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RESUMO DO GRUPO
O Grupo de Pesquisa Cidade, Habitação e Espaço Humano reúne pesquisadores
interessados em discutir as contradições sócio-espaciais inerentes à cidade capitalista,
particularmente as desigualdades no acesso - pelas frações de classe trabalhadora - aos bens
e serviços produzidos pelo mercado e pelo Estado, particularmente em relação à habitação.
Reflete sobre o modelo de gestão de cidades construído e propagado pelos bancos
multilaterais, especialmente o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Busca apreender os
elementos universais, singulares e particulares dessas contradições nas cidades da
Amazônia. Desenvolve estudos sobre a atuação das organizações não governamentais e
movimentos sociais em vista da democratização no acesso às políticas urbanas. Investiga
teorias e método de projeto habitacional que leve em consideração a subjetividade do usuário
na produção do espaço da moradia.
O Laboratório de Pesquisas e Práticas Sociais na Amazônia/LABPSAM congrega
pesquisadores de diferentes formações acadêmicas, com o objetivo de desenvolver pesquisas
interdisciplinares sobre as transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e
ambientais na região panamazônica. Suas atividades envolvem o ensino, a pesquisa e a
extensão tendo como referência histórica tanto as atividades do Programa de Apoio à
Reforma Urbana/PARU do Curso de Serviço Social como o Grupo de Pesquisa “Poder Local,
Políticas Urbanas e Movimentos Sociais na Amazônia”, ambos da Universidade Federal do
Pará/UFPA. O LABPSAM vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Serviço
Social/PPGSS do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas/ICSA/UFPA tendo como objetivos:
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1. Realizar pesquisas interdisciplinares sobre a presença humana na região panamazônica; as
transformações socioambientais e territoriais decorrentes das formas de ocupação e uso dos
recursos naturais; o processo histórico de formação da região Amazônica e as mudanças
estruturais na sua base social; os processos de mobilização e resistência pelo reconhecimento
de territórios e identidades específicas e as políticas públicas de enfrentamento às
desigualdades regionais; 2. Construir e desenvolver acervo bibliográfico e de dados sobre a
região amazônica, tomando como referência as suas linhas de pesquisa; 3. Estabelecer
intercâmbio e desenvolver cooperação técnico-científica com outros grupos de pesquisa; 4.
Promover capacitação e desenvolver assessoria à sociedade civil, movimentos sociais e aos
órgãos governamentais.
O Grupo Trabalho, Sociedade, Estado na Amazônia é vinculado ao Programa de PósGraduação em Serviço Social-PPGSS. Propõe desenvolver atividades articuladas com o curso
de Mestrado e a Graduação em serviço Social, objetivando a realização da leitura qualificada
acerca da realidade do Brasil e, em particular da Amazônia que se constitui lócus privilegiado
da acumulação capitalista na contemporaneidade. Visa ainda para a formação de profissionais
que dominem metodologias capazes de dar conta da complexidade das expressões da
questão social na Amazônia, repercutindo na reflexão e compreensão das dimensões
produtivas e reprodutivas da vida social, destacando o mundo do trabalho no que diz respeito
a gestão e o controle da força de trabalho, bem como a particularidade da vida cotidiana dos
diferentes sujeitos sociais, tendo como referência a relação Sociedade e Estado.
O Serviço Social na qualidade de área profissional e área de conhecimento vêm apresentando
notável evolução no âmbito da sociedade brasileira, com destaque para sua relação com as
diversas áreas de políticas sociais e direitos sociais. O aumento quantitativo e qualitativo de
profissionais nessas áreas e a qualidade da atuação desses profissionais, além da crescente
produção científica, são comprovações do aumento da importância sociopolítica da profissão.
No entanto, quando se trata do autoconhecimento da profissão percebe-se que o crescimento
não foi proporcional. O debate dos fundamentos profissionais, as teorias sociais, dos métodos,
da instrumentalidade, da dimensão técnico-operativa, da relação teoria-prática, do ensino da
prática e da produção acadêmica não avançaram suficientemente. Percebe-se na própria
produção bibliográfica da profissão baixa intensidade de estudos específicos sobre a
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dimensão teórico-metodológica. Essa lacuna rebate na intervenção dos profissionais
colocando limites importantes que merecem ser investigados. Interferem também na
compreensão e intervenção no âmbito das políticas sociais, onde mais se existem
profissionais em atuação. Na formação profissional, especialmente no ensino da prática, do
estágio e da supervisão de estágio, constitui-se um campo de preocupações pouco
exploradas, o que certamente afeta a qualidade da atuação profissional. Assim, atuando
nessas questões pretende-se contribuir em âmbito local, regional e nacional através de:
Participação em eventos, publicações especializadas em vários âmbitos.
O grupo de estudos e pesquisas tem como meta e prioridade a investigação de temáticas que
envolvem a relação entre estado e sociedade, mais precisamente, assuntos e ações Profa. Dra. Olinda
governamentais que se propõem a ampliação da participação da sociedade civil no Rodrigues (Líder)
planejamento e gestão das políticas públicas em áreas da Amazônia, especialmente no
estado do Pará. A investigação científica e a produção de conhecimento têm como foco as
linhas de pesquisa que formata o grupo.
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