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Opção de Resposta por
extenso

Educador político.

Parecer da Banca

Deferido ou
Indeferido

A resposta à questão encontra-se na página 75 do livro de Marilda Indeferido
Vilela Iamamoto, o qual transcrevemos na íntegra (grifos da autora)
Os assistentes sociais ao realizarem suas
ações profissionais, seja ao nível das
Secretarias de Governo, dos bairros, das
instâncias de organização e mobilização da
população,
das
organizações
nãogovernamentais (ONGs), exercem a função de
um
educador
político;
um
educador
comprometido com uma política democrática
ou um educador envolvido com a política dos
"donos do poder". Mas é nesse campo
atravessado por feixes de tensões que se
trabalha e nele que são abertas inúmeras
possibilidades ao exercício profissional.
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I, II e IV.

A resposta correta é a B, uma vez que a questão pede a Indeferido
identificação de apenas uma das situações que provocaram a

Questão anulada ou
Opção de Resposta
correta

ruptura da confluência virtuosa entre os dispositivos legais e o
movimento da categoria de assistentes sociais. A resposta correta
transcreve as palavras das autoras, as quais grifamos abaixo:
(...) duas situações provocaram a ruptura
desta relação virtuosa, encaminhando-se para
uma divergência séria que merece ser trazida
ao debate. Primeiramente, a reversão
praticada, ainda na década de 1990, nas
proposições fundamentais da Seguridade
Social brasileira, quebrando as expectativas
de parte da sociedade de ampliação de direitos
sociais E, em segundo, a forma complexa das
demandas, em termos quantitativos e
qualitativos, além do desenho e da maneira de
institucionalização dos programas sociais,
influenciados pelas matrizes de regulação das
agências multilaterais de financiamento e
fomento, com exigências de avaliação de
ordem quantitativa e de intenso controle
gerencial-burocrático
sobre
as
ações
desenvolvidas e os resultados obtidos.
Assim, não há como falar somente em aumento da demanda,
quando a segunda situação, sinalizada como complexa pelas
autoras, se compõe por aspectos qualitativos e quantitativos, não
somente por um aumento da demanda como fala o distrator.
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Adoção, por organismos O enunciado da questão é bastante explícito ao que se pede: de Indeferido
internacionais,
de
um
conceito
de
saúde acordo com os autores citados, que motivos contribuíram para a
embasado nos aspectos ampliação do trabalho do assistente social no pós-1945. Na própria
biopsicossociais.

argumentação do recurso, reconhece-se que os autores apontam a
adoção do conceito biopsicossocial pela OMS como resposta à
indagação feita por eles à mesma pergunta que orienta a questão
formulada na prova. Nas palavras dos autores (páginas 2-3),
“Além das condições gerais que determinaram a
ampliação profissional nesta conjuntura, o “novo”
conceito de Saúde, elaborado em 1948, enfocando
os aspectos biopsicossociais, determinou a
requisição de outros profissionais para atuar no
setor, entre eles o assistente social. Este conceito
surge de organismos internacionais, vinculado ao
agravamento das condições de saúde da
população, principalmente dos países periféricos, e
teve diversos desdobramentos.”

Embora as exigências e necessidades de aprofundamento do
capitalismo no Brasil sejam elementos relevantes de fato, os autores
não se dedicam a trabalhar a questão da ampliação do complexo
médico industrial farmacêutico nesse debate, como inscrito na
alternativa C e que poderia se aproximar do argumento apresentado
no recurso.
Nesses termos, a única alternativa correta é a letra D e o recurso foi
indeferido.
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A existência de uma fratura
entre a defesa de uma
prática
profissional
pautada no projeto éticopolítico da profissão e as
possibilidades de prática
contidas na realidade.

Indeferido

A pergunta demanda assinalar a alternativa que corresponde ao
conteúdo tratado por Ana Vasconcelos na obra mencionada. Pois
bem, fruto de uma pesquisa realizada junto a assistentes sociais que
desenvolvem o trabalho profissional na área de saúde municipal, a
autora

identificou

a

existência,

desde

o

Movimento

de

Reconceituação, de uma “fratura entre a prática profissional
realizada pelos assistentes sociais e as possibilidades de
prática na direção dos interesses da classe trabalhadora,
postas na realidade objeto da ação profissional” (grifos nossos),
conforme consta na página 27 da obra referenciada. Nenhuma das
demais alternativas é verdadeira.
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É a única atividade comum
Indeferido
à maioria dos assistentes A autora de referência à questão cita textualmente, na página 168
sociais, ainda que, em
algumas unidades de da sua obra, que
saúde, essa atividade não
seja reconhecida por esse
“o plantão é a única atividade comum à maioria dos
nome.
assistentes sociais da SMS, ainda que, em algumas
unidades, esta atividade não seja reconhecida por
este nome nem como um serviço ou atividade
pensada, planejada, organizada (...)”.

