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RESUMO: Este trabalho trata sobre a formação profissional do 

Serviço Social na atualidade e nela sobre o desafio da 

abordagem da realidade na perspectiva da totalidade. Para 

objetivar a análise, discute-se a realidade a partir das 

particularidades do campo e das expressões da questão social 

que se evidenciam no espaço rural no contexto sul-rio-

grandense. O trato efetivo da realidade é debatido, inclusive, 

através do reconhecimento dos determinantes agrários da 

sociedade brasileira, possibilitando, ao final, um ensaio sobre a 

realidade rural sul-rio-grandense e sua articulação com a 

formação em Serviço Social. 

PALAVRAS-CHAVE: Realidade. Crises. Rural. Formação 

Profissional. Serviço Social. 

ABSTRACT: This work is about the professional training of 

social work today and it's about the challenge of reality 

approach towards the totality. To objectify the analysis, it is 

discussed the reality from the particularities the countryside and 

the expression of the social question that are evident in rural 

areas in the south of Rio Grande context. The effective tract of 

reality is debated, including by means of recognition of 

agricultural determinants of Brazilian society, enabling the end, 

an essay about rural reality South Rio Grande and its 

articulation with training in social work. 

KEYWORDS: Reality. Crises. Rural. Professional Training. 

Social Work. 

 

1 PARA INTRODUZIR A DISCUSSÃO: a conjuntura societária e o aumento dos 

desafios na formação profissional 

 

O desafio de articular, com trato analítico crítico, a realidade social ‘à’ e ‘na’ formação 

profissional não é algo recente. Desde os anos 1970, um dos elementos constituintes do 
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processo de renovação do Serviço Social brasileiro era a crítica que se fazia ao afastamento 

da profissão em relação à realidade, onde se materializa a vida cotidiana da população 

usuária do trabalho do assistente social (NETTO, 2008; SILVA E SILVA, 1993; IAMAMOTO, 

1993 e 2007). Tal crítica, expressa contundentemente a partir da ‘Perspectiva da Intenção de 

Ruptura’, dentre seus vários efeitos, ocasionou dois momentos distintos de revisão e 

avaliação da formação profissional, o que não se fez sem que estivesse também em 

discussão o exercício profissional (IAMAMOTO, 2007). Foram eles: a revisão que originou o 

Currículo Mínimo de 1982 e aquela que resultou nas atuais Diretrizes Curriculares do 

Serviço Social brasileiro de 1996. Assim, na trajetória da formação profissional, foram, 

sobretudo, estes dois momentos de revisão que caracterizaram o debate crítico com o 

propósito de desvencilhar o Serviço Social de uma formação tradicional, transcendendo 

aqueles momentos e tornando-se marcos para a profissão. 

Analisando a formação na atualidade, passados pelo menos vinte anos desde o 

último momento de revisão assumido coletivamente, percebe-se quão atual ainda é o 

desafio de articular a formação profissional à realidade. Reconhecê-lo não significa 

desconsiderar os importantes avanços trazidos por este processo histórico profissional. No 

entanto, indica que a crítica feita desde aquele período é ainda ‘muito presente’, 

especialmente a partir do segundo lustro dos anos 2000, quando o governo brasileiro 

inaugura um novo modelo de política de ensino superior, que argumenta em causa própria 

dizendo-se mais justa no acesso, sem, no entanto, descuidar-se da liberdade de mercado – 

especialmente, porque tal liberdade é regra de mercado, mesmo quando a mercadoria é o 

ensino (SILVA JÚNIOR; SGUISSARDI, 1999; LIMA, 2007). 

Ora, o cenário da realidade social atual aponta para um Estado em vias de uma crise 

político-institucional bastante grave, cuja economia profundamente internacionalizada diz 

passar por um momento longo de refluxo, que, em verdade, pode ser identificada como uma 

crise estrutural resultante do próprio sócio metabolismo do capital (MÉSZÁROS, 2011), ou 

ainda como mais uma de suas crises cíclicas e periódicas (MANDEL, 1990). 

