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APRESENTAÇÃO 

 
O interesse por debater sobre a formação profissional de assistentes 

sociais  decorre da trajetória  e resultados de pesquisas realizadas por dois 
grupos de estudos e pesquisas que tem como objeto de investigação a formação 
profissional de assistentes sociais no Brasil, quais sejam: Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre a formação profissional em Serviço Social (GEPFOR) e Grupo 
de Estudos e Pesquisas sobre formação profissional e trabalho profissional em 
Serviço Social (GEPFORT). Estes grupos têm como recorte investigativo, a 
realidade das escolas que ofertam o curso de Serviço Social, na modalidade 
presencial, no estado do Paraná. O projeto de formação profissional de 
assistentes sociais no Brasil é alicerçado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
construídas coletivamente pela categoria profissional e apresentada pela 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), em 
1996, considerando o estatuto teórico-prático da formação profissional. Sendo 
assim, pressupõe uma direção social à formação que articule um conjunto de 
conhecimentos, competências, habilidades e saberes no processo formativo 
capazes de contribuir na construção de um perfil profissional com capacitação 
teórica, política e técnica.  No entanto, este projeto, bem como esta direção social 
têm enfrentado desafios cotidianos diante do teor mercantil do ensino superior, 
da expansão dos cursos à distância e de uma formação aligeirada, desprovida 
de um rigor teórico-analítico. Diante deste quadro é preciso problematizar a 
formação profissional, no sentido de se perguntar quais as requisições e 
exigências que se colocam para a formação e o trabalho dos assistentes sociais, 
uma vez que não há indissociabilidade entre formação e trabalho profissional. 
Nesta perspectiva, entendemos que o estudo e o debate da formação 
profissional de assistentes sociais na realidade paranaense são fundamentais 
para identificar as particularidades presentes e as tendências que se projetam, 
no sentido de contribuir com a construção de estratégias coletivas de 
enfrentamento aos desafios contemporâneos. Importante mencionar, que dos 
doze (12) grupos de estudos e pesquisas cadastrados no Diretório dos Grupos 
de Pesquisa no Brasil , somente dois (2) concentram-se no Paraná, sendo as 
coordenadoras destes Grupos as proponentes deste evento. Oportuno registrar 
também que ainda não se desenvolveu uma proposta de pesquisa sobre a 
formação no Paraná por parte das entidades organizativas da profissão- 
ABEPSS e Conselho Regional de Serviço Social (CRESS- PR), podendo este 
evento fomentar tal iniciativa.  Desta forma, o evento organizado teve por 
objetivos: a) Debater a formação profissional dos assistentes sociais, partindo da 
realidade paranaense; b) Publicizar os resultados das pesquisas realizadas 
pelos grupos de pesquisa; c) Conhecer e socializar as experiências construídas 
no processo de formação profissional no âmbito da graduação, dando ênfase no 
estágio supervisionado e no  processo de supervisão de estágio. 

 

 

Professora Dra. Lorena Ferreira Portes 

Professora Dra. Melissa Ferreira Portes 
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I ENCONTRO SOBRE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ASSISTENTES 

SOCIAIS DO PARANÁ 

 

Data: 26 de agosto de 2019 

Local: Salas do CESA – UEL 

Organização: 

Departamento de Serviço Social 

Grupos de Pesquisa: Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação 
Profissional em Serviço Social - GEPFOR; Grupo de Pesquisa e Estudo sobre 
Formação Profissional e Trabalho Profissional - GEFORT 

 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

MANHÃ: 

MESA REDONDA: Disseminação dos resultados dos Grupos de Pesquisa: 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação Profissional em Serviço Social 

- GEPFOR; Grupo de Pesquisa e Estudo sobre Formação Profissional e 

Trabalho Profissional - GEFORT 

8:30 h- 12 h - Sala 431 - CESA 

Professora Dra. Lorena Ferreira Portes- UEL-PR  

Professora Dra. Melissa Ferreira Portes- UEL- PR 

 

TARDE: 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS (RESUMOS EXPANDIDOS) 

Comunicação Oral  

14 h - 17:30 h 

Salas de aulas do CESA – 459 e 460 

 

NOITE: 

PALESTRA: 

Exigências e Desafios para a formação de assistentes sociais no cenário 

contemporâneo 

19h:00 h- 22:30 h  

Local: Sala 431 - CESA 

 

Professor Dr. Pedro Jorge de Freitas - UEM 

Professora Dra. Silvana Maria Escorsim - UFPR 

Professora Dra. Silmara Carneiro e Silva – UEPG 
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RESUMO EXPANDIDO 01 
 

Reflexão sobre estratégias de ensino em cursos de Serviço 
Social 

 
 

Claudiana Tavares da Silva Sgorlon 
(Assistente Social, docente do curso de Serviço Social na Universidade Estadual de 
Maringá (UEM). Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e 
Política Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL). clautavares@hotmail.com) 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A reflexão que ora se apresenta é fruto da disciplina Tópicos Especiais em 

Serviço Social: Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional, cursada no Programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de 

Londrina em 2018.  

A grande maioria dos cursos de Serviço Social desde sua implantação no Brasil, 

vem amadurecendo e buscando acompanhar o movimento da sociedade da qual é 

parte. Desta forma, com o Movimento de Reconceituação, iniciado em meados de 1960, 

que instigou um viés mais crítico na profissão, deu-se início a um novo momento no 

Serviço Social, que acarretou anos mais tarde, na aprovação da Lei 8.662 de 7 de junho 

de 1993, que trata da Regulamentação da Profissão, do Código de Ética do Assistente 

Social (1993) e nas Diretrizes Curriculares do curso de Serviço Social (1996). Assim, a 

categoria, através de suas entidades representativas, como: Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS), Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e Executiva Nacional de 

Estudantes de Serviço Social (ENESSO), vêm reafirmando o perfil crítico analítico do 

profissional que se busca formar para intervir de forma qualitativa na sociedade. Deste 

modo, pensar estratégias de ensino utilizadas nos cursos de graduação do curso de 

Serviço Social, se apresenta como elemento relevante. 

Nesta contenda, refletir sobre as estratégias de ensino nos cursos de Serviço 

Social representa a possibilidade de ampliação do olhar sobre processo de ensino-

aprendizagem, ainda pouco explorado pelos assistentes sociais que exercem a função 

docente. 
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2. UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO DE ENSINO NO CURSO DE 

SERVIÇO SOCIAL 

 

Problematizar o processo de ensino nos cursos de Serviço Social, requisita 

pensar também as competências e atribuições privativas do assistente social 

estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão, tornando revogada a Lei 3252, 

de 27 de agosto de 1957. Sobre as atribuições privativas dos assistentes sociais, 

estabelecidas no artigo 5º, destacam-se as seguintes:  

 

[...] V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de 
graduação como pós graduação, disciplinas e funções que exijam 
conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular; VI 
- treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço 
Social; VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço 
Social, de graduação e pós-graduação; [...]. (1993) 

 

Ressalta-se que a referida lei abarca questões relativas à formação dos 

assistentes sociais, reconhecendo que os profissionais já atuantes podem estabelecer 

uma relação com os processos formativos e que destes, em se tratando de questões 

específicas da profissão, devem ser executadas somente por assistentes sociais, a 

exemplo de disciplinas específicas da área do Serviço Social, bem como a supervisão 

de estágio. 

Assim é importante pensar sobre o quanto a atitude de abertura por parte de 

professores pode colaborar para desencadear uma relação mais próxima e agradável 

para os envolvidos, em uma ação cooperativa, em que todos se sintam responsáveis 

pelo processo de aprendizagem e proporcionem a introdução de novas estratégias de 

ensino. Ainda sobre isto, Masetto (2012) define que neste processo integrado, o aluno 

se sente participante, como uma peça fundamental e sugere que o diálogo entre os 

envolvidos facilita a escolha das técnicas de ensino que mais favorecem o ensino- 

aprendizagem. Neste sentido, é preciso que ambos trabalhem juntos, diversificando as 

formas de aprender e “explorem a possiblidade da interaprendizagem”.  

Um ambiente que promove o respeito e principalmente a aprendizagem 

possibilita solidificar a cooperação, minimizando ao máximo situações inesperadas que 

cotidianamente dificultam o convívio e a superação de obstáculos de ambos os lados.  

Dentro deste quadro estrutural que envolve professores e alunos, Tragtenberg 

(2009) apresenta que “o mestre possui um saber inacabado e o aluno uma ignorância 

transitória: não há saber absoluto, nem ignorância absoluta”. Isso significa compreender 

que esta relação é construída constantemente, no qual se deve buscar ultrapassar a 

lógica de dominação que por diversas vezes coloca o professor como ser inatingível, 
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abrindo caminhos para que todos desempenhem seus papeis, onde, em muitos 

momentos, “os fins formativos são esquecidos” (TRAGTENBERG,2009).    

Neste sentido, tanto as estratégias, quanto as técnicas, relacionam-se com a 

arte, o que requer de quem as utiliza, criatividade, presteza, sagacidade e domínio de 

conteúdo. Assim “o professor deverá ser um verdadeiro estrategista, o que justifica a 

adoção do termo estratégia, no sentido de estudar, selecionar, organizar e propor as 

melhores ferramentas facilitadoras para que os estudantes se apropriem do 

conhecimento”. (ANASTESIOU; ALVES, 2012, p. 76). 

Sobre se ambientes diferenciados da sala de aula, como ambientes profissionais 

ou virtuais, se favorecem ou dificultam o aprendizado, a literatura tem afirmado que 

beneficiam o aprendizado. Para Masetto (2012, p. 143), “consideram-se técnicas para 

ambientes profissionais: o estágio, visitas técnicas, excursões, prática clínica, 

laboratórios, aulas práticas em escolas, empresas, escritórios, hospitais, institutos de 

pesquisa, fórum etc.” Registra-se que no curso de Serviço Social esta técnica é utilizada 

com propósito de aproximar o futuro profissional à realidade que enfrentará em seu 

trabalho profissional. Assim, coloca-se como uma técnica que possibilita a relação 

teoria-prática, tão necessária na profissão. No que se refere aos ambientes virtuais, 

Masetto (2012, p. 147) conceitua de “novas tecnologias de informação e comunicação 

(NTIC)”, nos quais incluem-se a internet, vídeos, mídias digitais, redes sociais etc. Esta 

técnica apresenta-se como grande aliada na relação professor-aluno, uma vez que 

propicia agilizar os processos comunicacionais, aproximando os envolvidos.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho procurou refletir sobre as estratégias de ensino, bem como 

sua utilização no curso de Serviço Social. Conclui-se que tais estratégias podem 

influenciar significativamente no resultado dos conteúdos transmitidos aos alunos, o que 

instiga discutir o assunto ainda mais. Assim, segundo Roldão (2007, p. 101) [...] o 

profissional tem de saber mobilizar todo o tipo de saber prévio que possui, 

transformando-o em fundamento do agir informado, que é o ato de ensinar enquanto 

construção de um processo de aprendizagem de outros e por outros [...]. Todavia, em 

cada contexto estas estratégias vão se apresentando e desafiando professores para o 

seu uso correto, para conseguirem alcançar os anseios dos alunos, hoje tão ávidos por 

informações. Acompanhar todas estas transformações tecnológicas e sociais colocam-

se como aspecto provocativo ao assistente social que assume a função docente, ao 

reconstruir sua competência para tal função.  
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Finalizando, as questões aqui apresentadas reforçam a necessidade de refletir 

sobre as estratégias de ensino que vem sendo utilizadas nos cursos de Serviço Social 

como forma de manter a qualidade do ensino, minimizar e combater os altos índices de 

migração para o ensino à distância e a evasão escolar no ensino superior, que se 

apresenta como questão a ser debatida e problematizada nos dias atuais.  
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RESUMO EXPANDIDO 02 

 
 
 

Educação Superior e Serviço Social: o processo de 
formação profissional em debate 

 

Aurea Bastos Davet 

(Professora – Mestre - Centro Universitário Interacional-UNINTER- 
adriane.b@uninter.com) 

 

1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com a educação superior, qualidade de seus serviços e os 

impactos no desenvolvimento do conhecimento científico e da sociedade, remonta a 

história da organização do ensino, das estruturas institucionais, dos interesses na (re) 

produção social. Discutir os desafios sobre a questão na educação e os caminhos que 

esta vem percorrendo na sociedade contemporânea sugere olhar a trajetória construída 

no tempo observando os interesses que alicerçaram as suas bases.  

No Serviço Social, o processo de institucionalização da formação profissional, 

nasce em contextos ideo-políticos, permeados de interesses de elites sociais e políticas 

cujo projeto de sociedade se estrutura na manutenção de uma sociedade conservadora 

e confessional, incluindo neste meio o pensamento higienista no trato das situações que 

envolviam pessoas que precisavam da assistência. Algumas questões emergem ao 

propor este estudo: o que mudou na trajetória da histórica na organização pedagógica 

e ideológica da educação superior? Qual o reflexo destas mudanças na formação do 

profissional assistente social na sociedade contemporânea? Quais os resultados no 

trabalho efetivo cotidiano dos assistentes sociais e no exercício da docência para 

formação do sujeito para fidelização e afirmação dos princípios éticos da profissão?  

O texto que segue resulta de pesquisa bibliográfica, de um estudo exploratório 

em referências e documentos sobre o objeto formação profissional definindo como 

objetivo, neste momento, instigar um debate sobre a construção de propostas político 

pedagógicas para formação profissional no Serviço Social, seu diálogo com as novas 

formas de trabalho e apreensão dos princípios éticos do assistente social. 

 

 

 

 

 

mailto:adriane.b@uninter.com
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2.  DESENVOLVIMENTO 

 

A educação é um campo diversificado e complexo considerando a organização 

do mundo acadêmico e suas relações internas institucionais e externas no impacto do 

desenvolvimento da sociedade. Traz desafios para compreensão de seus sentidos e 

significados históricos os quais apontam tanto para expansão de mercado na educação 

considerando a mercantilização do ensino quanto a democratização do saber rompendo 

as bases da elite burguesa intencionada na concentração do status universitário aos 

seus filhos e descendentes mantendo o clã da intelectualidade.  

Em sua história, a educação superior apresenta-se como uma política de 

exclusão, seletiva, confessional direcionada a elite intelectual e burguesa. No relato de 

Cunha (2000), vemos que 

 
Diferentemente da Espanha, que instalou universidades em suas 
colônias americanas já no século XVI, Portugal não só desincentivou 
como também proibiu que tais instituições fossem criadas no Brasil. No 
seu lugar, a metrópole concedia bolsas para que um certo número de 
filhos de colonos fossem estudar em Coimbra, assim como permitia 
que estabelecimentos escolares jesuítas oferecessem cursos 
superiores de Filosofia e Teologia” (CUNHA,2000, p. 152). As datas e 
locais da implantação dos colégios permitem acompanhar o próprio 
processo de ocupação do território, diretamente relacionada com os 
diferentes ciclos da economia colonial. A formação dada visava 
fundamentalmente ao aspecto religioso e secundariamente, a 
educação (CUNHA,2000: p.3). 

 

O conhecimento historicamente apresenta-se como um campo controlado por 

interesses, direcionados para a expansão das instituições de ensino que respondessem 

as necessidades econômicas e status social. Fávero traz essa questão apresentando 

em seus estudos que  

 

Da Colônia à República, houve grande resistência a ideias de criação 
de instituições universitárias. Durante o período monárquico mais de 
duas dezenas de projetos de criação de universidades foram 
apresentados e não lograram êxito (FAVERO 2000.p.17-25). 

 

2.1 A emergência do Serviço Social como Curso Superior 

 

Os cursos para formação de assistente sociais nascem no contexto sócio 

histórico da década de 30 em meio a respostas de demandas por profissionais 

qualificados para trabalhar frente as mazelas sociais principalmente resultantes do 

processo de industrialização, urbanização, pós-guerra. 
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Diante desses grandes problemas sociais que reclamam assistência 
imediata, todas as formas até então utilizadas no sentido de atendê-los 
ou tratá-los tornam-se, conforme assinala Barriex, “irrisoriamente 
ineficazes”. Evidencia-se o fato de que não bastam mais boas 
intenções, mas que é necessário um trabalho de assistência cada vez 
mais rigorosamente controlado e fundamentado em conhecimentos 
técnicos (YASBEK, 1980:15). 
 

Na exigência de estruturação de serviços contínuos e qualificados no combate 

ao alastramento da miséria, da questão social e suas expressões, institucionaliza-se o 

Serviço Social enquanto profissão inscrita social e tecnicamente no trabalho. A 

instituição do Serviço Social como estatuto universitário passa, então, por diferentes 

momentos até o formato que hoje se apresenta nas unidades de formação. 

 

Implantada no país como uma profissão de nível superior, verifica-se 
uma rápida expansão das unidades de ensino no espaço nacional, que 
passam a ser articuladas, a partir de 1946 pela então Associação 
Brasileira de escolas de Serviço Social (atualmente Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social). (KOIKE, JORGE, 
WANDERLEY, IAMAMOTO, ABREU, 1997: p-78). 

 

A profissão tem sua primeira regulamentação no Brasil em 27.08.1957 com a Lei 

Federal nº 3.252, assinada por Juscelino Kubitschek, instituindo o exercício da profissão 

de Assistente Social. Nas décadas de 60 a 80 o ensino em Serviço Social viveu, como 

tantos outros, a ditadura militar demarcando a vocação do Estado controlador, 

conservador e opressor, praticamente o que vimos renovado na onda de obscurantismo 

vivido nos tempos atuais. Em 1979, o Congresso da Virada que as atribuições do 

profissional crítico, investigativo e propositivo, sustentando o sentido de democracia 

lutando coletivamente por sua legitimação e consolidação na sociedade em todos os 

seus segmentos sociais e territórios. 

 

2.3. As diretrizes Curriculares e a identidade profissional 

 

Em 1996, a então ABESS delibera sobre documento de orientação para 

elaboração das diretrizes para os cursos de Serviço Social após intensos e extensos 

debates com a categoria buscando definir um marco regulatório pretendendo unificar a 

formação profissional do assistente social. Com isso, assegura a unicidade dos 

fundamentos históricos, teórico, metodológicos, ético e político presentes nos projetos 

pedagógicos dos cursos organizados a partir deste momento. Independente das 

limitações e desafios que estas orientações possam representar, certamente se 
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constituíram em uma referência para elaboração de novas propostas de cursos de 

Serviço Social. 

 

3. RESULTADOS E CONCLUSOES 

 

De um total de 3.064 instituições de ensino (IES) ativas registradas no E-MEC 

(2019) que oferecem cursos de graduação, entre privadas e públicas, com ensino 

presencial e à distância, independentes de cursos superior específico encontra-se 282 

públicas e 2.782 privadas. Deste total, 667 (21,7%) oferecem o curso de Graduação em 

Serviço Social. 65 públicas (23%) e 602 de natureza privada. (21,6%) 

Os cursos de Serviço Social nas Universidades Federais surgem a partir da 

década de 40.  A Universidade de Pernambuco (UFPE) foi a primeira a implantar o curso 

de Serviço Social em 1940. Seguida da UFRJ em 1944, muito embora esta já em 

funcionamento desde 1937. UFAM em 1945, a Fluminense em 1945.  

No Paraná temos a UEL, criada em 1972, seguida da UFPG em 1973. Um salto 

para 1986 quando criada a UNIOESTE sendo a mais recente de 2015, a Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).  

A PUC/SP é a primeira instituição privada a funcionar em 1936 e a do Paraná 

em 1945. Em 1976 tem-se a primeira instituição de ensino a distância (UNISUL) 

funcionando em 2014. Os últimos registros constam a criação e funcionamento, em 

2019 de mais seis IES: Faculdade Educacional da Lapa-FAEL, Centro Universitário do 

Paraná- UniFaesp, Universidade Positivo -UP, Centro Universitário Doctum de Teófilo 

Otoni-UNIDOCTUM, Centro Universitário de Excelência –ENIAC, Centro Universitário – 

UNIRB. Com isso reafirmando a expansão acelerada de oferta de cursos de Serviço 

Social. 

O que precisamos garantir nesta trajetória é a discussão sobre os processos 

pedagógicos-metodológicos no desenvolvimento destas propostas olhando a 

constituição e execução de metodologias de ensino e avaliação, monitorando os 

resultados destes processos certificando-se que a formação profissional contribuiu de 

fato para a formação de quadros de assistentes sociais ativos e militantes nos princípios 

éticos estruturantes da profissão. Estimular pesquisas no âmbito da academia, de 

estudos que demonstrem a inserção de profissionais em movimentos sociais, na 

militância dos princípios éticos do Serviço Social, o exercício da atribuição do assistente 

social na gestão de serviço sociais sejam em diferentes políticas sociais públicas ou 

privadas, inclusive na educação, como docentes. Estudar o exercício da docência e 

atribuições similares (considerando-se o exercício de orientação educacional de 

assistentes sociais nos Polos de Apoio Presencial no ensino à distância) e as condições 



 

16 
 

objetivas no desenvolvimento destas, tendo em vista a expansão de instituições de 

ensino se consolidando como um espaço crescente do trabalho do assistente social. 

Estudar a integração de profissionais em programas de educação continuada áreas de 

interesse, analisar o mercado e as novas tendências de inserção do assistente social 

independente da natureza, que se constituam em espaços de apresentação e 

reafirmação a identidade combativa, investigativa e propositiva dentro dos princípios 

democráticos, da equidade e justiça social. 
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RESUMO EXPANDIDO 03 

A relação estágio x trabalho no contexto da formação 
profissional 

 

Adriane Bhurer Baglioli Brun  

(Professora - Mestre- Centro Universitário Interacional-UNINTER- 

adriane.b@uninter.com)  

Aurea Bastos Davet 

 (Professora - Mestre- Centro Universitário Interacional-UNINTER- 
aurea.d@uninter.com) 

 

1.  INTRODUÇÃO 

O estudo abre uma reflexão problematizando o conceito de estágio 

supervisionado e sua identidade no mundo acadêmico e do trabalho. Cada vez mais 

significando uma oportunidade de trabalho, o estágio supervisionado vem se 

constituindo em um espaço de interesse para o capital, precarizando as relações e 

direitos trabalhista, vulnerabilizando a relação trabalhador-empregador.  

O texto resulta de pesquisa documental e estudo bibliográfico discutindo a 

categoria trabalho no contexto da educação reafirmando o estágio supervisionado como 

tempo e espaço de aprendizado.  É preciso discutir as condições pelas quais vem se 

construindo os contratos de estágios, seja não obrigatório, quanto obrigatório e a 

flexibilização dos projetos pedagógicos do curso reafirmando esse ciclo de interesse 

econômico olhando os desdobramentos e os impactos na valorização o estágio como 

trabalho em detrimento do processo de aprendizado para o trabalho que dele deve advir. 

O trabalho ora apropria-se de elementos da pesquisa realizada pelos 

pesquisadores do Grupo de Estudo Trabalho Formação e Sociabilidade-GETFS 

especificamente na linha de pesquisa sobre Formação Profissional, Identidade e 

Trabalho Profissional, para analisar o perfil dos Alunos do Curso de Bacharelado em 

Serviço Social / UNINTER com relação a categoria trabalho. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Considerando estágio, neste contexto, na formação superior, seja na modalidade 

não obrigatório quanto obrigatório, compreende-se como uma etapa no processo de 

desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício profissional futuro, 

qualificado. Nesta perspectiva rompendo com práticas de utilização da força de trabalho 

mailto:adriane.b@uninter.com
mailto:aurea.d@uninter.com
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do estagiário em detrimentos de relações de trabalho presente na sociedade capitalista, 

mercadológica, de sucateamento e precarização trabalhador.  

A Lei 11.788/2008 (p .1) define que:  

 

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino 
médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, 
na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  

§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de 
integrar o itinerário formativo do educando.  

§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

 

 

Pressupõe, portanto, a mediação do trabalho técnico e o processo pedagógico 

de educação para o trabalho na especificidade de uma profissão. Com isso, 

demarcando os limites de responsabilidades entre o trabalho profissional de carreira, 

com suas competências técnicas, éticas devidamente formalizadas e o aluno/estagiário 

em processo de aprendizado para o futuro exercício profissional. 

Abordar a temática estágio no contexto da relação trabalho x formação sob a 

perspectiva dos alunos propõe a análise sob duas óticas: a do aluno que evidencia / 

entende o estágio como trabalho emprego, fonte de renda através do salário o que 

contradiz a lei Nº 11.788/2008, onde claramente, define que estágio não é emprego. O 

aluno não tem salário e sim bolsa auxílio e nessa direção Oliveira (2004 p.77) observa: 

“[...] sob a lógica neoliberal, os estagiários estão adquirindo crescentemente o caráter 

de emprego para o estagiário, inclusive no Serviço Social: muitos alunos têm o estágio 

como fonte de renda [...]”. E sob a ótica do aluno que compreende o estágio como 

espaço de formação de aproximações da unidade teórico prática. 

