com 
o trabalho profi ssional. 

Outra questão é dominar as ferramentas tecnológicas para 
produzir os conteúdos, pois alguns profi ssionais afi rmam que traba-
lhar com ferramentas digitais, que ainda não conhecia, é um desafi o 
visto que no seio da profi ssão essa temática é pouco discutida. Outro 
ponto é a autenticidade, visto que já existem muitas páginas sobre o 
assunto. Conforme a fi gura abaixo uma nuvem das respostas para de-
fi nir os quatro principais desafi os.
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Figura 2 - Desafi os ao utilizar as mídias digitais no trabalho profi ssional.

Fonte Primária: Material Inédito. Conteúdo da própria autora da pesquisa, 2021

Apesar dos desafi os mencionados acerca do uso dessa ferra-
menta, a maioria dos profi ssionais entrevistados afi rmam que esse re-
curso tem potencializado a dimensão do trabalho profi ssional, possibi-
litando a concretização dos objetivos profi ssionais, no que se refere a 
socialização de informações, sendo fundamental para potencializar as 
habilidades e competências profi ssionais e utilizadas com uma apro-
priação crítica e ética. Dessa maneira, é necessário analisar a dimen-
são ética no uso das tecnologias e das mídias digitais. Existe uma fal-
ta de discussão sobre quais os limites para os/as assistentes sociais 
que utilizam essa ferramenta como um espaço profi ssional. 

Ao questionar sobre os tipos de dilemas ético com o uso das fer-
ramentas digitais, 33,32% não percebem nenhum tipo de dilema, 66,64% 
relatam questões éticas. Para 99,96% dos profi ssionais as mídias digitais 
podem ser utilizadas para demarcar os posicionamentos críticos, levantar 
as pautas sobre os movimentos sociais e sobre a profi ssão.

É necessário destacar que a Internet e as mídias digitais torna-
ram-se espaço para busca de informações e orientação. Veloso (2011, 
p. 219) destaca a importância desse “recurso para a produção e divul-
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gação de informações úteis aos indivíduos». Dessa maneira é impor-
tante ter um posicionamento crítico nesse espaço, visto que também é 
um ambiente de desinformação, um exemplo disso são as fakes news. 
A esse respeito, torna-se imprescindível frisar a importância da forma-
ção crítica sobre apropriação tecnológica na direção de desconstru-
ção do “fetichismo que envolve as relações sociais do mundo burguês 
e que, em última instância, são representações falsas da realidade” 
(GUERRA,1995 apud VELOSO, 2011, p.171).

Isto é, deve-se adensar as reflexões críticas e balizadas no pro-
jeto ético-político. Nesse sentido, os recursos tecnológicos têm sido 
uma possibilidade no trabalho do Serviço Social, ao mesmo tempo há 
uma necessidade de discussão dessa temática de forma mais profunda 
pela categoria através de eventos, lives, cursos ou palestras realizadas 
pelas organizações da profissão, como CFESS, CRESS e ABEPSS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo possibilitou uma análise de perfis profissionais de 
Serviço Social na rede social Instagram que utilizam as mídias digitais 
como um recurso e canal de comunicação para trabalho profissional. 
Com isso, pôde-se perceber um crescimento significativo de perfis, 
em 2020, no contexto de pandemia. Nesse sentido, a pandemia tem 
favorecido a utilização desse recurso tecnológico, haja vista as medi-
das de restrições de atividades presenciais e a intensificação de ati-
vidades remotas. Esse aspecto fica evidente nas falas dos profissio-
nais, os quais destacam que tiveram que se reinventar nesse período 
e sentiram-se mais motivados aos desafios no uso das mídias digitais.

Dessa forma, constatou-se na investigação que a utilização 
desses canais tem contribuído diretamente no exercício profissional, 
concernentes ao processo de divulgação e compartilhamento de co-
nhecimento. Observa-se possibilidade de visibilidade especificamente 
na rede social Instagram, que tem alcance e popularidade. 

Os principais desafios encontrados foram no domínio dessas 
ferramentas e o tempo em conciliar suas atividades profissionais e a 
criação de conteúdo para os perfis profissionais. Outra tendência ob-
servada é a oferta de produtos/serviços monetizados ou gratuitos atra-
vés do perfil profissional.
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Os profissionais estão utilizando esse espaço para oferece cur-
sos, mentoria, consultoria, e-book em matéria de Serviço Social. No-
ta-se pelas respostas dos profissionais que tem possibilitado uma ren-
da, e os profissionais vem investido nesse mercado. 

Vimos durante a pesquisa que alguns profissionais se conside-
ram como autônomos, trabalham sem vínculo trabalhista e estão uti-
lizando o digital para potencializar sua atuação. Através da categoria 
autônomo podemos refletir criticamente sobre o uso se esses produ-
tores dessa ferramenta como estratégia de sobrevivência ou comple-
mento de renda. Isso tem seu lado positivo como temos explorado du-
rante o artigo, mas também é preciso olhar criticamente para esse fe-
nômeno. De que maneira a popularidade que a categoria produtor de 
conteúdo vem ganhando não camufla a precarização do trabalho, sen-
do uma alternativa informal de atuação profissional. O desafio da fal-
ta de tempo para produzir os conteúdos e conciliar com a atuação no 
mercado formal também pode ser interpretada por essa perspectiva. 
Esses são vestígios de outras consequências do entrelaçamento en-
tre o capitalismo e as mídias sociais e a atuação profissional que exi-
ge uma outra pesquisa para mensurar seus impactos.

Ao analisar os perfis, observou-se que a mentoria e os cursos 
são uma grande tendência nesses perfis de Serviço Social. Alguns 
profissionais estão utilizando e desenvolvendo mentorias como objeti-
vo de ajudar outros assistentes sociais a identificar novas possibilida-
des através das mídias digitais. Já os cursos desenvolvidos têm possi-
bilitado novos espaços para formação profissional, sobre diversas te-
máticas como preparação para concurso, qualificação profissional em 
saúde, educação, Suas, etc. Outra questão também são os cursos de 
assistente social com perito judicial, onde tem muita procura.

As respostas das/os Assistentes Sociais apontaram a neces-
sidade de divulgar e dá visibilidade a profissão, principalmente por-
que historicamente o Serviço Social é visto de forma errada. Esses ca-
nais de comunicação têm possibilitado informar as atribuições profis-
sionais e espaços de atuação, dando visibilidade e publicização, visto 
que infelizmente o Serviço Social é profissão desvalorizada. 

É importante destacar que apesar das orientações normativas 
sobre o uso das tecnologias no trabalho profissional, registar-se a per-
tinência da ampliação desse debate e da incorporação dessas ques-
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tões no código de ética, como observado nos códigos de outras profis-
sões. Vislumbra-se o contexto ético ao utilizar essas ferramentas, es-
pecialmente as redes sociais, profissões como psicologia, medicina e 
direito já tem resoluções no código de ética e artigo que orientam os 
profissionais de como utilizar essas ferramentas. 

Tais questões são centrais e mostram a importância da continui-
dade dos estudos. Para tanto, busca-se em pesquisas futuras aprofundar 
as discussões sobre uso das mídias digitais no Serviço Social. Dada à im-
portância de intensificar o processo de discussão e apropriação do uso 
das tecnologias no Serviço Social, torna-se necessário subsídios para 
uso dessa ferramenta de acordo com o Projeto Ético Político da profissão.
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RESUMO
O cenário da pandemia tornou as desigualdades sociais mais visíveis 
nas suas diversas modalidades. Na área da educação o desafio maior 
foi oferecer ensino de qualidade e acesso às aulas remotas. O presen-
te trabalho nasceu de uma experiência pedagógica vivenciada no Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, por 
integrantes do Grupo de pesquisa (CIEMAT). O estudo caracteriza-se 
como pesquisa descritiva e exploratória tem como objetivo verificar as 
dificuldades e as facilidades no processo de aprendizagem apresen-
tadas durante o ensino remoto entre estudantes do segundo ano do 
ensino médio na modalidade integrada no IFBA. Utilizou-se dados se-
cundários obtidos dos registros pedagógicos da instituição caracteri-
zando a pesquisa como bibliográfica documental. Com isso, aprofun-
daram-se os conhecimentos sobre as lacunas de aprendizagem e as 
potencialidades apresentadas no estudo, a exemplo da identificação 
da facilidade na participação das atividades indicada pelos estudan-

mailto:claudianesouza@ifba.edu.br
http://lattes.cnpq.br/2270557228486983
https://orcid.org/
mailto:claudianesouza%40ifba.edu.br?subject=
http://lattes.cnpq.br/7758550493809196
https://orcid.org/
mailto:simone.aline%40ifba.edu.br?subject=
https://orcid.org/0000-0002-6413-5962
http://lattes.cnpq.br/2011329939447350 


47

tes, permitindo o planejamento de estratégias pedagógicas para a su-
peração das dificuldades, bem como o aprimoramento das atividades 
de aprendizagem da instituição. 
Palavras-chave: ensino remoto; pandemia; aprendizagem significati-
va; equipe multidisciplinar.

INTRODUÇÃO

Este artigo teve como objetivo verificar as dificuldades e as fa-
cilidades no processo de aprendizagem apresentadas durante o ensi-
no remoto entre estudantes do segundo ano do ensino médio integra-
do no IFBA. Como procedimento formal e como método de pensamen-
to reflexivo, a pesquisa exige um procedimento formal, que requer tra-
tamento científico e constitui o caminho para conhecer a realidade ou 
para descobrir verdades parciais dos temas em estudo (LAKATOS e 
MARCONI, 2001). 

Há de se concordar com os autores quando afirmam que a 
metodologia da pesquisa constitui um dos elementos básicos para a 
orientação de qualquer trabalho científico. Representa a diretriz com 
uma série de passos que norteia todo o trabalho de pesquisa. As-
sim, essa pesquisa é classificada como bibliográfica com análise do-
cumental que se constitui em uma abordagem que pode desvelar as-
pectos novos de um tema ou problema e toma como fonte de informa-
ção quaisquer materiais escritos sobre o processo em que se propõe 
a debruçar.