A política de educação superior pública brasileira que se desenha neste cenário de 

crise(s) tem suas raízes desde, pelo menos, o século XX, com o desenvolvimentismo 

Varguista. Foi reforçada posteriormente com as investidas internacionais do 

desenvolvimentismo difundido pelas agências multilaterais, adquiriram cariz de extremo 

controle durante a ditadura civil-militar, e recolocadas sob uma roupagem mais social a partir 

dos recentes anos 2000 deste século, incidindo em todos os estados da federação, entre 

eles o Rio Grande do Sul. 

Tal processo determinou decisivamente as diretrizes do ensino superior a serem 

implementadas a partir dos anos 2000, atenuando ou agravando as ameaças a uma 

formação pública, gratuita e de qualidade, todavia sempre deixando em seus rastros a 



precarização das universidades e dos processos de formação em muitas áreas, dentre as 

quais o Serviço Social. Neste sentido, a Política de Expansão do Ensino Superior 

possibilitou o acesso às universidades a muitos cidadãos que antes não o tinham. Todavia, 

permaneceu fragmentando o saber em diversas áreas de conhecimento compartimentadas, 

operando a partir de investimentos desiguais entre estas áreas e entre as diferentes 

instituições de ensino superior, continuando a hierarquizar os saberes e os lugares 

privilegiados de produção de saberes
2
. 

Desde este cenário conjuntural são colocadas algumas indagações sobre o atual 

desafio de abordar a realidade na formação profissional, considerando-a enquanto espaço 

privilegiado de onde ecoam demandas de atendimento no campo dos direitos sociais, bem 

como requisições profissionais. A relevância do debate está no fato de que tais desafios 

podem ser tratados com a garantia da direção social que o Serviço Social elegeu 

coletivamente – desde os anos 1980 – para a formação e para o exercício profissional, ou, 

por outro lado, pela direção implicada na Política de Ensino Superior, cuja expansão 

desenfreada serve ao capital, também através da ampliação do mercado de ensino superior. 

Por último, a fim de introduzir a discussão, é imprescindível situar que a perspectiva 

que orienta este trabalho indica que a formação acadêmica deve assegurar a concretização 

dos conteúdos das Diretrizes Curriculares de 1996, de forma particular, aqueles relativos à 

abordagem da ‘leitura e da articulação da e com a realidade na qual a formação se realiza’. 

Para tanto, tratar-se-á sobre a formação profissional e o cariz neoliberal e 

neodesenvolvimentista do ensino superior, a análise da realidade e o reconhecimento das 

demandas sociais e requisições profissionais a partir do espaço rural sul-rio-grandense e, 

por último, um ensaio propositivo sobre as perspectivas para a formação profissional em 

relação à abordagem da realidade e ao trato das expressões da questão social no campo. 

 

2 O DEBATE 

 

2.1 A formação profissional e o cariz neoliberal e neodesenvolvimentista do ensino 

superior 

 

Ao se debruçar sobre algumas particularidades das discussões que coletivamente se 

tem realizado sobre a formação, nota-se a presença de uma importante preocupação no que 
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tange a sua relação com a realidade desde onde ocorre a formação acadêmica e, 

possivelmente o futuro exercício profissional. Tal formação deve tomar a realidade 

primeiramente como fonte material de conhecimento, cujo desenvolvimento do processo 

cognitivo possibilitará transformá-la abstratamente para depois devolvê-la para o concreto 

da vida cotidiana de onde saiu e onde a transformação efetivamente ocorrerá (KOSIK, 

1989). Nesta perspectiva, uma formação que não problematize a realidade cotidiana 

dificultará ao futuro profissional encontrar autonomamente, a partir de suas competências e 

habilidades, as respostas às demandas sociais e requisições institucionais que vão 

aparecendo nos processos de trabalho em que se insere. 