O trabalho tem uma finalidade desde sua objetivação, aqui falando do valor de 

uso citando Marx (1983 apud. NETTO; BRAZ, 2012, p.43-44) 

 

[...] o processo de trabalho [...] é atividade orientada a um fim para 
produzir valores de uso, apropriação natural para satisfazer a 
necessidades humanas, condição universal do metabolismo entra o 
homem e a natureza. ” Essas necessidades estão em constante 
transformações e atendem a um conjunto de complexos sociais. 
 

É premente instigar o debate sobre a compreensão de alguns elementos da 

categoria trabalho, visto os alunos do curso de Serviço Social ao iniciarem o estágio se 

inserem no mundo do trabalho, nos espaços sócio ocupacionais e vivenciarem as 
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contradições das relações entre trabalho e sociedade, identificam as expressões da 

questão social, objeto do trabalho do Assistente Social na própria relação capital – 

trabalho do profissional. 

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Compreendemos que muitos alunos de curso superior na atual conjuntura 

econômica, política e social, são trabalhadores e muitos contribuem com a renda 

familiar. Evidenciamos essa questão com os alunos do curso de bacharelado em 

Serviço Social UNINTER, conforme dados coletados entre julho e agosto de 2016, pelo 

grupo de pesquisadores do GETFS (Grupo de Estudo Trabalho Formação e 

Sociabilidade), para traçar o Perfil Socioeconômico e Cultural dos Alunos do 

Bacharelado em Serviço Social UNINTER. 

Essa pesquisa que teve como sujeitos os alunos nas modalidades Presenciais e 

à Distância num universo de 1942 alunos ativos, ou seja, matriculados resultou numa 

amostra de 679 alunos respondentes da pesquisa, demonstrando um percentual de 35% 

do universo de alunos matriculados no curso. 

O gráfico abaixo demostra que a renda pessoal mensal dos pesquisados 

representa 79,8% e, compreende até 3 salários mínimos.  

 

Gráfico 1 – Renda Pessoal dos alunos Curso de Serviço Social UNINTER 

 

Fonte: “Pesquisa do Perfil socioeconômico cultural de alunos do Curso de Bacharelado em Serviço Social”. 

Ano: 2016 

 

Com relação a renda familiar essa é composta pela contribuição de 1 a 2 

pessoas representando um percentual de 89% e 40,6% dos pesquisados trabalham e 

contribuem para o sustento familiar.  

Estas, entre outras informações, apresentam um aluno/trabalhador que se 

dedica de 8 a 12 horas diárias em trabalho para atender às suas necessidades e, 

portanto, a formação acadêmica aparece como uma forma de qualificação de força de 

92
542

30 12 3

679

13,54 79,85 4,41 1,76 0,44 100

0

500

1000

Sem Renda Até 3 Salários
Mínimos

Mais de 3 até 5
Salários Mínimos

Mais de 5 até 10
Salários Mínimos

Mais de 10 até 20
Salários Mínimos

Total

Renda Pessoal

Série1 Série2



 

20 
 

trabalho, tendo como objetivo alterar o status social, salarial e assim atender melhor às 

necessidades pessoais e familiares”. (GETFS, 2016, p.16). 

As tensões existentes no mundo do trabalho e evidenciadas no cotidiano 

profissional são elementos que exigem uma formação teórica e metodológica dos 

alunos, bem como posicionamento ético e comprometimento frente as inúmeras 

realidades vivenciadas nos espaços de intervenção.   

A preocupação das entidades representativas da categoria profissional com o 

estágio e suas implicações éticas, teórico e metodológicas são pertinentes, visto 

compreender a inserção do aluno nos espaços sócio ocupacionais como momento 

ímpar para a sua formação. Cada vez mais distante da realidade cotidiana, com a 

retração econômica, a oferta de emprego é disputada com um contingente cada vez 

mais expressivo, principalmente entre jovens. 

A escola passa cada vez mais a se apresentar como um canal para inserção no 

mercado de trabalho pelo viés do estágio o qual está regulamento a partir do ensino 

médio. O que diferencia, é o aporte financeiro concedido pela sociedade do capital.  

Por isso, é necessário a vigilância acadêmica em relação as práticas de estágio 

supervisionado, seja na modalidade não obrigatório, quanto obrigatória. Os educadores 

devem estar atentos para não transformar a educação superior em uma agência de 

empregos mais do que um espaço de construção de conhecimento.  
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RESUMO EXPANDIDO 04 

A Formação Profissional em Serviço Social no Brasil: uma 
aproximação com o periódico “Temporalis” entre os anos 2000-2017  

 
Luciene Aparecida Barreiros 

(Assistente Social. Estudante de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política 
Social da UEL. Especialista em Serviço Social na Contemporaneidade. Integrante do grupo de pesquisa - 
GEPFOR. e-mail: <lucienebarreiros@gmail.com>) 
 

1.  INTRODUÇÃO 

O presente resumo expandido tem como objetivo compreender como são 

realizados os debates acerca da formação profissional em Serviço Social no periódico 

Temporalis (qualis B1), com o recorte temporal dos anos de 2000 a 2017.  Sendo que, 

é fruto de parte das sínteses realizadas na conclusão do curso de Pós-graduação 

“Serviço Social na Sociedade Contemporânea: Direção Social, Instrumentais e Política 

Social”. A base de dados utilizada foi coletada junto a dois grupos de pesquisas, do qual 

faço parte como colaboradora, que tem como objeto de estudo a formação profissional, 

realizando as pesquisas cruzadas, porém, com recortes diferentes.  

 

2. DEBATES SOBRE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL 

PRESENTE NO PERÍODICO “TEMPORALIS” 

O objetivo geral da presente pesquisa é compreender como a formação 

profissional em Serviço Social vêm sendo tratada na literatura especializada entre os 

anos 2000 a 2017, com ênfase nos periódicos da “Temporalis”1, criada em 2000 e  

editada pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) 

e se destina a publicação de trabalhos científicos sobre temas atuais e relevantes no 

âmbito do Serviço Social.  A Temporalis é uma das revistas que compõe as análises 

dos grupos de pesquisas acima citados, sendo que, foi a que teve maior expressividade 

em termos quantitativos, de publicações sobre o tema Formação profissional em Serviço 

Social. Além, de ser vinculado a ABEPSS, a entidade Acadêmico Científica que 

coordena e articula o projeto de formação em serviço social no âmbito da graduação e 

pós-graduação2. As edições selecionadas para a pesquisa foram as de 2000, ano de 

criação, até o ano de 2017, isso porque a partir dessa data já havia sido publicada as 

Diretrizes para o Curso de Serviço Social da ABESS e se encontrava na disputa com o 

 
1 É um periódico da área do Serviço Social e possui Qualis B1 de acordo com a CAPES. Foi criada em 
2000, é editada pela ABEPSS e publicada pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). A 
periodicidade é semestral e o periódico se destina a publicação de trabalhos científicos sobre temas atuais 
e relevantes no âmbito do Serviço Social, áreas afins e suas relações interdisciplinares. As informações 
técnicas e caracterizações referente ao periódico, foram encontradas no site de publicação: 
<http://periodicos.ufes.br/temporalis/about/editorialPolicies#focusAndScope>. 
2 Informações presente no site da entidade <http://www.abepss.org.br/quem-somos-1>. 

mailto:lucienebarreiros@gmail.com
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Ministério da Educação e da Cultura (MEC) para aprovação desta. Dentre as edições 

selecionadas, até o primeiro semestre de 2010 elas foram publicadas apenas 

impressas, a partir do segundo semestre desse mesmo ano, além de impressa, são 

disponibilizadas online pelo site do periódico3. Do primeiro semestre de 2000 até o 

primeiro semestre de 2010 foram publicadas 19 edições4. Nessas edições foram 

publicados 171 artigos, dentre esses 51 (29,82%) artigos abordavam a Formação 

Profissional em Serviço Social, conforme é explicitado no gráfico abaixo: 

Gráfico 1: Periódico Temporalis Impressa (2000-2010) - Total: 171 artigos 

  

Fonte: a própria autora 

Do segundo semestre de 2010 ao segundo semestre de 2017, foram publicadas 

15 edições, contabilizando um total de 162 artigos, no quais 47 (29,01%) desses 

abordavam a Formação Profissional em Serviço Social. Conforme explicitado no gráfico 

a seguir: 

Gráfico 2 - Periódico Temporalis Online (2010-2017) - Total: 162 artigos

 
Fonte: a própria autora 

No periódico Temporalis ao total foram estudadas 34 edições, no qual se 

contabilizou um total de 333 artigos, dentre esses 98 (29,42%), mantendo uma média 

aproximada de publicações sobre Formação Profissional em Serviço Social tanto nas 

impressas, quanto nas online. 

 

 

 
3<http://periodicos.ufes.br/temporalis/issue/archive > 
4 Não teve publicação de nenhuma edição no segundo semestre de 2003 e no primeiro semestre de 2004. 
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Tabela 1 – Publicações do periódico Temporalis 

TEMPORALIS IMPRESSA (2000-2010) ONLINE (2010-2017) 

EDIÇÕES 19 15 

ARTIGOS PUBLICADOS 171 (100%) 162 (100%) 

ARTIGOS SOBRE FORMAÇÃO 51 (29,82%) 47 (29,01%) 

DEMAIS ARTIGOS 120 (70,18%) 115 (70,99%) 

TOTAL: 98 (29,42%) artigos sobre formação e 235 (70,58%) sobre outros temas. Total= 333 

artigos. 

Fonte: a própria autora 

 

No processo de análise dos dados coletados foram elencadas as tendências 

pelas quais se explicava a concepção de Formação Profissional em Serviço Social 5, 

sendo elas: 1) Natureza teórico-prática; 2) Desenvolvimento de competências 

profissionais, capacitações, dimensões, direções: Teórico-Metodológica, Ético-Política 

e Técnico-Operativa; 3) Preparação para o mercado de trabalho;  4) Formação 

humanista, “criticidade”;  5) Projeto Ético-Político, Direção Social Estratégica e 

Princípios do Código de Ética; 6) Diretrizes Curriculares: pressupostos, princípios, 

núcleos de fundamentação; 7) Respostas Interventivas às expressões da “questão 

social”; 8) Desafios; 9)  Matriz teórico-metodológica; 10) Formação Generalista. Dentre 

as tendências acima, foi possível identificar, a princípio, que as mais se destacaram 

foram as tendências que explicam a Formação Profissional em Serviço Social pelos 

Desafios, pelo Projeto Ético-Político, Direção Social Estratégica, Princípios do Código 

de Ética e pelas Diretrizes Curriculares: pressupostos, princípios, núcleos de 

fundamentação. Alguns dos desafios que se apresentaram nos artigos versavam sobre 

os elementos das Diretrizes Curriculares, sua consolidação, garantia do tripé: ensino, 

pesquisa e extensão, assim como também sobre o avanço da privatização e 

mercantilização da educação, sobre o Ensino à Distância (EAD) e condições de trabalho 

docente. No que diz respeito a Direção Social Estratégica, ou Projeto Ético-Político da 

profissão, os autores se referenciam no conceito que foi cunhado pelo autor José Paulo 

Netto e que se popularizou entre a categoria, assim como também os princípios do 

Código de Ética Profissional do Assistente Social. Sobre as Diretrizes Curriculares, os 

artigos partiam do documento construído coletivamente pela categoria, sob direção da 

 
5Outros eixos também foram definidos para pautar a análise que está sendo construída pelas pesquisas 
dos grupos, sendo elas: concepção de profissão, concepção de formação profissional, ensino do trabalho 
profissional, estágio supervisionado e supervisão de estágio. Contudo, tendo em vista a extensão e o 
objetivo da presente pesquisa, delimitado a concepção de formação profissional para uma primeira 
explicitação e aproximação, que também será aprofundada junto aos outros eixos no decorrer da pesquisa. 
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ABESS e que foi publicada em 1996. Explicitando sua concepção de profissão a partir 

dos pressupostos, princípios e núcleos de fundamentação. Outras tendências como a 

Natureza teórico-prática e o Desenvolvimento de competências profissionais, 

capacitações, dimensões, direções: Teórico-Metodológica, Ético-Política e Técnico-

Operativa também tiveram destaque, contudo, menos que as acimas apontadas, as 

outras tendências também apareceram, porém com menos destaque. 

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O periódico, dentre os estudados na pesquisa sobre a produção de 

conhecimento sobre a Formação Profissional, foi o que apresentou maior veiculação da 

temática nos últimos anos. Há de se destacar que o fato deste ser editado pela ABEPSS 

influencia nessa quantidade. Contudo, o volume de publicação sobre a Formação 

Profissional não chega a 30% do total de artigos publicados, mesmo sendo a revista 

que é da entidade representativa, portanto, pesar de ser um valor significativo, tendo 

em vista o escopo da revista não há uma representatividade quantitativa de publicações 

com o tema. Os conteúdos publicados nos artigos explicam a Formação Profissional 

através de diferentes tendências, as que tiveram destaque são: os desafios a formação, 

os pressupostos, princípios e núcleos de fundamentação das Diretrizes Curriculares da 

ABESS, a Natureza teórico-prática e o Desenvolvimento de competências profissionais, 

capacitações, dimensões, direções (Teórico-Metodológica, Ético-Política e Técnico-

Operativa). Outras tendências apareceram com menos destaque. Contudo, nos 

debates, não se expressa uma concepção ou definição sobre o que é a Formação 

Profissional ou trabalho profissional, os autores explicitam algumas tendências sobre o 

debate da formação, realizando uma revisão de literatura utilizando autores e textos 

clássicos da década de 1980 e 1990. Outro elemento importante é que grande parte dos 

autores partem das Diretrizes Curriculares da ABESS, o que mostra a direção que eles 

estão refletindo a formação é a construída pela categoria, porém, não abordam qual o 

projeto de Formação Profissional, apenas o mencionam como balizador dos debates e 

que a Formação Profissional deve atender e se conduzir pelas diretrizes e não há um 

aprofundamento ou problematizações. Os dados revelam que existe produção sobre 

Formação profissional, mas que poderia ter mais expressividade tendo em vista as 

características e objetivos do periódico. Não obstante, os dados, revelam, que as 

produções se caracterizam majoritariamente como revisão de literatura, contudo, não 

há uma aproximação de como esta se dá na realidade social, junto aos sujeitos.  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente resumo expandido tem como objetivo apresentar o perfil dos cursos 

presenciais de Serviço Social no estado do Paraná. A síntese que será apresentada 

originou-se de pesquisas realizadas por dois grupos que tem como objetivo estudar a 

formação profissional em Serviço Social, com ênfase nos cursos presenciais.  Estas 

pesquisas estão sendo construídas em três momentos: 1) Revisão de literatura; 2) 

Pesquisa documental e 3) Pesquisa de campo. Este trabalho versa sobre parte dos 

dados levantados na fase da pesquisa documental, que se direcionou em traçar o perfil 

das Instituições de Ensino Superior (IES) e dos cursos presenciais de Serviço Social no 

Paraná. Para tanto, foi necessário consulta aos sites das IES e contato com os 

coordenadores dos cursos (por e-mail e contato telefônico), realizados no primeiro 

trimestre de 2019.  

 

2. CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL NA MODALIDADE 

PRESENCIAL NA REALIDADE PARANAENSE 

O ensino superior no estado do Paraná expressa a tendência privatista da 

realidade brasileira. De acordo com os dados do Censo da Educação Superior (2017) 

de um total de 2448 instituições, 296 (12,1%) são públicas e 2152 (87,90%) são 

privadas. É evidente o predomínio das instituições privadas na oferta do ensino superior 

no Brasil e a retração da oferta em IES públicas. O quadro paranaense se expressa pelo 

predomínio de IES privadas, uma vez que 93,1% das 189 IES são privadas e apenas 

6,9% são públicas. Quanto à organização acadêmica nas instituições privadas, há um 

predomínio 156 (88,64%) de faculdades, 15 (8,52%) Centros Universitários e 05 (2,84%) 

de Universidades. Realidade que se explicita diferente nas instituições públicas a qual 

predomina Universidades 10 (76,93%), Centros Universitários 01 (7,69%), IF e CEFETs 
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01 (7,69%) e Faculdades 01 (7,69%). O número de matrículas obedece a mesma lógica, 

sendo 379.440 (73,06%) em IES privadas e 139.958 (26,94%) em IES públicas (CENSO 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2017). 

Em relação ao curso de Serviço Social no Brasil, os dados do Censo da 

Educação Superior (BRASIL, 2017) expressam que, das 364 IES que oferecem o curso 

de Serviço Social no Brasil, 58 são ofertados em IES públicas e 306 em IES privadas. 

O que permite afirmar que 84% dos cursos são ofertados pela iniciativa privada. Num 

total são 451 cursos oferecidos nas duas modalidades - presencial e EAD. Sendo 72 

cursos ofertados em IES públicas e 379 em IES privadas. Desse total, 418 cursos de 

Serviço Social são ofertados na modalidade presencial, sendo 71 em IES públicas e 347 

de IES privadas. Se o número de matrículas for levado em consideração, tem-se no ano 

de 2017, em ambas modalidades, um total de 153.548, sendo 17.747 matrículas em IES 

públicas e 135.801 em IES privadas. Predominando, como pode-se evidenciar as 

matrículas em IES privadas, abrangendo aproximadamente 88%. É importante destacar 

que houve um decréscimo do número de matrículas. Em 2015, o Censo da Educação 

Superior no Brasil indicou 172.569 e em 2016, 164.691. Com o objetivo de caracterizar 

o perfil das IES que ofertam o curso de Serviço Social na modalidade presencial no 

Paraná, apresenta-se uma tabela com os 18 cursos ofertados em 16 instituições, com 

a categoria administrativa, organização acadêmica e localização. 

 

Tabela 1 – IES, Categoria Administrativa, Organização Acadêmica e Município 
Instituições de Ensino Superior – 

IES 
Categoria Administrativa Organização Acadêmica Município de Localização 

Universidade Estadual de Londrina 
– UEL 

Pública Estadual Universidade Londrina 

Universidade Estadual de Ponta 
Grossa - UEPG 

Pública Estadual Universidade Ponta Grossa 

Universidade do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE 

Pública Estadual Universidade Toledo e Francisco Beltrão 

Universidade Estadual do Centro 
Oeste – UNICENTRO 

Pública Estadual Pública Estadual Universidade Guarapuava 

Universidade Estadual do Paraná – 
UNESPAR Pública Estadual Universidade Apucarana e Paranavaí 

Universidade Federal do Paraná – 
UFPR – Matinhos 

Pública Federal Universidade Matinhos 

Universidade Estadual de Maringá – 
UEM Pública Estadual Universidade Campus Ivaiporã 

Universidade Federal de Integração 
Latino-Americana – UNILA 

Pública Federal Universidade Foz do Iguaçu 

Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná - PUC PR 

Privada sem fins lucrativos Universidade Curitiba 

Centro Universitário Autônomo do 
Brasil – UNIBRASIL 

Privada com fins lucrativos Centro Universitário Curitiba 

Faculdade Unicampo de Campo 
Mourão – UNICAMPO 

Privada com fins lucrativos Faculdade Campo Mourão 

Faculdade de Ampére- FAMPER Privada com fins lucrativos Faculdade Ampére 
Faculdade Padre João Bagozzi 

Privada sem fins lucrativos Faculdade Curitiba 

Centro Universitário Internacional - 
UNINTER 

Privada com fins lucrativos Centro Universitário Curitiba 

Faculdade de Tecnologia de 
Curitiba- FATEC 

Privada com fins lucrativos Faculdade Curitiba 

Centro Universitário Santa Amélia- 
UNISECAL 

Privada com fins lucrativos Centro Universitário Ponta Grossa 

Fonte: Dados sistematizados pelos grupos de pesquisa. 

 

 



 

27 
 

É oportuno destacar que dentre os 16 cursos, 10 são ofertados em 8 instituições 

públicas, sendo que 2 são federais e 6 são estaduais. Os três cursos públicos 

precursores no estado são os da UEL, UEPG e UNIOESTE (campus Toledo), que são 

instaurados anteriores às Diretrizes Curriculares Nacionais em 1996. Nas IES privadas 

são ofertados 8 cursos. Destas IES, 2 são sem fins lucrativos (25%) e 6 com fins 

lucrativos (75%). Os dados levantados informam que 50% das IES são faculdades, 

37,5% são centros universitários e apenas 12,5% se caracterizam como universidades. 

Foi possível identificar, a partir do mapeamento, que os cursos em IES públicas estão 

concentrados no interior do estado (90%) e os cursos nas privadas estão na capital e 

seu entorno (62,5%), expressando a tendência de interiorização dos cursos. 

Apresentada essa primeira caracterização, serão abordados dados sobre 

componentes curriculares dos cursos, quais sejam: carga horária total do curso, carga 

horária de estágio supervisionado e carga horária de atividades complementares e 

dados sobre sistema de oferta, número de vagas e turno. Salienta-se que não foi 

possível coletar os dados sobre os 08 cursos presenciais privados, pois 01 não 

disponibilizou todas as informações necessárias. Sendo assim, apresentar-se-ão as 

informações referentes aos 07 cursos presenciais de Serviço Social nas IES privadas. 

Sobre o sistema / temporalidade dos cursos, identificou-se que 06 cursos são 

organizados em seriado / semestral e um apresenta-se em formato de ciclos, com três 

entradas por ano (quadrimestral). Quanto ao turno de oferta dos cursos, 05 são no 

período noturno, 02 nos períodos matutino e noturno e 01 apenas no matutino. O 

número de vagas anuais ofertadas totaliza 615, sendo que a IES que oferta o maior 

número é a BAGOZZI (200) e o menor número, a UNICAMPO (30).   

Referente à carga horária total dos cursos nas IES públicas e privadas, todos os 

estão de acordo com a Resolução Nº 2, de 18 de junho de 2007, que exige o mínimo de 

3.000 horas.  Nas IES públicas, destaque para a maior carga horária de 3.740 horas, na 

UNIOESTE, e para a menor carga horária, com 3000 h, na UFPR.  Nas IES privadas, 

destaque para a PUC, com 3.846 h e para a UNISECAL, com 3.019 h. Em relação à 

carga horária de atividades complementares, identifica-se que os cursos de 6 IES 

destinam menos de 5% da carga horária total para Atividades complementares, quais 

sejam: UNIOESTE- Toledo (3,6%), UNIOESTE- Francisco Beltrão (4,8%), UNICENTRO 

(4,6%), UNESPAR- Paranavaí (4,5%) , UNESPAR- Apucarana (3,8%)  e UEL (1,7%).  

Destaque para os cursos ofertados na UFPR (7%) e na UEM (6,6%) que destinam mais 

de 6% da carga horária para este componente curricular. Sobre a carga horária dos 

cursos, todos atendem o previsto na Resolução Nº 2, de 18 de junho de 2007, não 

excedendo 20% da carga horária total em atividades complementares e estágio 

supervisionado. Em relação à carga horária para o estágio supervisionado, 6 cursos 
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apresentam, no mínimo, 450 horas, o que atende ao recomendado pela ABEPSS, sendo 

que 1 curso (BAGOZZI) não atende à recomendação. Importante registar que em 5 

cursos este componente curricular não totaliza 15% da carga horária total dos cursos.  

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A partir do levantamento realizado foi possível identificar que 55,5% dos cursos 

de Serviço Social no Paraná, na modalidade presencial, são ofertados em públicas e 

45,5% em privadas. Os cursos em IES públicas se encontram, sobretudo, em 

instituições estaduais (80%). Os cursos na rede privada são ofertados, 

predominantemente, em IES com fins lucrativos (75%). Sobre a localização, 62,5% das 

IES que ofertam o curso no Paraná, estão no interior do estado. Todos os cursos 

atendem às exigências do MEC que pressupõe carga horária mínima de 3000 horas e 

não ultrapassam 20% de sua carga horária em estágio supervisionado e atividades 

complementares. A carga horária de estágio supervisionado atende à recomendação da 

ABEPSS, tendo, no mínimo, 450 horas e em relação às atividades complementares têm-

se uma disparidade entre os cursos. Os dados explicitam a interiorização dos cursos, 

mostrando um processo de redesenho de oferta. O número de IES públicas que ofertam 

o curso presencial é maior que o número de IES privadas. No entanto, o número de 

vagas ofertadas anualmente é maior nos cursos em instituições privadas.  Oportuno 

mencionar que 2 cursos que eram autorizados a serem ofertados na modalidade 

presencial, migraram par a modalidade EAD (Cursos na UNIFAMMA e na 

UNICESUMAR). Atualmente, uma instituição oferta o curso nas duas modalidades 

(UNINTER) e dois cursos estão em processo de fechamento, com algumas turmas em 

funcionamento (FAMPER e UNICAMPO).   
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho apresentado versa sobre o perfil dos docentes assistentes sociais que 

atuam na formação graduada presencial em Serviço Social no estado do Paraná. Fruto 

de pesquisas realizadas por dois grupos de pesquisas sobre formação profissional em 

Serviço Social vinculados a uma universidade estadual paranaense, apresenta os dados 

levantados a partir de contato com os coordenadores dos cursos (e-mail e contato 

telefônico) e levantamento documental através de consultas aos currículos inscritos no 

sistema Plataforma Lattes nos meses de março, abril e maio de 2019. As informações 

compiladas e sistematizadas se direcionam aos seguintes aspectos: titulação do 

docente, área de formação, instituição formadora e carga horária /regime de trabalho.  

