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RESUMO DA PROPOSTA: 

Projeto “Observatório Social e do Trabalho: Eixo Pobreza” em operacionalização 

no Grupo de Avaliação e Estudo da Pobreza e das Políticas Direcionadas à Pobreza (GAEPP- 

www.gaepp.ufma.br) da Universidade Federal do Maranhão. Tem como escopo constituir-se em 

espaço de estudo, pesquisa, organização e difusão de conhecimentos sobre a pobreza em suas 

refrações e sobre as políticas públicas e a gestão governamental, considerando, sobretudo: 

financiamento, prioridades consideradas na distribuição de recursos do fundo público, 

instrumentos de operacionalização e de controle social. Toma como referência a situação do 

estado do Maranhão, em relação com a realidade do Nordeste e do Brasil. Justifica-se, assim 

sendo, pela possibilidade de emprestar suporte teórico-metodológico aos processos de 

divulgação de informações sobre a realidade em estudo e de ampliação do conhecimento sobre 

os “observatórios sociais” que, no contexto do capitalismo, são mecanismos pensados com 

vistas à ampliação do espaço público no seu sentido republicano. 

 

2 EQUIPE TÉCNICA REPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PROJETO 

Salviana de Maria Pastor Santos Sousa (Coordenadora) 

Assistente Social. Doutora em Políticas Públicas; pesquisadora nível 2 do CNPq; 

professora do Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas. Membro do Grupo de Estudo 



e Avaliação da Pobreza e das Políticas Direcionadas à Pobreza (GAEPP) da Universidade 

Federal do Maranhão. 

Maria Eunice Ferreira Damasceno Pereira 

Assistente Social. Doutora em Economia Aplicada pela Universidade Estadual de 

Campinas-UNICAMP; professora do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e membro do Grupo de Avaliação e Estudo da Pobreza e das 

Políticas Direcionadas à Pobreza (GAEPP) da Universidade Federal do Maranhão. 

Maria do Socorro Sousa de Araújo  

Assistente Social. Doutora em Políticas Públicas. Professora do Departamento de 

Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e membro do Grupo de 

Estudo e Avaliação da Pobreza e das Políticas Direcionadas à Pobreza (GAEPP) da 

Universidade Federal do Maranhão. 

Cleonice Correia Araújo 

Assistente Social. Doutora em Políticas Públicas. Professora do Departamento de 

Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e membro do Grupo de 

Estudo e Avaliação da Pobreza e das Políticas Direcionadas à Pobreza (GAEPP) da 

Universidade Federal do Maranhão. 

Annova Miriam Carneiro   

Assistente Social. Doutora em Políticas Públicas; Professora do Departamento de 

Serviço Social da Universidade Federal do Maranhão membro do Grupo de Estudo e Avaliação 

da Pobreza e das Políticas Direcionadas à Pobreza (GAEPP) da Universidade Federal do 

Maranhão. 

Talita Sousa Nascimento. 

 Economista. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 

Membro do Grupo de Estudo e Avaliação da Pobreza e das Políticas Direcionadas à Pobreza 

(GAEPP) da Universidade Federal do Maranhão. 

Graziele Teixeira Silva 

Graduanda em Serviço Social, bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), EDITAIS PPPGI PIBIC/CNPq/FAPEMA/UFMA  2918-

2019/2019-2020, cota Fapema, vinculada ao Grupo de Estudo e Avaliação da Pobreza e das 

Políticas Direcionadas à Pobreza (GAEPP) da Universidade Federal do Maranhão.  Orientadora: 

Salviana de Maria Pastor Santos Sousa 

Deborah Lorena Portugal Ribeiro 

 Graduanda em Serviço Social, bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), EDITAIS PPPGI PIBIC/CNPq/FAPEMA/UFMA  2018-

2019/2019-2020, cota CNPq, vinculada ao Grupo de Estudo e Avaliação da Pobreza e das 

Políticas Direcionadas à Pobreza (GAEPP) da Universidade Federal do Maranhão.  Orientadora: 

Salviana de Maria Pastor Santos Sousa. 



3 INTRODUÇÃO 

 

O presente documento é apresentado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) como instrumento de prestação de contas das atividades 

articuladas à Bolsa de Produtividade em Pesquisa que me foi concedida na qualidade de 

coordenadora do projeto “Observatório Social e do Trabalho: Eixo Pobreza (Edital CNPq nº12 

/2017).  

Ao lado do componente voltado para a investigação da temática do trabalho, a 

questão da pobreza, tomada como referência nesse relatório, conforma o Observatório Social e 

do Trabalho que é desenvolvido no contexto do Grupo de Avaliação e Estudos da Pobreza e das 

Políticas Direcionadas à Pobreza (GAEPP) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 

desde 2009. Desse modo, enquanto no Eixo do Trabalho trata-se sobre a estrutura e a dinâmica 

do Mercado de Trabalho no Brasil e no Maranhão, no Eixo Pobreza reflete-se, debate-se, 

sistematiza-se e se disponibiliza informações sobre a pobreza, suas causas, consequências e 

formas de enfrentamento nesse mesmo espaço geográfico. Busca-se, ainda, aprofundar 

conhecimentos sobre os mecanismos denominados “observatórios sociais”. Estes, no contexto 

das democracias representativas, são mecanismos pensados com vistas à ampliação do espaço 

público no seu sentido republicano, onde há controle social1 sobre o poder e livre formação da 

opinião como fundamentos para o exercício transparente do ato de governar.  