O projeto profissional – construído em meados da década de 1980 e consolidado nos 

anos 1990 como resultado do amadurecimento profissional na perspectiva crítica –, trouxe 

em seu conteúdo um novo olhar para a concepção de realidade, implicando efeitos para a 

formação e para o exercício profissional. Este processo interno do Serviço Social fez parte 

de outro ainda mais amplo, operado no âmbito da sociedade brasileira, que lutava contra as 

heranças da autocracia militar burguesa e almejava uma sociedade democrática. Para o 

Serviço Social, este processo propiciou avanços relativos a sua autoqualificação na 

sociedade, recebendo reconhecimento como profissão detentora de um projeto profissional 

crítico, que opera não só no âmbito do trabalho social, mas também na formação de 

quadros políticos e como produtora de saber (LUSA e CORAL, 2014). 

Como efeito, o Serviço Social reconheceu os diversos impasses que ainda 

precisavam ser superados, tais como o distanciamento existente entre a produção 

acadêmico-intelectual e o exercício profissional (SILVA, 1993; SILVA e SILVA, 1993) e o 

necessário aprofundamento “das mediações entre as bases teóricas já acumuladas e a 

operatividade do trabalho profissional” (IAMAMOTO, 2007, p. 52). Neste sentido, 

evidenciava-se que a centralidade entre ambos os impasses estava na relação entre a 

profissão e a realidade, o que não poderia descolar-se do movimento histórico da sociedade 

e da profissão (LUSA, 2012). 

Tal desafio já tinha sido apontado pela ABESS no processo que resultou no 

estabelecimento do Currículo Mínimo de 1982 e que se traduzia nas armadilhas do 

teoricismo, do politicismo e do tecnicismo (IAMAMOTO, 2007). Esta discussão já tinha 

perpassado o debate profissional, quando nos encontros que antecederam a elaboração das 

Diretrizes Curriculares de 1996 apontou-se que o elemento relacional que mantinha 

atualizada tais armadilhas era a atenção (ou a falta dele) que o Serviço Social confere à 

realidade histórica e presente. 

E para que o tratamento destas dimensões correspondesse ao efeito profissional 

esperado, constatava-se que era indispensável aportá-las na dinâmica histórica e dialética 

da sociedade, o que confirmava o necessário tratamento crítico da realidade. Isto implicava 



o reconhecimento dos componentes teórico-metodológicos da vida social, dos 

determinantes da formação sócio-histórica brasileira para a realidade, e, junto a eles 

compreender os fundamentos do trabalho profissional. Articulando estes conhecimentos 

seria possível compreender desde a gênese, o desenvolvimento e a atualidade da profissão, 

a partir das suas bases de atuação, seus princípios e valores, suas alianças de classe, suas 

inquietações, enfrentamentos, limites e perspectivas em cada momento histórico do seu 

desenvolvimento. Logo, entendia que a concretude deste processo de construção de 

conhecimento durante a formação profissional possibilitaria o reconhecimento crítico da 

realidade e da profissão no tempo presente, inclusive projetando-a para o tempo futuro, de 

modo a fortalecer a direção profissional consolidada nos anos 1990 e, por conseguinte, o 

próprio projeto profissional, o compromisso com a classe trabalhadora e com suas lutas 

sociais e políticas, na direção da emancipação política e da transformação societária. 

Para tanto, era importante garantir permanentemente as dimensões da investigação 

e, assim, do levantamento constante de indagações relativas à realidade e à profissão, tanto 

no âmbito da formação, quanto do exercício profissional, seja em funções técnicas, 

naquelas acadêmicas, ou naquelas investigativas stricto sensu. 

Mas, além de esforços e atenções ao processo interno da formação e do exercício 

profissionais, para implementar as decisões e materializar a direção política das Diretrizes 

Curriculares de 1996 era necessário cuidado no que tange as políticas de governo. Ora, 

ainda na década de 1990 evidenciava-se a ofensiva neoliberal que atingia as políticas 

sociais e produzia implicações diretas no ensino superior e, portanto, na formação 

profissional em Serviço Social. Neste bojo, a expansão neoliberal, que na década de 1990 

até a primeira metade da década dos 2000 operou pela via da precarização das 

universidades públicas e ampliação mínima do financiamento estudantil nas instituições 

privadas, a partir dos anos 2004 começou ser forjada pela via do neodesenvolvimentismo 

(mesmo assim, neoliberal). Intensificou-se a expansão do ensino superior nas instituições 

públicas, especialmente através do Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) e do Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

processo este que marcadamente trouxe o Ensino à Distância (EaD) como signo do acesso 

precarizado a uma formação universitária com forte cariz de subalternidade, que prepara 

profissionais para atender ao mercado, atenuando apenas os baixos indicadores de 

escolaridade da classe trabalhadora e também da sociedade brasileira em geral. 