Nesse contexto, o estudo teve como fonte de análise documen-
tos institucionais do setor pedagógico, utilizados durante a realização 
das atividades remotas, particularmente, nos conselhos de diagnós-
ticos e prognósticos para a realização do acompanhamento dos es-
tudantes. O instrumento tem como finalidade entender as angústias, 
mas também conhecer as expectativas, sugestões para apontar, dire-
cionar ou redirecionar caminhos para a apropriação da aprendizagem. 

Realiza-se algumas considerações a respeito do contexto de 
pandemia destacando-se as dificuldades e necessidades de adapta-
ções diante do novo cenário, dando ênfase a alguns documentos ins-
tituições que deram condições para os ajustes necessários a fim de 
viabilizar o ensino remoto, denominado no IFBA de Atividades de En-
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sino Não Presenciais Emergenciais (AENPE). Evidencia-se que a fun-
damentação teórica deste trabalho está baseada na necessidade de 
uma aprendizagem que seja significativa para o estudante e intencio-
nal para docentes e a equipe multiprofissional que compõe o ambien-
te escolar, possui fundamentação em Moreira a partir das ideias de 
Ausebel. 

Destaca-se ainda nessa pesquisa, a importância do trabalho 
colaborativo dos sujeitos do processo educacional que foi intensifica-
do durante esse período de realização de atividades remotas no ci-
clo pandêmico. Isto pode ser explicado pela necessidade de uma res-
significação dos conhecimentos já produzidos e que já não se faziam 
mais tão eficientes para atender à nova realidade que se apresentava. 

A APRENDIZAGEM E ENSINO REMOTO: POSSIBILIDADES

No início de 2020, o mundo se deparou com uma situação inu-
sitada que obrigou a suspensão de, basicamente, todas as atividades 
sociolaborais com a finalidade de proteção à vida. De maneira extra-
ordinária a pandemia do coronavírus atingiu o mundo, contexto em 
que todos precisam buscar meios de adaptação à nova realidade. Isto 
porque o vírus transmissor da Covid-19 se revelou altamente trans-
missível e extremamente letal, levando o medo e temor à população 
e grande preocupação ao mundo científico. Uma das medidas ado-
tadas para prevenção do contágio foi o distanciamento social, com a 
suspensão das atividades presenciais onde fosse possível. Em con-
formidade com Nicolini e Medeiros (2021), a crise sanitária desenca-
deou uma série de repercussões que desestabilizam a vida de bilhões 
de pessoas ao redor do mundo.

Assim, os estabelecimentos de ensino a exemplo das demais 
instituições, precisaram se readaptar para continuar promovendo o 
ensino na tentativa de evitar que os prejuízos aos estudantes tomas-
sem proporções maiores. Foi necessária, então, uma reestruturação 
de toda estrutura que compõe o universo escolar para uma adequação 
à nova realidade. Nesse sentido, todos os sujeitos envolvidos no am-
biente escolar precisaram de novas aprendizagens e ressignificações 
para continuar contribuindo para o processo de aprendizagem. Den-
tre essas reinvenções destacam-se a realização de cursos para o cor-
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po técnico e docente, a fim de se familiarizar-se com os diversos am-
bientes disponíveis para uma seleção daquele mais adequado para a 
realidade que se vivencia, dos próprios estudantes precisaram tam-
bém se instrumentalizar para o convívio e manuseio com tais ambien-
tes virtuais. Ações institucionais para possibilitar a inclusão e o acesso 
à internet também se fizeram necessárias tendo em vista a pluralida-
de socioeconômica dos estudantes do Campus. Assim como a legisla-
ção nacional, algumas normas institucionais precisaram de ajustes ao 
novo contexto histórico, algumas sendo criadas e outras readequadas. 

No que diz respeito à estrutura do ensino, a partir da Resolução 
nº 28/2020 do Conselho Superior do IFBA, foi possível reorganizar cada 
curso numa alteração das rotinas curriculares como forma de se evitar a 
sobrecarga para os estudantes, dividindo o arcabouço das disciplinas em 
ciclos com uma quantidade menor de atividades, mas propiciando ao es-
tudante a continuidade de sua vida acadêmica. Dessa forma, houve uma 
condensação dos componentes escolares, sendo que após a conclusão 
de um agrupamento de disciplinas em ciclo, outro era ofertado até a con-
clusão do curso. Tendo em vista que havia uma condensação da carga 
horária em um tempo menor com o intuito de dar condições para que o 
estudante aproveitasse o seu tempo da melhor forma, era possibilitada a 
realização de aulas e atividades síncronas e assíncronas. 

Dessa forma, as telas de celulares, tablets e computadores 
passaram a fazer parte das rotinas de estudantes, técnicos e docen-
tes em maratonas de cursos de preparação, aulas e reuniões com o 
intuito de se vivenciar essa nova realidade. Nesse contexto, medos, 
incertezas, em todos os setores sociais, devido às perdas e ao desco-
nhecimento sobre o vírus, afetaram consideravelmente todos os sujei-
tos e deixaram marcas, aprendizados que conviverão com todos du-
rante muito tempo. 

Nesse sentido, Nicolini e Medeiros (2021) destacam que al-
gumas lições aprendidas nesse contexto pandêmico permanecerão, 
pois dizem respeito às possibilidades de aprender com o envolvimen-
to da família, ultrapassando os muros da escola contando com o aces-
so à internet. Entretanto as vivências nas diversas instituições de en-
sino apresentam realidades muito distintas com aprendizagens muito 
diversificadas. 

Nesse contexto, o presente artigo problematiza, de forma cen-
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tral, as dificuldades e facilidades encontradas pelos sujeitos do con-
texto educacional. Bem como, o processo de aprendizagem vivencia-
da com a experiência do ensino remoto entre estudantes do segundo 
ano do Ensino Médio Integrado no IFBA campus Juazeiro, particular-
mente, no ano de 2021 posto que no ano de 2020 as atividades de en-
sino tiveram início apenas no final do ano civil. Foi possível conside-
rar as particularidades dos indivíduos nessa trajetória? Houve, de fato, 
uma aprendizagem significativa? 

EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM CONCEITOS E TE-
ORIAS

Em conformidade com Libâneo (2001, p. 7):

Educação compreende o conjunto dos processos, influ-
ências, estruturas e ações que intervêm no desenvolvi-
mento humano de indivíduos e grupos na sua relação ati-
va com o meio natural e social, num determinado contex-
to de relações entre grupos e classes sociais, visando a 
formação do ser humano.

Concorda-se com Libâneo (2001), que a educação como prá-
tica humana e, portanto, social, produz modificações nos sujeitos en-
volvidos de forma que tanto seus estados físicos, mentais, espirituais 
e culturais promovam configurações diversas da existência humana 
como indivíduo e grupo. Ainda para o autor: É intrínseco ao ato edu-
cativo seu caráter de mediação, mediante o qual favorece o desenvol-
vimento dos indivíduos na dinâmica sociocultural de seu grupo, sendo 
que o conteúdo dessa mediação são os saberes e modos de ação (LI-
BÂNEO, 2001, p. 7).

O caráter de mediação, caracteriza a educação escolar que im-
prescinde de sujeitos que, com base, em uma intencionalidade de es-
colhas e posturas ideológico-políticas desenvolvem os processos edu-
cativos de ensinar e aprender materializados nos currículos.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Dentre as diversas teorias da aprendizagem apresentadas ao 
longo da história da educação, neste trabalho será feito recorte para 
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priorizar aquelas humanísticas que têm o sujeito do conhecimento 
como protagonista do aprender. Entretanto, Moreira (1942), quando 
diz que o termo teoria é utilizado para mostrar uma maneira particu-
lar de ver as coisas, de explicar observações ou de resolver proble-
mas. Para Moreira, então, teorias de aprendizagem são tentativas de 
interpretar sistematicamente, de organizar, de fazer previsões, conhe-
cimentos relativos à aprendizagem (MOREIRA,1942, p. 19). Também 
é sabido que as teorias se sobrepõem e se complementam não con-
servando características puramente determinadas e fechadas de ver 
as coisas em uma determinada área e em uma determinada época. 
Assim, optou-se pelas teorias da aprendizagem significativa baseadas 
em Ausubel com um viés mais humanista.

Em conformidade com Moreira (1942), a aprendizagem pode 
ser conceituada como a organização e integração do material da es-
trutura cognitiva do indivíduo, considerando-se que existe uma estru-
tura em torno da qual essa organização e integração se processa para 
a elaboração do conhecimento. Nesse processo, as experiências e co-
nhecimentos anteriores são importantes porque funcionam como an-
coradouros para, a partir da interação e influência do e com novo ma-
terial, haja modificações. A ocorrência dessa interação pode resultar 
na aprendizagem significativa, o conceito central, dessa teoria. 

Nesse caso, a nova informação relaciona-se com um aspecto 
relevante da estrutura específica do conhecimento (conceito subsun-
çor) quando a nova informação se ancora nessa proposição relevan-
te da estrutura preexistente do sujeito, acontece a aprendizagem sig-
nificativa. Diante disso, percebe-se a importância da existência de es-
truturas cognitivas que são as representações de experiências senso-
riais e que formam as estruturas hierárquicas conceituais de cada um 
dos sujeitos (MOREIRA, 1942). Em uma associação prática, recorda-
-se o que Freire (1996, p. 30), destaca em relação ao conhecimento e 
sua produção: “Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro 
que antes foi novo e se fez velho e se ‘dispõe’ a ser ultrapassado por 
outro amanhã. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimen- 
to existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do 
conhecimento ainda não existente.”

Nesse contexto, como a necessidade de dar continuidade ao pro-
cesso de formação é inerente ao ser humano, a sede pelo conhecimento 
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e o desejo de estar no mundo acadêmico e com ele contribuir faz parte, 
por excelência, do educador. Também é o que motiva, por excelência, o 
estudante na busca do conhecimento na sua vida acadêmica. O contexto 
de crise que se vivenciou durante a pandemia pode se constituir a mola 
propulsora para que os diversos sujeitos do fazer pedagógico se motivas-
sem e buscassem novos caminhos para ressignificar a sua prática. 