O projeto que deu suporte ao presente relatório, portanto, apoia-se em três 

categorias teórico-históricas: pobreza, políticas públicas e controle social. A pobreza é 

entendida como resultado da desigualdade na divisão da riqueza material e de conhecimentos 

coletivamente produzidos em formações sociais concretas e, socialmente, justificada por meio 

de mecanismos ideológicos, inclusive com a utilização da mídia e outros instrumentos 

especializados. As políticas públicas, baseadas em normas legais e financiadas com recursos do 

Fundo Público, são respostas dos governos a situações que afetam as populações2. Portanto, a 

produção da coisa pública3 é balizada pela disposição da sociedade em criar e utilizar 

mecanismos de participação e controle da atuação governamental.   

O controle da sociedade sobre a gestão pública é o outro lado da moeda 

representada pela ingerência do governo sobre a vida em sociedade garantida por normas legais. 

Trata-se do processo de responsabilizar (tornar-se accountable4) os governantes, o que inclui, 

simultaneamente, a exigência da prestação de contas e a fiscalização da ação com vistas a evitar 

a arbitrariedade e a ineficiência nas arenas decisórias.  

 
1 Conferir sobre o tema em Fonseca, Francisco; Beuttenmuller, Gustavo (2007). E a crítica à democracia brasileira 

em Sousa, (2020) e Santos (2017) 
2 Para refletir sobre o tema consultar Paoli (2007). 
3 Um estudo relevante sobre a produção da coisa pública no Maranhão, pode ser encontrado em Palhano (2017) 
4 A expressão é de Avritzer (2003). 



Relaciona-se com uma perspectiva moral do potencial de resistência do indivíduo, 

fundante na perspectiva de Locke (1978), quando configura o contrato social que é a base 

político-ideológica das democracias contemporâneas. Nele, o cidadão, além de possuir direitos e 

deveres, goza de liberdades em relação ao poder constituído, sendo, de alguma forma, titular de 

uma função pública. Nesse sentido, o autor defende que é possível e, até mesmo, necessário que 

se instaure processos de rebelião em caso de degeneração política dos governantes.   

Chauí (2008), por sua vez, dialoga com essa matriz teórico-metodológica, ao 

advogar que a concepção de controle da sociedade sobre a aplicação e a gestão do Fundo 

Público rompe com a noção de democracia apenas no seu sentido normativo. O movimento que 

conforma essa ruptura tem suporte no reconhecimento da possibilidade que os “desiguais 

conquistam a igualdade, entrando no espaço político para reivindicar a participação nos direitos 

existentes e, sobretudo, para criar novos direitos”. (CHAUÍ, 2008, p. 68). 

Conforme advoga Giovanni (2017), esse movimento se concretiza quando gestores 

e sociedade passam a dominar um saber social e contam com mecanismos institucionais no 

campo da intervenção. Para tal, lembra o autor, hoje, inclusive no Brasil, esses sujeitos dispõem 

de informações e dados estatísticos sobre uma gama variada de temas organizados por institutos 

especializados, internacionais, nacionais e estaduais. 

Apesar desse conhecimento disponível e da existência de diferentes estruturas que 

favorecem processo de controle da sociedade, entre as quais, no Brasil, as estratégias 

conselhistas, o orçamento participativo, as ouvidorias e os portais da transparência, os 

observatórios sociais, tomado como referência no projeto que originou o presente relatório, são 

relevantes e se justificam porque possibilitam o estabelecimento de diálogo entre a academia, as 

instituições públicas e as organizações da sociedade sobre diferentes temas que conformam a 

questão social.  

 

4 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Os principais produtos do trabalho desenvolvido no contexto do projeto 

Observatório Social – Eixo Pobreza, no período 2018-2020, estão discriminados a seguir: 

 

4.1 BOLETINS PERIÓDICOS e CADERNOS DE PESQUISA 

Os Boletins Periódicos (ISSN 2357-8882) e os Cadernos de Pesquisa (ISSN 2357-

8130), são os mecanismos centrais utilizados no contexto do projeto do Observatório Social e 

do Trabalho (Eixo Pobreza)5  voltados para socializar, de forma sistemática, dados estatísticos e 

 
5 Considerando os dois eixos do Observatório Social e do Trabalho, considerando publicações dos eixos da pobreza e 

do trabalho, foram publicados 35(trinta e cinco) Boletins Periódicos e 10 (dez) Cadernos de Pesquisa e se registravam 
179113 visitantes até 19/04/20121. 



informações coletadas, interpretadas e analisadas sobre expressões da pobreza e das medidas 

voltadas para o seu combate, no Maranhão, em relação com o Nordeste e o Brasil.  

Para atingir seu objetivo precípuo, o Observatório Social e do Trabalho, indexado 

nas bases de dados Diadorim e Latindex, articula seus eixos fundantes (pobreza e trabalho) 

através uma coordenação geral e de duas coordenações adjuntas. Conta, ainda, com a 

participação de professores e alunos de cursos de Graduação e do Programa de Pós-Graduação 

em Políticas Públicas da UFMA, além de pesquisadores externos 6. 