2.  PERFIL FORMATIVO E REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES 

ASSISTENTES SOCIAIS DOS CURSOS PRESENCIAIS DE SERVIÇO 

SOCIAL DO PARANÁ 

 No Paraná existem 18 cursos de Serviço Socia na modalidade presencial 

ofertados por 16 instituições. Dos 18 cursos, 10 são ofertados em 8 Instituições de 

ensino superior- IES públicas e 8 em IES privadas.  Em relação aos docentes com 

formação em Serviço Social, tem-se 162 docentes, sendo que 39 (24,1%) atuam na 

rede privada e 123 em instituições públicas (75,9%). Apresentam-se os dados dos 

docentes assistentes sociais que atuam nos cursos de Serviço Social em instituições 

privadas. Importante informar que das 6 IES, foi possível o contato e o levantamento de 

dados de 5 IES. São 39 docentes assistentes sociais realizando 41 funções docentes. 

Sobre a titulação é possível afirmar que são   6 doutores (15,4%), 26 mestres (66,7%) 

e 7 especialistas (17,9%). Em relação ao contrato de trabalho, os docentes são 

contratados através da consolidação das Leis Trabalhistas- CLT. Sobre a carga horária 
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de trabalho  levantou-se informação de 39 funções docentes em que 12,8% (5 docentes) 

possuem carga horária de 4 a 8 h; 23,1% (9 docentes)  de 10 h a 12 h; 28,2% (11 

docentes) de 14 a 21 h; 20,5% (8 docentes) de 24 a 36 h e 15,4% (6 docentes) com 40 

h. Através dos dados afirma-se que 64,1% dos docentes assistentes sociais possuem 

carga horária de trabalho de até 21 h semanais.  De acordo com os dados do Censo 

(2017) os docentes que atuam em IES privadas possuem a seguinte caracterização: 

24,1 % são doutores, 49,4% são mestres e 26,5% são especialistas. Sobre o regime de 

trabalho o Censo aponta que na rede privada 26,2% dos docentes encontram-se em 

tempo integral, 40,5% em tempo parcial e 33,3% são horistas. Comparando os dados 

com o Censo da Educação Superior (2017), explicita-se que o perfil docente em IES 

privadas atende a um perfil específico:  mestre com regime de trabalho em tempo horista 

e parcial (até 20 h). As atividades docentes são direcionadas sobretudo ao ensino. O 

levantamento de informações sobre o perfil dos docentes assistentes sociais em 

instituições públicas paranaenses explicita que são 123 docentes, destes   61% são 

doutores, 35,8% são mestres, 2,4 % são especialistas e  0,8 % são graduados  Foi 

possível identificar a carga horária de 120 docentes, qual seja: 81,7% com 40 h – 

Dedicação Exclusiva- DE;  4,2% com 40 h ; 12,5% com 20 h ; 0,8 % com 24 h; 0,8 %  e 

0.8% com 16 h. De 122 docentes, 90 (73,2%) são professores efetivos.  Os dados do 

Censo (2017) elucidam que o perfil do docente em instituições públicas se 

caracterização da seguinte forma: 61% são doutores, 27,6% são mestres e 8,9 são 

especialistas. Sobre o regime de trabalho, 85,6% em tempo integral, 11,1% em tempo 

parcial e 3,3% como horista. O perfil docente em IES públicas é o de professor doutor, 

com tempo integral de trabalho e com contrato efetivo que se configura através de 

concurso público, embora se façam presente contratos temporários que evidenciam a 

precarização do trabalho docente. Este perfil se faz presente nos cursos de Serviço 

Social no Paraná na modalidade presencial.  

 Apresentam-se dados sobre a área de formação (última titulação) dos docentes 

assistentes sociais em IES privadas. Dos 6 doutores, 3 se qualificaram como doutores 

no Programa de Pós Graduação em Serviço Social da PUC-SP; 1 no Programa de Pós 

Graduação em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ;  1 no 

Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa- UEPG-PR e 1 no Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas 

da Universidade Federal do Paraná- UFPR. Nesse sentido, identifica-se que 66,7% dos 

doutorados são na área de Serviço Social, com destaque para o Programa de Pós-

Graduação da PUC-SP, que qualificou 50% dos docentes assistentes sociais que atuam 

nas instituições privadas. A qualificação de Mestre dos 26 docentes ocorreu em 

diferentes áreas e instituições, quais sejam:  6 docentes concluíram o mestrado na área 
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de Serviço Social, sendo que destes, 2 no Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social da PUC-SP; 1 na UNESP-SP; 1 na UFSC; 1 na UNIOESTE; 1 na PUC-RJ. Esse 

montante representa que 23,1% dos docentes mestres assistentes sociais se titularam 

na área específica de Serviço Social.  Na área de Serviço Social e Políticas Sociais, 

tem-se 2 docentes, tendo por instituição formadora a Universidade Estadual de 

Londrina- UEL-PR; 1 em Bioética (PUC-PR); 1 em Turismo e Hotelaria (UNIVALI-SC); 

1 em Políticas Públicas (UFPR); 2 em Gestão Urbana (PUC PR); 1 em Organização e 

Desenvolvimento (FAE); 2 em Educação (PUC PR); 1 em Sociologia (UFPR); 3 em 

Tecnologia (UTFPR); 1 em Tecnologia e Saúde (PUC PR); 1 em Gestão da Informação 

(UEL-PR); 2 em Ciências Sociais Aplicadas (UEPG); 1 em Responsabilidade e Práticas 

Empresariais (UNIVERSATY OF BATH- INGLATERRA). A área predominante de 

Mestrado foi em Serviço Social, considerando o programa em Serviço Social e Política 

Social. A titulação de mestre dos docentes assistentes sociais se deu em diferentes 

áreas e programas de pós-graduação; mas há predominância na área de Serviço Social, 

com 23,1%, seguida da área de Tecnologia (UTFPR) com 11,5% e com 7,7% no 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social (UEL-PR). As áreas 

das especializações cursadas pelos docentes assistentes sociais de IES privadas  foram 

bem heterogêneas: 1  Magistério da Educação Básica- IBPEX- Curitiba-Pr; 1 Docência 

e Gestão do Ensino Superior- BAGOZZI; 1 Gestão em Saúde- UEM-PR; 1 Gestão 

Pública- UEL-PR; 1 Direitos Humanos numa perspectiva interdisciplinar- UNIBRASIL; 1 

Questão Social na perspectiva interdisciplinar- UFPR; 1 Política Nacional de Assistência 

Social- PUC-PR. Sobre a área de formação dos docentes assistentes sociais que atuam 

nos cursos presenciais de Serviço Social nas IES públicas paranaenses, têm-se o 

seguinte desenho: os doutorados foram cursados em diferentes áreas e programas, 

sendo predominante a formação nos  Programas de Pós Graduação em Serviço Social 

que atingiu 45 docentes (60% dos doutorados), destacando-se o Programa da PUC SP 

responsável pela qualificação/formação de 36% dos doutores. Outro Programa que se 

destacou foi o de Serviço Social e Política Social, da UEL-PR, absorvendo 17,3% dos 

doutorados (13 docentes). Essas duas áreas/programas concentraram 77,3% dos 

doutorados. Na área de Educação, 6 docentes concluíram  o doutorado (8%); nas áreas 

de Ciência Política e Social, Sociologia ,Sociologia Política  e Ciências Sociais Aplicadas 

foram 5 docentes (6,7%); Política Social e Políticas Públicas foram 2 docentes (2,7%); 

Gestão Urbana (1 docente); Meio Ambiente e Desenvolvimento Social (1); Direito (1); 

Sociedade e Cultura (1). Em relação ao mestrado, 43,2% foram cursados no Programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da UEL-PR; 13,6% dos 

mestrados em Serviço Social, tendo predominância o Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social da UNIOESTE- PR (9%). Das especializações (3 docentes), tem-se as 
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áreas de Recursos Humanos (CESUMAR); Serviço Social (UERJ) e Direitos Sociais e 

Competências Profissionais do Assistente Social (UNB). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir das informações coletadas e sistematizadas sobre o perfil dos docentes 

assistentes sociais que atuam na formação graduação presencial em IES paranaenses, 

foi possível traçar uma caracterização que resultou nos seguintes dados: 81 docentes 

são doutores (50%), 70 mestres (43,2%), 10 especialistas (6,2%) e 1 graduado (0,6%). 

Sobre o doutoramento, 60,5% dos docentes concluíram na área de Serviço Social, com 

destaque para o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-SP, que 

abrangeu 37 % da qualificação dos docentes assistentes sociais doutores, seguido do 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da UEL-PR, com 16%. 

Em relação ao mestrado,  43,2%  dos docentes concluíram no Programa de Pós 

Graduação em Serviço Social e Política Social da UEL-PR e 13,6% em Programas de 

Pós Graduação em Serviço Social. Comparando a formação dos docentes em IES 

públicas e privadas, elucida-se que a formação dos docentes assistentes sociais que 

atuam nos cursos  presenciais de Serviço Social no Paraná em IES públicas está  sendo 

construída predominante no nível de doutorado,  em Programas de Pós Graduação em 

Serviço Social e em Serviço Social e Política Social (53% para o doutorado e 56,8% 

para o mestrado), destacando-se os programas da PUC SP e da UEL-PR. Quanto aos 

docentes das IES privadas, a formação está sendo realizada , sobretudo, no nível de 

mestrado, em áreas diversas, predominando os Programas de Pós Graduação em 

Serviço Social (23,1%) , de Tecnologia da UTFPR  (11,5%), de Serviço Social e Política 

Social da UEL-PR (7,7%) e de Gestão Urbana da PUC-PR (7,7%).Sobre o regime de 

trabalho, os docentes em IES privadas possuem contratação CLT com carga horária de 

até 20 h, com destaque para os professores horistas que reduzem suas atividades no 

ensino. Por outro lado, os docentes em IES públicas são efetivos,  contratados através 

de concurso público, com 40 h de dedicação exclusiva (ensino, pesquisa e extensão); 

porém, é  notória a contratação de docentes de forma temporária, explicitando a 

precarização que assola as instituições públicas, com contratos de 20 h, sem dedicação 

exclusiva, com atividades destinadas somente ao ensino.  
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Larissa Bueno Pereira 
(Assistente Social, graduada na Universidade Estadual de Londrina- UEL-PR, email: 
laribp_@hotmail.com) 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente resumo expandido, fruto de um trabalho de conclusão de curso 

apresentado em uma instituição pública estadual, em 2019, tendo como tema “A 

produção de conhecimento sobre Serviço Social e Movimentos Sociais”, busca 

compreender a relação existente entre Movimentos Sociais e Serviço Social, através do 

levantamento de duas revistas com Qualis A1 do Serviço Social, estas são: Serviço 

Social e Sociedade e Katalysis, nos anos de 2010 à 2017. 

 Para se realizar essa pesquisa se fez necessário selecionar algumas palavras 

a serem encontradas nos artigos publicitados durante esses anos, essas são: 

“movimentos sociais”, “lutas sociais”, “movimentos dos trabalhadores”, “organização 

política” e “organização dos trabalhadores”. A partir do levantamento de quantos artigos 

dissertavam sobre essa temática podemos buscar compreender de que forma se 

materializa a relação entre Movimentos Sociais com a profissão. 

 

2.  DESENVOLVIMENTO 

 

        É possível observar que uma das palavras mais presentes na definição do 

que seria os Movimentos Sociais é “Mudança Social”, todavia, é preciso notar que essas 

palavras remetem a ideia de transformação social. Contudo, nem todos os Movimentos 

Sociais buscam uma transformação da sociedade, alguns querem apenas mudanças 

pontuais sobre determinadas situações conjunturais. 

       Apesar disso, o que motiva inicialmente a criação de Movimentos Sociais é 

a insatisfação social, pois é um espaço onde indivíduos desenvolvem senso de 

pertencimento e percebem que o problema já se trata de algo coletivo e não individual. 

Contudo, cabe pontuar que, cada Movimento Social embora seja da mesma temática 

tem diferentes formas de enxergar uma realidade e dar respostas a essas insatisfações. 
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O Serviço Social foi fortemente influenciado pelos desdobramentos existentes 

nos Movimentos Sociais pós abertura política, esses especialmente que reivindicavam 

a liberdade baseada na ideia de democracia. Nesse sentido, buscando compreender 

esta relação podemos observar a influência do contexto histórico da época para com o 

desdobramento teórico e prático da profissão. 

 

3. RESULTADOS 

 

 De 12 artigos na revista Serviço Social e Sociedade que dissertaram sobre 

Movimentos Sociais 6 possuem relação com o Serviço Social. Essa se materializa, 

primordialmente, pela defesa de uma função pedagógica da profissão e como a mesma 

é importante para a articulação dos espaços de lutas sociais da classe trabalhadora. 

 
 O fato é que esse profissional lida cotidianamente com variadas expressões 
da questão social, porém normalmente perde a oportunidade de estimular a 
organização e mobilização popular, seja por falta de tempo, iniciativa ou 
mesmo desconhecimento, ou seja, em geral detectam essa necessidade mas 
não sabem por onde começar, outros detectam e até intervêm, no entanto 
terminam adotando práticas antidemocráticas. Isto é, sem consulta ou diálogo 
com a população, embarcam em projetos verticalizados, impostos pelas 
instituições ou empresas em que trabalham, acreditando que estão 
contribuindo com a organização daquelas comunidades, mas na verdade o 
estímulo à mobilização popular passa longe. (MACHADO, 2012, p. 11) 

 

         Nesse sentido, podemos observar que os artigos encontram no exercício 

profissional do assistente social um espaço de impulsionamento das lutas coletivas. 

Entretanto, é esquecido muitas vezes que, o profissional é um trabalhador que também 

possui suas limitações impostas pelo seu empregador. 

Portanto, muitas vezes acaba por ocorrer que se existe uma ideia salvacionista 

da profissão. É necessário que o assistente social compreenda o que são Movimentos 

Sociais e suas diferentes formas de organização, e assim trazendo uma leitura de 

realidade crítica no momento de sua prática profissional. Não se trata de desconsiderar 

as condições subjetivas, mas se não considerarmos os determinantes podemos ter uma 

visão reducionista e voluntarista do trabalho profissional. 

Além disso, os periódicos da revista Serviço Social e Sociedade também 

dissertam acerca da organização da categoria para ruptura com o conservadorismo na 

profissão. 

 
A gênese do projeto de intenção de ruptura teve sua emersão em 1966 
com o movimento de reconceituação na América Latina, considerada 
a primeira aproximação do Serviço Social com a tradição marxista, que 
estabeleceu uma crítica ao Serviço Social tradicional e propôs um novo 
projeto de formação profissional. A efervescência do movimento de 
reconceituação possibilitou a solidariedade às lutas de resistência 
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contra as ditaduras com violenta repressão no continente ( 
ABRAMIDES, 2016, p. 5). 

 

 Esses artigos, portanto, encontram na organização política dos profissionais a 

construção de um novo projeto de formação profissional que não se orienta na visão 

conservadora da realidade social. 

No que refere a revista Katálysis, observamos que, de 8 artigos apenas 1 

apresenta relação. No entanto, o artigo que discorre essa relação não foge da 

perspectiva apresentada anteriormente, ou seja, enxerga no Serviço Social uma função 

pedagógica. 

           Abreu (2002) defende a “pedagogia emancipatória” que disserta acerca de duas 

perspectivas que, segundo a autora, possui a capacidade de ser impulsionado nos 

espaços do exercício profissional. Uma da defesa de direitos sociais no horizonte de 

bem-estar social e a outra que defenda às lutas no sentido de superação do modo de 

produção capitalista. 

Essas perspectivas, além de desconsiderar as condições objetivas do 

profissional, projeta na profissão uma ideia de construir respostas para a superação da 

sociabilidade burguesa. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

        O que podemos observar, portanto, é que, através dos periódicos levantados, o 

assistente social não tem tido uma aproximação real com os espaços de lutas coletivas. 

Faz sentido que os espaços de lutas do assistente social estejam voltados para o 

controle social e participação democrática, pois se trata de uma profissão que trabalha 

com políticas sociais e a ampliação de direitos amplia condições de trabalho, assim 

como ampliam-se as respostas às demandas dos usuários das políticas sociais. 

Entretanto, o que não deveria ocorrer é uma confusão entre o que cada uma dessas 

coisas representa. 

       Portanto, é de extrema importância que o assistente social compreenda os 

Movimentos Sociais e dialogue com eles, para que seja possível tencionar a ampliação 

de direitos, contudo, compreendendo que isso é uma competência profissional e lutar 

pela transformação da sociedade se faz através de outras vias e lutas sociais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa buscou identificar nas produções do Serviço Social os 

debates sobre a formação profissional do assistente social no cenário contemporâneo, 

examinamos o que os pesquisadores da área identificam enquanto os principais 

desafios postos as diretrizes curriculares aprovadas em 1996 pela Associação Brasileira 

de Ensino e Pesquisa em Serviço Social/ABEPSS. Com base no levantamento 

bibliográfico em algumas das principais revistas de Serviço Social, buscamos as 

publicações dos últimos anos que abordam a formação profissional do assistente social. 

Primeiramente, aproximamos as discussões das tendências e concepções de formação 

profissional. Num segundo momento, abordarmos os desafios postos a formação, 

considerando que estes desafios demandam uma outra finalidade para a formação. 

Concluímos que há um certo descompasso entre o projeto profissional, as unidades de 

formação e os campos de atuação, já que os desafios à formação se expressam no 

próprio contexto social contemporâneo, no golpe hegemônico do neoliberalismo, que 

projeta um outro tipo de formação e consequentemente de perfil profissional. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa desenvolveu-se a partir da abordagem qualitativa, constituída por 

meio de revisão bibliográfica a partir do levantamento de artigos publicados no Serviço 

Social com classificação na CAPES – Qualis A1; A2 e B1, publicadas entre 2006 a 2019. 

Buscamos artigos que tratassem centralmente da categoria Formação Profissional nas 

revistas: Serviço Social & Sociedade (A1), Revista de Políticas Públicas (A2), Revista 

Temporalis (B1) e Revista Katalysis (A1). A partir do levantamento bibliográfico, os 

conteúdos dos artigos foram sistematizados de modo que permitiu-nos identificar em 

suas abordagens teórico-metodológicas alguns eixos de análises relacionados a 

formação profissional. Para o presente estudo, a fim de desvelar o problema de 
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pesquisa, destacamos as reflexões acerca da concepção de formação profissional (a 

direção social, o perfil e as finalidades dessa formação) e os desafios postos que 

interferem na efetivação das diretrizes curriculares de 1996, bem como seus 

rebatimentos na direção social, no perfil profissional e na finalidade atribuída a esta 

formação. 

 

3. RESULTADOS E CONCLUSOÊS 
 

A fins quantitativos, identificamos nas quatro revistas de Serviço Social, 

aproximadamente 1678 artigos, dentro os quais 80, abordavam centralmente os eixos 

Formação Profissional; Diretrizes Curriculares (ABEPSS/1996). Apontando que nas 4 

revistas, de 2006 a 2019, somente 4,77% retratam diretamente sobre a formação 

profissional do assistente social. Nos próximos itens buscaremos fazer breves 

aproximações a questão da formação profissional e seus desafios atuais. 

 

3.1. Concepção de formação : formar para que? 

 

Nas revisões de literatura identificamos que o projeto de formação profissional 

intenciona um perfil profissional com capacitação teórico metodológica, que permita 

uma análise crítica do movimento histórico em sua totalidade, através de um 

fundamento teórico crítico que converta-se na apreensão principalmente da dinâmica 

contraditória da sociedade, em sua constituição universal, particular e singular nas 

mediações e esferas da vida social. Com capacitação investigativa, no âmbito da 

formação, por intermédio do ensino da pesquisa no sentido de buscar as 

particularidades da consolidação e do desenvolvimento do capitalismo no país. Ainda, 

de acordo com as produções o manifesto das entidades de Serviço Social procura 

minudenciar o perfil profissional desejado como resultado do processo formativo, a 

capacidade de apreender as mediações no campo do trabalho profissional, articulada a 

uma fundamentação teórico metodológico e técnico política, que permita apreender de 

fato o exercício profissional enquanto trabalho determinado socialmente, reconhecendo-

se como trabalhador assalariado. Configura-se aqui um perfil profissional habilitado a 

formular novas estratégias para as demandas institucionais imediatas, e que 

potencialize o enfrentamento da “questão social”, com uma direção social determinada, 

primando pelos valores atribuídos e legitimados no Código de Ética, tais como: 

“cidadania, democracia e participação política dos agentes profissionais” 

(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 167). 
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A institucionalização do Serviço Social em toda a América Latina, se deu no 

conjunto de estratégias de controle do capital em sua fase monopólica, caracterizada 

pela racionalização das técnicas de trabalho, sendo ela responsável pela expansão 

desse controle com ações assistencialistas, fruto de um objeto de ação contínua do 

Estado, a fim de amenizar as mazelas da “questão social”.As diretrizes curriculares de 

1996 resultam do amadurecimento da categoria profissional frente aos obstáculos 

encontrados anteriormente, no projeto construído e implementado a partir dos anos 

1980, numa projeção de superação do tratamento formalista, politicista e pragmatista. 

É nesse sentido que Portes (2016) sublinha a necessidade de formar um perfil 

profissional capaz de desempenhar as mediações entre a capacidade profissional 

interventiva e a capacidade profissional investigativa (de pesquisador). Nesse sentido a 

formação profissional do Serviço Social no cenário contemporâneo pleiteia a superação 

das perspectivas de manutenção da ordem social vigente 

 

3.2 Desafios à formação profissional em Serviço Social  

  

Em um contexto delimitado pela intensificação da mercantilização do ensino 

superior, representado principalmente pelo ingresso do Brasil no Fórum Político de 

Bolonha em 2009, consolidou a educação superior sobre os ditames das corporações 

internacionais. Tal evento solidificou-se através dos processos de contrarreforma do 

ensino superior no Brasil, que segundo Boschetti (2015) sustentam o avanço do 

conservadorismo na formação sobre a estruturação de um cenário que reforça a 

privatização do ensino; a flexibilidade na formação e a tecnificação do conhecimento, à 

medida que se altera o papel social primário de construção de conhecimento da 

universidade para o ensino profissionalizante.  

O perfil profissional sob tal flexibilização guia-se em atuar nas expressões da 

“questão social”, promovendo instrumentos e estratégias para sua manutenção, no 

sentido de promover o exercício pleno da cidadania que impõe um padrão profissional 

flexível, pragmático e polivalente, em detrimento do perfil de formação intelectual, 

cultural e crítica de apreensão da realidade.  

Conforme aponta Abreu e Lopes (2007, p. 11) a formação é, pois, parte de um 

projeto profissional que se define e redefine no movimento contraditório da sociedade a 

partir de uma direção social estratégica”. Ora, a vertente crítica do projeto profissional 

se forjou no movimento de redemocratização da sociedade, que mostrava na realidade 

tendências concretas para a realização desse projeto profissional. Atualmente 

identificamos um descompasso entre o projeto de formação referenciado pelas 

diretrizes curriculares de 1996 e o contexto social, principalmente no que se refere ao 
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movimento político dominante na educação superior, o movimento de mercantilização 

da educação que tem rebatimentos diretos na formação e no trabalho profissional. 

Evidentemente que no contexto social contemporâneo, as universidades 

públicas têm sofrido fortes ameaças decorrentes da lógica mercantil, baseada na 

relação custo-benefício. No âmbito da formação profissional às interferências recaem 

na descaracterização das diretrizes curriculares propostas pela ABEPSS. Mesmo diante 

do cenário problemático que nos deparamos, dos artigos levantados para essa 

pesquisa, apenas 4,77% tratam sobre a temática. No decorrer dessa pesquisa 

identificamos uma serie de empecilhos que se manifestam explicitamente antagônicos 

à efetivação do projeto acadêmico profissional do Serviço Social e pouco se tem 

discutido sobre o que isto implica na realidade da profissão. 