De acordo com Nicolini e Medeiro (2021, p. 286), as soluções 
para o ensino em tempos de pandemia, vieram pela necessidade da 
incorporação de outros parâmetros à educação escolar, como a par-
ticipação de pais, mães e responsáveis de forma mais efetiva. Nesse 
contexto, o trabalho de observação e diagnóstico são pontos de par-
tida para a realização de um planejamento de trabalho que considere 
a realidade do educando e suas experiências, assim como o contex-
to social em que está inserido, posto que é o sujeito da aprendizagem. 

Nesse sentido, há de se concordar com Freire (1996), quan-
do fala da importância de o docente criar as possibilidades para a sua 
produção de saberes em uma construção impregnada de intencionali-
dades e, nesse sentido, o docente não encontra-se isolado.

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL: QUEM SÃO OS SUJEITOS DA 
APRENDIZAGEM NO ENSINO REMOTO?

Nicolini e Medeiro (2021), destacam a importância dos relatos 
de sujeitos que estão vivenciando a pandemia como forma de regis-
tro histórico de seu tempo. Nesse sentido, é importante retomar que 
toda educação acontece envolvendo relações sociais, conforme Libâ-
neo (2001) e, ainda segundo esse autor, procura formar nos sujeitos 
as características de uma humanização em plenitude.

Assim, é importante destacar que vários são os sujeitos que, 
intencionalmente ou não, estão imbuídos dessa finalidade no contex-
to escolar e, para tanto, fazem suas escolhas políticas as quais niti-
damente, refletem-se na sua prática, na sua atuação. Evidentemente, 
que se pretende uma educação crítica, pois aquela humanização ple-
na, implica a transformação das relações de desigualdade que se ve-
rifica na sociedade em geral e, particularmente, no ambiente escolar. 

Nesse contexto pandêmico, além do grupo de docentes, discen-
tes e gestores educacionais e também a equipe pedagógica procurou 
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contribuir para o desenvolvimento do estudante em sua integralidade 
e, para tanto, buscaram atuar junto aos demais sujeitos para conseguir 
concretizar as finalidades de sua ação em tempos tão adversos. 

A intervenção da equipe pedagógica teve como foco de proble-
matização nesse momento, das dificuldades e facilidades na apren-
dizagem, posto que se constitui sujeitos importantes nessa proposta 
de pesquisa, uma vez que, de modo geral, compõem a rede de apoio 
e acolhimento dos discentes na instituição de ensino e pretende atu-
ar de forma integrada e interdisciplinar com os demais sujeitos do pro-
cesso de aprendizagem. Isto para que, nessa prática pedagógica, que 
se deu essencialmente, de forma remota, buscassem a superação da 
fragmentação e isolamento que, muitas vezes, foi possível verificar 
nesse processo.

No que diz respeito a essa equipe pedagógica e multidiscipli-
nar, Schimied-Kowarzik (1983) apud Libâneo (2001, p. 6), apresenta a 
Pedagogia como a ciência da e para a educação, sendo dessa forma, 
teoria e prática na educação. Isto porque segundo o autor, a pedago-
gia é praxiológica e normativa da realidade educativa, então, investi-
ga o fenômeno educativo em sua teoria a partir da ação prática para 
a prática, propondo princípios e normas para a viabilização dos objeti-
vos da educação. Partindo desse pressuposto, a Pedagogia visualiza 
a prática educativa como componente integrante da atividade que per-
meia o conjunto dos processos sociais. 

Assim, é na educação formal que as práticas educativas mar-
cadas com altos graus de intencionalidade, sistematização e institu-
cionalização se realizam. Para Libâneo (2001, p. 6), Pedagogia diz 
respeito a uma reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, so-
bre as práticas educativas, para poder ser uma instância orientadora 
do trabalho educativo. 

O autor complementa, dizendo que ela visa o entendimento, 
global e intencionalmente dirigido, dos problemas educativos e, para 
isso, recorre aos aportes teóricos providos pelas demais ciências da 
educação. Ainda que a Pedagogia não seja a única área científica que 
tem a educação como objeto de estudo é o trabalho pedagógico em 
sua relação com os demais sujeitos do fazer pedagógico que será re-
portado como necessário para a consecução da resolução do proble-
ma desta pesquisa.
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De modo bem particular, nesse contexto pandêmico, foi pos-
sível realizar um trabalho mais individualizado junto ao corpo docen-
te da instituição, no sentido de se buscar a constante motivação para 
uma ressignificação colaborativa da prática pedagógica em tempos 
de atividades remotas. Na condução dos trabalhos de orientação, no 
cuidar dos objetivos, formas metodológicas e organizativas da cons-
trução de saberes, na discussão da prática educativa tanto do docen-
te no ato de ensinar a aprender quanto dos discentes no ato de tomar 
para si o protagonismo da construção do conhecimento, inexoravel-
mente, estão implícitas as intencionalidades dos sujeitos do fazer pe-
dagógico. Nesse sentido, Libâneo destaca pelo menos duas caracte-
rísticas que se fazem presente no ato educativo intencional, o fato de 
ser uma atividade humana e a outra de constituir-se dentro de um con-
texto social. Assim:

[...] sendo a educação uma relação de influências entre 
pessoas, há sempre uma intervenção voltada para fins 
desejáveis do processo de formação, conforme opções 
do educador quanto à concepção de homem e socieda-
de, ou seja, há sempre uma intencionalidade educativa, 
implicando escolhas, valores, compromissos éticos (LI-
BÂNEO, 2001, p. 9).

Já na segunda característica, por ser a educação um fenôme-
no social que se materializa por meio de uma prática social que ape-
nas encontra sentido se for considerada dentro de um contexto de 
funcionamento social. Nesse caso, Freire (1996, p. 57), já destacava, 
sem sequer imaginar um contexto de educação em crise devido a uma 
pandemia, que, como seres inacabados e conscientes disso, nos en-
contramos em um permanente movimento de busca em um “estar no 
mundo” que na verdade tem o mesmo sentido de “estar com o mun-
do e com outros e, consequentemente aprender com eles. Libâneo 
(2001, p. 9), complementa dizendo que [...] as práticas educativas não 
se dão de forma isolada das relações sociais que caracterizam a es-
trutura econômica e política de uma sociedade, estando subordinadas 
a interesses sociais, econômicos, políticos e ideológicos de grupos e 
classes sociais. 

É nesse sentido, que Libâneo (2001), afirma que na investiga-
ção das questões referentes à formação humana e também às práti-
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cas educativas faz-se necessário se questionar quais os interesses 
que se escondem por trás das propostas educacionais. 

Assim a equipe pedagógica não pode se eximir de se posicionar 
com clareza sobre qual direção a sua ação educativa deve seguir, as-
sim como sobre que tipo de cidadão se pretende formar. A prática peda-
gógica deve ter em mente essa resposta ou a busca dela para um fazer 
pedagógico consciente, pois, a existência da pedagogia como área do 
conhecimento, justifi ca-se também pela especifi cidade de realizar uma 
refl exão global e unifi cadora da realidade da educação. 

Verifi ca-se assim, que é importante considerar no ambiente 
educacional os diversos sujeitos que se encontram envolvidos no pro-
cesso de construção do conhecimento, que tem o estudante como 
parte essencial nessa construção, entretanto, os demais sujeitos são 
imprescindíveis para mediar e facilitar esse processo. Isto foi particu-
larmente importante nesse contexto de pandemia porque o risco de 
isolamento era mais crescente não apenas em relação ao estudante, 
mas também em relação à equipe técnica e ao corpo docente.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Figura 1: Distribuição das principais difi culdades enfrentadas pelos 
estudantes do segundo ano durante o ensino remoto, em 2021.

Fonte: Arquivos institucionais do setor pedagógico, 2021.

Tanto de atividades relacionadas a rotinas de estudo quanto 
a desmotivação em desenvolver o estudo no formato remoto, citadas 
pela maioria dos estudantes, ambos com percentual de 38,9%. Em se-
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guida o desenvolvimento da ocupação laboral concomitante às ativida-
des estudantis, representado por 16,7% das respostas. Além da difi cul-
dade de manter o foco com percentual de 5,6% dentre as respostas. 

Vieira e Ricci (2020) apud Oliveira, Fernandes e Andrade  (2020), 
enfatizam que a pandemia escancarou e deixou evidente as desigual-
dades existentes em relação à educação destacando que ainda falta 
muito para que se tenha um mínimo de igualdade entre os estudantes 
do país. Foi possível verifi car que muitos estudantes do Ensino Médio 
precisaram acessar o mundo do trabalho, mesmo de forma precária, 
para ajudar na composição da renda familiar. Trata-se de uma situação 
perigosa que requer atenção, posto que pode ter como consequência, a 
evasão escolar quando do retorno às atividades presenciais.

Figura 2: Distribuição das respostas dos estudantes do segundo ano so-
bre os aspectos positivos vivenciados durante o ensino remoto, em 2021.

Fonte: Arquivos institucionais do setor pedagógico, 2021.

Dentre os aspectos positivos vivenciados durante o ensino remoto 
citados pelos estudantes percebe-se predominância na satisfação do de-
senvolvimento das atividades avaliativas, seguida pelo acesso ao sistema 
e as habilidades com as mídias digitais representados por 33,3% dos estu-
dantes. Além da melhor participação e desenvolvimento durante as aulas 
síncronas e assíncronas no estudo no formato remoto, representado por 
16,7% das respostas. Outras facilidades, somaram o percentual 11,2%.