- BOLETINS PERIÓDICOS   http://www.gaepp.ufma.br/site/index.php/boletins. São 

mecanismos temáticos, organizadas com suporte em resultados de pesquisas empíricas7, 

documentais e em coleta de dados secundários interpretados e disponibilizados ao público. Para 

o aprofundamento das questões levantadas, em cada edição, conta-se com o apoio de 

especialistas nas diferentes áreas referenciadas.  

Da apresentação dos Boletins constam cinco seções: Editorial; Em Foco que 

apresenta os dados e análises realizadas sobre o tema escolhido em cada versão; Atualidades 

que contempla análises de especialistas sobre o tema privilegiado; as duas últimas congregam as 

sugestões dos pesquisadores sobre bibliografia (Informe Bibliográfico) e acontecimentos 

acadêmico-científicos (Eventos) relacionados ao tema.  

No período considerado no presente relatório foram selecionadas as seguintes 

temáticas para consecução dos boletins do Eixo Pobreza:  Programas de Transferência de 

Renda; Agenda 2030 e a igualdade mundial; pobreza e encarceramento; pobreza, (des) proteção 

social e auxílio emergencial em tempos da pandemia de Covid 19 (tema contemplado em duas 

versões).   

Os boletins estão a seguir, sintetizados conforme constam nos seus editoriais: 

Boletim Periódico -Ano 7 (2018) - n. 2, 

Trata dos Programas de Transferência de Renda no Brasil e no Maranhão 

relacionando-os com a necessidade de enfrentamento emergencial da pobreza absoluta já que 

o país não foi capaz, até aqui, de universalizar a proteção social, como seria esperado. Nesse 

sentido, a partir da década de 1990, em contexto marcado pela adoção de medidas 

neoliberais, esses programas passaram a se disseminar. No Brasil, conforme apontam dados 

do MDS (2018), o quantitativo de famílias beneficiárias do PBF passou por oscilações, 

apresentando ligeiras reduções, se consideradas as médias anuais: 13.864.485, em 2015, 

 
6 Equipe de Pesquisadores Externos: Prof. Dr. Márcio Pochmann (CESIT/UNICAMP), Prof. Dr. Amilton Moretto 

(CESIT/UNICAMP), Prof. Dr. Geraldo de Giovanni (UNICAMP), Profa. Dra. Maria Carmelita Yazbek (PUC-SP), 

Profa. Dra. Rosângela Dias Paz (CEDEPE/PUC-SP), Dra. Carola Arregui (CEDEPE/PUC-SP) 
7 No período do projeto, seus componentes participaram de duas pesquisas: “Estudo comparado sobre programas de 
transferência de renda na América Latina: Projeto: Programas de Transferência de Renda Condicionada na América 

Latina: estudo comparado - Bolsa Família (Brasil), Nuevo Régimen de Asignaciones Familiares – AFAM – P.E. 

(Uruguay) y Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (Argentina) que resultaram em vários produtos 

arrolados no presente documento”; e “Avaliando a Implementação do Sistema Único de Assistência Social na Região 
Norte e Nordeste: significado do SUAS para o enfrentamento à pobreza nas regiões mais pobres do Brasil”. 

http://www.gaepp.ufma.br/site/index.php/boletins


13.832.720, em 2016, e 13.469.672, em 2017. No mês de abril de 2018, porém, houve um 

corte de benefícios que alcançou 392.134 famílias e R$ 60.532.892,00 do montante 

transferido. 

 A entrevistada dessa edição, Profa. Dra. Maria Carmelita Yazbek, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, entende que as explicações para o crescimento da 

pobreza devem ser “buscadas nas particulares condições do desenvolvimento desigual e 

combinado do capitalismo no país” já que, no contexto atual, “o trabalho protegido tem sido 

destituído de sua potência protetiva, o que explica que um número crescente de trabalhadores 

demande proteção social pública na forma de serviços e benefícios assistenciais. 

 

Boletim Periódico - Ano 7 (2018) - n. 4 

Reflete sobre a “Agenda 2030 e a falsa possibilidade de uma igualdade mundial”. 

Destaca o debate tensionado que põe em relevo a profunda crise política, econômica e social 

no país que se vem afastando cada vez mais dos objetivos e metas estabelecidos pela ONU 

para 2030. Nesse contexto regressivo, o Maranhão cujo governo atual luta por manter os 

objetivos da Agenda, se depara com um conjunto de baixos e resistentes indicadores sociais 

que, em face de parâmetros internacionais, se tornam ainda mais graves. Na entrevista 

concedida para essa edição, Patrícia Miranda Menezes, cofundadora da Rede ODS Brasil, 

funcionária Pública da Prefeitura de Barcarena/MA, destaca que a Agenda 2030 constitui-se 

em desafio global, que precisa ser enfrentado localmente, sendo que os governos podem 

potencializar os resultados fomentando a participação social e a articulação institucional. 

 

Boletim Periódico - Ano 8 (2019) - n. 2.  