A práxis da profissão que constitui também o ethos profissional, pressupõe a 

dinâmica de investigação do movimento da realidade no contexto atual, atentando-se 

as devidas mediações que possibilite novas formulações e direcionamento para o 

exercício profissional (que impacta diretamente a formação). Logo, no que tange a 

formação, as entidades representativas do Serviço Social precisam de um 

posicionamento político claro, contra hegemônico, frente ao desmantelamento do 

ensino superior no Brasil e, por conseguinte, da formação profissional em Serviço Social 

no sentido de analisar as possibilidades concretas para a efetivação do projeto 

profissional, partindo do real. 

As  tendências de análise encontradas nos artigos analisados no presente 

estudo, em sua maioria, reafirmam os pressupostos curriculares de 1996, havendo 

poucos questionamentos e problematizações a respeito das possibilidades para a 

materialização desse perfil profissional, nesse sentido ideologizar o projeto profissional, 

reafirmando-o no campo ideal, com conceitos abstratos, procede o descompasso entre 

o projeto profissional, as unidades de formação e os campos de atuação, já que os 

desafios à formação se traduz no próprio contexto social contemporâneo, que projeta 

um outro tipo de formação e consequentemente de perfil profissional 
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1. INTRODUÇÃO 

Este texto tem como objetivo apontar algumas reflexões sobre as principais 

tendências presentes no debate da dimensão investigativa na formação profissional dos 

assistentes sociais. Trata-se de um ensaio teórico, ancorado nas discussões de autores 

que vem discutindo e problematizando a temática com base em um referencial teórico-

crítico, o qual evidenciam a investigação como elemento constitutivo das competências 

profissionais, não estando dissociada das dimensões ético-política e técnico-operativa.  

Tal discussão tem como referência as orientações balizadas nas diretrizes 

curriculares da ABEPSS (1996), a qual aponta a importância da atitude investigativa na 

formação profissional, evidenciando a investigação e a intervenção como princípio 

formativo e condição fundamental para estabelecer a relação entre teoria e realidade. 

A investigação e a intervenção comparecem no projeto formativo com mais 

densidade teórica, fruto do amadurecimento intelectual da categoria que nos anos de 

1990 apontava para a exigência de superação do pragmatismo na profissão e para o 

tratamento de questões econômicas, políticas, éticas, ideológicas e culturais numa 

perspectiva dialética. Por estar alicerçada na realidade, a investigação é uma exigência 

para desvelar as possibilidades de ação profissional. Contudo, cabe destacar que na 

literatura do Serviço Social não há definições claras e explícitas sobre a dimensão 

investigativa. Esta se apresenta sob diferentes abordagens: ora analisada como 

sinônimo dos diferentes componentes da pesquisa – expressa por meio da atitude 

investigativa, ação investigativa, pesquisa em serviços e pesquisa acadêmica -, ora 

como um componente que apresenta particularidades, mas que mantêm intercorrências 

e complementariedade com a pesquisa. Há também referências ao termo como 

autoexplicativo, ou seja, a investigação ao assumir a forma de dimensão contém de 

forma subentendida seu conteúdo na formação profissional, não explicitando de forma 

clara o que de fato compreende. Assim, coloca-se a importância de adensar os estudos 

e debates que tenham como foco essa temática, evidenciando as tendências e 

elementos constitutivos, pois a investigação ao ser concebida como dimensão traz  

elementos que, a princípio, não estão diretamente explícitos, sendo necessário 
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compreendê-los para evitar possíveis equívocos em considerá-los como elementos que 

expressam o mesmo sentido. 

 

2. A DIMENSÃO INVESTIGATIVA: PRESSUPOSTOS PARA O DEBATE 

A proposta de formação profissional balizada nas Diretrizes Curriculares de 

1996, trouxe avanços expressivos no sentido de sistematizar um conjunto de 

conhecimentos articulados, que já se faziam presentes nos anos de 1980, e colocavam 

em questão o caráter imediato e pragmático da profissão. No documento intitulado 

“Proposta Básica para o Projeto de Formação Profissional” (ABESS/CEDEPSS, 1996, 

p. 166), a perspectiva da formação profissional está ancorada no “[...] rigoroso trato 

teórico, histórico e metodológico da realidade social. Sua hipótese é a adoção de uma 

teoria social crítica e de um método que permita a apreensão do singular como 

expressão da totalidade social”. A delimitação deste princípio compreende que o 

exercício profissional se expressa por meio de ações interventivas, formativas e 

investigativas (SANTOS, FILHO, BACKY, 2012).  

Assim, intervir na realidade implica conhecê-la, reconhecer sua historicidade e 

construir estratégias metodológicas que possam contribuir para transformá-la na direção 

da emancipação política e humana. Como salienta Torres e Couto (2018, p. 49) “Intervir 

significa conhecer, planejar, executar, analisar ações profissionais do ponto de vista do 

próprio profissional, do ponto de vista do campo ocupacional, do ponto de vista do 

usuário e da realidade social”. Isso requer um conjunto de conhecimentos e saberes 

(teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo) que estão na base e dão 

suporte às competências e atribuições profissionais. Nesse sentido, um outro princípio 

que fundamenta a formação profissional, não dissociado daquele, refere-se ao 

“[...]estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como princípios 

formativos e condição central da formação profissional e da relação teoria e realidade” 

(ABESS/CDEPSS, 1997, p. 61). Articulados a outros conhecimentos que constituem a 

formação profissional, estes princípios correspondem em grande parte a construção da 

intelectualidade profissional. Por se colocar na relação teoria/realidade, a dimensão 

investigativa “[...] tem seu suporte na práxis de conhecimento” (BATTINI, 2009, p. 56) 

isso significa dizer que ela não parte de uma atitude contemplativa, mas, “[...] pressupõe 

um resultado da pesquisa entendida como produto real e objetivo, pois considera o ato 

de conhecer – exercido sobre a matéria imediata ou mediatizada – destinada a criar um 

novo objeto para uma nova ação”. (2009, p. 56). Essa demarcação é necessária para 

esclarecer a conexão que a dimensão investigativa estabelece entre teoria e realidade 

no sentido de evidenciar que o caráter interventivo do assistente social requisita 

capacitação crítico-analítica. Sobre isso, Boschetti (2004, p. 29) chama atenção ao fato 
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de a dimensão investigativa e interventiva, como princípio formativo, se materializa na 

articulação do ensino, pesquisa e extensão, perpassando todos os conteúdos 

curriculares com centralidade nos fundamentos teórico-metodológicos. É nesse sentido 

que o aluno poderá exercitar a dimensão investigativa no decorrer de todo seu processo 

formativo. Entretanto, cabe destacar que na literatura do Serviço Social há uma 

recorrência de considerar atitude investigativa, ação investigativa, pesquisa em serviço 

e pesquisa científica sob um mesmo compasso. Sobre isso, Chaves (2012), destaca 

que esses termos, quando apresentados como sinônimos, não expressam sua relação 

com a prática profissional de maneira clara, tampouco permite na formação uma 

perspectiva de defesa da dimensão investigativa como fator primordial para a prática 

profissional.  

A atitude investigativa, refere-se a uma inquietação diante da realidade, revela-

se a partir de uma postura de busca, de descoberta, de incomodo diante dos dados que 

se revelam de modo aparente. É uma primeira postura que se tem para a investigação. 

A ação investigativa ou a pesquisa em serviço está vinculado as competências 

profissionais, sendo uma condição para o exercício profissional. Nesta ação o 

profissional deve estar capacitado para realizar uma leitura da realidade, sistematizar 

os dados no sentido de subsidiar propostas de intervenção. Entende-se assim, que a 

dimensão investigativa é constituída por meio da atitude e da ação investigativa.   

(CHAVES, 2012). Aqui cabe considerar a diferenciação entre ação investigativa 

(pesquisa em serviço) da pesquisa científica. Enquanto esta persegue a produção de 

conhecimento, sem compromisso imediato com a intervenção profissional, uma vez que 

tem como elemento constitutivo a relação sujeito de conhecimento e objeto científico 

(BATTINI, 2009) a ação investigativa tem como objeto a relação sujeito de prática/objeto 

real. Isso não implica uma separação entre os profissionais que pensam dos que 

executam, são âmbitos diferentes de ação, mas que se complementam intrinsecamente. 

Nesse ponto, é importante esclarecer que nem todo/a assistente social tem que 

dedicar-se a pesquisa. Netto (2009) destaca que a própria inserção dos profissionais 

nos espaços ocupacionais, marcado pela relação de compra e venda da força de 

trabalho, impede o exercício sistemático da pesquisa, entretanto, “[...] todo/a assistente 

social, no seu campo de trabalho e intervenção, deve desenvolver uma atitude 

investigativa”, (2009, p. 694, grifos originais). O fato das demandas institucionais e 

sociais muitas vezes não lhe requisitar o exercício permanente da pesquisa, isso não o 

isenta de manter uma postura investigativa para conhecimento mais apurado sobre seu 

campo de trabalho. 
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3. CONCLUSÃO 

A parir do exposto, concluímos que essas discussões precisam ser adensadas 

no debate da formação profissional. É preciso ter claro quando se discute a dimensão 

investigativa o que de fato a constitui para não incorrer em um debate vago e genérico, 

que pouco acrescenta para o aprimoramento da formação e do exercício profissional.  

Explicitar esses termos: atitude, ação investigativa e pesquisa científica se faz 

necessário no debate, não apenas explicitar seus significados, mas remeter a discussão 

a partir do referencial teórico que a sustenta, pois não é possível desvincular a 

investigação do conhecimento. Como salienta Guerra (2009, p. 707), “[...] para intervir, 

é preciso conhecer, para o que há que se ter procedimentos adequados”. Os 

apontamentos trazidos neste texto são discussões iniciais mas que sinalizam a 

importância do tema na formação profissional, pois a dimensão investigativa não se 

desenvolve sem estímulos, é preciso que haja investimentos em formação profissional 

e a graduação cumpre importante papel no sentido de possibilitar ao estudante, 

sobretudo por meio do estágio, o contato com a realidade social (suas contradições, 

limites e potencialidades) e o exercício profissional. 
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RESUMO EXPANDIDO 10 

 

O perfil de vulnerabilidade dos acadêmicos requerentes e 
beneficiários do auxílio bolsa permanência na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG 
 

Silmara Carneiro e Silva 
(Professora Dra.  do Departamento de Serviço Social - UEPG) 

Daniele Aparecida Marcondes Krueger 
(Discente da graduação de Serviço Social - UEPG) 

 

1. INTRODUÇÃO 

As refrações da questão social impactam cotidianamente na vida estudantil nas 

universidades brasileiras. A vulnerabilidade socioeconômica é uma de suas 

manifestações e está cada vez mais entre estudantes das universidades públicas. 

Diante desta realidade, as instituições de ensino superior brasileiras têm implementado 

ações de que procuram atender a esta fragilidade, visando a permanência desses 

estudantes na universidade.  

Neste sentido, a política de assistência estudantil implementada pelas 

universidades públicas no Brasil se constitui uma resposta do Estado à esta realidade 

que afeta a comunidade universitária no país, tendo por objetivo garantir a permanência 

dos estudantes em situação de vulnerabilidade no ensino superior, apesar das 

incertezas próprias do contexto social, político e econômico contemporâneo. Conforme 

Castro e Abramovay (2002, p.174): 

Estamos em tempos de incertezas, medos e vulnerabilidades 
negativas, ‘estruturas e estruturantes’, não é necessário uma geração 
que está em crise mas a crise de uma geração, entendida como um 
tempo na história, como um modelo de sociedade, o que vem afetando, 
envolvendo, de maneira singular, uma geração, um ciclo de vida, o 
jovem em particular, em situação de pobreza, e extrema 
vulnerabilidade.  
 

Para garantir a educação como dever do Estado e direito do cidadão, conforme 

consagrada na Constituição Federal 1988 e ainda considerando o disposto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - LDB, sobre a igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola e igualdade de oportunidades, a educação é concebida como 

um direito fundamental, universal, inalienável e um instrumento de formação do 

exercício da cidadania e pela emancipação social. Para uma educação comprometida 

com a formação integral do ser humano, faz-se necessário assegurar meios para o 

enfrentamento das múltiplas desigualdades presentes na realidade dos estudantes 

brasileiros, entre eles os do ensino superior. Neste sentido, faz-se necessária a 

efetivação de uma política de assistência estudantil que contribua para que a educação 

se efetive enquanto um direito social constitucional. Dado tais pressupostos, este 
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trabalho tem por objetivo traçar o perfil de vulnerabilidade socioeconômica dos 

estudantes demandantes e beneficiários do Bolsa Permanência na Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. Para tanto, foi realizado pesquisa documental junto aos 

cadastros dos beneficiários do auxílio e ainda daqueles que se encontram na lista de 

espera.  A escolha deste tema justifica-se pela importância do respectivo auxílio 

financeiro para a vida acadêmica dos alunos beneficiários, sendo um mecanismo para 

ajudá-los a permanecer em seus cursos até a sua conclusão. O auxílio Bolsa 

Permanência ameniza os efeitos da vulnerabilidade socioeconômica na vida do 

estudante que se beneficia do referido recurso financeiro. Considera-se que o referido 

auxílio, ao amenizar esta condição, atua nos efeitos negativos das desigualdades na 

vida estudantil, intervindo diante das refrações da questão social. 

 

2. A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE PONTA GROSSA E O AUXÍLIO FINANCEIRO BOLSA 
PERMANÊNCIA 
 

Segundo o Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis – FONAPRACE (2012) a Política de Assistência Estudantil é  

[...] um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a 
implantação de ações para garantir o acesso, a permanência e 
a conclusão de cursos de graduação dos estudantes das IFEs 
(Instituições Federais de Ensino Superior), na perspectiva da 
inclusão social, formação ampliada, produção do conhecimento, 
melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida. 
 

Tal como as instituições universitárias federais, as universidades estaduais do 

estado do Paraná, mantém ativa uma política de assistência estudantil com um conjunto 

de ações de acesso e permanência desenvolvidas no âmbito universitário, que 

assumem características particulares em cada uma das instituições de ensino superior 

do Estado. Na Universidade Estadual de Ponta Grossa a política de assistência 

estudantil comporta as seguintes ações: Isenção da Taxa do Vestibular que tem por 

objetivo isentar da respectiva taxa aqueles que comprovam carência financeira. 

(PONTA GROSSA, Resolução nº686, 2013); Moradia Estudantil: criada em 21 de abril 

de 1960, a Casa do Estudante Universitário, viabiliza moradia aos estudantes 

selecionados, garantindo sua permanência na universidade; Isenção e desconto no 

Restaurante Universitário: os estudantes de graduação e pós-graduação em regime 

presencial e que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos 

termos do Decreto Federal nº6.135/2007 e da Resolução CA nº 095/2017, tem direito a 

requerer desconto de 50% ou a isenção das refeições nos restaurantes universitários 

da UEPG; Atendimento Especial para o Vestibular: prestado aos vestibulandos que 

apresentam alguma necessidade especial (deficiência visual, auditiva, motora, mental), 
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e que precisão de auxilio especializado como professor leitor ou prova ampliada; 

Atendimento a Acadêmicos Indígenas: com base na Lei Estadual 14.453/2004 que 

disponibiliza vagas para indígenas e atribui bolsa auxílio para estudantes indígenas 

conforme a Resolução SETI de julho de 2011; Cadastro para transporte coletivo: os 

acadêmicos de graduação e pós-graduação  em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica podem obter desconto no transporte ou isenção total através do passe 

livre; Atendimento Social e Pedagógico: estudantes que são acompanhados pela 

política de assistência estudantil recebem atendimento social e pedagógico 

individualizado. 

Com bases na Resolução CA 095/2017 a Bolsa Permanência consiste em um 

auxílio financeiro no valor de R$ 450,00 destinado ao acadêmico regularmente 

matriculado na universidade que se encontra em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, comprovada nos termos do Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal e tem por objetivo assegurar a permanência do acadêmico na 

instituição e o regular prosseguimento de seus estudos. Atualmente são 20 bolsas 

disponibilizadas para estudantes de graduação. A inscrição para concorrer a Bolsa 

Permanência ocorre por meio de Edital publicado pela Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis. A Bolsa Permanência poderá ter a duração igual ao tempo de 

vulnerabilidade social do estudante, a qual deverá ser anualmente comprovada na Pró 

Reitoria de Assuntos Estudantis. São obrigações do acadêmico para a manutenção da 

Bolsa Permanência: frequência mínima de 75% em todas as disciplinas; 

comparecimento mensal na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE para 

atendimento; participação nas seleções de estágios administrativos, iniciação à 

docência, à pesquisa e à extensão, internos da universidade.   

 
2.1. O perfil do estudante do auxílio bolsa permanência na Universidade 

Estadual de Ponta Grossa 
 

Encontram-se na lista de espera um total de 45 acadêmicos que se enquadram 

nos critérios de inclusão, mas não foram classificados entre os 20 primeiros que 

atualmente recebem o auxílio. Para obter o perfil dos acadêmicos requerentes e 

beneficiários da bolsa permanência foi elaborado um formulário de dados fechado com 

perguntas objetivas o qual foi alimentado pelas informações do cadastro dos alunos que 

concorrem à respectiva bolsa. Entre os acadêmicos que requerentes do auxílio, 9 são 

do curso de letras, 6 são de serviço social, 5 de direito, 4 de enfermagem, 4 de 

pedagogia, 4 de física, 3 de história, 3 letras português e espanhol e 3 de odontologia, 

ciências biológicas, engenharia de materiais, geografia e jornalismo, cada curso com 2 

inscritos. Administração, agronomia, artes visuais, química, contábeis, educação física, 
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engenharia civil, farmácia, letras português e espanhol.  A faixa etária dos estudantes é 

a que segue: 22 estudantes na faixa de 17 a 20; 21 estudantes entre 21 e 23; 13 

estudantes de 24 a 27; 3 entre 28 e 30; 1 estudante de 31 a 33; 1 de 34 a 36; 1 de 37-

40; 1 de 48-50; 1 de 51 a 53 e 1 de 57-60. Verifica-se que a maior vulnerabilidade 

socioeconômica está entre estudantes jovens, sendo 53% do total de estudantes 

vulneráveis classificados para o recebimento do Bolsa Permanência.  

 
GRÁFICO 1 – GÊNERO DOS ESTUDANTES 
REQUERENTES DO BOLSA PERMANÊNCIA  
NA UEPG – PONTA GROSSA – 2019 

GRÁFICO 2 – SISTEMA DE INGRESSO DOS 
ESTUDANTES REQUERENTES DA BOLSA 
PERMANÊNCIA NA UEPG – PONTA GROSSA – 
2019 

  
 

     Fonte: Dados dos cadastros de solicitação para inclusão no Bolsa Permanência (2019). 
     Org.: as autoras. 

 

No gráfico 1 observa-se que a maioria são do gênero feminino, com 72% e 

conforme gráfico 2 verifica-se que 51% dos requerentes são oriundos de escola pública, 

35% ingressaram por cota de escola universal, e 14% por cota étnico-racial, o que 

comprova que a vulnerabilidade se manifesta de forma histórica na trajetória de vida dos 

estudantes, corroborando com a necessidade e relevância das políticas afirmativas no 

ensino superior. Ao observar o critério renda familiar, no gráfico 3 nota-se que 40% 

possuem renda familiar de até meio salário mínimo, 25% possuem renda familiar de 

meio salário mínimo a um salário mínimo,4% renda de um salário mínimo e meio a dois 

salários mínimo, 20% possuem renda familiar de um salário mínimo a um salário mínimo 

e meio e que 11% dos acadêmicos não possuem renda familiar. 

GRÁFICO 3 - RENDA FAMILIAR DOS 
ESTUDANTES REQUERENTES DO BOLSA 
PERMANÊNCIA NA UEPG – PONTA GROSSA – 
2019 

GRÁFICO  4 - RENDA PER CAPITA DOS 
ESTUDANTES REQUERENTES DO BOLSA 
PERMANÊNCIA NA UEPG – PONTA GROSSA – 
2019 

  
 

     Fonte: Dados dos cadastros de solicitação para inclusão no Bolsa Permanência (2019). 
     Org.: as autoras. 
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Quanto à renda per capita, 88% recebem de meio a um salário mínimo e 12% 

não possui renda. Verifica-se, portanto que a maioria se enquadra como público da 

política nacional de assistência social, portanto estão entre os vulneráveis socialmente, 

no país. 

 

3. CONCLUSÃO 
 

De acordo com o perfil de vulnerabilidade apresentado os acadêmicos 

requerentes e beneficiários do auxílio Bolsa Permanência da UEPG são na sua maioria 

jovens, do gênero feminino, proveniente de escolas públicas, com renda per capita de 

meio a um salário mínimo, oriundos de cursos de diversos setores do conhecimento, 

com expressão majoritária dos setores de humanas, letras e artes. Destaca-se a 

importância da política de Assistência Estudantil para a permanência de estudantes 

vulneráveis no ensino superior. Esta vulnerabilidade é expressão histórica de grupos 

historicamente excluídos e depende de ações afirmativas em diferentes momentos da 

vida para que possa ser superada. Na UEPG tais ações encontram-se em expansão, 

necessitando de maiores recursos para sua consolidação em face do pleno 

enfretamento das refrações da questão social no ambiente universitário. 

 

 
REFERÊNCIAS 
CASTRO, M.G; ABRAMOVAY, M. Jovens em situação de pobreza, vulnerabilidades 

sociais e violências. Caderno de pesquisa, n. 116 São Paulo, julho, 2002. 

 
BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10, ago. 
2019. 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Diário Oficial da União. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm. Acesso em: 09, ago. 2017. 
 
PONTA GROSSA. Resolução CA nº 095, de 17 de abril de 2017. Estabelece normas 
relativas à Política de Assistência Estudantil na Universidade Estadual de Ponta Grossa.  
Atos Oficiais UEPG, Ponta Grossa, 17  abr. 2017. Disponível em:  
https://sistemas.uepg.br/producao/reitoria/documentos/1912017-04-1725.pdf. Acesso 
em: 10 ago. 2019. 
 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
https://sistemas.uepg.br/producao/reitoria/documentos/1912017-04-1725.pdf


 

49 
 

RESUMO EXPANDIDO 11 
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1. INTRODUÇÃO 

A importância da apreensão e do debate sobre a política pública de 

socioeducação na formação em Serviço Social se dá pelo fato que ela é uma política 

que presta atendimento socioeducativo a adolescentes e jovens em conflito com a lei e 

engloba áreas de atuação como saúde, educação e assistência social, para sua 

execução. Assim, é de suma importância uma formação inicial e continuada no assunto, 

a considerar a graduação como um dos momentos que tal formação deve acontecer. 

Antes de pensar em punições, precisamos pensar sobre como a sociedade atua no 

auxílio dos adolescentes em medida socioeducativa, visto que precisamos de uma 

atuação com uma visão que o singularize, entendendo que ele também é um sujeito de 

direitos, portanto o trabalho revela uma preocupação com as possibilidades de 

socioeducar e ressocializar tais sujeitos. Para isso é necessário pensar a formação 

sobre socioeducação e juventude, de modo interdisciplinar e continuada, começando na 

graduação e estendendo-se após a mesma, para que uma formação inadequada não 

construa um quadro de desvalorização e desprestigio social da profissão. 

O objetivo é dar evidência para esse segmento do Serviço Social, trazendo 

motivos do porquê se aproximar desse assunto logo na graduação. A discussão em 

cima das temáticas da juventude e da socioeducação na formação é de suma 

importância, pois os assistentes sociais precisam conhecer a realidade dos 

adolescentes e jovens com os quais vão trabalhar para que possam executar a política 

pública de forma correta, conhecendo-a na sua integralidade. Por mais que estejam em 

conflito com a lei e ou em cumprimento de medida socioeducativa, seja ela em meio 

aberto, semiliberdade ou de privação de liberdade, precisamos entender que são 

sujeitos que possuem direitos e precisam que eles sejam garantidos para uma melhor 

condição e qualidade de vida, sem estigmas. 

Alguns motivos principais que determinam a consideração prioritária dos temas, 

segundo Volpi (2002, p.13) é a “[...] existência indiscutível de atos infracionais graves 

de relevância atribuídos a adolescentes [...].” De acordo com o educador e sua 

concepção de criança e adolescente, “[...] sua condição de sujeito de direitos implica a 

necessidade de sua participação nas decisões de seu interesse e no respeito à sua 



 

50 
 

autonomia, no contexto do cumprimento das normas legais. Assim, é responsabilidade 

do Estado, da sociedade e da família garantir o desenvolvimento integral da criança e 

do adolescente. As medidas socioeducativas constituem-se em condição especial de 

acesso a todos os direitos sociais, políticos e civis.” (VOLPI, 2002, p.14).  

Nesta perspectiva de efetivação dos direitos e garantias dos jovens envolvidos 

com atos infracionais, é que se torna imperativa a formação sobre juventude e 

socioeducação na graduação em Serviço Social.  

