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Manifesto do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais em 

tempos de agudização da barbárie. 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 

Quem sabe faz à hora, não espera acontecer 

Vive-se, na atualidade, uma grave crise sanitária, provocada pelo Corona Vírus Disease  

COVID-19, uma pandemia que transformou o mundo, sejam países ricos ou pobres. 

Todavia, se é uma crise que se afigura global, no Brasil tem características políticas, 

econômicas e sociais mais agravantes, haja vista a subordinação do país às potências 

mundiais, os processos de privatização e desindustrialização e as reformas trabalhista e 

da previdência social, que põem em cheque um conjunto de leis, obrigações e 

compromissos com as garantias constitucionais e com a efetivação do acesso universal 

da população aos direitos sociais. 

A crise sanitária explicita uma crise civilizatória, no avanço de um capitalismo cada vez 

mais sustentado na barbárie, intensificando processos exploratórios nas desigualdades 

sociais, na criminalização dos pobres e dos/as negros/as, nas violações de direitos e nas 

violências cotidianas, além de sentimentos de incertezas e sofrimentos, tanto individuais 

quanto coletivos. E sua emergência evidencia as relações desiguais da sociedade 

capitalista, pois a quarentena imposta, que deveria ser, em tese, um direito de saúde para 

todos/as, torna-se tema de disputa entre privilégios e desigualdades, por tensionar a 

submissão da saúde aos imperativos de uma economia que, sustentada pela classe 

trabalhadora nas indústrias e nos serviços, não pode parar. 

A incompetência do governo Bolsonaro no enfrentamento da crise é reafirmada em 

ações antidemocráticas e nefastas, seja no desprezo à ciência e na negação da pandemia 

causada pela COVID-19 e na reiterada conclamação de suspensão imediata do 

isolamento social imposto nos estados e cidades, seja na defesa irracional da retomada 

das atividades econômicas, que já apresentavam indícios de baixíssimo crescimento. 

Antes da COVID-19, o país já vivia turbulências políticas e sociais, com o processo 

gradativo de desmonte e privatização do Sistema Único de Saúde (SUS), com o 

desmantelamento dos serviços públicos com a EC 95/2016, com a mercantilização da 

educação e os ataques sistemáticos à educação superior, especialmente na Pós-

Graduação, com a aprovação da Portaria 34/2020 da CAPES, que reorienta o modelo de 

concessão de bolsas de mestrado e doutorado, afetando, principalmente, os Programas 
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de nota 3 e 4. Foram decisões políticas que prejudicaram o desenvolvimento dos 

estudos científicos e da pesquisa e a formação profissional de equipes de saúde.  

O contexto da crise sanitária e do isolamento social imposto - necessário como medida 

de prevenção para enfrentar a letalidade da pandemia - implica repensar algo que os 

movimentos antiprisionais e antimanicomiais já vêm pautando há alguns anos: o 

isolamento como forma de cuidado é uma das formas mais brutais de mortificação 

daqueles que o vivem. Considerando a crise provocada pela COVID-19, a necessidade 

de um isolamento físico é corretamente justificada pelo achatamento na curva de 

proliferação do vírus. Por outro lado, são intensificadas e desenvolvidas novas formas 

de exploração do trabalho por parte do capital, tais como as jornadas de home office que 

se tornam verdadeiras epopeias, com a intensificação do trabalho docente e exigências 

de respostas de cariz produtivista dos discentes, com a imposição do EaD, alimentando 

a precarização do ensino superior público e uma lógica mecanicista de resultados. Trata-

se de uma lógica que deteriora a saúde mental dos sujeitos (docentes, discentes e 

técnicos), uma vez que não é possível falar em saúde mental desconectada da realidade, 

das desigualdades sociais, das condições de trabalho e de estudos, da luta por direitos, 

das violências diárias.  

O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da Universidade 

Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, diante dessa realidade que atinge a 

todos de forma desigual e na defesa da solidariedade de classe contra o individualismo 

medíocre e antissocial, vem manifestar-se: 

 Contra o desmonte da universidade pública, socialmente referenciada, e o ataque 

à educação, no qual o corte das bolsas para a pós-graduação é mais uma das 

ações de um governo que preza pela ignorância e não vê a importância da 

ciência e da educação como fontes de mudanças propositivas no país. Nessa 

direção, o Programa se soma às entidades de luta da categoria como a ABEPSS 

(Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social), ANPG 

(Associação Nacional de Pós-Graduandos), SBPC (Sociedade Brasileira para o 

Progresso na Ciência) e outras, que exigem explicações da CAPES sobre a 

Portaria 34/2020 e a imediata suspensão dos cortes de bolsas. 

 Contra a lógica do produtivismo acadêmico na pós-graduação que, nesse 

momento de pandemia, se alimenta na defesa do EaD, estimulando competições 
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e provocando adoecimento físico e psíquico de docentes, discentes e técnicos. 

Nessa direção, posiciona-se pela construção coletiva na Academia, pelo 

acolhimento dos sujeitos que a compõem, pela pesquisa como potencialidade na 

construção de saberes perante a sociedade capitalista que naturaliza a barbárie.  

O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da Universidade 

Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, foi e está sendo construído com as/os 

discentes da classe trabalhadora muitos deles trabalhadores nos serviços públicos 

essenciais; oriundos de espaços periféricos e que encontram na universidade pública seu 

lugar de luta e de direito; discentes pretas e pretos, que reafirmam seu espaço 

diariamente no contexto acadêmico, historicamente branco e elitista; docentes, discentes 

e técnicas que são mães-pesquisadoras, exercendo a jornada da maternidade na pós-

graduação, todas/os desenvolvendo pesquisas, trazendo sentido e significado a um 

trabalho de compromisso com a crítica e pela perspectiva de outro tipo de sociedade. 

E, tendo em vista a dimensão pedagógica da formação acadêmica, a relação saudável 

entre docentes, discentes e técnicas/os, o Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social e Políticas Sociais manifesta sua defesa da universidade pública, laica e 

socialmente referenciada, do mestrado acadêmico com aulas presenciais e bolsas 

disponíveis, do desenvolvimento da pesquisa e da ciência no país, da construção de uma 

política de assistência e permanência estudantil para estudantes da Pós-Graduação, da 

saúde mental dos docentes, discentes e técnicas/os, e obedecendo às normas e 

prevenções sanitárias contra a COVID-19, posiciona-se favorável ao ‘Fica em casa’. 

E, entendendo que resistência não se faz sozinha/o, mas sempre com aquelas e aqueles 

que estão juntas/os nas trincheiras, retoma-se os versos de Geraldo Vandré, do início 

desse manifesto, como um chamado à luta! 
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