Não se pode deixar de considerar que, ao mesmo tempo que 
se verifi ca um destaque para a participação dos estudantes nas ativi-
dades ao vivo, foi possível verifi car também algumas características 
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próprias do ensino remoto, a exemplo da questão do uso da câmera 
durante as aulas. Foi possível ouvir relatos dos docentes durante os 
conselhos de diagnóstico e prognóstico do quanto era difícil para os 
estudantes participarem com a câmera aberta. De certa forma, a câ-
mera fechada dificulta certo acompanhamento e mesmo controle por 
parte dos professores por não terem informações de como o estudan-
te reage às informações que são veiculadas durante a aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização desse estudo possibilitou a realização de uma lei-
tura, ainda que parcial, sobre o processo de aprendizagem durante a 
pandemia de um grupo de estudantes do segundo ano do Ensino Mé-
dio Integrado à Educação Profissional. Foi possível verificar a impor-
tância do trabalho multidisciplinar, intensificado nesse momento pan-
dêmico a partir do acompanhamento docente e discente, especial-
mente nos conselhos diagnósticos e prognósticos realizados no perí-
odo. Procurou-se acompanhar os estudantes no processo de apren-
dizagem a fim de se verificar uma construção significativa de conheci-
mentos nesse contexto de crise, apesar dos ajustes e flexibilizações. 

Também foi importante vivenciar novas experiências diante de 
uma situação inusitada, entretanto, sem desconsiderar outras tantas 
questões não resolvidas que precisarão ser descortinadas no retorno 
presencial e a despeito das dificuldades encontradas, a experiência 
teve vários pontos positivos no sentido de minimizar problemas maio-
res na aprendizagem. Nesse contexto, foi possível observar muito cla-
ramente a questão das desigualdades e outras questões sociais, que 
fizeram com que o estudante do Ensino Médio precisasse buscar al-
gum meio para ajudar na composição de renda. Certamente, tal inser-
ção se deu de forma precária, considerando-se que esse estudante 
ainda se encontra em formação e, podem advir daí outras consequên-
cias que podem resultar na evasão do estudante. 

Observou-se que esse momento pandêmico, requereu a aten-
ção de todos os sujeitos do contexto escolar em uma ressignificação 
de sua prática, com novas e urgentes aprendizagens para atender ao 
momento emergencial, mas exige ainda uma atenção e estudo para 
acompanhamento nesse retorno às atividades presenciais.
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RESUMO
As mudanças climáticas como efeito do aquecimento global têm amea-
çado a vida na terra, contudo essa ameaça não atinge a todos de modo 
igual, àqueles que estão em condição de pobreza são os mais afetados. 
Ocorre que no Brasil a pobreza tem uma cor, a cor negra, deste modo o 
racismo é parte preponderante para se discutir impactos das mudanças 
climáticas e o desenvolvimento sustentável.  Deste modo, através de re-
visão de literatura narrativa sobre as mudanças climáticas, desigualdade 
social, injustiça ambiental e racismo, buscou-se correlacionar os impactos 
das mudanças climáticas com a pobreza e exclusão social decorrente do 
racismo. É, pois, na complexidade das expressões do racismo que se tem 
o asseveramento das relações de gênero e assim acaba incidindo sobre a 
mulher negra a maior carga da exclusão socioambiental, o que não é dis-
cutido pelas agendas ambientais das organizações internacionais.
Palavras chaves: mudanças climáticas; desigualdade social e de gê-
nero; racismo estrutural e racismo ambiental.

INTRODUÇÃO

A discussão sobre mudanças climáticas não é recente, os even-
tos extremos vêm acendendo a luz de alerta na comunidade científica, a 
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ameaça de escassez dos recursos naturais, os impactos socioambien-
tais decorrentes do aquecimento global têm colocado em risco a vida 
na Terra.  Desde a década de 70 do século XX, após a crise do “petró-
leo” foi que a Organização das Nações Unidas - ONU vem chaman-
do a atenção para a elaboração de um desenvolvimento sustentável.

O que se busca é diminuir a emissão de gases do efeito estu-
fa e impedir o aquecimento da terra a parâmetros irreversíveis. Os im-
pactos ambientais possíveis são: o derretimento das geleiras, aumen-
to do nível do mar, aquecimento e acidificação dos oceanos. Trazendo 
consequências sociais diversas para a humanidade.

Contudo, ainda que estejamos todos no mesmo planeta os im-
pactos não são e serão sentidos igualmente, isto porque as popula-
ções cujas capacidades econômicas sociais e de saúde limitam as 
suas estratégias de defesas estão e estarão em maior risco de serem 
afetados.

Assim a pobreza tem se tornado um elemento capaz de impe-
dir o desenvolvimento sustentável, isto posto pensar a pobreza nas 
relações sociais burguesas contemporâneas é refletir sobre o proces-
so histórico do capitalismo moderno, suas apropriações de terras, na-
ções, mares e continentes; da exploração dos povos originários e afri-
canos e da exclusão desses povos das riquezas produzidas. 

É trazer à baila de discussão elementos estruturantes do Capi-
tal como o racismo que condicionou o povo preto às condições de ex-
clusão que vivem hoje. Diante do exposto, este artigo pretende anali-
sar qual a relação entre o racismo e as mudanças climáticas? Como o 
povo preto é afetado pelos impactos ambientais? E por que se faz ne-
cessário discutir o racismo, e mais precisamente o ambiental? 

Utilizando pesquisas em revistas indexadas, por meio de des-
critores “mudanças climáticas”, “desigualdade social”, “injustiça am-
biental” e “racismo”, este artigo foi dividido em duas seções, na primei-
ra discutiremos as mudanças climáticas e os impactos socioambien-
tais para a população pobre; na segunda analisaremos como em con-
sequência do racismo ambiental a população preta é afetada no Brasil.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS: QUEM 
PAGA ESSA CONTA? 

A temperatura da Terra muda naturalmente com o passar dos mi-
lhares de anos, as variações climáticas vão desde períodos muito frios, 
as fases glaciais, as fases interglaciais com temperaturas mais quentes. 
(NOBRE et al., 2012, p.8). Ocorre que para além das causas naturais 
têm-se as interferências das ações humanas as quais têm causado uma 
elevação na temperatura da terra em um ritmo mais acelerado.

[...] a Terra levou 10 mil anos para aquecer e entrar na fase 
interglacial, que chamamos de Holoceno. Agora, nas últi-
mas duas décadas, ela está aquecendo quase 0,2ºC por 
década, o que é um ritmo 50 vezes mais acelerado do que 
o ciclo natural glacial-interglacial. (NOBRE et al., 2012, p.8).

Entre os multivariados elementos que tem causado o aumento 
da temperatura da terra e as mudanças climáticas tem-se a: poluição 
da atmosfera causada pela emissão de gases de efeito estufa como 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O), Ozônio (O3), dióxido de Carbono 
(CO2) entre outros; O aumento da população com seu modelo de con-
sumo direcionado para o uso indiscriminado e predatório dos recursos 
naturais. (ARTAXO, 2014a, p.11) 

Longe de serem elementos isolados esse processo das mu-
danças climáticas se relaciona com o sistema econômico capitalista 
que é explorador e predatório tanto do meio ambiente como das for-
ças de trabalho. 

Desde o início da Revolução industrial (1750) marcada pelo 
desenvolvimento de máquinas a vapor, iniciando com a queima de 
carvão como fonte de energia, e a posterior utilizando o petróleo e gás. 
Este modo de produção econômico capitalista foi e tem sido respon-
sável, junto com o desmatamento, por elevar a concentração de CO² 
na atmosfera. No período anterior a indústria tinha uma média de 280 
ppm e saltou para índices com média de 399 ppm em 2015 (ARTAXO, 
2014b, p.16.) mais recentemente com valores acima de 405 ppm em 
2020 e com previsão de aumento ascendente, para os anos de 2030, 
no valor médio próximo de 438 ppm. (LOPO, 2021, p.32).

O aumento na emissão dos gases de efeito estufa combinado 
com o crescimento populacional, a produção e consumo desenfreado 
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tem resultado eventos climáticos extremos, como chuvas com altos ín-
dices pluviométricos, ou períodos longos de secas. Além das conse-
quências do aumento da temperatura no ecossistema tem-se, “[...] o 
nível do mar subindo, o derretimento de geleiras, a perda de gelo no 
Oceano Ártico, as alterações biológicas em migrações de espécies, a 
acidificação dos oceanos e assim por diante”. (ARTAXO, 2014a, p.11).

Doenças como febre amarela, dengue, hantavirose, cólera, 
ebola, malária, entre outras estão associadas às mudanças climáti-
cas. Quanto à emissão de gases, estes ao poluírem a atmosfera tam-
bém afetam a saúde humana, em especial as crianças, idosos e pes-
soas com problemas cardiopulmonares.  Sobre os episódios de for-
tes chuvas ou de secas estes podem, além de expor as populações a 
doenças infecciosas e respiratórias, decorrer em alterações do ecos-
sistema de natureza biológica, geográfica e química. (GALLO, 2012; 
FERNANDES, 2021).

Todas essas consequências supracitadas ameaçam a vida no 
planeta, seja ela animal ou humana, contudo, essa conta não é reparti-
da igualmente para todos, é sobre os mais pobres que incide os maio-
res impactos dos efeitos das mudanças climáticas. Isto porque eles 
“[...] não têm os recursos materiais e financeiros para se adaptarem e/
ou se protegerem dos impactos que a mudança climática vem provo-
cando” (SCHONS, 2012 p.71).

foi na década de 1970 com a grande crise do capital que as dis-
paridades sociais se tornaram mais abissais, obrigando o capital a “re-
pensar” suas estratégias de apropriação da riqueza social produzida. 
Assim em 1972 a Organização das Nações unidas - ONU realizou em 
Estocolmo uma conferência reunindo 113 chefes de estado para dis-
cutir a poluição e o uso dos recursos naturais. 

Dando início a discussão de sustentabilidade e de combate à 
pobreza, após esse encontro houve outras conferências também im-
portantes como a ECO-92 realizada no Rio de Janeiro em 1992 onde 
foi criada as Conferências por partes as COPs, a Rio+10 em 2002 e a 
Rio+20 em 2012. 

Todos esses encontros serviram de base para a criação de do-
cumentos como o Protocolo de Kyoto (Japão-1997), Agenda 21 (RIO-
1992) e a mais recente a Agenda 2030 (Nova York-2015) sobre esta 
última a ONU propôs como meta até 2030 a erradicação da pobreza, 
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colocando-a como o primeiro Objetivo do Desenvolvimento Sustentá-
vel. (SCHONS, 2012 p.74).