Dado tal pressuposto, um passo fundamental para uma formação condizente 

com a profissão, é a produção do conhecimento na área, que envolva as respectivas 

temáticas, pois assim quando da formação, o docente pode lançar mão de 

conhecimentos previamente produzidos pela área do Serviço Social, o que colabora 

com as mediações possíveis entre a profissão e as temáticas em tela, em vista da 

efetivação do projeto ético político do Serviço Social. 

 O respectivo resumo expandido trata-se de uma síntese inicial do projeto de 

pesquisa intitulado “A Produção de Conhecimento Recente em Serviço Social sobre 

adolescentes em conflito com a lei e socioeducação: uma análise dos periódicos 

científicos de maior produção na área”, o qual corresponde a um Projeto de Iniciação 

Científica, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, da área 

de Serviço Social, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Trata-se de uma breve revisão de literatura sobre o tema da pesquisa, 

abordando artigos com as temáticas citadas, identificadas em fase inicial de pesquisa 

exploratória, nas seguintes revistas de Serviço Social:  

 

Quadro 1 – Periódicos de maior produção na área de Serviço Social, conforme o 

qualis (2016-2018) e Qualis (2019-2022) 

 

Revistas Qualis (2016-
2018) 

Qualis (2019-2022) 

Serviço Social e Sociedade A1 A1 

Revista Katálysis A1 A1 

Revista de Políticas Públicas A2 A1 

Argumentum A2 A3 

Textos e Contextos A2 A1 

Em pauta A2 A2 

Ser Social A2 A2 

Temporalis B1 A4 

O social em questão B1 B2 

Sociedade em debate B2 A4 

Emancipação B2 A4 

          Fonte: Qualis (2016- 2018); Qualis (2019-2022). 

Org: as autoras 
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando que a socioeducação é uma política pública que presta 

atendimento socioeducativo a adolescentes e jovens em conflito com a lei e que ela está 

inserida no cotidiano de assistentes sociais, as primeiras análises feitas em alguns 

artigos de revistas do Serviço Social, que abordam as temáticas juventude e 

socioeducação, que apontaram para a realidade do cumprimento de medidas 

socioeducativas (MSE), quais suas modalidades, quem executa cada uma delas e 

também, a realidade e quais os direitos dos jovens e adolescentes em conflito com a lei 

no sistema de atendimento socioeducativo, que na maioria dos casos é de periferia, 

pobre, em situação de vulnerabilidade, encaixando-se nas expressões da questão 

social.  

A aproximação inicial das temáticas na graduação se dá pelo fato de que no 

âmbito da política da socioeducação, o trabalho com adolescentes e jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa requer conhecimento de algumas questões 

fundamentais. Precisamos entender que deve haver mudanças de paradigmas e a 

superação de preconceitos para que haja alteração significativa na prática cotidiana do 

profissional que está inserido nesse meio, desconstruindo a visão autoritária da nossa 

cultura, compreendendo que adolescentes estão em condição peculiar de 

desenvolvimento, construindo sua identidade. A realização de uma leitura ampliada da 

realidade social traz consigo o entendimento que o público infanto-juvenil possui direitos 

e que são capazes de construir um projeto de vida autônomo, sendo um sujeito ativo e 

passivo do que constrói ao longo da vida. (JACQUES E GERSHENSON, 2016). Com 

isso, os futuros profissionais precisam encarar as vinculações históricas e sociais do 

adolescente, tratando-o não como um marginal ou bandido, mas como o protagonista 

da sua vida e que por alguma condição veio a cometer um ato infracional.  

Na revisão de literatura, podemos notar também que um dos papéis da 

socioeducação, que decorre do pressuposto que o desenvolvimento humano deve se 

dar de forma integral e que contemple todas as dimensões do ser, é o de encontrar 

meios para educar a juventude para a liberdade, ressignificando o seu lugar de 

ocupação na sociedade enquanto sujeito livres. Outro resultado encontrado foi que na 

maioria dos artigos é citado o ECA como uma forma legal de garantia de direitos de 

crianças e adolescentes, ou seja, de suma importância no conhecimento de futuros 

profissionais. Em cima disso, destacamos a importância da discussão para uma 

formação que não encare a medida socioeducativa apenas de forma punitiva, mas sim 

olhando para o seu princípio educacional, socializador e pedagógico, visando a 

construção da cidadania e da autonomia de adolescentes como sujeito de direitos, em 

processo de desenvolvimento e formação de sua sociabilidade como ser integral, com 
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múltiplas necessidades sociais. Tendo como estratégia a ressocialização do indivíduo, 

possibilitando a busca de um novo projeto de vida e não apenas executando o papel 

disciplinador de adequamento dos adolescentes às normas da sociedade. Trabalhar em 

novas estratégias para a construção de políticas públicas que não tenham tendência 

moralizadora das expressões da questão social e consequente culpabilização da 

juventude e da população mais pobre, é também entender e estudar o processo histórico 

aqui no Brasil, marcado por negação de direitos, desigualdade estrutural e cultura 

patrimonialista autoritária. Segundo Cândida da Costa (2015, p. 145): 

Ainda assim, operamos com políticas públicas voltadas principalmente 

para adolescente em conflito com a lei pouco efetivas para o exercício 

da cidadania e dos direitos humanos, o que demonstra que os poderes 

públicos não reconheceram singularidade da questão adolescência em 

seu conjunto de políticas.  

 Portanto, a necessidade de reforçar a formação sobre a temática na graduação 

em serviço social, considerando esta ser uma profissão com um papel decisivo na 

operacionalização da respectiva política pública de socioeducação e junto da juventude, 

de modo geral. 

3. CONCLUSÃO 

Com um maior contato nessas áreas e aumentando os estudos sobre 

graduandos e profissionais conseguem de forma eficaz institucionalizar políticas 

públicas nos direitos fundamentais e para afirmar a lógica da garantia dos direitos 

sociais, que entra na consolidação do projeto ético-político da profissão.  

Percebemos que um dos desafios presentes para os profissionais que atuam na 

socioeducação é a compreensão de contextos socioeconômicos, culturais e familiares, 

nos quais os adolescentes estão inseridos juntamente com suas famílias. O adolescente 

deve ser visto como protagonista, um ser singular, pois se ele for visto como um 

problema, não conseguirá construir seu novo projeto de vida, visando a transformação 

pessoal e social. Precisamos de uma sociedade justa e equânime para receber os 

assistidos. A repressão e as ações pedagógicas da socioeducação são desafios no 

cenário atual, visto que um dos desafios inerentes a essa política é o fomento do debate 

sobre a juventude e a preparação dos mesmos para a vida em sociedade, visando uma 

construção na melhoria dos meios para o desenvolvimento desses sujeitos para o 

convívio social na contemporaneidade.  

Posto isso, a formação inicial e continuada deve estar presente desde a 

graduação, aumentando também as produções acadêmicas em cima das temáticas de 

pesquisa, visto a dinâmica social e histórica que vivenciamos durante os anos, o 

conhecimento deve estar sempre atualizado para que a garantia dos direitos seja 
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efetivada juntamente com a implementação de novas políticas públicas que sejam 

executadas de forma correta, pensando no indivíduo e não apenas na legalidade formal 

de execução.  
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RESUMO EXPANDIDO 12 

 
 

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL: 
percepções construídas na formação acadêmico-

profissional 

Júlio César Martins 
 (Bacharel em Serviço Social e em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do 
Paraná UNESPAR/Campus Apucarana. Mestrando do Programa de Pós-graduação em 

Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina-UEL. E-mail: 
julio_cm23@msn.com) 

Luciane F. Zorzetti Maroneze 
(Assistente social, professora do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Paraná- 
UNESPAR/Campus Apucarana. Doutoranda do Programa de Pós-graduação da Universidade 
Estadual de Londrina-UEL. E-mail: lucianemaroneze@gmail.com) 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa uma reflexão sobre a formação profissional do 

assistente social na atualidade, com foco no estágio supervisionado, visando sua 

contribuição para o acadêmico, para que o mesmo seja desenvolvido com a devida 

importância e comprometimento, trazendo ao futuro profissional uma formação 

qualificada e competente. O tema é relevante na atualidade, pois, de forma direta é no 

processo de formação profissional, sobretudo, no estágio supervisionado que o 

acadêmico consegue transpor os conteúdos dados em sala de aula de forma que o 

mesmo lhe propicie uma aproximação com a prática numa dada realidade, rompendo 

com a equivocada visão de que “na prática a teoria é outra”. O estágio supervisionado 

é considerado sobretudo o momento em que as teorias apreendidas pelos acadêmicos 

são aliadas à prática bem como o momento em que o futuro profissional experimenta e 

atua efetivamente em seu campo de formação. A partir da experiência do estágio 

supervisionado realizado em 2018 em uma entidade de acolhimento de adolescentes 

em conflito com a lei, referenciados pelo Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), é que este trabalho se tornou possível.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

A supervisão de estágio em Serviço Social além de proporcionar ao acadêmico 

as experiências acima mencionadas, é o momento em que se torna mais visível a 

problemática entre teoria e prática (ASSIS; ROSADO, 2012). As autoras esclarecem 

ainda que a supervisão de estágio “materializa-se por meio do planejamento, orientação, 

acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem vivenciado pelos 

estudantes do estágio supervisionado” (ASSIS; ROSADO, 2012, p. 207), ou seja, é um 

momento em que é possibilitado ao acadêmico a vivência da atuação profissional, mas 

mailto:julio_cm23@msn.com
mailto:lucianemaroneze@gmail.com
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além disso, é o momento em que ele será acompanhado e orientado em suas ações por 

seu supervisor acadêmico. 

É no estágio supervisionado que o acadêmico terá uma maior aproximação do 

caráter interventivo da profissão, propiciando assim uma compreensão crítica da 

realidade, suas contradições e seus limites. Desta forma, o estágio se constitui enquanto 

um lócus de formação da capacidade de analisar de forma crítica a realidade social e 

suas contradições para além do real e do aparente. No entanto, em diversos momentos 

o estágio tem sido o momento da afirmação equivocada de que “na prática a teoria é 

outra”, ou seja, constituindo aqui um grande desafio aos supervisores de campo e 

pedagógico que é o de romper com este equívoco. Romper com a falácia de que “na 

prática a teoria é outra” é pensar na relação entre teoria e prática de forma a 

compreender como essas duas dimensões mantêm uma relação de unidade, pois a 

relação entre essas duas dimensões se expressa na interação entre as dimensões 

constitutivas do Serviço Social, quais sejam: teórico-metodológico, técnico-operativo e 

ético-político. 

O estágio supervisionado em Serviço Social deve oportunizar ao acadêmico 

conhecimentos teóricos-metodológicos e a capacitação técnica operativa visando o 

desenvolvimento de competências necessárias ao exercício da profissão.  Todas essas 

questões devem ser compartilhadas pelo supervisor de pedagógico e de campo, pois 

ambos possuem papel crucial no processo de formação profissional dentro da 

supervisão de estágio. Neste sentido Oliveira (2004, p. 68) destaca que, 

A supervisão no ensino de Serviço Social envolve duas dimensões distintas, 
mas não excludentes de acompanhamento e orientação profissional: uma 
supervisão acadêmica, tida como prática docente e, portanto, sob 
responsabilidade do professor supervisor no contexto do curso, e a supervisão 
de campo, que compreende o acompanhamento das atividades práticas do 
aluno pelo assistente social, no contexto do campo de estágio.  

Neste processo de supervisão de estágio cabe ao supervisor de campo 

desempenhar o papel de transmitir os conhecimentos da realidade da instituição, bem 

como de todos os conhecimentos pertinentes à política na qual o acadêmico está 

inserido no sentido de fazer estabelecer a relação entre a teoria e prática. Portanto, 

prima-se por um profissional responsável, compromissado e comprometido com o 

ensino, que se capacite continuamente, atualizando-se para que possa acompanhar o 

desenvolvimento intelectual e de formação profissional do acadêmico em formação. 

Neste aspecto Lewgoy (2009, p. 134) destaca que,  

o elo que envolve a supervisão e estágio revela a preocupação quanto a como 
ensinar aos alunos competências, habilidades e as atribuições requeridas aos 
assistentes sociais. Tal processo exige do profissional de campo não o que é 
solicitado pelo professor, mas o conhecimento para trabalhar com o estagiário 
de modo diferente de como trabalha com seus usuários. Portanto, a supervisão 
de campo precisa estar em sintonia com o projeto pedagógico, com a unidade 
de ensino; deve ter preocupação com a aprendizagem, direcionando a 
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orientação e atividades de modo a confluir para os objetivos da formação 
profissional. 

A partir do exposto é possível inferir que o conhecimento deve ser inerente ao 

processo de supervisão de estágio, exigindo principalmente dos supervisores 

capacitação permanente, conhecimento sobre as legislações pertinentes a política com 

a qual atua, aproximação e sintonia com os supervisores pedagógicos bem como com 

a instituição de ensino, de modo a promover um processo de ensino-aprendizagem de 

qualidade para o profissional e para o acadêmico em formação.  

É necessário destacar que os conhecimentos necessários vão para além 

daqueles ligados a legislação, pois somente o conhecimento legal não é suficiente para 

uma análise e compreensão da realidade, até porque o conhecimento não se limita 

somente a transmissão de saberes ligados ao desenvolvimento de habilidades 

instrumentais, mas a construção de uma postura crítica e reflexiva a partir dessa 

realidade em que está inserido. 

Todas as ações que o supervisor de campo irá desempenhar juntamente com 

o acadêmico devem estar previstas no plano de estágio, sendo que, este documento 

deve ser elaborado conjuntamente, de acordo com os objetivos, considerando as 

particularidades do campo de estágio. A Política Nacional de Estágio da ABEPSS 

estabelece que o plano de estágio, 

é um documento a ser elaborado pelo (a) estudante, em conjunto com os(as) 
seus(suas) supervisores(as) (acadêmico(a) e de campo), e deve conter os 
objetivos e as atividades a serem desenvolvidas pelo mesmo durante o 
semestre ou ano letivo. Precisa contemplar a articulação das dimensões ético-
política, teórico-metodológica e técnico-operativa. Esse instrumento servirá 
como norteador do processo ensino-aprendizagem a ser construído com a 
participação dos três sujeitos envolvidos (supervisor(a) acadêmico(a), 
supervisor(a) de campo e estagiário(a)) (ABEPSS, 2010, p. 33). 

A elaboração deste documento é imprescindível para o processo de formação, 

pois é por meio dele que o acadêmico conhecerá o campo de estágio e suas 

especificidades. Além disso, a elaboração do plano de estágio é uma forma de 

enfrentamento da realidade, no sentido de estabelecer uma construção pedagógica 

alinhada aos princípios do projeto de formação profissional, e indicar estratégias de 

desenvolvimento e acompanhamento das atividades em que os acadêmicos se 

encontram inseridos nos campos.  

O plano de estágio é uma ferramenta que possibilita perceber a realidade, 

avaliar os caminhos e construir um referencial profissional. Assim, ao planejar, deve-se 

garantir um momento para avaliar se os objetivos do processo de estágio estão sendo 

atingidos. É notório destacar que as finalidades do estágio são mais facilmente 

alcançadas quando a elaboração do plano do estágio foi realizado de maneira 

consciente e crítica, e não meramente um documento burocrático, pois desta forma, os 



 

57 
 

papéis e atribuições de cada ator fiquem claros no processo de supervisão, desde as 

diretrizes da ação do acadêmico, bem como até as funções dos supervisores.  

 

IV. RESULTADO E CONCLUSÕES 

O trabalho em tela possibilitou constatar que o estágio supervisionado pode 

contribuir de forma satisfatória para que o acadêmico possa compreender a unidade 

entre teoria e prática, possibilitando uma real interlocução à discussão e elaboração de 

conceitos no acadêmico em processo de formação profissional. 

O estagiário através do processo de supervisão desenvolverá habilidades 

profissionais, cabendo ao supervisor de campo construir propostas criativas de 

intervenção que qualifiquem esse processo, o que possibilitará ao acadêmico um olhar 

mais crítico sobre o cotidiano institucional. Ademais, durante o processo de supervisão 

de estágio cabe aos supervisores de campo e pedagógico reafirmar constantemente o 

compromisso ético-político que se apresenta como orientador dessa relação de 

formação e exercício profissional.  

Frente aos novos desafios é preciso formar e formar-se enquanto profissional 

reflexivo, autônomo, capaz de compreender a realidade em que atua e seu papel nesta 

realidade. Além disso, este novo profissional, formado em um e para um contexto de 

mudança precisa colocar-se na condição de agente transformador da realidade na qual 

atua. 
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RESUMO EXPANDIDO 13 

 

Análise dos encaminhamentos realizados ao Conselho 
Tutelar através do Serviço Social no Hospital Regional do 

Litoral no ano de 2017. 

 

 

Giulia Leão de Oliveira 
(Graduanda em Serviço Social, Universidade Federal do Paraná, leao.oliveira.giulia@hotmail.com) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como finalidade analisar e ressaltar a necessidade de 

relatar as demandas relacionadas a criança e adolescentes atendidas através do 

Hospital Regional do Litoral no ano de 2017, bem como argumentar como a violência 

vem sendo abordada e quais as principais situações em que a criança está exposta.  

Após realizar o estágio obrigatório em Serviço social no Hospital Regional do Litoral e 

presenciar inúmeras situações, com destaque para as variadas formas de violência 

sofridas por crianças e/ou adolescentes atendidas no hospital (violência sexual, física, 

por intoxicação, algum tipo de negligência), os atendimentos a essas demandas passou 

a ser objeto de nossa pesquisa e intervenção. 

Contudo, faz-se através da apresentação de dados coletados no Hospital Regional do 

Litoral, para que seja possível debater e compreender, desta fora realizamos o 

mapeamento das demandas, os tipos de violência estas crianças sofrem com o objetivo 

de estimular o enfrentamento a violência e fortalecimento de debates sobre as políticas 

de amparo as crianças e adolescentes. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Considerando todos os atendimentos que foram realizados junto a equipe 

multiprofissional do hospital junto ao processo de estágio, realizamos a tabulação de 

dados para observarmos as situações na qual a criança vivenciou.  

Após realizar este mapeamento, confeccionamos cartilhas com os principais direitos da 

criança e/ou adolescente previstos no ECA, as principais violações de direitos que 

recebemos no hospital naquele período, em seguida abordávamos e conversávamos 

com todos os que ali estavam presentes tendo como finalidade a alertar as famílias 

sobre o quão importante é se atentar as crianças, na perspectiva de protegê-las de 

possíveis situações de violência. 
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Considerando a relevância de um trabalho efetivo de identificação das situações de 

violência no hospital, no desenvolvimento de ações para a orientação e prevenção na 

perspectiva de contribuir com o trabalho dos profissionais junto ao hospital e de 

diminuição da violação do direito da criança e/ou adolescente.  

 

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 

Tabela 1 - Quadro indicativo de notificações encaminhadas do hospital regional do 

litoral ao conselho tutelar no ano de 2017. 

DEMANDAS JAN FEV MAR ABR MAIO  JUN JUL AGOS SET OUT NOV DEZ 

ALCOLISMO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DROGADIÇÃO 2 2 2 3 3 0 2 0 3 5 2 0 

NEGLIGENCIA 1 0 2 3 1 3 5 2 2 1 3 2 

AUSÊNCIA DE VISITAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MÃE MENOR DE IDADE 
SEM RESPONSAVEL 
LEGAL 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

FALTA DE DOCUMENTOS 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

ADOÇÃO ILEGAL 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

VIOLÊNCIA FÍSICA  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 

TENTATIVA DE SUICÍDIO 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

MAUS TRATOS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

CRIANÇA SEM 
RESPONSAVEL LEGAL 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 0 

AUSENCIA DE RECUSOS 
PARA TRANSPORTE DO 
RESPONSAVEL  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

AGRESSÃO FÍSICA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

AUSENCIA DE VISITAS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

VIOLENCIA SEXUAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 

VIOLENCIA PSICOLOGICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAIS NOTIFICAÇÕES 
POR MÊS 6 2 6 9 5 7 10 10 9 13 12 5 

TOTAIS DE NOTIFICAÇÕES NO ANO DE 2017 97 

Fonte: próprio autor (2018). 

A partir disso, ressaltasse a importante de relembrar que a criança e/ou 

adolescente não eram vistos como um ser pertencente de direitos,  após obter 

condições físicas pertinentes ao trabalho eram posta para exercer tais tarefas de 

subordinação sem nenhum amparo legal.Com a inserção da escolarização, a criança 

passou a ser considerada como um ser constituinte de direitos e que a caracterização 

do núcleo familiar como responsável pela formação deste indivíduo. Atualmente, o 
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Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/1990 prevê universalmente os direitos 

fundamentais a criança e adolescente. 

Mesmo com o ECA ainda registra-se inúmeros casos de violência, conforme a 

autora Rafaela Dotti Chioquetta aponta em seu artigo para a Revista do Laboratório de 

Estudos da Violência da UNESP/Marília - 2014, o Centro Regional de Atenção aos 

maus-tratos na infância do ABCD (CRAMI), o número de denúncia de violências contra 

crianças e adolescentes em 2012 subiu 58% em relação a 2011. Nos estudos realizados 

no Hospital Regional do Litoral não são diferentes, no ano de 2017 foram realizados 97 

encaminhamentos ao Conselho Tutelar sobre vítimas de algum tipo de violência que 

chegaram até o hospital, vale ressaltar a partir da tabela 1 apontamos que as principais 

demandas eram em períodos de férias escolares, visto que as crianças passam mais 

tempo em casa. 

Observando os quatro tipos de violência, sendo elas: negligência, violência 

física, violência psicológica e violência sexual, muitas das violações não são 

denunciadas por medo do abusador, existem também situações em que a família está 

ciente, mas não denuncia por ter um laço com o abusador, em situações analisadas no 

hospital, as crianças que passaram por tais violações tinham graus de parentescos 

muito próximos com o abusador, sendo pai, padrasto, tio, irmão. E que em algum 

momento o violentado tentou manifestar o que passava, mas por medo acabava 

silenciando. A criança ao passar por algum destas vivências junto a violência 

desenvolve comportamentos, reações e ações diferenciadas, podendo acarretar em 

mudanças nítidas em sua personalidade para com a vida adulta.  

Com isso, ao presenciar situações como a violação de direitos a estas crianças 

através de demandas do Serviço Social no Hospital Regional do Litoral, observou-se a 

necessidade de aprofundamento a esta questão, sobre os tipos de violências e como 

são abordadas, para que haja um enfrentamento a violência.  
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RESUMO EXPANDIDO 14 
 

Saúde mental, Serviço Social e UFPR Litoral 

Monike Miranda 
(Graduanda em Serviço Social, Universidade Federal do Paraná, monikemiranka@live.com) 

 
1. INTRODUÇÃO 

O Este trabalho é resultado do Projeto de Intervenção do estágio obrigatório 

realizado na Seção de Políticas Afirmativas, Assuntos Estudantis e Comunitários - 

SEPOL da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Setor Litoral, no ano de 2018. A 

SEPOL é uma unidade administrativa da UFPR com a missão de “promover à 

comunidade acadêmica, condições para o desenvolvimento de suas atividades 

estudantis, com base nas políticas de assistência estudantil e ações afirmativas” (UFPR 

Litoral, 2018). 

 

Durante o período em que estive neste estágio pude observar que as pressões 

decorrentes da vida acadêmica, dificuldades financeiras, questões familiares entre 

outras situações, interferem na saúde mental de uma parcela significativa dos 

acadêmicos. Estas condições mencionadas, tendem a intervir na capacidade de 

aprendizado do(a)s estudantes, corroborando para a decaída do rendimento escolar.  

Indaguei-me sobre como a(o) assistente social pode contribuir para o 

enfrentamento destas questões no ambiente da educação, nas seguintes demandas: 

diferenciadas manifestações de violência, uso de drogas, desemprego, relações 

intrafamiliares conflituosas, bullying, dificuldades no processo de aprendizagem, 

conflitos relacionais e vulnerabilidade econômica. Entende-se que a(o) assistente social 

é um dos profissionais que mais se aproxima da vida particular da(o) estudante, que se 

preocupa não somente com a permanência e êxito desta(e), mas também, com a 

inclusão social, emancipação, autonomia e cidadania da comunidade acadêmica. 

Diante da constatação de que a saúde mental do acadêmico merece atenção 

especial, no dia 15 de outubro organizamos nas dependências do Setor Litoral da UFPR, 

um evento sobre saúde mental, que será brevemente apresentado no presente resumo. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Apesar de o ambiente acadêmico proporcionar uma visão mais ampliada e via 

de regra isenta de preconceitos em relação à orientação sexual, crenças, cor, etc, a 

realidade do campus é diametralmente oposta, e pior, em boa parcela, está inserida no 

contexto familiar do acadêmico. Pude observar o quanto isso afeta a capacidade de 
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aprendizado e como consequência do baixo rendimento escolar, o acadêmico acaba 

entrando num redemoinho de sentimentos negativos, muitas vezes entrando em estado 

de depressão, outras vezes procurando fuga no álcool ou em drogas ilícitas e sem ajuda 

profissional, dificilmente consegue superar suas dificuldades, sejam quais forem. 