Traz ao debate o tema “Benefícios Previdenciários e da Assistência Social” que se 

situava, pela sua relevância histórica, no cerne do debate, em curso no país, sobre a reforma 

da Previdência Social. Tal Reforma, um tema carregado de tensões, passa a ser enfatizada, a 

partir do governo Temer (2016-2018), como a principal saída para a ‘crise fiscal’ do Estado 

brasileiro. Seria capaz, por si só, de desenvolver um programa de redução de gastos, 

especificamente dos recursos destinados à classe trabalhadora, expresso em cortes de direitos 

do trabalho, incluindo-se aqueles vinculados à Seguridade Social. O entrevistado dessa 

edição, advogado Guilherme Zagallo afirma que a proposta de Reforma da Previdência 

apresentava potencial para obstaculizar o acesso dos trabalhadores à aposentadoria, bem 

como a concessão de benefícios não contributivos aos demandantes, como é o caso do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

 

 

 



Boletim Periódico - Ano 8 (2019) - n. 4.  

Trata sobre o tema “Pobreza e encarceramento no Brasil e no Maranhão”. A 

escolha desse tema tem fulcro na ideia de que o aprisionamento vem sendo adotado no país 

em resposta ao problema da insegurança social crescente e a um contexto social que se 

caracteriza pela crise do denominado Estado de Bem-Estar Social. Na ausência das políticas 

compatíveis com esse modelo de Estado, a gestão da pobreza passou a ser feita, 

prioritariamente, pelo incentivo à competição individual, por ações de cunho filantrópico e 

pela criminalização dos que subvertem essa nova ordem, principalmente, os moradores das 

periferias urbanas associados à chamada “criminalidade de rua”, sobretudo, o tráfico de 

drogas, os roubos e os furtos. Na medida em que tais “condutas desviantes” são associadas 

aos pobres e a pobreza à violência, a necessidade de segurança passa a se expressar por 

obsessão securitária e, consequentemente, por demanda punitivista voltada contra os que se 

adequam aos estereótipos criados nesse círculo vicioso: os pobres, negros e pessoas com 

baixa escolaridade8. No Maranhão, segundo dados do DEPEN / Ministério da Segurança 

Pública, a população carcerária também vem crescendo, desde dezembro de 2013, sendo que 

a taxa de encarceramento do estado passou de 81,9 presos por 100 mil hab. em dez/13, para 

210,6 em dez/2018. Na entrevista concedida para essa edição, Lourdes de Maria Leitão 

Nunes Rocha, professora da Universidade Federal do Maranhão, destaca a situação das 

mulheres encarceradas que, como parte desse universo, praticam e sofrem violências 

revestidas por diferentes marcadores sociais históricos: raça, etnia, orientação sexual, 

geração, região, deficiência, religião. 

 

Boletim Periódico - Ano 9 (2020) - n. 2-  

Apresenta para reflexão o tema “Pobreza, (des) proteção social e auxílio 

emergencial em tempos da pandemia de Covid 19”.  No caso brasileiro, a conjunção da 

pandemia com os reflexos da crise, que tem contribuído para impelir a economia para uma 

grande depressão, vem servido para apresentar, com mais clareza, diferentes aspectos da 

histórica desigualdade social presente no país, inclusive em sua expressão regional. De fato, 

comparando-se os beneficiários que passaram a receber o Auxílio Emergencial, verifica-se 

que, no Brasil, 45,33% não estavam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico), enquanto no Nordeste e no Maranhão mais de 50% das 

pessoas aprovadas são beneficiárias do Bolsa Família. Essa diferença desvela uma situação 

de pobreza com perfil regionalizado: em regiões, como Sul, sudeste e Centro-Oeste, há um 

novo grupo de pobres, os que perderam o trabalho, como efeito extensivo da pandemia, 

enquanto no Nordeste e Norte, os receptores do Auxílio já se encontravam em situação de 

 
8 Sobre o tema das prisão conferir, entre outros, Borges(2020). 



pobreza e de extrema pobreza antes da emergência desse flagelo global. Tal situação vem se 

agravando com a aprovação das reformas da Previdência Social, Trabalhista, a Lei da 

Terceirização para atividades-fim e a Emenda Constitucional nº 95, de 2016 que congela 

recursos para as chamadas áreas sociais.  As duas  entrevistadas para essa edição 

representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Maranhão) e a Secretária 

Municipal da Criança e da Assistência Social (São Luís -MA), reforçam a ideia de que o 

cenário da pandemia de Covid-19, a despeito do esforço governamental de alguns estados e 

municípios, como o Maranhão e a capital, São Luís, expõe as fragilidades do Sistema de 

Proteção Social no país, especialmente, da Política de Assistência Social que jamais 

conseguiu financiamento adequada aos propósitos institucionais, embora seja operada no 

formato de sistema público, não contributivo, descentralizado e participativo, o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). 