Para o Serviço Social, que se encontrava num processo de fortalecimento da direção 

crítica, as investidas neoliberal e neodesenvolvimentista acarretaram na perda de autonomia 

das escolas quanto à implementação total ou parcial das Diretrizes Curriculares de 1996, 

bem como na necessidade de enfrentar a flexibilização da formação, entre outros reflexos. 



Na contracorrente deste contexto, o Serviço Social manteve-se na tentativa de 

garantir o tratamento da realidade em sua totalidade, da formação sócio-histórica da 

sociedade e dos fundamentos da profissão, além da indissociabilidade entre os três núcleos 

de fundamentos da formação profissional e também entre ensino, pesquisa e extensão. Sem 

dúvida, as atenções e esforços tiveram de ser redobrados, todavia, a tarefa foi assumida 

com base nos princípios do projeto ético-político profissional (LUSA, 2012). 

 

2.2 A análise da realidade e o reconhecimento das demandas sociais e requisições 

profissionais a partir do espaço rural sul-rio-grandense 

 

Discute-se nesta sessão o reconhecimento das demandas profissionais, a partir da 

análise da realidade e da atenção aos processos e relações sociais que acontecem no 

espaço agrário. A centralidade da questão é o reconhecimento que o rural é produtor e 

produto das expressões da questão social, o que ocorre de forma dialética e articulada ao 

espaço urbano, uma vez que a unidade que os agrega e que é a raiz desses processos é o 

capitalismo, particularizado na realidade brasileira (LUSA e CORAL, 2014). 

Esta análise evidencia que o reconhecimento dos processos históricos da sociedade 

e, neles, das demandas profissionais provenientes da classe trabalhadora rural e urbana 

permanecem como grandes desafios, possivelmente porque a profissão ainda incorre numa 

análise parcial e fragmentada da realidade. Neste sentido, ainda não se teria avançado 

conforme o desejado quanto à leitura, análise e apreensão crítica da realidade, segundo as 

considerações que fez a categoria nos anos 1990. 

Uma das premissas para apreensão crítica da realidade em sua totalidade seria 

considerar que “a prática profissional só adquire inteligibilidade e sentido na história da 

sociedade, da qual é parte e expressão”. Outra seria o reconhecimento do “papel fundamental 

da produção da vida real, da produção de indivíduos sociais, que têm, no trabalho, a atividade 

fundante”. Enquanto a terceira é “o privilégio da história, por ser ela fonte de nossos 

problemas e a chave para suas soluções” (IAMAMOTO, 2007, p. 150). Ora, mesmo após a 

implantação das Diretrizes Curriculares, continuaria existindo lacunas na leitura da realidade 

(IAMAMOTO, 2007). Dialeticamente o problema poderia estar tanto no teor das Diretrizes, 

quanto - na direção contrária - no fato que as Diretrizes não teriam sido implantadas 

conforme se planejou em 1996 (LUSA, 2012). 

Uma forma para suprir tais lacunas é prestar a atenção ao que tem ocorrido nos 

espaços sócio-ocupacionais, visto que podem auxiliar no reconhecimento de demandas 

profissionais e da realidade. Levando em conta este aspecto, é interessante perceber que 

desde os anos 1980 têm ocorrido significativas mudanças nos processos de trabalho 



profissional e já nos anos 2000 essas transformações no mercado de trabalho têm se 

intensificado. Dentre os principais determinantes estão a contrarreforma do Estado e a 

ofensiva neoliberal. A partir deles tem-se a retirada quase total do Estado como ente 

responsável pela garantia dos direitos da ordem social, que gradualmente vêm sendo 

entregues ao mercado. Mas, atenção, um desafio quanto ao reconhecimento das demandas 

profissionais é a “tendência a considerar a sociedade brasileira numa ótica meramente 

urbana. Dificilmente, em nossos debates, os processos sociais agrários aparecem 

articulados à questão urbana, correndo o perigo de reincidirmos no velho dualismo rural-

urbano” (IAMAMOTO, 2007, p. 152). Ora, o relativo distanciamento profissional com os 

processos que ocorrem no campo leva ao perigo de invisibilizar as demandas profissionais 

dele provenientes, que se manifestam inclusive no espaço urbano3. 