 Como dito anteriormente o evento em parceria com o Centro de Atenção 

Psicossocial de Guaratuba teve como finalidade compartilhar informações e apresentar 

aos acadêmicos, o que é e como funciona o CAPS. 

 A psiquiatra Sabrina Stefanelo, da UFPR- Curitiba  iniciou a palestra de 

abertura do evento com a temática “Saúde Mental na Universidade”, sendo que na 

continuação da programação, no período da tarde as terapeutas ocupacionais Anna 

ClaúdiaAimone e Beatriz Abagge ministraram uma oficina com a temática “Arteterapia”, 

já a noite, aconteceu roda de conversa com a psicóloga Zelayde Gomes Figueiredo, 

duas assistentes sociais sendo elas Mariana Falcão e Juliane Gdla e as terapeutas 

ocupacionais Anna Claúdia e Beatriz, todas atuantes no CAPS de Guaratuba. 

Sabendo que vivemos em um país que se orgulha em ser o nono colocado na 

Relação das maiores economias do mundo em relação ao Produto Interno Bruto, 

segundo dados do IBGE  no ano de 2018 e entendendo que o desemprego é um 

contraponto rude à crise estrutural do capitalismo, pois por um lado essa crise 

encaminha a concentração política e econômica aos grandes monopólios e  por outro 

lado existem milhões de pessoas que vivem sem a mínima condição digna para 

assegurar a própria sobrevivência e a de suas famílias. A articulação do profissional 

nesta e em outras garantias de direitos são diárias, a luta pela igualdade no acesso a 

essas atribuições é complexa e processual, visto que é dever do Estado assegurar 

saúde, educação, segurança, dentre outras políticas públicas e com o sucateamento 

que vivenciamos, alguns de nossos direitos acabam usurpados.  

A passagem e a integração de serviços e responsabilidades entre as 
duas estruturas geram, por um lado, competição interprofissional e 
interinstitucional e, por outro, verdadeiros “buracos negros” na 
assistência, implicando burocratização, negligência e jogo de “empurra 
empurra” de competências, principalmente na assistência às questões 
mais espinhosas. Por exemplo, serviços de saúde mental tendem a 
medicar, oferecer psicoterapias e “reabilitação imediata”, mas serviços 
residenciais, trabalho, serviços sociais pessoais, tais como 
acompanhamento terapêutico e assistência domiciliar de longo prazo, 
todos tendem a ser responsabilidade dos órgãos de assistência social. 
Essa passagem da área da saúde para a social, nos países com baixo 
nível de assistência social pública, é acompanhada quase sempre de 
negligência social, e os profissionais de saúde mental tendem 
tradicionalmente a lavar as mãos dizendo que o problema não é deles, 
entregando esse enorme desafio ao Serviço Social, que geralmente 
conta com um reduzido poder institucional e com poucas alternativas 
concretas de implementação desse tipo mais complexo de serviços, 
com sériasimplicações para a efetividade da proposta de 
desinstitucionalização e para a oferta de um cuidado integral ao usuário 
e sua família. ( Vaconselos, 2000) 
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3. RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 

Dos 64 inscritos online, como ouvintes, 37 compareceram e 21 fizeram a 

inscrição presencial no dia do evento e dos 19 inscritos para a oficina no período da 

tarde 11 participaram. Apesar da baixa presença de acadêmicos, o número de 

participantes foi o esperado e os palestrantes saíram satisfeitos com as conversas e 

debates que ocorreram no decorrer do dia. 

A saúde mental é um tema que ultimamente tem criado um pouco mais de 

visibilidade midiática, mas ainda é visto como tabu pela sociedade. 
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RESUMO EXPANDIDO 15 

. 

Linguagem “marginal” como instrumento para a formação 
do assistente social 

 
Jessica Priscilla Pereira dos Santos 

(Graduanda do curso de Serviço Social da UEL, jessica.ppsmb@outlook.com) 

Andrea Pires Rocha 
(Docente do Departamento de Serviço Social da UEL, Doutora em Serviço Social, 

drea_rocha@yahoo.com.br) 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Trazemos neste texto algumas reflexões acerca da necessidade da apreensão 

da linguagem dita “marginal”, no processo formativo de assistentes sociais, posto que o 

meio a que se destina a ação profissional, geralmente, está permeado por interlocutores 

desta variedade linguística e cultural. Além disso, entende-se que a especificidade desta 

linguagem colabora imensamente a medida em que tece problematizações a partir do 

lugar de que as vive. Transformando-se, portanto, em um material empírico importante 

para que os estudantes se aproximem de realidades diferentes das suas e/ou se 

identifiquem com os relatos, podendo reelaborar as vivências a partir de uma 

perspectiva crítica e analisada com respaldo teórico-científico.   

 

2. IDEOLOGIA, LINGUAGEM E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Parte-se do pressuposto de que analises, linguagem, palavras, são “fenômeno 

ideológico por excelência” (BAKHTIN, 2006, p. 26),  portanto tem-se por obrigação situar 

a realidade histórica e social a partir de uma perspectiva crítica, capaz de situar as 

contradições da sociabilidade burguesa considerando que fenômenos sociais são 

construídos social e historicamente, afinal de contas, como ensina Marx, o concreto é a 

síntese de múltiplas determinações. Bakhtin (2006, p. 23), explica que o domínio dos 

signos, logo da linguagem, está na esfera ideológica que se materializa de diferentes 

formas, pois envolve ao mesmo a representação “do símbolo religioso, da fórmula 

científica e da forma jurídica, etc.”, por isso, afinal de contas, “cada signo ideológico é 

não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento material 

dessa realidade. [...] Um signo é um fenômeno do mundo exterior”.  

 Além disso, ensina que a determinação dos signos é construída a partir de leis 

sociais e econômicas. Neste sentido, o processo de formação em Serviço Social, 

precisa colocar entre o rol de seus instrumentos pedagógicos, o estilo de linguagem que 
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se aproxima da realidade da população usuária atendida pela profissão. Linguagem esta 

que traz consigo demarcadores de classe social, gênero, raça/etnia, cultura, entre 

outros, pois,  

Existe uma parte muito importante da comunicação ideológica que não pode 
ser vinculada a uma esfera ideológica particular: trata-se da comunicação na 
vida cotidiana. Esse tipo de comunicação é extraordinariamente rica e 
importante. Por um lado, ela está diretamente vinculada aos processos de 
produção e, por outro lado, diz respeito às esferas das diversas ideologias 
especializadas e formalizadas. (BAKHTIN, 2006, p. 27) 

 

Ou seja, é possível visualizar a partir de narrativas mais vinculadas aos grupos 

populares aspectos de resistência, de contra hegemonia e também de reprodução da 

ideologia dominante. Reforça-se, portanto, que textos da chamada “literatura marginal” 

e/ou músicas como do estilo rap, são ricos exemplos empíricos para reflexões em sala 

de aula.  O processo formativo em serviço social deve levar em conta que no contato 

profissional com a população usuária a troca de informações é fundamental para a 

tomada das devidas providencias segundo o que fora requisitado6. Ou seja, a linguagem 

falada pelo público alvo do Serviço Social não corresponde a linguagem acadêmica, por 

isso é preciso que se encontrem mecanismos durante a formação profissional que 

supram essa enorme “vala” de distanciamento verbal.  

 

2.1  Exemplos de linguagem “marginal” como elemento reflexivo 

 

A literatura marginal é um importante instrumento na compreensão da linguagem 

falada nas periferias e/ou nos territórios vulneráveis, visto que além de conter termos 

utilizados no cotidiano destes, expressa, também, como se dão as relações sociais no 

ínfimo da latência da questão social. A escritora Maria Carolina de Jesus, negra, 

catadora de papel e escritora que narrou o quotidiano de uma favela paulista é 

considerada pioneira neste estilo linguístico, pois mesmo apresentando uma linguagem 

coloquial em seus textos, muitas vezes com um padrão gramatical fora da norma 

considera cultura, a mesma traduz a realidade de forma eloquente e crítica. Em um de 

seus relatos ela evidencia que: 

 

 

 
6Para além de uma resposta rasa e superficial das demandas apresentadas é possível que o assistente 
social aproprie-se de teorias que tragam maiores proposições. A apropriação dessas possibilidades e a 
suspenção momentânea da superficialidade apresentada é afirmada por Santos (2016) quando cita que: 
“Sabemos que a ação competente - no sentido de dar respostas adequadas às necessidades da população 
que busca por serviços sociais, indo além das demandas aparentes - exige uma análise concreta da 
realidade e o conhecimento do significado social da profissão”. (SANTOS, 2016, p.268). Compreende-se 
por análise completa da realidade uma interpretação conjuntural dos elementos que se fazem presentes no 
dia-a-dia do assistido. Estes correspondem aos aspectos políticos; sociais; geo-espaciais; culturais, no qual 
o sujeito está vinculado. 
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No outro dia encontraram o pretinho morto. [...] Não trazia documentos. Foi 
sepultado como um Zé qualquer. Ninguém procurou saber seu nome. Marginal 
não tem nome. … De quatro em quatro anos muda-se os políticos e não 
soluciona a fome, que tem sua matriz nas favelas […] (Jesus, 2015: p. 40) 

 

O relato foi escrito na década de 1950 e permanece atual, a medida em que 

denuncia o descaso em relação aos negros e pobres, além disso, problematiza a 

questão da falta de compromisso dos governos em relação a classe trabalhadora, ou 

seja, o descompromisso do Estado.  Com base nas pesquisas que realizamos quanto a 

criminalização da juventude empobrecida e consequente condenação moral por parte 

de segmentos do corpo social vimos que o estilo musical rap também pode ser 

considerado como importante instrumento de denúncia e mediador de diálogos com 

público jovem. Apoiamo-nos, então, nos estudos do Rap, que em conjunto com o breack 

(dança) e o graffite (artes plásticas), formam o movimento Hip Hop7 que Rocha (2000, 

p. 74) caracteriza como “[...] um movimento artístico, cultural, de resistência e social  que 

atua nas periferias de forma contra hegemônica, pois recusa-se a hegemonia posta pela 

classe dominante”. Destacamos, por sua vez, o rap enquanto expressão musical de um 

movimento de luta por direitos civis e políticos nos EUA e, em cada país, ganha 

características particulares, não perdendo a característica de protesto e denuncia, como 

podemos observar na música “Diário de um Detento”,  

Cada crime uma sentença 
Cada sentença um motivo, uma história de lágrima 
Sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio 
Sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo 
Misture bem essa química 
Pronto: Eis um novo detento 
(RACIONAIS MC´S, 1992) 

 

 A música sintetiza inúmeros fenômenos vivenciados por jovens residentes em 

zonas urbanas, privadas de uma monta de direitos sociais, econômicos e políticos. 

Revela que o encarceramento é a síntese de uma história de violações e violências. É 

inegável, portanto, o quanto está linguagem pode ser abordada como potencializadora 

de reflexões. 

 

 

 

 

 
7 É um movimento que se traduz como cultura de rua que “[...] é a denominação reivindicada 
para suas práticas, que, ao menos ao nível do discurso, não aspiram aos salões aristocráticos, 
nem ligam a mínima para quem inventou a palavra cultura, porque, antes de ser um conceito, 
para eles é um modo de vida e expressão. Eles a empregam num sentido transcendente a sua 
utilização antropológica mais ampla, para definir uma opção estética, política e social”. 
(AZEVEDO; SILVA, 1999, p. 75) 
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3. CONSIDERAÇÕES 

 

Há o entendimento da necessidade do entendimento acerca da realidade do público 

alvo atendido pelo Assistente Social e o consequente ajustamento linguístico para a 

possibilidade de permuta de informações, fica evidente que a literatura marginal é um 

excelente auxiliar na formação profissional. A linguagem “marginal”, torna-se portanto, 

conforme nossos exemplos, mediador de diálogos, reflexões e crítica, em uma 

perspectiva de avanços no que se refere a construção de novas sociabilidades.  
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RESUMO EXPANDIDO 16 

 
 

A construção dos instrumentos no estágio supervisionado 
e sua contribuição no processo formativo 
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(Assistente Social, bolsista do Projeto de Extensão Patronato- Universidade Estadual de 
Londrina, especialista em Serviço Social e Sociedade Contemporânea: Direção Social, 

Instrumentais e Política Social, e-mail: brunalais.duarte@gmail.com) 
 

Silvia Pires Cardoso Silva 
(Estudante de Graduação em Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina e estagiária 

do Patronato Penitenciário de Londrina, e-mail: silviapces@gmail.com) 
 

Thaís Aimê Alves da Silva 
(Estudante de Graduação em Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina e estagiária 

do Patronato Penitenciário de Londrina, e-mail: thaisaime@gmail.com) 
                                                                                        

1. INTRODUÇÃO 

Para abordar a respeito da supervisão de estágio em Serviço Social, sendo uma 

das atribuições privativas do assistente social (BRASIL,1993), identificamos a 

necessidade de discutir a importância dos instrumentos componentes do estágio 

supervisionado para o processo formativo do estudante de Serviço Social. 

Este relato de experiência consiste no processo vivenciado pelas estudantes de 

Serviço Social e pela assistente social da instituição durante o período do estágio 

curricular no Patronato Penitenciário de Londrina. 

Considerando o processo formativo do Serviço Social enquanto uma unidade 

entre teoria e prática é de extrema importância apontar o momento em que se tem o 

contato com à ação profissional, por meio do estágio supervisionado, aproximando o 

estudante do cotidiano do espaço sócio-ocupacional em que está inserido, 

possibilitando a articulação dos conteúdos estudados com as atividades realizadas pelo 

assistente social, fazendo assim imprescindível a construção dos instrumentos 

vinculados a disciplina de prática para auxiliar o processo formativo, sendo eles o Plano 

de Estágio, o Estudo Institucional e o Projeto de Intervenção. 

Entendendo este processo, a Resolução nº 15, de 13 de março de 2002, dispõe 

sobre as diretrizes curriculares para os cursos de Serviço Social apontando a 

obrigatoriedade do estágio supervisionado, estabelecendo seu desenvolvimento 

durante o decorrer do curso, a partir da inserção em um espaço sócio-ocupacional, 

tendo em vista capacitá-lo para o exercício profissional, apontando a necessidade de 

supervisão sistemática para tal atividade.  

A partir da compreensão da importância destas indicações ao processo 

formativo é possível identificar o estágio enquanto o momento de contato e observação 
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da prática profissional, capaz de possibilitar ao estudante a oportunidade de inserção 

nos campos sócio-ocupacionais acompanhando as atribuições e competências dos 

assistentes sociais materializando o ato de aprendizagem. 

De tal forma, os instrumentos para orientar esse processo são basilares, como 

o plano de estágio, o estudo institucional e o projeto de intervenção. Ao iniciar o estágio, 

o primeiro passo é a realização de leituras para conhecimento do campo e da política 

na qual a instituição esta inserida, juntamente com a elaboração do plano de estágio, 

em conjunto com o supervisor acadêmico e o supervisor de campo, definindo quais 

serão as atividades propostas a se realizar e de que forma.  

Concomitantemente aprofundam-se as leituras sobre o campo para conhecer 

por completo a instituição do estágio, começando a ganhar forma o estudo institucional, 

que oportuniza ao estagiário a compreensão da instituição como um todo, constatando 

suas relações de poder, estrutura, órgão financiador, etc, ultrapassando os campos 

específicos do Serviço Social, trazendo um panorama geral e mais completo sobre o 

campo sócio-ocupacional.  

O projeto de intervenção configura-se enquanto a exposição de um diagnóstico 

que o estudante realiza, sendo um momento de demonstrar as dificuldades encontradas 

e espaço de propor uma intervenção que possa contribuir e atender a demanda 

levantada, sendo principalmente uma atividade de planejamento para exercício do 

desenvolvimento de ações, compreendendo seus objetivos, realização de avaliação, 

cronograma de execução, etc. 

 Portanto estes instrumentos desempenham um papel ímpar na construção do 

estágio supervisionado, estruturando o processo formativo, por sua dimensão de 

exercitar no estudante o estudo e elaboração de um planejamento e conhecimento das 

atividades profissionais que irá desenvolver.  

Como já relatado acima, para a construção desses instrumentos é importante 

que ocorra o processo de supervisão realizado por um professor do departamento do 

curso, nomeada supervisão acadêmica e por um assistente social, profissional do 

campo de estágio, nomeada supervisão de campo, para que ambos os processos 

possibilitem a construção desses instrumentos, pois as supervisões possuem um papel 

reflexivo, que irão subsidiar o conteúdo trazido por cada um desses instrumentos no 

processo formativo dos estagiários em Serviço Social.  

A Supervisão acadêmica é fundamental para o processo de formação estudante 

e está diretamente correlacionada aos conteúdos teóricos, que são necessários na 

prática profissional.  A Supervisão de campo é imprescindível para nos direcionar na 

instituição e no processo de trabalho desenvolvido pelo assistente social e não somente 

com as demandas do setor, mas acionar o lado crítico nas mais diversas situações 
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enfrentadas e nos conflitos que possam aparecer na instituição visto que temos uma 

equipe multidisciplinar. 

Ressaltamos que o processo desenvolvido pela supervisão de campo está 

correlacionado ao Plano de Trabalho do setor de Serviço Social, onde estão 

estabelecidas as atividades, competências e atribuições privativas do assistente social, 

que será um dos documentos que também auxiliará os estagiários para compreensão 

da realidade institucional.  

O processo de supervisão de campo traz alguns desafios para os profissionais 

de Serviço Social, principalmente pela responsabilidade no processo formativo dos 

estagiários, compreendendo a necessidade de abranger diversos conteúdos durante a 

supervisão de campo, desde as dúvidas, angústias e anseios, até instigar uma análise 

mais ampliada da realidade social, das condições de trabalho do assistente social, da 

atual conjuntura, etc.  

Identificamos a necessidade de uma estreita relação entre os supervisores de 

campo e acadêmico, que realizam ações conjuntas, principalmente por meio dos 

instrumentos já citados, bem como em supervisões conjuntas, com os supervisores 

acadêmicos e de campo para buscar um aperfeiçoamento das atividades realizadas. 

O processo de supervisão traz uma experiência enriquecedora, para ambas as 

partes, principalmente diante do cotidiano profissional, possibilitando para que olhemos 

principalmente para o desenvolvimento das ações profissionais, identificando a 

necessidade de sistematização do cotidiano profissional, observada no Plano de 

Trabalho do setor, a necessidade de se desenvolver um Plano de Supervisão para que 

as supervisões sejam cada vez mais ampliadas, buscando sempre seu 

aperfeiçoamento, tanto do processo formativos dos estagiários, como do 

desenvolvimento do trabalho do assistente social.  
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RESUMO EXPANDIDO 17 

 
 
 

Os desafios do estágio em Serviço Social no Patronato 
Penitenciário de Londrina-PR 

 
Amanda Santos Nogueira 

(Assistente Social, Patronato Penitenciário de Londrina, 
Eemail:amanda_de_nogueira@hotmail.com) 

Maria Clara Richter de Oliveira 
(Estudante de Graduação de Serviço Social, email: mahrichter12@gmail.com) 

 

1. INTRODUÇÃO 

O agravamento das condições de vida da população a partir da precarização de 

serviços públicos é reflexo da imposição de políticas neoliberais e da ascensão do 

“Estado Penal” em detrimento de um Estado Social, que tem empregado ações de 

repressão e punição às camadas mais vulneráveis da sociedade, como a extensão das 

medidas de "tolerância zero", o aumento do encarceramento em massa e a aplicação 

de penas alternativas como instrumento de controle do Estado. Neste contexto, 

encontram-se as instituições penais, que historicamente tiveram como função o 

disciplinamento para o trabalho e hoje, em um contexto de Estado neoliberal de cunho 

penal, a principal função é a segregação e o controle.   

O Patronato Penitenciário de Londrina-PR se insere neste contexto, 

caracterizado como instituição pública da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, 

vinculado ao Departamento Penitenciário do Estado do Paraná – DEPEN. Assim, 

conforme é previsto pelo art. 61 da Lei de Execuções Penais LEP (1984), o 

Patronato: 

[..]realiza atendimento aos egressos e aos beneficiários das condições de 
suspensão e de livramento condicional de pena, ou seja, reporta-se as 
pessoas que já passaram pelo regime fechado e obtiveram progressão de 
regime,  e para aqueles indivíduos autores de crimes de menor potencial 
ofensivo que cumprem medidas alternativas, tais como: Prestação de Serviço 
à comunidade, Medida Educativa e Prestação Pecuniária. (NOGUEIRA, et al, 
2018) 

 

Em decorrência da ausência de funcionários, o desenvolvimento das atividades 

do Patronato Penitenciário de Londrina conta essencialmente com o apoio do programa 

Universidade Sem Fronteiras com o Projeto de Extensão- Patronato da UEL. Atualmente 

a equipe técnica deste projeto tem desenvolvido várias ações com a finalidade de 
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auxiliar os assistidos no cumprimento de pena8. Neste sentido o Serviço Social no 

Patronato tem como objetivo: 

Realizar acompanhamento social junto aos assistidos para que estes consigam 
cumprir suas penas e medidas, buscando evitar reincidências e se caso 
venham a reincidir que o cumprimento seja realizado pautado no respeito aos 
Direitos Humanos, Direitos Civis e Constitucionais. (PATRONATO, 2018). 
 

Assim as ações do serviço social do Patronato estão consoantes a perspectiva dos 

direitos humanos e o projeto ético político.  

 

2. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO PATRONATO PENITENCIÁRIO 

Sendo o estágio supervisionado crucial para o processo de formação profissional 

ao permitir uma apreensão das dimensões da profissão, relacionando-as e promovendo 

o entendimento como unidade, o Patronato se constitui como importante campo para a 

formação profissional. Segundo Legwoy (2009), o estágio é a síntese dos conteúdos, a 

partir dele é possível a vinculação da dimensão investigativa com a interventiva, sendo 

necessário para a compreensão das contradições e os limites colocados dentro das 

instituições. É a partir do estágio e do processo de supervisão que ocorre a articulação 

entre a formação e o exercício profissional. 

Há que se desenvolver as potencialidades da supervisão como espaço de 
reflexão sobre a conjuntura, sobre o contexto socioinstitucional e de 
aprendizado das dimensões teórico-metodológica, técnico-operativo e ético-
política. O conhecimento sobre as expressões da chamada “questão social” 
que atravessam o campo de estágio permite iluminar a descoberta de 
estratégias e táticas de intervenção profissional. (GUERRA. BRAGA, 
2009,p.20) 
 

No contexto da formação profissional, o estágio é o momento em que o 

acadêmico deve ser instigado a relacionar dialeticamente os pressupostos teóricos 

introduzidos ao longo dos anos iniciais de formação acadêmica, com a finalidade de 

formar um profissional capaz de ter uma visão de forma crítica, propositiva e qualificada. 

Neste sentido a supervisão de estágio também possibilita momentos de reflexão, 

problematização e avaliação dos envolvidos, tanto do processo e aprendizagem quanto 

da realidade social, do qual não deve ser compreendida desvinculada dos componentes 

teóricos, éticos e políticos. A partir desta perspectiva e entendendo o estágio como 

espaço privilegiado para que o estudante amplie as possibilidades de análise de 

conjuntura e esteja próxima a realidade social, destacamos alguns dos desafios e 

dificuldades encontradas na realização do estágio e do processo de supervisão no 

Patronato Penitenciário de Londrina.  

O estágio está interligado com os mecanismos da ordem econômica e com a 

dinâmica das relações sociais de acordo com a conjuntura da sociedade, desta forma o 

 
8No momento, a equipe técnica do Patronato é composta apenas por bolsistas de extensão das áreas de 

Serviço Social, Direito, Psicologia, Pedagogia e Administração. 
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estagiário do Patronato, se depara com o contexto de uma instituição penal de caráter 

punitivo e fiscalizatório, na qual o sistema de justiça é que impõe as normas e a 

organização do trabalho. É partir desta realidade que o estagiário, tem a possibilidade 

de compreender a unidade teoria e prática, identificar as expressões da questão da 

social dentro da sociedade capitalista em constante conflito, onde a atuação do Estado 

Penal se concretiza de forma punitiva e coercitiva, por meio das medidas de “tolerância 

zero” e encarceramento em massa. (WACQUANT,2001). 