 

Boletim Periódico - Ano 10 (2021) - n. 1- Dá continuidade à reflexão iniciada na edição 

anterior destacando a relação entre Proteção Social e o Auxílio Emergencial em cenário de 

Pandemia de Covid19. Nessa versão, é analisado o panorama que articula a crise sanitária às 

crises política e econômica, fazendo acentuar a desigualdade social e a pobreza no Brasil e 

no Maranhão. Este estado, segundo pesquisa do IPEA, é terceiro com maior número de 

famílias que dependem do auxílio emergencial porque, em face da natureza das ocupações 

existentes- informais, desprotegidas- muitas pessoas perderam seus empregos durante a crise 

sanitária em curso. De fato, de acordo com o estudo do GAPE/UFMA, “as atividades 

informais concentravam a maior parte da população ocupada na ordem de 64,5%, sendo que, 

para cada 1 posto formal destruído, 15 postos informais foram eliminados. (BRITO,2020, p. 

11).  Esse quadro, aponta para um cenário pessimista quanto aos efeitos econômicos e 

sociais para os trabalhadores, em geral e, particularmente, para os mais pobres, o que levou o 

Governo, instigado pela intensa mobilização de setores da sociedade, a cogitar a reedição do 

Auxílio Emergencial para 2021, embora, com valores inferiores aqueles repassados em 2020. 

Desse modo, as ponderações apresentadas denunciam os riscos a que está 

submetido o Sistema de Proteção Social no país e apontam esse momento da crise como 

oportunidade para revisão do quadro sistêmico de modo a que se beneficie a maioria da 

população. A entrevistada, profa. Maria Ozanira da Silva e Silva da Universidade Federal do 

Maranhão, destaca a relevância de mudanças capazes de minorar o atual quadro de 

desigualdade social no país com base em uma política de Estado de caráter amplo e 

permanente que pode ser pela via de Programas de Transferência Monetária massivos e 

focalizados ou através de Programas de Renda Básica Universal. 

 

 



- CADERNO DE PESQUISA http://www.gaepp.ufma.br/site/index.php/cadernos-de-pesquisa 

Os Cadernos de Pesquisa são construídos com o escopo de aprofundar questões 

apontadas em pesquisas, nos debates públicos e nos Boletins Periódicos. No período que 

trata o presente relatório, foram publicadas 4 (quatro) edições pelo Gaepp, dois dos quais 

relacionados à temática da Pobreza, sendo que um deles de autoria de membros da equipe de 

trabalho relacionada ao eixo Pobreza. Trata-se do Caderno de Pesquisa Ano 4 (Mar. 2018) n. 

2 que analisa dois campos relevantes de manifestação da pobreza no Maranhão: a 

(in)segurança alimentar e os modos segregados de moradia em São Luís do Maranhão. 

No que diz respeito à (in)segurança alimentar, as informações disponíveis apontam 

que a garantia do acesso universal aos alimentos, um direito fundamental de todo ser 

humano, bem como o respeito aos hábitos alimentares. como parte da cultura de grupos e 

etnias, deve ser pano de fundo na configuração de políticas públicas de segurança alimentar.  

Nesse sentido, pobreza e insegurança alimentar no Brasil e no Maranhão, em 

particular, resultam da opção por um modelo de desenvolvimento em que são privilegiados 

os grandes projetos e a concentração da terra, expropriando-se os meios de produção dos 

agricultores familiares e, dessa forma, desarticulando-se as culturas alimentares tradicionais. 

Essa mesma opção reflete-se em relação à questão da moradia. Neste caso, 

reproduz-se no Maranhão, a arquitetura presente no Brasil. De um lado, a precariedade das 

condições de habitabilidade em razão da carência de recursos, com moradias informais que 

se constroem sem a observação de leis ou planos urbanísticos. De outro lado, “a  expansão 

de empreendimentos imobiliários de luxo, localizados quase sempre nas áreas próximas das 

praias, configurando os denominados enclaves fortificados , condomínios fechados com um 

aparato de segurança eletrônica via câmeras de filmagens, além de portarias com segurança 

armada”( SOUSA et al, 2018). 

   

4.2 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

4.2.1 Projetos de Iniciação Científica e Estudos Pós-doutorais de membros da equipe 

Os Projetos de Iniciação Científica (IC), sob minha orientação, e os Estudos 

Pós-Doutorais   de membros da equipe da pesquisa, desenvolvidos no Programa de Pós-

Graduação em Sociologia (PPGS) da Universidade Federal do Ceará – UFC, sob a 

supervisão da Prof.ª. Dra. Alba Maria Pinho de Carvalho, expressos em relatórios, artigos e 

apresentados em eventos científicos, contribuíram para subsidiar as demais produções 

relacionadas à pesquisa.  São eles: 

- Bolsista IC: Graziele Teixeira Silva - desenvolveu projetos que tratam das 

Políticas Públicas de enfrentamento à pobreza no Maranhão destacando as ações do Governo 

no contexto do Plano Mais IDH. Foram analisados os desdobramentos e o nível de satisfação 

das famílias beneficiadas no Maranhão pelo Programa de Aquisição de Alimentos - P.A.A., 

http://www.gaepp.ufma.br/site/index.php/cadernos-de-pesquisa


de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) que funcionam com a colaboração dos 

governos estaduais e municipais e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

 -Bolsista IC: Deborah Lorena Portugal Ribeiro cujo projeto, na sua segunda 

fase, buscou apresentar dados sobre a situação carcerária no Maranhão usando, sobretudo, 

informações constantes do Sistema de Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário 

brasileiro -Infopen (2017)- enfatizou as políticas de ressocialização no Complexo 

Penitenciário de São Luís que vêm contribuindo para humanizar uma organização que já foi 

considerada entre as mais violentas e caóticas do país. As principais iniciativas nesse sentido, 

relacionam-se à criação de espaços de trabalho e educação, assim como os atendimentos de 

saúde, assistência psicológica, social e religiosa. 