O perigo de compreender o rural como um lugar isolado do restante da sociedade 

pode implicar numa compreensão desarticulada dos processos sociais, políticos, 

econômicos e culturais da sociedade, que resultaria unicamente na distinção objetiva entre a 

questão urbana e questão agrária4. 

Ora, estes e outros elementos conferem aportes para a defesa quanto à necessidade 

de uma leitura totalizante da realidade, que reconheça o rural brasileiro como constitutivo e 

constituinte da realidade social, conferindo-lhe transversalidade na formação profissional, 

uma vez que o seu espaço e os sujeitos de direito que nele residem e/ou trabalham são 

também ‘espaço’ e ‘sujeitos do’ e ‘para o trabalho profissional’. 

Neste sentido, entende-se que é contundente a necessidade de “ultrapassar uma 

visão fragmentada, porquanto exclusivamente urbana” (IAMAMOTO, 2007, p. 153), sob o 

risco que esta fragmentação possa levar a uma relativa dificuldade dos assistentes sociais 

para compreender que a realidade rural, o que implica na dificuldade de reconhecimento das 

demandas sociais e das requisições profissionais para os assistentes sociais. Ora, esse 

trato fragmentado da realidade é significativamente grave, visto que dele pode resultar a 

separação entre campo e cidade, a atenção isolada aos processos societários urbanos e, 

nesta lógica, a invisibilidade rural, alimentando um ciclo vicioso de distanciamento entre a 

formação e o exercício profissional com essa realidade. 

A partir disto, passa-se a tratar da configuração do espaço rural sul-rio-grandense 

(suas ruralidades) e, nele, as expressões da questão social – dentre elas, a questão agrária 
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e a luta de classes –, que ao se constituírem objeto de trabalho do Serviço Social indicam 

demandas para a formação, produção de conhecimento e exercício profissional no estado. 

A necessidade de esboçar esta reflexão a partir da perspectiva do Serviço Social 

sustenta-se não apenas pela invisibilidade mencionada, mas também porque, com a 

instalação do capitalismo urbano industrial5 e das inovações tecnologias, parte da classe 

trabalhadora ainda permaneceu no campo, explorada pelo capitalista agrário e agroindustrial 

e resistindo à marginalização social. Outra parte capitalizou-se e, embora não se configure 

como ‘capitalista agrário’, tampouco pode ser literalmente denominada de ‘classe 

trabalhadora’ ou ‘classe camponesa’ na acepção marxista. Essa presença evidencia-se no 

sul brasileiro, inclusive no Rio Grande do Sul com a presença de uma agricultura 

capitalizada. É ainda preciso considerar o processo peculiar da sua formação sócio-

histórica, determinada pela 

[...] presença de três setores de produção mercantil; associados à impossibilidade de 
estabelecer, de modo estável, as relações servis de dominação em função do 
pastoreio e das frequentes guerras de fronteira, bem como com a vizinhança com 
países não escravistas; a uma produção escravista sem posição de monopólio no 
mercado; a uma organização muito particular da “firma” escravista típica da região; 
enfim, a existência de uma sub-região povoada por pequenos produtores de 
mercadorias que disputavam a mão-de-obra livre com o setor escravista, abalado 
pela penúria de escravos (TARGA, 2002, p. 08). 