 Portes et al (2019, p.09) apontam que no processo de formação profissional “[...] 

presume um suporte teórico-metodológico que vai preparar para a investigação crítica 

da realidade social que norteará a ação profissional junto do compromisso ético-

político”, contudo, o estagiário e o profissional ao se inserir na realidade social do 

Patronato, se depara com grandes dificuldades, pois estes, no seu processo de 

formação tiveram acesso as discussões relacionadas a temática do campo de forma 

dispersa e fragmentada, dificultando a apreensão das especificidades presentes em 

uma instituição penal.  

Como acontece em grande parte dos campos de estágio, o estudante ao iniciar 

suas atividades, demonstram muitas dificuldades no desenvolvimento da compreensão 

crítica da realidade social, em especial a do Patronato que é dotada de preconceitos e 

construções morais proveniente da lógica de punição do Estado Penal. Contudo é a 

partir, das dificuldades geradas no campo de estágio que ocorre a possibilidade de 

amadurecimento profissional dos estagiários.  

Neste sentido, destacamos a dificuldade de encontrarmos respaldo teórico para 

o exercício da prática profissional, haja vista que durante a formação profissional nos 

deparamos apenas com discussões sobre o sistema penitenciário, em especial do 

regime aberto de forma fragmentada, e não dispõe de ampla preocupação da categoria 

profissional. Além da dificuldade de nos adaptarmos ao vocabulário jurídico, e o embate 

de exercemos um trabalho consoantes ao projeto ético político numa unidade penal de 

caráter punitivo.  

Pontuamos ainda a dificuldade de trabalharmos de forma articulada com todas 

as áreas da instituição, ao modo que o Serviço Social, algumas vezes, por mero 

desconhecimento acerca da profissão acaba sendo rotulado como “protetores de 

bandido”. Neste interim nos deparamos com a resistência de alguns profissionais de 

outras áreas no que tange o trabalho interdisciplinar, pontuamos ainda a lacuna que a 

formação profissional apresenta na capacitação de assistentes sociais para com o 

trabalho entre distintas áreas, como por exemplo a psicologia e o direito. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O estagiário proporciona à instituição a qualificação e a construção de um futuro 

profissional, aponta novas perspectivas, problematização de questões e demandas 

específicas do campo, contudo neste processo tanto o estagiário do Patronato quanto 

o supervisor encontram dificuldade com arsenal teórico na formação profissional que 

sustente as ações e respondam as demandas sociais do cotidiano da prática 

profissional. O que vem sendo sanado a partir do esforço dos profissionais na busca de 

leituras que não foram propiciadas durante o processo formativo, como também na 

construção do processo de orientação acadêmica que compõe o Projeto Patronato.  

Neste sentido, faz-se necessário cada vez mais a incorporação de estagiários 

nestes campos do sistema de justiça, tal como o Patronato Penitenciário, para dar 

relevância ao trabalho do serviço social e desconstruir estigmas e preconceitos da 

sociedade sobre o respectivo campo, assim como também promover uma articulação 

maior entre a academia e a prática profissional, forçando o olhar crítico para além do 

senso comum da especifica realidade social do sistema penitenciário.  

Ressaltamos ainda, a importância de se repensar sobre a produção de 

conhecimento sobre o campo do sociojurídico com ênfase no sistema penitenciário, com 

o objetivo de incentivar a reflexão e discussão no seio da categoria profissional sobre a 

temática, que possibilitarão aos estagiários e supervisores maior apreensão do campo 

sócio ocupacional que irão intervir. Por fim, enfatizarmos a importância de realizarmos 

um trabalho sustentado pelo projeto ético político mesmo diante as contradições da 

instituição, pois nos permite uma análise crítica para além de estigmas e rótulos datados 

pela sociedade de classes 
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RESUMO EXPANDIDO 18 

 
 

 

Descobrir-me negra: processo de formação em Serviço 
Social e o debate sobre racismo 

 

 

Isabela Cristina Pereira 
(Estudante de Serviço Social, UEL, isinhacristina2013@gmail.com) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Neste relato de experiência, trago alguns elementos que se referem a 

importância do debate sobre o racismo no processo de formação em Serviço Social. 

Debate este que, em um primeiro momento, possibilitou-me um encontro comigo 

mesma, pois quando adentrei no curso de Serviço Social no ano de 2016 foi algo novo, 

desafiador e único, não me reconhecia enquanto mulher negra tinha vergonha de me 

declarar assim, pelo senso comum intrínseco na sociedade e na minha família sobre a 

rejeição de se aceitar como uma pessoa negra e ter uma discussão sobre isso, 

declarava-me sempre como parda.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

No primeiro ano, tive o privilégio de ter na matéria de Oficina do Serviço Social I 

A, a professora Andrea Rocha, que do pouco que experenciei a discussão sobre o 

racismo, veio principalmente de suas aulas. Um dos trabalhos que tínhamos a 

desenvolver foi referente ao livro de Carolina Maria de Jesus, “Quarto de Despejo: diário 

de uma favelada” escrito em 1960. Foi a partir do encontro com os relatos presentes no 

livro que comecei a entender melhor a questão do racismo, do capitalismo e me 

reconhecer enquanto mulher negra.  

Trechos: 

“… De manhã eu estou sempre nervosa. Com medo de não arranjar 
dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito 
papel na rua. (…) O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se 
comigo. Mas eu não quero porque já estou na maturidade. E depois, um 
homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler. E que 
levanta para escrever. E que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. 
Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Êle deu-me 50 cruzeiros e 
eu paguei a costureira. Um vestido que fez para a Vera. A Dona Alice veiu 
queixar-se que o senhor Alexandre estava lhe insultando por causa de 65 
cruzeiros. Pensei: ah! O dinheiro! Que faz morte, que faz odio criar raiz”. 
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No trecho acima é evidenciado como a expressão econômica é a preocupação 

diária de Carolina e sua leitura crítica da realidade no sistema capitalista, trazendo como 

os desdobramentos que o dinheiro e/ou a falta dele traz. Relata também como é 

constituído seu pensamento sobre as relações afetivas com base no machismo, visto 

que não quer se relacionar com Manuel por estar “na maturidade”, relacionando que 

necessita ser uma mulher jovem, e o enquadramento da mulher como dona de casa 

(expressão do conservadorismo) e não uma mulher que gosta de ler e escrever, pois 

assim, não serviria a ele. 

“… Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Êles respondia-
me: 
— É pena você ser preta. 
Esquecendo-se êles que eu adoro a minha pele negra, e o meu cabelo rústico. 
Eu até acho o cabelo de negro mais iducado do que o cabelo de branco. 
Porque o cabelo de preto onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco, é 
só dar um movimento na cabeça êle já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que 
existe reincarnações, eu quero voltar sempre preta”. 

  

 

 Neste trecho é comprovado como Carolina se aceita, tem respeito e 

deslumbramento com seus traços de uma mulher negra.  

 Confesso e me orgulho em dizer que um dos motivos para se manter neste curso 

foi este livro e a curiosidade de saber mais, ter mais conhecimento sobre mim e a 

sociedade. 

Ao decorrer dos anos aprendi muito sobre a relação capital x trabalho e a 

opressão a classe trabalhadora, mas pouco estudei sobre a questão do racismo, e isso 

me inquietou e veio a ser meu tema de Trabalho de Conclusão de Curso, que questiona 

amaneira que tem se materializado no processo de formação em Serviço Social as 

discussões sobre esta temática, não só na Universidade Estadual de Londrina, como 

nas Universidades públicas do Paraná. Vejo que muito falamos de desigualdade social 

e não falamos de sua cor. Os dados comprovam que a pobreza e violações de direitos 

têm cor.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para 2016 apontam que 

entre os 10% mais pobres da população brasileira, 78,5% são negros (pretos ou 

pardos), contra 20,8% brancos. Já entre os 10% mais ricos, a condição se inverte: 

72,9% são brancos e 24,8% são negros. 

Os números explanam a dívida histórica que o Brasil tem para com os negros, 

uma vez que essa desigualdade é resultado de uma história fundamentada na 

exploração dos negros, na medida em que a abolição, não foi auxiliada por indicadores 

de assistência aos negros livres, e eles permaneceram sendo alvos do preconceito e 

violência em vários níveis. 
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3. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

É primordial observamos a seriedade da discussão sobre racismo e que a luta 

para o superar devem compor o processo de formação em Serviço Social de forma mais 

eficaz e propositiva, uma vez que refletir a formação do Serviço Social brasileiro é, 

primeiramente, pensar a respeito de sua estruturação histórica no contexto das relações 

sociais na sociedade contemporânea. Para isso, é essencial pensar para além da 

profissão, com o objetivo de relacionar sua agregação nos parâmetros capitalistas, onde 

estão instituídas as questões sociais e as suas extensões, fazendo com que os futuros 

profissionais considerem o histórico processo de opressão que a população negra 

brasileira vem sofrendo historicamente e como isso se reflete nas relações sociais 

contemporâneas.  

Ademais, é nítido que a argumentação sobre este tema é compromisso do 

Código de Ética da profissão e não tem como discutir classe, sem falarmos de gênero 

e de raça, a partir de uma perspectiva interseccional, que se propõe assimilar questões 

raciais nos debates sobre gênero e direitos humanos e integrar questões de gênero nos 

debates sobre raça e direitos humanos, com o objetivo de aprimorar uma maior 

proximidade entre múltiplas instituições, pois como bem traz o CFESS-CRESS: “Se 

cortam direitos, quem é preta e pobre sente primeiro”. 

 Por fim, quero reforçar que o debate sobre racismo no curso de serviço social 

fez com que eu pude descobrir-me como negra e, posteriormente, me engajar na luta 

de combate ao racismo, entendendo-o como tarefa primordial para o Serviço Social.  
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RESUMO EXPANDIDO 19 

 
 
 
REFLEXÕES SOBRE A OMISSÃO DO RACISMO ESTRUTURAL NAS DIRETRIZES 

CURRICULARES PARA O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Profa. Dra. Andréa Pires Rocha 
(Docente do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina) 

 

1. INTRODUÇÃO 

Como sabiamente canta Elza Soares, não há como negar que “a carne mais 

barata do mercado é a carne negra”, por isso, o presente resumo expandido tem como 

principal objetivo tecer reflexões acerca da omissão do debate sobre o racismo 

estrutural nas Diretrizes Curriculares do curso de Serviço Social. Problematizamos que 

mesmo após o processo de construção crítica do currículo, a questão do racismo foi 

negligenciada, aparecendo no processo formativo como tema tangencial, que ganha o 

mesmo destaque de outros fenômenos sociais que atingem a classe trabalhadora.  

Argumentamos que as categorias classe, raça e gênero possuem uma relação 

dialética no que tange mecanismos centrados nas relações estruturais e 

superestruturais que oprimem a classe trabalhadora, portanto, não é possível analisar 

a realidade social sem utilizá-las como demarcadores.  Na primeira parte do resumo 

traremos um breve resgate da lógica da construção das Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Serviço Social e na sequência apresentaremos o racismo como fenômeno 

estrutural que, portanto, deveria compor os núcleos estruturantes do processo 

formativo. 

 

2. DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL: 

CENTRALIDADE NA CATEGORIA CLASSE 

 

Lembremos que as diretrizes curriculares para os cursos de Serviço Social no 

Brasil estão materializadas na Resolução n. 15 de 13 de Março de 2002 da então 

Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação e Desporto. No entanto, este 

documento decorre de um processo longo de debates e avanços que a categoria vinha 

acumulando desde a década de 1980.   

A autora Marilda Iamamoto, (2004) ao discutir, em 1995, a formação profissional, 

defende naquele contexto a importância da revisão crítica da trajetória do debate 

acumulado entendendo-o como patamar necessário para re-situar a formação do 
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assistente social entre as novas exigências da contemporaneidade brasileira nos anos 

1990. O desafio era garantir um salto de qualidade no processo de formação profissional 

dos assistentes sociais, visando que a categoria profissional estivesse munida de 

elementos teóricos e de informações da realidade capazes de subsidia-la na formulação 

de propostas profissionais, isto é, na construção de programáticas de trabalho, tanto no 

campo da formulação de políticas sociais como de sua implementação9.  

Observamos, que havia um consenso entre membros das entidades 

representativas e de intelectuais da categoria - ou seja, do grupo que dá o tom para a 

hegemonia política da profissão -, que os avanços conquistados na década de 1980 em 

concomitância com as transformações societárias de 1990,  deveriam culminar em um 

novo processo formativo em Serviço Social. Neste sentido, o Currículo Mínimo foi 

aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da ABEPSS no dia 8 de novembro de 

1996 e nos mesmo mês a entidade apresenta as Diretrizes gerais para os Cursos de 

Serviço Social.  

Os núcleos permanecem nas Diretrizes de 2002, sendo eles: núcleo de 

fundamentos teórico-metodológicos da vida social; núcleo de fundamentos da formação 

sócio-histórica da sociedade brasileira; núcleo de fundamentos do trabalho profissional. 

Englobam um conjunto de conhecimentos e habilidades que se especificam em 

atividades acadêmicas, enquanto conhecimentos necessários à formação profissional. 

Essas atividades, a serem definidas pelos colegiados, se desdobram em disciplinas, 

seminários temáticos, oficinas/laboratórios, atividades complementares e outros 

componentes curriculares.  

2.1 A realidade do racismo estrutural e omissão do debate no processo 

formativo em serviço social 

 

O racismo é estrutural no Brasil a medida em que foi a principal justificativa 

para a subordinação/genocídio dos índios e escravização/genocídio dos negros10 

compondo a base econômica/estrutural do Brasil pela exploração da força de trabalho 

de negros escravizados. Após a abolição (1888) e a proclamação da República (1889), 

o racismo continua delineando a estratificação social brasileira e atualmente a realidade 

nos mostra que a população preta/parda brasileira é atingida pela violação de direitos e 

 
9 Na mesma linha reflexiva está a grande maioria dos debates empreendidos no Caderno ABESS 7, que 
tem como temática central “Formação Profissional: Trajetórias e Desafios”, publicado em 1997.  

10 Sugerimos a leitura do clássico “Brasil: mito fundador e sociedade autoritária” da Marilena 
Chauí (2000). 
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diferentes tipos de violência11. Silvio Almeida (2018), explica que o racismo estrutural se 

expressa como desigualdade econômica, política e jurídica, pois é  “decorrência da 

própria estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ com que se constituem as relações 

políticas, econômicas, jurídicas e até familiares[...]” (ALMEIDA, 2018, p. 38). 

Ou seja, se o racismo é estrutural e repercute nas condições de vida da 

população negra que, por sua vez, compõe a maior parte da população usuária do 

Serviço Social, esse debate deveria ser explicitamente indicado nos núcleos das 

diretrizes, porém esses se centram na categoria classe, negligenciando as categorias 

raça e gênero.  Além disso, observamos que o “núcleo de fundamentos da formação 

sócio histórica da sociedade brasileira” abriria espaço para que a questão do racismo 

estrutural fosse contemplada, no entanto, no Projeto Pedagógico do Curso de Serviço 

Social da UEL, onde atuamos a questão do racismo aparece apenas de forma 

tangencial em trechos de ementários de duas disciplinas, uma no primeiro e outra no 

quarto ano da grade curricular. Desta forma, negligencia-se um debate imensamente 

importante para o processo formativo, pois a compreensão do racismo perpassa 

debates históricos aprofundados. 

 

3. ALGUMAS REFLEXÕES 

 

Compreendemos a essencialidade das reflexões gerais, cunhadas em uma 

análise crítica das relações sociais e das contradições próprias do modo de produção 

capitalista, materializadas na questão social e suas expressões. No entanto, ao 

compreender que o racismo compõe historicamente as relações sociais brasileiras 

como instrumento utilizado para a dominação de classe e étnico-cultural materializado 

nas relações interpessoais e coletivas, defendemos que esse debate deveria ser 

enfatizado nas diretrizes.  

Reportamos, talvez de maneira polêmica, a dívida do debate crítico materialista 

hegemônico no que diz respeito aos impactos do racismo na luta de classes. Estamos 

convictos de que a centralidade na categoria classe social é essencial para 

compreendermos como a sociabilidade burguesa engendra mecanismos capazes de 

manter a ordem capitalista e seu motor calcado na exploração da força de trabalho.  

 
11 E, no bojo da questão do racismo no Brasil está o genocídio da população negra que, segundo 
Abdias do Nascimento (2016) acontece a partir de duas estratégias fundamentais: 
branqueamento da raça e o branqueamento da cultura.  
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No entanto, descobrimos ao longo do processo de estudos que a categoria 

racismo é essencial para desvendarmos os meandros internos da categoria classe. Hoje 

entendemos que todas aqueles que desejam situar a questões referentes aos impactos 

da contradições sociais sobre a vida da classe trabalhadora a partir de uma perspectiva 

cunhada pelo materialismo histórico e dialético, devem inserir a questão racial como 

categoria essencial para compreensão das múltiplas determinações históricas, políticas, 

ideológicas que vinculam dialeticamente passado e tempo presente.   
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1. INTRODUÇÃO 

A inserção cada vez maior do Assistente Social nas organizações públicas 

e privadas está marcada pelo desenvolvimento e implantação do trabalho com 

qualidade, conduzido por interesses, objetivos, metas e finalidades direcionado por 

demandas que se apresentam diretamente e indiretamente para o profissional de 

Serviço Social, tornando-se desafios reais que potencializam o trabalho do profissional 

tendo o homem como sujeito essencial do trabalho nas organizações direcionado por 

políticas públicas de natureza governamental e não governamental. 

Homem que segundo dados demográficos vêm ganhando dimensão 

quantitativa vertiginosa referente ao seu processo de envelhecimento humano. 

Envelhecimento que aponta para as políticas governamentais e não 

governamentais nas áreas de saúde, assistência social, habitação e lazer um volume 

de demandas onde o Serviço Social tem que desenvolver o seu trabalho, mas necessita 

para tanto, estar capacitado para os desafios do mundo contemporâneo, partindo do 

entendimento da demanda imediata e sustentada na qualidade instrumental da ação 

profissional do serviço social. 

Capacitação que tem como ponto inicial à formação no ensino superior, onde 

os currículos apresentam diretrizes fundamentais para o processo de formação situado 

no projeto político pedagógico da graduação em serviço social. 

Para Goldman; (2005,p.03) 

O assistente social deve atuar, sempre que possível, com os demais 

profissionais, numa ação interdisciplinar que congregue esforços no seu fazer 

cotidiano e na aliança de parceiros para a consolidação dos direitos dos idosos, 

mailto:dbragazagabria@gmail.com
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principalmente os da seguridade social: saúde, previdência e assistência 

social. São importantes também ações profissionais na esfera da educação, 

não só para os idosos, mas para todas as gerações, para que aprendam a 

conhecer e a respeitar os idosos, para que estabeleçam laços sociais de 

intercambio intergeracionais e para que se preparem para a velhice. 

 

Neste sentido, cabe buscar conhecimento sobre como o envelhecimento 

humano é tema na grade curricular e de que forma é tratado no decorrer do curso; a 

natureza das atividades e a centralidade dos conteúdos. 

Desta forma, consideramos compreender como tem sido no processo de 

graduação em Serviço Social a habilitação e formação para o exercício profissional junto 

à temática do envelhecimento humano. Tendo como foco a compreensão analítica sobre 

como o tema é discutido na formação profissional do Assistente Social; em quais 

atividades ocupa lugar nos projetos pedagógicos dos cursos, preparando seus alunos 

para uma atuação crítica na direção da garantia dos direitos sociais, homem usuários 

dos serviços institucionais. 

Assim, justifica-se a importância de desvelar os referenciais e a forma com 

que o Assistente Social tem sido preparado Na sua graduação para uma atuação 

qualificada e competente para atender as diretrizes, princípios e objetivos das políticas 

sociais. 

 

2. DESENVOLVIMENTO: 

Pesquisa quanti-qualitativa desenvolvida nos anos de 2013/2014, tendo 

como universo os cursos de graduação de natureza pública e privada com registro no 

MEC (Ministério da Educação e Cultura) através da utilização do endereço eletrônico 

dos cursos reconhecidos, inscritos e legalizados na Associação Brasileira de ensino e 

pesquisa em Serviço social - ABEPSS, identificadas por regiões geográficas do estado 

nacional brasileiro, totalizando 305 escolas.  

O prosseguimento metodológico ocorreu através do mapeamento por endereço 

eletrônico (sites) das escolas e o rastreamento sobre os projetos pedagógicos buscando 

informações sobre a temática através da leitura das informações contidas nos projetos 

dos cursos e documentos similares sobre como e de que forma o tema envelhecimento 

está sendo abordado nos cursos de graduação, resultando em 21 escolas, sendo 10 

escolas públicas, 11 privadas que fazem o investimento da temática da pesquisa na 

formação profissional. 

Com a coleta de dados através dos endereços eletrônicos procedeu-se a 

construção dos mapas informativos, organização e análise dos dados, norteado pelos 
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objetivos da pesquisa e analisados quantitativamente por medida estatística e 

qualitativamente por análise temática dos conteúdos identificados sobre envelhecimento 

humano. 

A predominância na temática está centralizada através da oferta de 

disciplinas sejam elas eletivas (03), optativas (05) e obrigatórias (11), ações 

extensionistas (01) e de pesquisa (01). Referente aos temas das disciplinas transita 

entre política social enquanto política pública, as políticas públicas, a formação do 

serviço social e envelhecimento e gerontologia enquanto uma ciência voltada para os 

desdobramentos do envelhecimento humano na sociedade.  

Segundo Pereira (2005, p. 10) [...] não há ainda nos cursos de Serviço Social 

brasileiros diretrizes e política de formação profissional para o atendimento do idoso tal 

como previsto na portaria nº. 56, de 25 de Novembro de 2004, da Secretaria de Ensino 

Superior (SESu) do Ministério da Educação, que, em seu enunciado e no art. 1º, assim 

dispõe “O Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, no uso de suas 

atribuições legais resolve: art. 1º Criar Comissão Especial com a finalidade de elaborar 

diretrizes e propor políticas para a formação de profissionais aptos ao atendimento do 

idoso”. 

 

3. RESULTADOS: 

O tema envelhecimento humano na formação de graduação de assistentes 

sociais nas escolas pesquisadas pela análise quantitativa demonstra um investimento 

pouco significativo considerando que políticas sociais como um formato de serviços 

voltados para as necessidades do contingente vertiginoso de cidadãos brasileiros 

envelhecendo e envelhecidos deve ser preocupação do estado, das escolas 

formadoras, dos profissionais que atuam com a temática e da sociedade como um todo. 

Pereira (2005, p. 03) “por ser uma profissão que atua com constantes 

interações com as políticas e os direitos sociais, o serviço social não pode ficar alheio 

‘a tematização do fenômeno do envelhecimento”. 

Importante ressaltar que o tema envelhecimento pelas escolas pesquisadas vem sendo 

trabalhado através de conteúdos e práticas extensionistas e de pesquisa, apontando 

assim tendência a atender necessidades dos espaços ocupacionais da profissão do 

Assistente Social que possibilite ações tecnicamente efetiva direcionada por demandas 

que indicam tendências profissionais do mercado de trabalho no mundo 

contemporâneo. 
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4. CONCLUSÃO: 

 

O exercício profissional do assistente social tem como base a formação de 

graduação em serviço social que deve ter investimento na temática envelhecimento 

humano com recorte para a dimensão social da vida, de forma imperativa deve revisar 

e recolocar o seu arsenal operativo, teórico e analítico para subsidiar e desenvolver 

políticas sociais com foco na ampliação da proteção social pública para o idoso. 

Temáticas que venham atender as mudanças da realidade brasileira e as necessidades 

do mercado de trabalho para o Serviço Social. 

Com referência à proteção social do idoso o investimento das escolas 

pesquisadas na formação de graduação indicou uma qualificação direcionada para a 

relação sociedade, envelhecimento, direitos dos idosos e política social, campos 

específicos e predominantes para atuação do Assistente Social. 

A pesquisa em serviço social tem contribuído com a produção e a 

disseminação de conhecimentos principalmente com temas de relevância social que 

subsidia debates de interesse da profissão e da sociedade como um todo. 

Portanto as escolas devem se colocar de forma flexível frente às demandas 

atuais direcionando seus projetos pedagógicos com indicações de uma formação 

inovadora no sentido da abertura para as necessidades dos campos educacionais, indo 

além de formações acadêmicas encasteladas e idealistas de base teórica e 

metodológica desarticulada das necessidades do mercado de trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esse artigo tem por objetivo apresentar o resultado parcial da primeira fase de 

duas pesquisas que estão sendo desenvolvidas em uma Universidade Estadual do 

Paraná. São dois grupos de pesquisa que desenvolvem uma pesquisa cruzada por 

terem a mesma base empírica, e que têm como objeto de estudo a formação 

profissional. 

O percurso metodológico construído pelos grupos de pesquisa foi constituído de 

três passos: revisão de literatura, pesquisa documental e pesquisa de campo 

envolvendo sujeitos. 