De acordo com (BUSS, 2007) nesse período tínhamos cerca 
de 1,2 bilhões de pessoas em todo o mundo em extrema pobreza, isto 
é, vivendo com 1 dólar por dia, quantos a pobreza esses representa-
vam neste período cerca de 50% da população mundial são conside-
rados pobres pois vivem com 2 dólares por dia.  

Para a América Latina de acordo com os dados do Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe - CEPAL (2021, p. 28) a po-
breza e extrema pobreza tem se agravado em níveis que não se ob-
serva nos últimos 12 a 20 anos, decorrente da recessão econômica 
causada pela pandemia do COVID-19. Estima-se que somente para 
2020 a pobreza alcançou o percentual de 33,7%, totalizando em 209 
milhões de pessoas pobres desses 78 milhões são extremamente po-
bres. Quando comparados com os valores de 2019 tem-se 22 milhões 
de pessoas a mais na condição de pobreza e 8 milhões a mais na con-
dição de extrema pobreza.

A disparidade entre ricos e pobres se encontra não só na con-
dição econômica, mas no acesso aos recursos naturais, aos servi-
ços de tratamento de água; a segurança alimentar entre outros fato-
res que representam a multifacetada expressão da desigualdade so-
cial e da pobreza.

Diante do exposto, outro elemento constitui a baila da discus-
são da questão ambiental e da pobreza, o racismo que assim como os 
demais é fruto do capitalismo já que como consequência deste temos 
que a população preta é a mais empobrecida. 

Os dados estatísticos do Retrato das Desigualdades de Gêne-
ro e Raça vem mostrar que a pobreza nesse país tem cor e gênero, ela 
é uma mulher preta. Pois de acordo com a pesquisa em 2009 51,1% 
da população brasileira é preta/parda o que corresponde a mais da 
metade do contingente populacional, ainda no mesmo ano à mulher 
branca possuía uma a renda média no total de 55% do valor médios 
dos homens brancos; para os homens negros estes recebiam uma 
renda média de 53% quando comparados aos homens brancos; no 
que concerne as mulheres negras estas recebiam muito menos quan-
do comparadas aos homens brancos essas percebiam em torno de 
30,5%  (IPEA, 2011, p. 35).
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A invisibilidade dessas populações como as mais afetadas so-
cial e ambientalmente se mascara na discussão de um todo comum, 
essa percepção se dá pelo “mito da igualdade racial” tão advertido por 
(NASCIMENTO, 1978) quando não se assumia que o Brasil era um 
país racializado. E foi em cima dessa irrealidade que se instituiu mui-
tas leis e políticas sociais que até os dias de hoje não reconhecem os 
direitos sociais e humanos dos povos tradicionais e negro no país. As-
sim discutiremos no tópico a seguir as correlações entre pobreza, ra-
cismo e mudanças climáticas no Brasil.

RACISMO AMBIENTAL: AGRAVAMENTOS DOS IMPACTOS DAS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO BRASIL 

O capitalismo não existiria sem o racismo, baseado numa teo-
ria de superioridade das raças os países do capitalismo central edifica-
ram suas riquezas em cima do trabalho escravizado dos seres huma-
nos que eles consideravam inferiores. E sobre essa ideologia se cons-
tituiu as mais variadas formas de violência e subjugação de um povo, 
o racismo está na cultura, na educação, na saúde, no meio ambiente, 
ele está em todas as relações sociais capitalistas. Assim, para este tó-
pico discutiremos o elemento do racismo ambiental e como ele é um 
potencial agravador dos impactos das mudanças climáticas no Brasil.

O termo racismo ambiental foi utilizado pela primeira vez nos 
Estados Unidos pelo reverendo Benjamim Chavis em 1980 quando ele 
tentava impedir que rejeitos tóxicos fossem despejados na sua comuni-
dade em Warren, Carolina do Norte. Chavis era químico e sabia o quão 
prejudicial seria para saúde e meio ambiente aquela contaminação. As-
sim ele classificou como racismo ambiental a discriminação de raça não 
só quando se escolhes as comunidades de negros para depósitos de 
rejeitos tóxicos, mas como a implantação de indústrias poluidoras, além 
da exclusão do povo preto de espaços políticos de decisões ambientais 
(PACHECO; FAUSTINO, 2013; PORTO, 2013, p. 155-156).

Não obstante da realidade denunciada por Chavis em 1980 
nos Estados Unidos, no Brasil a população negra vive as consequên-
cias do racismo desde o período colonial, a saber um país cujas ba-
ses econômicas, sociais e políticas, historicamente registrada1. De-
1  Não podemos afirmar que toda a história do Brasil se remete ao período da invasão europeia 

datada de 1500, pois é inconteste que quando os portugueses adentraram ao território brasi-



65

ve-se a exploração da mão-de-obra dos povos originários e do ne-
gro africanos escravizado, fazendo do racismo as bases que estrutu-
ram as nossas relações sociais e que prevalecem com novas roupa-
gens até a contemporaneidade. O fim do período escravista datado do 
dia 13 de maio de 1883 com Lei Áurea - Lei nº 3.353 não foi capaz de 
acabar com o racismo no Brasil, isto porque o processo abolicionista 
não era antirracista, mas sim econômico e que atendia a pressões in-
ternacionais, assim: 

Com o fim da escravidão no Brasil, muitos negros fo-
ram expulsos das fazendas e ficaram sem ter onde mo-
rar, muito menos como sobreviver. Grande parte des-
ses negros foram viver nos morros e periferias que hoje 
conhecemos como favelas. Sem emprego e com mora-
dias indignas, iniciou-se o que hoje conhecemos como 
o processo de criminalização do negro. Sem educação, 
infraestrutura, saúde e moradia, o que resta a essa po-
pulação são poucas opções de sobrevivência (SANTOS, 
2019, p.49).

Assim, como visto na citação acima aos negros “libertos” res-
tou-lhes as condições de moradia insalubres, com ocupações de áre-
as de risco ambiental, com acesso a infraestrutura precárias, áreas 
que constantemente escassez de água, ausência de saneamento bá-
sico, as quais são as mais afetadas em casos de enchentes e outros 
desastres naturais.  

TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DE DOMICÍLIO URBANO EM FAVELAS 
SEGUNDO SEXO E COR/ RAÇA DO/DA CHEFE. BRASIL, 2009.

Tipos de chefia dos domicílios Porcentagem
Homens negros 39,4%
Homens brancos 21,0%
Mulheres negras 26,8%
Mulheres brancas 12,8%

Fonte: (IPEA, 2011, p. 31)

Como pode ser visto na Tabela 1 com os dados apresentados 
pelo (IPEA, 2011) que o percentual de domiciliados negros em áreas 
de favela é de 66,2% estes quando divididos por sexo dos chefes de 

leiro já se tinham habitantes e que estes por sua vez tinham sua forma de organização social, 
ocorre que a história dos povos originários, parte dela, foi dizimada com o seu povo.
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família chega a ser 39,4% para os domicílios chefiados por homens 
negros e 26,8% para os domicílios chefiados por mulheres negras.

Ainda de acordo com os dados apresentados pela mesma pes-
quisa os domicílios chefiados por negros e negas possuem 66% dos 
domicílios considerados assentamentos subnormais, o que corres-
ponde a cerca de 2 milhões de domicílios cujas casas ou barracos es-
tão localizada em áreas de ocupação de terreno alheio [...]”dispostas, 
em geral, de forma desordenada e densa, e carente, em sua maioria, 
de serviços públicos essenciais.” (IPEA, 2011 p. 31). Enquanto os do-
micílios chefiados por brancos e brancas nessa mesma condição com-
preendem cerca de 33,9%, como mostra a Tabela 2.

TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DE DOMICÍLIOS EM ASSENTAMENTO 
SUBNORMAL SEGUNDO COR / RAÇA DO CHEFE. BRASIL, 2009.

Tipos de chefia dos domicílios Porcentagem
Negros                        1.320.000 66%
Brancos                       680.000 33,9%
Total                            2.000.000 100%

Fonte: (IPEA, 2011 p. 31)

Entendendo o racismo ambiental no Brasil como parte do ra-
cismo estrutural e institucional, quando nesse processo histórico o Es-
tado dirigido pela elite colonial, não foi capaz de garantir vida digna ao 
povo preto recém “liberto”, causando o que podemos chamar de exclu-
são social e institucional. 

O racismo ambiental incide tanto sobre a população preta peri-
férica urbana como das áreas do campo, como também sobre os qui-
lombolas e os indígenas, e abarca a discussão sobre disputa e regula-
mentação das terras indígenas e quilombolas.
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TABELA 3:  DISTRIBUIÇÃO DE DOMICÍLIOS COM ABASTECIMEN-
TO DE ÁGUA ADEQUADO SEGUNDO COR/RAÇA DO CHEFE, BRA-
SIL, 2009.

Tipos de chefia dos domicílios Porcentagem
Trabalhadores domésticos negros (homens e mulheres) 90,1%
Trabalhadores domésticos brancos (homens e mulheres) 94,8%

Fonte: (IPEA, 2011 p. 31)

Os dados que aparecem na Tabela 3 correspondem ao percen-
tual de domicílios chefiados por negros e brancos sejam eles homens 
ou mulheres que tem acesso ao abastecimento de água adequado, e 
com o está posto nos dados apresentados para o ano de 2009 a dife-
rença da racialidade neste quesito chega a mais de 4% para os domi-
cílios brancos. 

No que tange aos dados ligados às condições abastecimento 
de água quando comparado a cor dos domicílios chefiados por mulhe-
res trabalhadoras domésticas - Tabela 4, apenas 88,5% das mulheres 
negras têm acesso ao abastecimento de água enquanto as trabalha-
doras domésticas brancas têm 93,3%, esse valor é maior que o total 
de domicílios chefiados por negros e negras, isto é, independente do 
sexo, considerando apenas a cor/raça.  

TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO DE DOMICÍLIOS COM ABASTECIMEN-
TO DE ÁGUA ADEQUADO SEGUNDO O SEXO FEMININO E COR/
RAÇA DO CHEFE, BRASIL,2009

Tipos de chefia dos domicílios Porcentagem
Mulheres trabalhadoras domésticas negras 88,5%
Mulheres trabalhadoras domésticas brancas 93,3%

Fonte: (IPEA, 2011 p. 31)

Esses dados deixam evidente a relação entre racismo institu-
cional e ambiental, pois ao passo que essas populações não alcan-
çam visibilidade do estado em garantir o abastecimento de água, o 
que pode ser relacionado com a condição de pobreza e moradia des-
sas pessoas, pois vivem em áreas de invasão, periferias, favelas, qui-
lombos, ou seja, em localidades de não brancos.
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TABELA 5: DISTRIBUIÇÃO DE DOMICÍLIOS COM ESGOTAMENTO SANI-
TÁRIO SEGUNDO COR/RAÇA DO CHEFE, BRASIL, 2009.

Tipos de chefia dos domicílios Porcentagem
Trabalhadores domésticos negros (homens e mulheres) 60%
Trabalhadores domésticos brancos (homens e mulheres) 77,1%

Fonte: (IPEA, 2011 p. 31)

Sobre o esgotamento sanitário, os dados diferem tanto em re-
lação às áreas de cobertura, como de aspectos raciais. As áreas urba-
nas com 68,9% seguem tendo um percentual de cobertura maior que 
a área rural com valores de 31,6%. De acordo com a Tabela 5 o per-
centual de famílias chefiadas por brancos que contam o serviço de es-
gotamento sanitário percebe o total de 77,1%, enquanto para as famí-
lias chefiadas por negros esse percentual cai para 60%. 

A disparidade nesse contexto não incide somente sobre o que-
sito raça, mas também sobre o gênero feminino conforme demonstra 
a Tabela 6. Quando comparado com os valores dos domicílios che-
fiados por mulheres brancas em detrimento das negras temos que as 
primeiras dispõem de uma cobertura de 78,4% e as segundas 62,8%.

TABELA 6: DISTRIBUIÇÃO DE DOMICÍLIOS COM ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO SEGUNDO O SEXO FEMININO E COR/RAÇA DO CHE-
FE.  BRASIL,2009.

Tipos de chefia dos domicílios Porcentagem
Mulheres trabalhadoras domésticas negras 61,8%
Mulheres trabalhadoras domésticas brancas 78,4%

Fonte: (IPEA, 2011, p.31)

Um dado consensual na comunidade científica é que um dos 
vetores ambientais de doenças é a precariedade ou ausência dos ser-
viços de esgotamento sanitário, deste modo, resta mais que evidente 
quem são as mais afetadas, as pretas e suas famílias.

Assim, considerando os dados estatísticos fornecidos pelo Re-
trato das desigualdades de Gênero e Raça que relaciona a pobreza 
com a questão racial. Nos questionamos por que a questão racial não 
aparece com elemento de análise nos estudos sobre as mudanças cli-
máticas. Ou até como objetivo para um desenvolvimento sustentável, 
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pois é sobre a população preta que mais incide os impactos das con-
sequências das mudanças climáticas (IPEA, 2011).

São as pessoas pretas que não dispõem de recursos para se 
proteger das enchentes, ou de deslizamentos de terra, já que são as 
suas casas a descer nos morros junto com os seus corpos. São as 
crianças pretas que mais brincam em ruas sem saneamento básico, 
expostas a doenças infecto contagiosas, ou são seus pais que por 
condições de pobreza e serviços precários de trabalho quem tiveram 
que se expor ao vírus SARS COV 2 e morrerem ou ficarem sequela-
dos com a Covid-19. 

Ainda que pareça óbvia, para alguns, a relação entre pobreza 
e racismo, este não aparece nas discussões como metas a serem su-
peradas, talvez por se acreditar que o racismo seja uma causa supe-
rada com os períodos abolicionistas, mas até o que se sabe o racismo 
está longe de encontrar o seu fim na sociedade burguesa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As discussões sobre mudanças climáticas, a preocupação com o 
combate à pobreza na busca de um desenvolvimento sustentável deve 
ter na pauta o racismo. Assim como o aquecimento global, a pobreza, o 
racismo é fruto do capitalismo extrativista moderno, que se estruturou so-
bre a exploração de mão-de-obra dos povos originários e africanos.

No Brasil o racismo ambiental junto com a desigualdade social, 
agravam os impactos das mudanças climáticas sobre a população po-
bre, as quais se encontram em áreas de risco e vulnerabilidade socioam-
biental, como áreas de maiores incidências de alagamentos, deslizamen-
tos, sem saneamento básico, e com acesso precário às políticas públicas.  

A ausência de discussão do racismo nas agendas internacio-
nais das conferências do clima, constitui um dado importante a ser dis-
cutido, pois faz parte de uma estratégia do capital de não perceber o 
quão foi capaz de subjugar as populações pretas, indígenas dos paí-
ses ‘subdesenvolvidos”. 

Talvez seja esse o maior desafio do desenvolvimento sustentá-
vel, um capitalismo explorador que percebe a humanidade e a nature-
za como um meio para a obtenção de lucro e não o fim. Por isso esta-
mos entrando na agenda 2030 sem que tenhamos alcançado os obje-



70

tivos da agenda 2021, sem conseguir vislumbrar a erradicação da po-
breza e consequentemente do racismo dentro da sociedade capitalista.

REFERÊNCIAS 

ARTAXO, Paulo. Mudanças climáticas e o Brasil. Revista USP, n. 103, 
p. 8-12, 2014a. DOI: 10.11606/issn.2316-9036.v0i103p8-12. Disponí-
vel em: https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/99191 . Acesso 
em: 1 nov. 2021.

ARTAXO, Paulo. Uma nova era geológica em nosso planeta: o Antro-
poceno? Revista USP, [S. l.], n. 103, p. 13-24, 2014b. DOI: 10.11606/
issn.2316-9036.v0i103p13-24. Disponível em: https://www.revistas.
usp.br/revusp/article/view/99279. Acesso em: 1 nov. 2021.

BUSS, Paulo Marchiori. Globalização, pobreza e saúde. Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 12, p. 1575-1589, 2007.disponível em: https://
www.scielo.br/j/csc/a/VLr6csVhCdhmLyh5tqwQnkn/abstract/?lang=pt 
acesso em 22 nov. 2021. 

CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Cari-
be. Panorama Social da América Latina 2020. Resumo executi-
vo. 2021. disponível em: https://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-
le/11362/46687/8/S2100150_es.pdf   acesso em 22 nov 2021 

FERNANDES, Thiago. et al. MUDANÇAS CLIMÁTICAS, POLUIÇÃO 
DO AR E REPERCUSSÕES NA SAÚDE HUMANA: REVISÃO SIS-
TEMÁTICA in: Revista Brasileira de Climatologia, Ano 17.Vol. 28, 
2021, p 138-164. disponível em: https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/rb-
clima/article/view/14343/7695 acesso em: 2 nov. 2021

GALLO, Edmundo et al. Saúde e economia verde: desafios para o de-
senvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. Ciência & Saú-
de Coletiva, v. 17, p. 1457-1468, 2012. disponível em:  https://www.
scielo.br/j/csc/a/74stZFRrBbSXQc4GBggGQ5y/abstract/?lang=pt&-
format=html     acesso em 22 nov. 2021.

GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; DETTONI, Jovanir Lopes; SOUZA, 
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria. A pobreza e a dimensão social 
da sustentabilidade. in: Revista Eletrônica Direito e Política, Progra-
ma de Pós- Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVA-
LI, Itajaí, v.15, n.2, 2º quadrimestre de 2020. Disponível em: www.uni-
vali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791   

https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/99191
https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/99279
https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/99279
https://www.scielo.br/j/csc/a/VLr6csVhCdhmLyh5tqwQnkn/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/csc/a/VLr6csVhCdhmLyh5tqwQnkn/abstract/?lang=pt
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46687/8/S2100150_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46687/8/S2100150_es.pdf
https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/rbclima/article/view/14343/7695
https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/rbclima/article/view/14343/7695
https://www.scielo.br/j/csc/a/74stZFRrBbSXQc4GBggGQ5y/abstract/?lang=pt&format=html
https://www.scielo.br/j/csc/a/74stZFRrBbSXQc4GBggGQ5y/abstract/?lang=pt&format=html
https://www.scielo.br/j/csc/a/74stZFRrBbSXQc4GBggGQ5y/abstract/?lang=pt&format=html
http://www.univali.br/direitoepolitica%20-%20ISSN%201980-7791
http://www.univali.br/direitoepolitica%20-%20ISSN%201980-7791


71

IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Retrato das desi-
gualdades de gênero e raça. Brasília: Ipea, 2011. 39 p. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3208/1/livro_retratodas-
desigualdades_ed4.pdf acesso em 20 nov 2021.

LOPO, Alexandre Boleiro. CURVA DE KEELING - A MEDIDA DA CON-
CENTRAÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO – CO2 – NA ATMOSFE-
RA: um ensaio de modelagem via método univariado SARIMA in: 
MARTINS, Fernanda Pereira (org) Geociências: estabelecimento e 
evolução da civilização humana 3. Ponta Grossa - PR: Atena, 2021.
Disponível em:https://sistema.atenaeditora.com.br/index.php/admin/
api/artigoPDF/46994 Acesso em: 2 nov. 2021.

NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: proces-
so de um racismo mascarado. ed. Paz e terra S/A, Rio de Janeiro.
RJ 1978.