Ora, a peculiaridade da diversidade de interesses econômicos e de manutenção de 

poder quando da sua ocupação trouxe a presença tanto do latifúndio, quanto da agricultura 

familiar. O primeiro, presente especialmente no sudoeste do estado (TARGA, 2002), explora 

a força de trabalho do proletariado rural, produzindo mais desigualdades e pauperização. O 

segundo, com sua produção mercantil simples, alimenta o capitalismo urbano e 

agroindustrial. “Está em curso uma redução no número de pessoas ativas ocupadas 

exclusivamente em atividades agrícolas e um crescimento no número de pessoas com 

domicílio rural ocupadas em atividades não agrícolas” (SCHNEIDER, 2005, p. 75). 

Neste contexto, é fato o aumento das desigualdades sociais e da pauperização rural, 

o que aponta a presença de um público potencialmente demandante de políticas sociais, 

pois vive os efeitos do rebaixamento do valor de seus produtos, do desemprego rural, da 

perda de poder aquisitivo – embora haja maior acesso ao consumo – e do consequente 

aviltamento da qualidade de vida e de acesso a bens e serviços. Esse processo é silencioso 

no Rio Grande do Sul, pois geralmente fica escondido na presença marcante da agricultura 

familiar camponesa, especialmente aquela capitalizada, que, segundo a ideologia burguesa, 

não viveria privações quanto ao atendimento das suas necessidades, não justificando a 

atuação estatal. A juventude rural é uma das mais afetadas pelo processo, migrando 

majoritariamente para as cidades em busca de trabalho, de melhores condições de estudos 
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e acesso aos serviços. Os poucos que permanecem são geralmente homens, motivados 

pela responsabilidade de cuidar dos progenitores e da propriedade familiar. Isto determina o 

aumento de uma população rural envelhecida (STROPASOLAS, 2006) e gera a falta de 

perspectivas para a agricultura familiar na região sul (MIELE e MIRANDA, 2013). Muitas 

propriedades rurais de famílias tradicionalmente de agricultores são vendidas e logo 

transformadas em condomínios rurais destinados ao laser para aqueles citadinos que 

querem e podem se afastar parcialmente dos barulhos, correrias da cidade e violência 

urbanas. Em lugar das plantações, colocam-se os jardins, os gramados, piscinas, enfim, os 

cenários de uma arquitetura paisagística realmente bela e, por isto, turística. 

Este rural – de êxodos e permanências, capitalista, capitalizada e também 

des’possuída – é forte traço na configuração sul-rio-grandense. Note-se que 

Em 2010, a agropecuária gaúcha contribuiu com 11,1% do Valor Adicionado Bruto 

Agropecuário brasileiro. Embora na matriz do VAB Total do Rio Grande do Sul o 

setor participe com somente 8,7%, esta atividade possui grande importância para 

a economia gaúcha, pois dela derivam inúmeros segmentos da agroindústria e há 

também uma grande influência da atividade no setor de exportações. O setor 

também possui grande importância para os pequenos municípios, onde é 

responsável por impulsionar inúmeras atividades principalmente de comércio e 

serviços (RIO GRANDE DO SUL, 2013, s.p). 

Nesta configuração, há diversos rurais, marcando também ruralidades – modos de 

vida, de trabalho e de produção – diferentes. Há o rural da concentração fundiária e da 

grande produção capitalista, mas também o rural das ocupações e assentamentos agrários 

familiares, manifesto especialmente nas regiões de serra e encostas (SEPLAG, 2013). 

De antemão se nota que a presença do latifúndio marca todo o estado, sendo 

preponderante na região da fronteira oeste e sul, enquanto o minifúndio ocupa uma área 

territorial menor, justamente nas regiões serranas. A diferenciação fundiária é explicitada na 

afirmação da própria Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã (RIO 

GRANDE DO SUL, 2013, s.p.), portanto, na perspectiva governamental. 

Do total dos estabelecimentos do Estado 85,8% possuem menos de 50 hectares, 
ocupando 24,4% da área utilizada pela agropecuária. As propriedades com mais de 
500 hectares representam 1,83% dos estabelecimentos, ocupando 41,9% da área 
rural. As propriedades entre 50 e 500 ha representam 12,46% do número total de 
estabelecimentos ocupando 32,8% do total da área. 