Portanto, a alternativa correta é a letra E. Quanto à alternativa C,
apresentada no argumento do recurso, diz respeito, de acordo com
a autora, às atividades desenvolvidas pelas assistentes sociais
pesquisadas no plantão, mas elas não são suficientes para afirmar
de que é composto o plantão e tampouco são atividades
continuadas,

como

redigido

no

texto.

Ao

contrário,

a

descontinuidade das ações realizadas no plantão é um aspecto
problematizado pela autora e sua obra.
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Articulação e participação.

A candidata alega que “Consta nas páginas 108 e 109 do referente Indeferido
artigo a ideia de universalização e integralidade. De acordo com
Sueli Nascimento (2010): "Por isso há uma importância política e de
democratização no que se refere ao atendimento das demandas,
universalização e garantia de acesso ainda que cada uma delas
tenha ações setoriais e necessariamente precisem se articular entre
si". Devido a esse fragmento eu discordo do gabarito oficial.”
E pede a anulação da questão
A resposta correta a esta questão é a alternativa C, e a
fundamentação se encontra em parte na página 95 do texto de
referência, onde a autora considera (grifos nossos):

(...)Deste modo, a intersetorialidade
passou a ser um dos requisitos para a
implementação das políticas setoriais,
visando sua efetividade por meio da
articulação
entre
instituições
governamentais e entre essas e a
sociedade civil.

Mais à frente, na página 100, considera Sueli Nascimento (grifos
nossos),

Essa
autora
advoga
que
a
intersetorialidade se torna, assim, uma
qualidade necessária ao processo de
intervenção.
Programas,
projetos,
equipes técnicas são desafiados ao
diálogo, ao trabalho conjunto com a
perspectiva da inclusão social. Neste
caso, há de se fazer presente a
participação
dos
membros
da
comunidade envolvida, enquanto
sujeitos do processo da continuidade
da proposta (...)
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O
processo
de
reestruturação
das
políticas
públicas
brasileiras no pós-1988,
pautado na crítica ao
padrão fragmentado da
ação
estatal
historicamente construído
no país.

Indeferido

O recurso pede anulação da questão, mas não explicita o motivo,
apenas indicando um trecho do texto de referência. Pois bem,
embora o conjunto das alternativas possa, de fato, ter contribuído
para maior visibilidade ou mesmo centralidade da intersetorialidade
nas políticas públicas, o

enunciado da

questão refere-se

explicitamente à obra das autoras citadas. Na página 279 do texto,
as autoras, ao abordarem “a ênfase atribuída à temática está
associada a um conjunto de fatores que convergem em direção à
defesa da articulação intersetorial como estratégia orientadora das
intervenções públicas no campo social” citam textualmente que “um
primeiro

aspecto

a

considerar

é

o

próprio

processo

de

reestruturação das políticas públicas brasileiras no pós-1988”.
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Os assistentes sociais, A candidata alega que há duas respostas corretas, no entanto, o Indeferido
embora possam contribuir
significativamente para a texto de referência para a questão registra na página 210
construção de arranjos
intersetoriais,
ainda
Porém, a própria categoria ainda
precisam se reconhecer
necessita se reconhecer nesse processo
nesse processo e assumir
e assumir o papel de provocador na
o papel de provocador na
articulação entre a política de atenção
articulação entre a atenção
básica em saúde e as
básica em saúde e as demais políticas
demais políticas sociais.
de natureza social, considerando a

existência de uma plêiade de variáveis
que devem ser refletidas, em se tratando

do manejo desta estratégia, que
extrapolam o desejo em utilizá-la,
consistindo, sobretudo, num processo de
pactuação político e institucional,
grassando a postura dos atores sociais
que irão utilizá-la.

Desta forma, sinaliza-se não só a necessidade do reconhecimento
do lugar possível aos profissionais, como a possibilidade do
protagonismo, o que difere do distrator sinalizado pela recorrente
como possível segunda resposta correta.
Diante do exposto, o recurso foi indeferido.