NOBRE, Carlos A. et al. Fundamentos científicos das mudanças cli-
máticas. São José dos Campos, SP: Rede Clima/INPE, 2012. disponí-
vel em https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2018/01/
nobre_reid_veiga_fundamentos_2012.pdf  Acesso em 19 nov 2021

PACHECO, Tânia. FAUSTINO, Cristiane. A Iniludível e Desumana 
Prevalência do Racismo Ambiental nos Conflitos do Mapa in:PORTO, 
M.F., PACHECO, T., and LEROY, J.P., comps. Injustiça ambiental e 
saúde no Brasil: o Mapa de
Conflitos [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013, 
306 p. ISBN 978-85-7541-576-4. Disponível em: https://doi.
org/10.7476/9788575415764. acesso em 19 nov. 2021

PORTO, Marcelo Firpo. Injustiça Ambiental no Campo e nas Cidades: 
do agronegócio químico-dependente às zonas de sacrifício urbanas 
in: PORTO, M.F., PACHECO, T., and LEROY, J.P., comps. Injustiça 
ambiental e saúde no Brasil: o Mapa de Conflitos [online]. Rio 
de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013, 306 p. ISBN 978-85-7541-576-
4. Disponível em: https://doi.org/10.7476/9788575415764. acesso em 
19 nov. 2021

SANTOS, Tahinan da Cruz. AS CONSEQUÊNCIAS DA ESCRAVIDÃO 
NA HISTÓRIA DO NEGRO NO BRASIL in: Diamantina Presença 
“Educação e Pesquisa” – Vol. 2, Nº 1, p. 47-57, 2019 disponível em: 
https://www.revistas.uneb.br/index.php/diamantina/article/view/7381 
acesso em 19 nov. 2021.

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3208/1/livro_retratodasdesigualdades_ed4.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3208/1/livro_retratodasdesigualdades_ed4.pdf
https://sistema.atenaeditora.com.br/index.php/admin/api/artigoPDF/46994
https://sistema.atenaeditora.com.br/index.php/admin/api/artigoPDF/46994
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2018/01/nobre_reid_veiga_fundamentos_2012.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2018/01/nobre_reid_veiga_fundamentos_2012.pdf
https://doi.org/10.7476/9788575415764
https://doi.org/10.7476/9788575415764
https://doi.org/10.7476/9788575415764
https://www.revistas.uneb.br/index.php/diamantina/article/view/7381


72

SCHONS, Selma Maria. A questão ambiental e a condição da pobre-
za. Revista Katálysis, v. 15, p. 70-78, 2012. disponível em: https://
doi.org/10.1590/S1414-49802012000100007 acesso em 20 nov.2021. 

https://doi.org/10.1590/S1414-49802012000100007
https://doi.org/10.1590/S1414-49802012000100007


73

CAPÍTULO 5

O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 
E A EDUCAÇÃO EM AMARTYA SEN

Deise Cristiane do Nascimento
e-mail: deisecristiane2005@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/7759984714056356
https://orcid.org/0000-0003-1517-9675

Rita Regina Marques Costa 
e-mail: ritareginacosta7@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/1404204194815863
https://orcid.org/0000-0002-4912-9492?lang=pt

RESUMO
O desenvolvimento como liberdade, de Amartya Sen, aborda a garantia 
e a ampliação da liberdade como fator determinante para o desenvolvi-
mento. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo discutir as relações 
existentes entre a educação e o desenvolvimento econômico. A metodo-
logia eleita foi a pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Des-
se modo, foi possível concluir que o conceito contemporâneo de desen-
volvimento econômico agrega critérios sociais e humanos, como a edu-
cação sendo componente constitutivo para alcançar o desenvolvimento.
Palavras-chave: capacidades; desenvolvimento econômico; educação.

INTRODUÇÃO 

Amartya Sen é economista e filósofo indiano, autor do livro 
“Desenvolvimento como Liberdade”. Na obra o autor faz uma análise 
acerca do fenômeno do desenvolvimento econômico. Sua perspecti-
va conceitual contemporânea tem enfoque nas liberdades e nas capa-
cidades humanas.

De um modo geral o debate em torno do desenvolvimento1 
passou a ser entendido como uma expansão da renda, transformação 
1  O desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que passa a ocorrer nos países [...] 

que realizam sua revolução capitalista; é o processo de sistemática acumulação de capital 
e de incorporação do progresso técnico ao trabalho e ao capital que leva ao aumento sus-
tentado da produtividade ou da renda por habitante e, em conseqüência, dos salários e dos 
padrões de consumo de uma determinada sociedade (BRESSER-PEREIRA, 2006, p.06).

mailto:deisecristiane2005@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/7759984714056356
https://orcid.org/ 0000-0003-1517-9675
mailto:ritareginacosta7%40gmail.com?subject=
http://lattes.cnpq.br/1404204194815863
https://orcid.org/0000-0002-4912-9492?lang=pt
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de estruturas, e inclusão social. Assim, o reducionismo dos conceitos 
tradicionais contabilizaram o desenvolvimento como sendo o cresci-
mento do produto nacional, da industrialização, o avanço tecnológico 
ou à modernização social. 

Na concepção de Sen (2018) as duas áreas negligenciadas de 
oportunidade social é a educação e a saúde, ou seja, a negação das 
oportunidades. O acesso amplia o horizonte e em um nível material 
ajuda a difundir o conhecimento sobre diferentes aspectos. Para o au-
tor, as mulheres instruídas tendem a desfrutar de mais liberdade para 
exercerem sua condição. 

O conceito de desenvolvimento passou por transformações 
deixando de ser um quase sinônimo do crescimento econômico. As 
mudanças ocorridas na sociedade intensificaram as discussões sobre 
o conceito de desenvolvimento. 

Em uma perspectiva mais ampla, Amartya Sen foi um dos au-
tores que acrescentou outros pilares, como o social e o político na 
discussão do conceito do desenvolvimento. Nesse sentido este artigo 
tem como objetivo discutir as relações existentes entre educação e de-
senvolvimento econômico.

Assim, o desenvolvimento reside na liberdade como o fim úl-
timo e seu o principal meio, na eliminação de privações que restrin-
gem as oportunidades das pessoas de exercer sua condição de agen-
te. Sua análise volta-se para o que deve ser os verdadeiros fins do de-
senvolvimento, segundo as capacidades, as liberdades e o bem-estar 
social dos indivíduos. 

OS SENTIDOS DO FENÔMENO DO DESENVOLVIMENTO 

Diante das transformações estruturais que repercutiram no ce-
nário mundial, de países desenvolvidos, em desenvolvidos e subde-
senvolvidos, tem percebido a necessidade de se implantar políticas 
públicas que tenham como exercício promover o desenvolvimento 
econômico e que atendam aos novos paradigmas. 

O conceito de crescimento e desenvolvimento em diferentes 
momentos da história econômica se revelou como sinônimos. Em 
face, a teoria clássica evidência o crescimento da produtividade do 
trabalho originário da divisão e especialização do processo de traba-
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lho, que é responsável pelo excedente sobre os salários. Dessa forma, 
é possível determinar o crescimento do estoque de capital e o volume 
de empregos (SMITH, 2020).

A pressão na demanda e no mercado de trabalho impulsionam 
os salários proporcionando melhoria das condições de vida do traba-
lhador, cresce o tamanho dos mercados, se amplia o estoque de capi-
tal e a divisão do trabalho. Este movimento cíclico da economia é res-
ponsável pelo crescimento.

O desenvolvimento econômico advém, também, do fenômeno 
histórico do crescimento oriundo da acumulação de capital e do pro-
gresso técnico na produção. Com efeito, o aumento da renda per ca-
pita contribui, em parte, resulta em melhoria do padrão de vida da po-
pulação.

Entretanto, foi nos anos 40, que o conceito de desenvolvimen-
to se revelou em razão da necessidade de reconstrução da periferia 
devastada da Europa pós-guerra. Dentre os problemas apresentados 
por esses países estavam [...] “a estrutura fundiária anacrônica, agri-
cultura camponesa atrasada, condições adversas de comércio para as 
commodities primárias, industrialização incipiente, desemprego e su-
bemprego crônicos” (SACHS, 2004, p. 30).

De acordo com Sachs (2004) o Estado deve promover a supe-
ração do atraso social e econômico. De tal modo, passa a ser um ator 
desenvolvimentista diante dos desafios de constituir regimes demo-
cráticos que demonstrem a capacidade de reconstrução.

Para Furtado (1983, p. 78) [...] “o conceito de desenvolvimen-
to compreende a idéia [sic] de crescimento, superando-a. Com efei-
to: ele se refere ao crescimento de um conjunto de estrutura comple-
xa”. A complexidade estrutural não esta associada ao nível tecnológi-
co, mas sim a diversidade das formas sociais e econômicas produzi-
das pela divisão do trabalho social, a fim de satisfazer as múltiplas ne-
cessidades da sociedade. 

Assim, o desenvolvimento é, também, um problema de acumu-
lação e progresso técnico, de expressão dos valores de uma coletivi-
dade. São mudanças que ocorrem na sociedade, as quais são: estru-
turais e institucionais.

A evolução do conceito revelou a necessidade de dinamizar indi-
cadores que mensurassem os aspectos do cotidiano da população, os 
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quais são fatores essenciais para mensurar o desenvolvimento de um 
país, são transformações teóricas e ideológicas das mudanças sociais.

Por vezes, as construções de modelos de desenvolvimento 
adotados em países desenvolvidos não demonstram ser compatíveis 
com a realidade dos países subdesenvolvidos. Os desdobramentos 
desses modelos por certo não se justapõe a realidade local. Se faz ne-
cessário investigar o processo histórico de formação e os fatores de 
produção disponíveis, dentre outras variáveis a cultura da população 
para implantar modelos.

Ki-Zerbo (2010) relata que o desenvolvimento econômico na 
percepção dos economistas avança sem ao menos considerar a cul-
tura econômica que tentam dominar. Tendem a ignorar o mecanismo 
da evolução em curso. 

Para o autor o conceito de desenvolvimento econômico é a 
confiança em si, a qual consiste no capital mais precioso que se reno-
va. Ao analisar os países da África estabelece que o maior afrodisía-
co para o subdesenvolvimento é a miséria e o melhor contraceptivo é 
o desenvolvimento endógeno.

Sendo assim, o desenvolvimento endógeno é definido como a 
passagem de si para si próprio num nível superior, numa relação de 
trocas com os demais, e não em uma corrida de recuperação do im-
possível. O conceito traz a luz os direitos humanos e socioeconômi-
cos. [...] “o progresso na dependência é de algum modo um progresso 
da dependência” (KI-ZERBO 2007, p. 13). A maioria das crianças afri-
canas recebe uma educação que destrói o futuro, a qual deveria ser a 
base do desenvolvimento.