O rural mais simples é entremeado pela presença das tecnologias exigidas pelos 

diversos tipos de agroindústrias – portanto, do capital – com quem firmam contratos de 

integração agrícola, ou ainda pela presença vizinha do latifúndio agrícola produtor de 

desigualdades. A lógica produtivista do capital perpassa, assim, todas as ruralidades, 

implicando o acesso diferenciado aos bens de consumo, embora proporcionalmente a 

produção agropecuária das regiões em que o minifúndio está presente não perde em nível 

produtivo em relação às regiões de latifúndio (LUSA, 2014). 



Esta breve problematização indica que a realidade rural sul-rio-grandense possui 

muitas contradições. É urgente reconhecê-las e analisá-las de forma mais acurada, a fim de 

compreender na perspectiva da totalidade dialética como ocorre no campo o processo de 

produção capitalista que também é, no seu reverso, de produção de desigualdades e de 

pauperização. Sabe-se que tal processo gera tanto as suas margens, quanto dentro da 

dinâmica capitalista um contingente de camponeses pauperizados ou em processo de 

pauperização. Essa população encontra-se, de um lado, organizada politicamente através 

de movimentos sociais, sindicatos e associações e, por outro, sedento de organização, o 

que explicita ainda mais a necessidade de acompanhamento, assessoria, diálogo e 

atendimento do Serviço Social. Ora, tal população camponesa, que deveria, porém 

frequentemente não é atendida pelo Estado, colabora para formar um vasto contingente de 

cidadãos a quem são negados muitos direitos sociais universais (LUSA, 2014). 

 

3 UMA CONCLUSÃO PARA NÃO ENCERRAR 

 

Este ensaio analítico, embora breve, possibilitou resgatar alguns aspectos 

fundamentais do desenvolvimento da formação profissional nas últimas três décadas. 

Evidenciou-se que o processo iniciado nos anos 1980 e consolidado nos anos 1990 abalizou 

não apenas a formação, mas o exercício profissional e, portanto, configurou um novo perfil 

de projeto profissional, que passou a ser reconhecido como Projeto Ético Político 

Profissional. A partir desta construção coletiva, apontava-se, entre outros aspectos, que um 

desafio a ser superado era a articulação entre a formação e a realidade cotidiana, o que foi 

evidenciado nas Diretrizes Curriculares de 1996. 

Passados vinte anos da aprovação das Diretrizes pela categoria, entende-se que 

ainda permanecem indagações sobre este processo de articulação entre a formação e a 

realidade, o que indicaria que se estaria perdendo a dimensão da totalidade e possivelmente 

realizando uma leitura e análise fragmentada da realidade. Evidenciou-se isto, ao apontar 

neste ensaio para o reconhecimento de diversas expressões da questão social objetivadas 

no campo, o que aponta intrinsecamente a presença da matéria do Serviço Social no rural 

do Rio Grande do Sul. Por outro lado, preliminarmente, percebe-se que é ínfimo o número 

de profissionais em exercício em políticas setoriais de agricultura e reforma agrária, assim 

como em espaços sócio-ocupacionais de outras políticas, cujo atendimento é prestado no 

espaço rural. 

Este indicativo sobre a relação entre o espaço rural e o Serviço Social, infelizmente, 

não é particularidade sul-rio-grandense. Pelo contrário, reproduz-se no estado o que 



pesquisadores já apontaram em relação a outras regiões do país (LUSA, 2012; SANTANA, 

2013). 

Assim, é preciso atenção redobrada para entender esta relação num estado com 

uma grande área físico-geográfica frente a outros estados da federação, com a presença 

agrícola diversificada em todo o seu território, e com a presença de dezesseis (16) 

instituições de ensino superior que ofertam o curso de serviço social (duas delas ofertam o 

curso em mais que um município) (CRESS-RS, 2015). É necessário aprofundar os 

determinantes que caracterizam o quadro aqui debatido e as possíveis mediações, 

considerando uma realidade que ligeiramente, indica presença de limites em termos uma 

insípida afinidade entre a profissão e o campo, mas também perspectivas de 

desenvolvimento de um trabalho conjunto envolvendo tanto o rural e a classe trabalhadora 

camponesa, como o serviço social em seu exercício e formação profissional. 
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