- Pós-doutoranda: Annova Míriam Ferreira Carneiro – Desenvolveu estudos 

sobre a Política de Assistência Social (PAS) e o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), com ênfase na resistência ao processo de desmonte desta Política, no período de 

2016 a 2020. 

- Pós-doutoranda: Maria do Socorro Sousa de Araújo. -  Em seus estudos, 

analisou a reconfigurações da Política de Assistência Social, no contexto contemporâneo 

ante o desmonte da Seguridade Social no Brasil, e suas expressões peculiares em São Luís 

do Maranhão, no período de 2016 a 2020.  

4.2.1 Teses e Dissertações orientadas/ em orientação relacionadas ao tema  

-Dayana Carvalho Coelho. Intersetorialidade da política para erradicação do 

trabalho escravo contemporâneo no Maranhão. 2018. Dissertação concluída em 2020 

(Mestrado em Políticas Públicas) - Universidade Federal do Maranhão 

 - Elyelthon Silva Álvares. Cidades de migalhas: da autonomia à dependência 

orçamentária dos serviços públicos urbanos nos dez municípios mais pobres do Maranhão. 

Início: 2020. Dissertação em andamento (Mestrado em Políticas Públicas) - Universidade 

Federal do Maranhão. 

 Lucas Guimaraes Lustosa. Programa Escola Digna: perspectivas para a 

educação do campo na Unidade Escolar Pedro Álvares Cabral, no povoado Muriçoca, em 

Fortaleza dos Nogueiras (Maranhão). Dissertação em andamento (Mestrado em Políticas 

Públicas) - Universidade Federal do Maranhão. 

-José Rui Moreira Reis. Fundo Público e Políticas Urbanas: uma avaliação do 

financiamento e dos Gastos dos Programas de Habitação. Saneamento e Transportes no 

Maranhão (2014 a 2018). 2016. Tese concluída em 2020 (Doutorado em Políticas Públicas) 

- Universidade Federal do Maranhão. 

-Marcelino Mendes Soares. Guiné-Bissau novos desafios e velhos problemas: 

uma avaliação política de Documento de Estratégia Nacional de Redução da Pobreza – 



DENARP. Tese em andamento (Doutorado em Políticas Públicas) - Universidade Federal 

do Maranhão.  

 -Mara Alves de Sousa. Tecendo os fios da rede de justiça juvenil no Brasil”: 

uma avaliação política do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo-SINASE. Tese 

em andamento (Doutorado em Políticas Públicas) - Universidade Federal do Maranhão.  

. 

4.3 ARTIGOS e CAPÍTULOS DE LIVROS COM ADERÊNCIA COM O PROJETO 

 

   4.3.1 Artigos 

 

Sousa, Salviana de M P S.; Soto, Sílvia Fernandez; Lima, V. F. A. Programas 

de Transferência de Renda Condicionada na América Latina: enfrentamento à pobreza? 

Revista de Políticas Públicas da UFMA, v. 24, p. 635-650, 2020. 

 Sousa, Salviana de M P S et al. Observatório Social e do Trabalho: construindo 

as temáticas pobreza e trabalho no campo das Políticas Públicas. Revista de Políticas 

Públicas da UFMA, v. 22, p. 535-560, 2018. 

 

4.3.2 Capítulos de livros  

Sousa, Salviana de M P S et al A Rede Assistencial de Saúde em um município 

de pequeno porte no estado do Maranhão. In: Lima, Cristiana C; Araújo, Maria do Socorro S 

e Pereira, Maria Eunice F D (Org.). Políticas Públicas em debate. São Luís (Edufma). 

2021. p 95-112. 

Sousa, Salviana de M P S et al.  Implementação do SUAS nos estados do 

Maranhão, Pará e Ceará: representação e confronto da realidade nas Regiões Norte e 

Nordeste. In: Raichelis, Raquel; Silva, Maria Ozanira da Silva e Couto, Berenice Rojas. 

(Org.). O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: disputas e resistências em 

movimento. 1ed.SÃO PAULO: CORTEZ, 2019, v. 1, p. 43-155.  

 Sousa, Salviana de M P S et al. A Política de Assistência Social na conjuntura 

brasileira de desconstrução de direitos e de desmonte da Seguridade Social: 2016-2018. In: 

Silva, Maria Ozanira da Silva. (Org.). O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no 

Norte e Nordeste- realidades e especificidades. 1ed.São Paulo: Cortez, 2019, v. 1, p. 295-

350.  

Sousa, Salviana de M P S et al.  Implementação do SUAS nos estados do 

Maranhão, Pará e Ceará: representação e confronto da realidade nas Regiões Norte e 

Nordeste. In: Raichelis, Raquel; Silva, Maria Ozanira da Silva e Couto, Berenice Rojas. 