O DESENVOLVIMENTO COMO FORMA DE LIBERDADE E SUA 
RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO

Nas ideias de Sen (2018) as duas áreas negligenciadas de opor-
tunidade social são a educação e a saúde, ou seja, oportunidades ne-
gligenciadas. O acesso à educação amplia o horizonte e em um nível 
material de tal forma que difunde o conhecimento. É um dos componen-
tes constitutivos para alcançar o desenvolvimento social e econômico.

Nesse contexto, Bertolin ao analisar o pensamento de Sen em 
relação a educação como expansão das liberdades menciona que: 
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“[...] o analfabetismo pode ser uma grande barreira in-
transponível à participação em atividades econômicas 
e a incapacidade de leitura de jornais ou de comunica-
ção com outros indivíduos pode inviabilizar a participação 
política, ou seja, a educação é um aspecto fundamental 
para consubstanciar a condição de agente dos indivídu-
os. (BERTOLIN, 2017, online)

No entanto, mesmo em países ricos é comum pessoas esta-
rem em condições desfavoráveis, carentes das oportunidades básicas 
de acesso a serviços de educação funcional. Sendo a educação um 
dos componentes constitutivos para alcançar o desenvolvimento so-
cial e econômico. 

Sen (2018) destaca que as mulheres instruídas tendem a go-
zar de mais liberdade para exercerem sua condição de agente nas de-
cisões familiares. Elas quando desempenham seu papel na condição 
de agente podem gerar mudanças na sociedade. executando o plane-
jamento familiar e reduzindo as taxas de fecundidade e mortalidade in-
fantil. Além de responderem as oportunidades do mercado de traba-
lho, desempenham seu papel político e social. 

[...] no Paquistão, na Índia ou em Bangladesch, existe um 
problema arraigado de escravidão e adstrição de traba-
lhadores, pois muitas crianças que executam tarefas pe-
sadas são forçadas a isso. A liberdade para frequentar 
uma escola, particularmente, é tolhida não só pelas defici-
ências dos programas de educação elementar nessas re-
giões, mas, mas em casos, também pela inexistência de 
escolas para crianças (e muitas vezes para os pais) na 
decisão sobre o que desejam fazer (SEN, 2018, p. 139).

Sen, também, chama a atenção para o período mais agudo da 
COVID-19, efetivamente sobre os aspectos econômicos da socieda-
de. A pandemia ampliou as desigualdades sociais em diversos paí-
ses. Nesse sentido, pode-se aferir que o crescimento do desemprego 
e a queda do rendimento mensal provocaram o aumento no número 
de pessoas em situação de insegurança alimentar (THE WIRE, 2021).

O autor menciona que na Índia o número de infectados e mor-
tos foi um dos maiores dentre os países mesmo com o distanciamento 
físico e social. A injustiça econômica da fome e da pobreza criada pela 
pandemia afeta principalmente a população em situação de vulnerabi-
lidade (THE WIRE, 2021).
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LIBERDADE E AS CAPACIDADES

Na abordagem do desenvolvimento como liberdade a capaci-
dade de se viver uma vida melhor e sua relação com a riqueza econô-
mica deve ser compreendida no contexto da relação existente entre a 
renda, a riqueza e o consumo de bens, por um lado, e as capacidades 
humanas, por outro. O desenvolvimento para Sen (2018) considera os 
fins do processo, isto é, as próprias pessoas. 

Um país é tanto mais desenvolvido quanto mais se pro-
move a expansão do horizonte de liberdade dos seus ci-
dadãos, o que significa que eles têm capacidades cres-
centes de ser e de fazer aquilo que valorizam e que têm 
razões para valorizar. Em vez de enfocar os meios de 
que as pessoas se utilizam para obterem o estilo de vida 
que desejam – sendo a renda o principal desses meios 
(PINHEIRO, 2012).

As capacidades crescentes compreendem as aptidões reais 
das pessoas, logo desempenham um papel central na valorização das 
coisas que uma pessoa pode fazer. Assim como o bem-estar social e 
as liberdades que podem ser desfrutadas.

Ao mesmo tempo o aumento da renda pode ser tanto um meio 
importante para se desenvolverem as capacidades das pessoas quan-
to um resultado provável desse desenvolvimento. As carências de ca-
pacidades pessoais estão habitualmente relacionadas a renda, elas 
se afetam reciprocamente. 

No entanto, as capacidades não se restringem as realizações, 
pois não iriam dessa forma incorporar a noção de oportunidade reais 
que são aquelas disponíveis. De acordo com suas alternativas ou as 
opções que estão ao alcance da escolha das pessoas. Já, os proces-
sos são as circunstâncias, os contextos, as instituições que levam o in-
divíduo a poder escolher (SEN, 2018).

A perspectiva da capacidade refere-se a natureza das caracte-
rísticas da pobreza e privação de oportunidades, esse entendimento 
agrega as condições sociais nas quais as pessoas se encontram para 
que elas tenham uma vida digna. Nesse contexto, a pobreza signifi-
ca privação de oportunidades e escolhas que são básicas para alcan-
çar o desenvolvimento humano. A pobreza como privação de capaci-
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dades não despreza a relação instrumental entre renda e capacidade. 
No entanto, é preciso compreender a natureza e características da po-
breza (SEN, 2018).

Em uma perspectiva mais ampla, as reais condições de priva-
ção de oportunidade é a negação da educação, saúde e segurança 
alimentar. Outros fatores influenciam e limitam a população como: in-
suficiência de renda, ausência de políticas públicas, violência, doen-
ças endêmicas, papeis sexuais e sociais, idade, localização e fatores 
climáticos. 

Já, a privação da liberdade surge em razão dos processos ina-
dequados como a violação do direito ao voto, ou de oportunidades ina-
dequadas como a capacidade de escapar de morte prematura, morte 
evitável ou fome involuntária.

A principais formas de liberdade instrumental, analisadas por 
Sen (2018) são: liberdades políticas, facilidades econômicas, oportu-
nidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. As-
sim as liberdades não são apenas os fins primordiais do desenvolvi-
mento, mas também os meios principais. Seu objetivo é a avaliação 
das liberdades reais desfrutadas pelas pessoas, o desenvolvimento 
ocorre quando não há privações. 

Dessa forma as liberdades políticas, incluindo o que se deno-
minam os direitos civis, são as oportunidades, nas quais as pessoas 
através do voto escolham seus governantes dentre os diferentes parti-
dos políticos, expressem suas críticas, fiscalizem os atos de seus go-
vernantes, liberdade de expressão política, de imprensa livre sem cen-
sura, no sentido mais abrangente das escolhas individuais. 

As facilidades econômicas são as oportunidades conferidas as 
pessoas com o propósito o consumo próprio, a produção e a troca, os 
fatores dependem do grau de recurso que as pessoas dispõem. Sen 
(2018) reconhece que a facilidade econômica gera riqueza, como tal 
a disponibilidade de financiamento e o acesso a ele, o microcrédito 
para pequenas empresas. Assim como as condições de troca, o papel 
dos preços relativo e as estruturas de mercados. O modo como a ren-
da adicional é distribuída, o acesso e disponibilidade de financiamen-
to proporciona o desenvolvimento da sociedade. 

A liberdade substantiva podem ser definidas como capacida-
des elementares para condução da vida privada, de acordo com Sen 



80

(2018, p. 20), “essas liberdades substantivas (ou seja, a liberdade de 
participação política ou a oportunidade de receber educação básica ou 
assistência médica) estão entre os componentes constitutivos do de-
senvolvimento”. 

As garantias de transparência são condições para sociabilida-
de, onde destaca-se a sinceridade que as pessoas podem esperar. 
Assim a liberdade de lidar uns com os outros sob garantias de clareza. 
A segurança protetora é uma rede de segurança social com o desígnio 
de assegurar que a população afetada pela privação, decorrente das 
mudanças materiais, não seja reduzida a miséria objetiva, ou mesmo 
a morte decorrente da fome.

Sen (2018) destaca a ausência de escolha de emprego e a for-
ma de trabalho, a tirania pode ser, em si, uma privação fundamental. 
Pois, a emergência da liberdade de emprego é vista como um progres-
so indispensável. A escravidão mascarada, a negação de direitos tra-
balhistas, trabalho infantil, impedimento à procura do emprego, den-
tre outras são algumas das ausências de liberdade no mercado de tra-
balho.

Com efeito, a garantia e ampliação da liberdade é um fator de-
terminante para o desenvolvimento econômico, social e político dos in-
divíduos. Para tanto os processos que permitem a liberdade de ação 
são as oportunidades reais que as pessoas possuem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente as diversas percepções acerca da definição do que é o 
desenvolvimento pode-se dizer que ele é o crescimento das liberda-
des, oportunidades e capacidades que a pessoa humana dispõe para 
atingir o seu fim último, a sua felicidade. 

No contexto da abordagem das capacidades humanas, o ter-
mo desenvolvimento, cujos fins deve ser as pessoas mesmas, com os 
seus objetivos, estilos e qualidades de vida. Nesse sentido, a liberda-
de é pensada positivamente como poder, autonomia e autodetermina-
ção, sobretudo acesso as liberdades.

O conceito de desenvolvimento é dinâmico, se renova de acor-
do com as mudanças decorrentes da vida, insurgem das relações do 
sistema capitalista. Um processo que supera a acumulação de bens e 
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serviços, que vai além do processo de produção, transpassa pelas re-
lações sociais entre classes, e rebate nas melhorias contínuas e nos 
valores sociais.

Com o propósito de compreender a dinâmica do desenvolvi-
mento deve-se levar em consideração os valores éticos, sociais, cultu-
rais, políticos e econômicos. Considerando a realidade social do país 
e não a recuperação do impossível e do progresso da dependência. 

Portanto, o desenvolvimento como liberdade tem como compo-
nentes constitutivos, a educação, a saúde e a renda para alcançar o 
desenvolvimento. Assim, o desenvolvimento está voltado para as ca-
pacidades das pessoas, é um compromisso com as possibilidades de 
liberdade. 
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