(Org.). O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: disputas e resistências em 

movimento. 1ed.São Paulo: Cortez, 2019, v. 1, p. 43-155.  



Sousa, Salviana de M P S et al. A implementação do SUAS no estado do 

Maranhão: desafios de uma realidade em movimento. In:  Silva, Maria Ozanira da Silva. 

(Org.). O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: disputas e resistências em 

movimento. 1ed.São Paulo: Cortez, 2019, v. 1, p. 143-210. 

Sousa, Salviana de M P S et al. A Política de Assistência Social na conjuntura 

brasileira de desconstrução de direitos e de desmonte da Seguridade Social: 2016-2018. In: 

Silva, Maria Ozanira da Silva. (Org.). O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no 

Norte e Nordeste- realidades e especificidades. 1ed.São Paulo: Cortez, 2019, v. 1, p. 295-

350.  

Sousa, Salviana de M P S et al. Benefícios monetarios y benefícios no 

monetarios: entre la compensacion y la efectuación de derechos. In: Silva, Maria Ozanira da 

Silva e Soto, Silvia Fernández( coord). Mito y realidad em el enfrentamento à pobreza 

em América Latina: estudo comparado de los Programas de Transferencia de Renta em 

Brasil, Argentina y Uruguay. 1ed. Buenos Aires: Espacio Editorial. 2018. p.175-204 

Sousa, Salviana de M P S. e Araújo, Cleonice C. Os desafios do enfrentamento 

à pobreza no contexto da ofensiva liberal conservadora. In: Araújo, Maria do Socorro S e 

Pereira, Maria Eunice F D (Org.). Políticas Públicas: temas e questões afins. São Luís: 

Edufma. 2018. P. 35-50. 

 

4.4 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

Sousa, Salviana de M P S. A contribuição da Política de Assistência Social no 

momento atual da pandemia de Covid-19. Parte da Mesa Temática “A proteção social e o 

trabalho em debate no contexto da pandemia do Covid-19 no Brasil” apresentada no III 

Simpósio Internacional Estado, Sociedade e Políticas Públicas. - Sinespp.  Teresina-PI. 

2020 ( evento on line) 

 

Sousa, Salviana de M P S. Contextualização e dimensões qualificadoras dos 

programas de transferência de renda na América Latina. Parte da Mesa “Resultados de 

estudo comparado de Programas de Transferência de Renda Condicionada na América 

Latina: mito e realidade no enfrentamento à pobreza” apresentado no XXXII Congreso 

Internacional ALAS Peru com o tema “Hacia un nuevo horizonte de sentido histórico de 

una civilización de vida. 2019. 

Sousa, Salviana de M P S. Eixos qualificadores dos programas de transferência 

de renda na América Latina parte da Mesa Temática: “Estudo comparado de Programas de 

Transferência de Renda Condicionada na América Latina: desmistificando o foco no 

enfrentamento à pobreza”. IX Jornada Internacional de Políticas (IX Joinpp). São Luís-

Ma. 2019. 



Sousa, Salviana de M P S. Sobre pobreza e democratização espaço público no 

Maranhão: notas críticas. Parte da Mesa Temática “Observatório Social e do Trabalho: seu 

conteúdo e sua missão enquanto sujeito de Políticas Públicas” apresentada no XVI Encontro 

Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) realizado no período em Vitória-

ES.  2018 

Sousa, Salviana de M P S Pereira, Maria Eunice F. D. A questão da 

competência profissional da(o) Assistente Social: demarcações a partir de pesquisas 

desenvolvidas no campo da Assistência Social no Brasil. II Simpósio Internacional Estado, 

Sociedade e Políticas Públicas. - Sinespp.  Teresina-PI. 2018. 

Sousa, Salviana de Maria Pastor Santos. Caracterização dos Programas de 

Transferência De Renda Condicionada na América Latina: eixos centrais. Trabalho 

apresentado no XXXVI Congresso Internacional da Associação de Estudos Latino-

Americanos (XXXVI LASA). Compôs o painel o painel “Programas de Transferência de 

Renda Condicionada na América Latina: mito e realidade; Barcelona- Espanha. 2018.  

   

  Quadro 1:Resumo Comparativo entre as metas previstas e realizadas 

Propostas Realizados 

-Sistematização de dados e informações 

bimensalmente, para disponibilização no site do 

GAEPP (www.gaepp.ufma.br) em forma de 

Boletins; 
-Publicação de 06 Boletins Periódicos com 

resultados da pesquisa disponíveis no site do 

Gaepp (www.gaepp.ufma.br/site); 

-Publicação de um Caderno de Pesquisa no site 
do GAEPP; 

-Elaboração de duas missões de estudo com 

inclusão de debates públicos e exposição dos 

resultados a especialistas, segmentos organizados 
da sociedade, formuladores e gestores de 

Políticas Públicas. 

-Apresentação, por membros da equipe, de 04 

trabalhos em eventos científicos contemplado os 
temas discutidos nos boletins. 

-Publicação, por membros da equipe, de 04 

artigos, relacionados aos temas contemplados nos 

estudos realizados. 
-Orientações de alunos de graduação e pós-

graduação articulados do Curso de Serviço Social 

e do PPGPP/UFMA, que trabalham com a 

temática da pobreza ou temas correlatos. 
-Elaboração de 02 Trabalhos de Conclusão de 

Curso por alunas articuladas à pesquisa. 

 

 

-Sistematização de informações, para disponibilização no 

site do GAEPP (www.gaepp.ufma.br) em forma de Boletins; 

-Publicação 06 Boletins Periódicos com resultados da 

pesquisa disponíveis no site do Gaepp 
(www.gaepp.ufma.br/site); 

-Publicação de um Caderno de Pesquisa disponível no site do 

GAEPP; 

-Participação da autora em 08 eventos acadêmico-científicos 
nacionais e internacionais com apresentação de trabalhos 

articulados ao objeto do Observatório; 

- Em razão dos limites impostos pela pandemia de Covid 19, 

foram reali9zadas  reuniões sistemáticas de estudo on line, 
em substituição às missões presenciai.s 

-Publicação de 10 (dez) artigos e capítulos de livros (autoria 

e coautoria) relacionadas ao tema da pobreza. 

-Orientação de 02 alunas de Iniciação Científica, 
componentes da equipe 

-Orientação de 5 teses e 4 dissertações de alunos do 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da 

Universidade Federal do Maranhão, com temas conexos à 
temática da pobreza; 

-Elaboração de 02 Trabalhos de Conclusão de Curso de 

graduação por alunas de IC articuladas à pesquisa, orientados 

por membros da equipe; 
-Elaboração de 04 relatórios sobre os resultados da pesquisa 

por alunas de IC disponíveis no site da UFMA 

https://sigaa.ufma.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf. 

 
 

 

5 CONCLUSÃO 

Através da recapitulação sintética do trabalho realizado nos dois anos de concessão 

da Bolsa de Pesquisa pode-se chegar às seguintes conclusões centrais: 

http://www.gaepp.ufma.br/
http://www.gaepp.ufma.br/


A primeira conclusão é que, no Brasil, diferentes refrações da pobreza tratada nos 

produtos da pesquisa, tais como, déficit de moradias, desemprego, subemprego, dificuldade de 

acesso a serviços sociais básicos, além de situações que afrontam códigos legais de direitos 

humanos como trabalhos análogos à escravidão, violência letal e a situação prisional, se vêm, 

cada vez mais, adensando.  Nesse último caso, expressa-se em um círculo vicioso, na medida 

em que tende associar pobres e pobreza à violência, ao tempo em que a necessidade de 

segurança passa a se expressar por obsessão securitária e, consequentemente, por demanda 

punitivista voltada contra os que se adequam aos estereótipos criados, sobretudo, os pobres, 

negros e com baixa escolaridade. 

O agravamento desses problemas históricos no Brasil se vem agudizando com o 

surgimento da pandemia de Covid 19 e em razão da filiação do atual Governo Federal às 

estratégias ultraliberais de que se vem alimentando a ordem capitalista para responder às suas 

frequentes crises. Desse modo, nesse contexto de crise sanitária, ao se refletir sobre duas das 

recomendações básicas da OMS para prevenção da doença: lavar as mãos e praticar o 

distanciamento interpessoal, desnudam-se  e se aprofundam problemas estruturais do país que 

nunca alcançou criar as condições para que os resultados do desenvolvimento econômico 

permitissem a satisfação das necessidades básicas do conjunto da população.  

A segunda conclusão é que o nível de desigualdade e a pobreza no Brasil, 

apresentam uma acentuada face regional, tanto que o índice de pessoas que padecem de males 

decorrentes da pobreza é mais significativo nas regiões Nordeste e Norte e com maior 

incidência na zona rural. O Maranhão é um desses espaços. 

De fato, o Maranhão é um estado situado na Região Nordeste do Brasil que se tem 

destacado por indicadores negativos em áreas diversificadas. Tal situação resulta da conjugação 

de eventos de ordem estrutural e conjuntural que tiveram, entre outras consequências, acentuado 

movimento migratório do campo para as cidades e um processo de urbanização acelerado, 

particularmente, na capital, São Luís e que se expressam, fortemente, entre outros problemas, na 

insegurança alimentar, na insuficiência e precariedade das moradias e na segregação 

socioespacial..  

A terceira conclusão é que as políticas públicas construídas para responder a 

diferentes refrações da questão social, embora fundamentais, como forma de partilha dos 

recursos do Fundo Público, ainda não agregam resultados capazes de impactar, positivamente e 

em profundidade, as mazelas resultantes da pobreza que afetam, de forma aguda e persistente, 

grandes parcelas da população do estado do Maranhão.  

A quarta conclusão é que, embora mudanças substantivas na arquitetura societária 

que impactem a divisão desigual de riqueza coletivamente produzida e suas consequências 

societárias exijam fortes e organizadas ações coletivas, os observatórios sociais, são 

mecanismos relevantes para emprestar transparência às medidas de partilha e gestão do Fundo 



Público. É nesse sentido que o Observatório Social e do Trabalho tem sido reconhecido como 

espaço suplementar capaz de expandir informações sobre a questão da pobreza e da 

desigualdade no Maranhão, sobre as inovações empregadas pelo governo e os entraves 

colocados ao processo de gestão. 

1  
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