Os resultados socializados nesse resumo se referem ao primeiro passo 

metodológico delineado, qual seja: a revisão de literatura, através do levantamento da 

produção de conhecimento do Serviço Social sobre Formação Profissional, buscando 

identificar como tal formação vem sendo debatida e compreendida e evidenciar as 

tendências expressas na formação profissional em relação ao ensino do trabalho 

profissional. 

Na revisão de literatura elencou-se como critério de escolha os artigos 

publicados nos periódicos da área do Serviço Social, com classificação CAPES- Qualis 

A1, A2, B1 e B2, totalizando 11 (onze) periódicos. Tomou-se como referência o período 

de 2000 a 2017. O período de levantamento da produção de conhecimento foi de julho 

de 2017 a janeiro de 2018.   
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Para concretização desse primeiro passo metodológico, foram definidos os eixos 

descritores para direcionar as buscas a serem analisadas no momento da leitura dos 

artigos. Os descritores definidos foram: formação profissional, trabalho e exercício 

profissional, estágio e supervisão. 

A leitura na íntegra dos artigos localizados sobre a formação profissional em 

Serviço Social pautou-se em 5 (cinco) eixos descritores definidos a partir dos objetivos 

construídos pelas pesquisas em curso:  concepção de profissão, concepção de 

formação profissional, ensino do trabalho profissional, estágio supervisionado e 

supervisão de estágio.  

Nesse trabalho serão apresentados os resultados dos descritores: formação 

profissional, concepção de profissão e concepção de estágio supervisionado. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 Em relação à produção do conhecimento sobre formação profissional, 

identificou-se que tal temática não tem recebido muita expressividade nas publicações 

dos períodos pesquisados. De 3.631 artigos publicados durante o período de 2000 a 

2017, apenas 198, ou seja, 5,45% abordam tal temática.   

Dos periódicos investigados, três (3) se destacam pelo maior número de 

publicação sobre a temática, quais sejam: Revista Temporalis (B1)  com 308 artigos 

sendo 88  (28,6%) sobre a formação profissional , Revista Katálysis (A1) com 440 

artigos, sendo 33 (7,5%) sobre a formação profissional  e Revista Serviço Social e 

Sociedade (A1)  com 535 artigos e destes 42 (7,85%) sobre formação profissional.  

Selecionados os artigos que tinham como objeto de estudo a formação 

profissional, buscou-se identificar os artigos que ao discorrem sobre a formação, 

apresentavam uma concepção de profissão. Conforme indicado na introdução, a leitura 

na íntegra dos artigos localizados sobre formação profissional pautou-se em 05 (cinco) 

eixos descritores definidos a partir dos objetivos construídos pelas pesquisas em curso: 

concepção de profissão, concepção de formação profissional, ensino do trabalho 

profissional, estágio supervisionado e supervisão de estágio. Em cada eixo descritor 

identificado, buscou-se evidenciar a concepção apresentada nas produções, os autores 

e as obras tomadas como referência. 

No eixo concepção de formação profissional pretendeu-se explicar como a 

formação profissional é exposta. De um total de 197 artigos com esse tema, 61,92% 

apresentaram uma explicação, sendo estas divididas em cinco tendências explicativas 

da formação profissional, as quais aparecem como 1) A formação profissional e a 

afirmação do projeto ético-político; 2) Os desafios para a formação profissional; 3) A 
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natureza teórica-prática da formação profissional; 4) Os princípios da formação 

profissional expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais; 5) As competências 

/capacitações a serem desenvolvidas no processo formativo (Teórico-metodológica, 

ético-política e técnico-operativa). 

No eixo concepção de profissão, buscou-se levantar o que se entende por 

profissão; como a profissão é apresentada, reconhecida e explicada. Em relação a esse 

eixo, apresenta-se o seguinte mapeamento:  

Como pode-se evidenciar, dos 197 (cento e noventa e sete) artigos identificados 

que apresentam uma discussão sobre formação profissional, 62 (sessenta e dois) 

apresentam uma concepção de profissão, ou seja, 31, 47%. Os demais artigos discutem 

a formação profissional sem partir de uma concepção de profissão. 

Sobre o primeiro - concepção de profissão,  identificou-se 7 (sete) tendências 

que se fizeram presentes na concepção e apresentação da profissão, quais sejam: 1) 

inserção na divisão social e técnica do trabalho e significado social da profissão: pelo 

reconhecimento do Serviço social como trabalho; estatuto do assalariamento; o Serviço 

Social na produção e reprodução das relações sociais e o significado social da profissão;  

2) emergência e institucionalização da profissão: pelo contexto de emergência 

profissional   nos marcos do capitalismo monopolista, considerando a profissão como 

produto sócio histórico; 3) dimensões constitutivas da profissão:  pela afirmação de que 

a profissão é constituída de três dimensões: dimensão teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa; 4) viés ídeo-político: através da direção social da profissão, 

dos valores éticos e políticos e da afirmação do projeto ético- político da profissão; 5) 

objeto de intervenção: através do seu objeto de intervenção: a “questão social”; 6) 

atribuições, competências e requisições profissionais: pela inserção profissional nos 

espaços sócio-ocupacionais, pela intervenção na execução, gestão, avaliação e 

monitoramento dos serviços sociais na perspectiva dos direitos sociais  e pelo marco 

jurídico normativo da profissão, particularmente pela Lei que regulamenta  a profissão 

(Lei 8.663/93); 7) natureza interventiva e analítica da profissão: pelo reconhecimento da 

dupla natureza da profissão: interventiva e analítica.  

Em relação ao eixo que trata da concepção de estágio supervisionado, foram 

localizados de 7 (seis) periódicos abordavam sobre o estágio supervisionado, no total 

de 39 (trinta e nove) artigos.  Na Revista Temporalis foram 22 artigos (25% da 

publicação da revista sobre formação profissional), na Revista Katálysis   6 artigos 

(18,2%) da publicação da revista sobre formação profissional),  na Revista Serviço 

Social e Sociedade 1 artigo (2,4% da publicação da revista sobre formação profissional), 

na Revista Argumentum 1 artigo (17% da publicação da revista sobre formação 

profissional), na Revista Emancipação  5 artigos (todos os artigos sobre formação 
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profissional apresentavam  um debate sobre o estágio) , na Revista Sociedade em 

Debate 3 artigos (42,8% da publicação da revista sobre formação profissional) e   na 

Revista Textos e Contextos 1 artigo (14,3% da publicação da revista sobre formação 

profissional). 

Na leitura analítica dos artigos estudados foi possível identificar que as Diretrizes 

Curriculares são tomadas como ponto de referência na discussão do estágio 

supervisionado, bem como a Política Nacional do Estágio- PNE, a Resolução 533/2008 

e a Resolução 493/2006, a Lei que regulamenta a profissão e o Código de Ética 

Profissional de 1993.  

É oportuno enfatizar que, no decorrer dos artigos estudados, os/as autores/as 

enfatizam como o estágio não deve ser considerado. Dentre os aspectos presentes, 

destacam-se: a)  o estágio não é aplicação da teoria na prática, nem mesmo a “hora da 

prática” ou o “ensino da prática”; b) não é mera execução de tarefas instrumentais, 

imediatistas e burocráticas; c) não deve ser localizado apenas como uma disciplina, 

como mero desdobramento de matérias e seus componentes curriculares.  

Partindo do que não seria o estágio, elencam-se os aspectos que explicariam o 

estágio supervisionado, através de 3 (três) tendências, quais sejam: a) é uma atividade 

didático-pedagógica; b) é constituído por uma natureza teórico-prática; c) é um 

articulador entre formação e exercício profissional.  Estas tendências presentes não 

aparecem de forma isolada, mas são apresentadas articuladamente. Para fins didáticos, 

apresentam-se separadamente.  

 

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 

Através dos dados levantados torna-se necessário repensar sobre a relevância 

que a formação profissional tem na produção de conhecimento da área e na importância 

de se alargarem as pesquisas e os debates sobre uma temática fundamental tanto na 

formação graduada quanto na pós-graduada em Serviço Social. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este resumo tem por objetivo apresentar alguns elementos para pensar as 

interfaces entre a política de educação permanente construída pelo conjunto CFESS-

CRESS e a formação dos supervisores de campo. Trata-se de uma revisão de literatura, 

tomando como referências as normativas legais que definem a supervisão estágio e os 

aspectos formativos direcionados ao supervisor de campo. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOS SUPERVISORES DE CAMPO. 

A formação de assistentes sociais no Brasil tem sido direcionada para 

proporcionar ao profissional o desenvolvimento de sua capacidade analítica, de modo a 

construir ações interventivas que respondam as necessidades experienciadas pela 

classe trabalhadora. Observa-se que a formação se configura em um processo, 

contínuo que não finaliza com a conclusão da graduação em Serviço Social. São 

múltiplas as características desta formação, destacando: a configuração de diretrizes 

estruturada em fundamentos. A lógica dos fundamentos se apresenta a partir da 

apropriação que os assistentes sociais brasileiros apresentam acerca da teoria social 

crítica. Nos dizeres de Iamamoto (2014), os fundamentos são entendidos como núcleo 

central, gerador do processo formativo, que se expressa na “[...] compreensão da 

história a partir das classes sociais e suas lutas, o reconhecimento da centralidade do 

trabalho e dos trabalhadores” (IAMAMOTO, 2014, p. 616), referendando também a 

direção social da profissão. Nesta lógica, Iamamoto (2014), acrescenta: 

[...] foram concebidos enquanto diferentes níveis de abstração 
necessários, complementares e interdependentes para decifrar o 
Serviço Social inscrito na dinâmica societária. Abrangem, 
respectivamente, dimensões teórico-sistemáticas, particularidades 
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históricas (continentais, nacionais, regionais e/ou locais), que 
determinam o trabalho profissional e nele se condensam, enquanto 

dimensões indispensáveis à sua análise. (IAMAMOTO, 2014, p. 
620) 

A formação é reveladora do tempo histórico e das condições objetivas nas quais 

o trabalho do assistente social se concretiza. Atuando nas políticas públicas e sociais, 

o assistente social assume diversas ações, voltadas ao atendimento das necessidades 

humanas e sociais vivenciadas pela classe trabalhadora, ou seja, “[...]a formação deve 

dirigir-se para a construção de alternativas e estratégias profissionais que contribuam 

para a defesa dos interesses da classe trabalhadora” (ABEPSS, 2010, p. 10). Outro 

aspecto importante é o compromisso assumido pelos assistentes sociais em colaborar 

com a formação dos futuros assistentes sociais, recebendo estudantes de Serviço 

Social como estagiários e exercendo a função de supervisores de campo e acadêmico. 

Para fins deste artigo, será destacada a função do supervisor de campo e a importância 

de se manter atualizado no seu processo formativo. A Política Nacional de Estágio 

elaborada pela ABEPSS (2010), indica que o estágio supervisionado tem como 

premissa: 

[...] oportunizar ao(a) estudante o estabelecimento de relações 
mediatas entre os conhecimentos teórico-metodológicos e o trabalho 
profissional, a capacitação técnico-operativa e o desenvolvimento de 
competências necessárias ao exercício da profissão, bem como o 
reconhecimento do compromisso da ação profissional com as classes 
trabalhadoras, neste contexto político-econômico-cultural sob 
hegemonia do capital. (ABEPSS, 2010, p. 14) 

Esta premissa se concretiza a medida em que o estágio é mediado pela 

execução da supervisão direta, ou seja, o estágio existe mediante o processo da 

supervisão executada por um assistente social, uma vez que é atribuição privativa 

prevista na lei de regulamentação da profissão, lei 8662/1993. O supervisor de campo 

exerce função que impacta no processo formativo dos futuros assistentes sociais, 

exigindo portanto, no exercício desta função, preparo teórico, metodológico, ético, 

político e técnico-operativo, pois é essencial que demonstre a capacidade de apreender 

o significado sócio histórico da profissão, sua inserção da divisão social e técnica do 

trabalho; capacidade de interpretar as condições objetivas de trabalho; a relação Estado 

– políticas públicas e sociais; o ordenamento e a gestão das políticas públicas e sociais 

e, as demandas apresentadas pelos trabalhadores. Reforça-se aqui o caráter 

pedagógico constitutivo da supervisão de estágio, que se expressa no 

acompanhamento do desenvolvimento do aluno no estágio; a construção de 

instrumentos de avaliação do desenvolvimento/ desempenho do aluno; planejamento e 

execução da supervisão direta. A Resolução 533/2008, estabelece que a supervisão 

direta é  
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[...] elemento síntese na relação teoria-prática, na articulação entre 

pesquisa e intervenção profissional e que se consubstancia como 
exercício teórico-prático, mediante a inserção do aluno nos diferentes 
espaços ocupacionais das esferas públicas e privadas, com vistas à 
formação profissional, conhecimento da realidade institucional, 
problematização teórico-metodológica (CFESS, 2008, p. 02) 

O exercício da supervisão direta, vai exigir do assistente social disponibilidade 

para investir em seu processo formativo, de forma continuada e sistemática. Ou seja, “a 

apropriação crítica das determinações que compõem a formação profissional reivindica 

a permanente relação teórica e prática como sustentação para o exercício profissional” 

(TORRES, PORTES, 2017, p. 159). Há inúmeras possibilidades de investimento em 

formação, cabendo ao profissional a escolha dos caminhos da formação a partir das 

condições objetivas de vida e do trabalho. O conjunto CFESS- CRESS, propõe em 2012, 

a Política de Educação Permanente, “[...]demarcando seus pressupostos, concepções 

e articulação com os valores e princípios da profissão” (CFESS, 2012, p. 06). Esta 

política reforça as premissas indicadas nas normativas da profissão sobre o 

aprimoramento intelectual do assistente social, essencial para a construção de um 

exercício profissional coerente com as demandas decorrentes das relações desiguais 

que estruturam a lógica da sociedade do capital. A educação permanente, vai subsidiar 

os caminhos e escolhas do assistente social para se manter atualizado. 

De acordo com Fernandes (2016), a educação permanente se relaciona a 

[...] reflexões sobre o seu modo de produção ou construção de uma 

prática, é um jeito de pensar o seu fazer,” [...] “detectar necessidades 
no próprio processo de trabalho, à luz de contextos específicos que 
irão iluminar os caminhos para a construção de saberes necessários 
para enfrentamento das adversidades pertinentes ao campo das 
políticas sociais. (FERNANDES, 2016, p. 56-57) 

A educação permanente se apoia num processo de reflexão desencadeado pelo 

trabalhador, aqui referenciado pelo supervisor de campo, com o objetivo de analisar, 

aprofundar o conhecimento e buscar alternativas diante das contradições inerentes a 

sociedade capitalista. No trabalho desenvolvido com estagiários, o assistente social 

supervisor de campo é demandado a construir respostas analíticas e interventivas 

capazes de favorecer o desenvolvimento da reflexão do profissional em formação. A 

resposta precisa capturar os elementos que estruturam a sociedade capitalista: a 

relação desigual e hierarquizada entre as classes sociais; a propriedade privada; a 

subordinação do trabalho aos interesses do capital; a relação desigual entre o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social; as expressões do pauperismo, 

da violência que assolam a classe trabalhadora; as estratégias de políticas públicas e 

sociais utilizadas pelo Estado para atender as necessidades da classe trabalhadora, 

essencialmente aquelas funcionais ao desenvolvimento econômico do capital. A 

contribuição de Fernandes (2016), possibilita a compreensão de  
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Ao apreender os aspectos históricos e teóricos sobre a educação e sua 

articulação com o trabalho, ancorados na teoria social crítica, é 
possível refletir sobre o potencial formativo existente nas situações de 
trabalho vivenciadas pelos trabalhadores que atuam nas políticas 
públicas. (FERNANDES, 2016, p. 24) 

Neste sentido, a educação permanente prevê que a aprendizagem é constante, 

e o ambiente de trabalho nas políticas públicas e sociais se apresentam como um lócus 

constante de aprendizado, partindo de reflexões críticas sobre o trabalho e as condições 

por meio das quais o trabalho se concretiza. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensar a educação permanente direcionada aos supervisores de campo, 

favorecerá a qualificação do processo formativo dos futuros assistentes sociais. Neste 

sentido, alguns pontos merecem destaque: a necessidade de se construir espaços de 

escuta e partilha de saberes e experiências entre os supervisores, de modo a favorecer 

que os profissionais reconheçam suas competências, a direção social da profissional, 

deixando marcado que o trabalho desenvolvido requer qualidade técnica e política, 

alicerçado em uma direção crítica. Outro ponto é a problematização das questões que 

mobilizam o trabalho cotidiano, por exemplo, o trabalho nos serviços, o reconhecimento 

dos usuários como trabalhadores, o descompasso entre o que se estabelece na 

legislação e o que se executa na gestão das políticas públicas e sociais, o que pode 

favorecer a possibilidade de construção de saberes que incidirão sobre o trabalho 

cotidiano. E, finalizando a educação permanente também pode se instrumento para o 

enfrentamento das lutas políticas e da capacidade organizativa dos /das assistentes 

sociais, fortalecendo os espaços de discussão e organização da categoria. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este resumo apresenta informações sobre a capacitação dos supervisores de 

campo realizada no Departamento de Serviço Social na Universidade Estadual de 

Londrina. Trata-se de uma capacitação voltada a valorização do supervisor/a de campo 

e da supervisão direta para o processo formativo dos futuros/as assistentes sociais. 

Observou-se que os supervisores/as de campo demonstraram a necessidade de 

aprofundar discussões acerca da profissão, bem como dos conteúdos constitutivos da 

supervisão direta de estágio. Reforçam que a função de supervisor/a requer 

disponibilidade para aprendizagem em caráter permanente, ao mesmo tempo em que 

são instigados a refletir sobre o trabalho cotidiano e o processo de aprendizagem do/a 

futuro/a assistente social. 

2. A FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO 

DOS SUPERVISORES DE CAMPO 

O Serviço Social é uma profissão requisitada pelo Estado para atender as 

necessidades da classe trabalhadora funcionais a ordem do capital e, gerir programas, 

projetos e serviços das políticas públicas e sociais, por meio das quais vai intermediar 

relações estabelecidas entre o estado e a sociedade. Reconhecido pelo trabalho 

realizado nas políticas públicas e sociais, o assistente social vem desenvolvendo ações 

que se colocam numa perspectiva dos direitos humanos e sociais, e, na lógica da 

proteção social, identificando a condição social dos trabalhadores, bem como as 

estratégias construídas para sobreviver. Inscrita na divisão social e técnica do trabalho, 

o Serviço Social é reconhecido por sua natureza analítica e interventiva, que requererá 

uma formação crítica e historicamente situada na sociabilidade do capital 
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A formação profissional dos assistentes sociais tem sido considerada uma das 

questões centrais para pensar a profissão. Desde os anos de 1996 do século passado, 

a formação segue os princípios formativos construídos pela categoria e expressos nas 

Diretrizes Curriculares de 1996. As Diretrizes preconizam que a formação do assistente 

social será construída a partir de três direções que mantém entre si uma interconexão, 

a saber: direção teórica e metodológica; direção ética e política e a direção técnico-

operativa. As direções fundamentam a construção de uma matriz curricular associando 

disciplinas; oficinas; realização de atividades acadêmicas envolvendo ensino, pesquisa 

e extensão; a elaboração de trabalhos monográficos, destacando o Trabalho de 

Conclusão de Curso e, o estágio supervisionado. Outro elemento essencial é a 

centralidade da formação em reconhecer as formas de enfrentamento às expressões da 

questão social a partir dos processos sócio históricos constitutivos desta sociabilidade. 

Este reconhecimento passa pelo trato rigoroso, tanto do ponto de vista teórico crítico, 

como histórico, que fundamenta a análise construída pelo profissional acerca dos 

fenômenos sociais e os desafios para o seu enfrentamento, e, analisar detalhadamente 

a complexidade e precarização do trabalho e as condições em que vive a classe 

trabalhadora na sociedade capitalista.  

No decorrer do processo formativo, o estudante de graduação é posicionado a 

pensar e analisar a realidade social a partir de seu movimento contraditório, 

historicamente construído, identificando a condição desigual entre as classes, as lutas 

construídas pela classe trabalhadora para ter acesso aos direitos garantidos em lei, 

entre outras questões. 

Como dito anteriormente, estágio se configura como um dos elementos que estruturam 

o processo formativo do/a assistente social. É por meio do estágio que o/a estudante de 

graduação iniciará o contato direto com o trabalho do assistente social, experienciando 

suas dificuldades e desafios cotidianos. A ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino 

e Pesquisa em Serviço Social, construiu uma Política Nacional de Estágio, definido 

como [...] uma atividade curricular obrigatória que se configura a partir da inserção do 

aluno no espaço sócio institucional objetivando capacitá-lo para o exercício do trabalho 

profissional, o que pressupõe supervisão sistemática (ABEPSS, 2010). O estágio, 

portanto, configura-se como a possibilidade do estudante de Serviço Social reconhecer 

a prontidão necessária ao assistente social para o exercício da profissão. Ainda neste 

sentido, historicamente, o Serviço Social instituiu que não há estágio supervisionado 

sem o necessário acompanhamento do assistente social, que atuará como o supervisor 

de campo. Aqui uma questão se sobressai: a supervisão tanto de campo como 

acadêmica se configuram como um processo que se constrói a partir de uma concepção 

analítica, interventiva e pedagógica, na construção de estratégias “[...] voltadas a 
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qualificação profissional; o acompanhamento sistemático do processo de aprendizado 

do aluno estagiário; as demandas decorrentes do processo da supervisão” (TORRES, 

PORTES, 2017, p 159), reafirmando a indissociabilidade entre o estágio supervisionado 

e a supervisão acadêmica e de campo. Outro elemento essencial é que a supervisão de 

estagiário é uma atribuição privativa, prevista na Lei 8662/ 1993, e a Resolução CFESS 

533/ 2008, que regula a supervisão direta, ambos marcos normativos que reforçam a 

importância e a essencialidade da supervisão na formação do assistente social. 

2.1.  O processo de Capacitação dos supervisores de campo: uma 

experiência em movimento 

O processo de capacitação dos supervisores de campo, decorreu de um 

conjunto de necessidades apresentadas pelos supervisores acadêmicos, supervisores 

de campo e os/as alunos/as estagiários/as. Destacam-se: as dificuldades de 

aproximação sistemática entre os supervisores de modo a consolidar a experiência da 

supervisão direta de estágio; a construção de relações teóricas e práticas, contribuindo 

para o processo de ensino e aprendizado dos/das estagiários/as; o reconhecimento da 

dimensão pedagógica da supervisão direta, ressaltando a importância do 

acompanhamento do desenvolvimento do/a estagiário/a no campo, a construção de 

processos avaliativos e a elaboração do plano da supervisão. A capacitação foi 

elaborada pela equipe de supervisores acadêmicos, em 2013, em formato de oficinas, 

com o objetivo de resgatar a experiência dos profissionais no exercício da supervisão. 

 Ao longo dos anos, a programação das oficinas foi sofrendo ajustes, mediante 

a avaliação tanto do processo como do resultado de cada turma executada. No período 

de 2013 a 2018, foram realizadas 08 turmas de capacitação, com média de participação 

de 15 (quinze) assistentes sociais. A programação das oficinas se constituiu em duas 

vertentes complementares. A primeira tratou do “Cotidiano profissional e as demandas 

contemporâneas da profissão”. O objetivo foi o de trazer elementos constitutivos da 

formação e do trabalho do assistente social, ressaltando a discussão sobre a profissão 

na contemporaneidade; os marcos regulatórios da profissão e do estágio 

supervisionado; a centralidade do estágio na formação; a supervisão direta. A segunda 

vertente destacou “A supervisão direta do estágio”. O objetivo foi analisar as 

experiências construídas pelos supervisores de campo na realização da supervisão. O 

foco foi também a construção do plano de supervisão, o que valoriza os aspectos 

pedagógicos constitutivos da supervisão. 

Durante os encontros, identificou-se a troca de experiência entre os 

supervisores, a participação nas atividades propostas pelos facilitadores das oficinas, e, 

os desafios de realizar a supervisão de forma sistemática e planejada. Um dos pontos 
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nevrálgicos foi a construção da supervisão sistemática, ou seja, a supervisão planejada 

pelo supervisor de campo e pelo supervisor acadêmico, com o objetivo de construir o 

processo de aprendizado do aluno, superando a ideia do estágio exclusivamente como 

treinamento de habilidades e repetição de atividades. O que se observou é que a 

supervisão era compreendida como momento e não como processo. Portanto, a 

supervisão “[...] passa a ser materializada com bases nas necessidades pontuais e 

emergenciais apresentadas pelos estagiários” (TORRES, PORTES, 2017, p. 168). 

Neste sentido, durante a capacitação, com o objetivo de fortalecer a supervisão 

sistemática, a profissão foi discutida como essencialmente teórica e prática, cuja ação 

requer do assistente social a apreensão de múltiplos conhecimentos que o possibilite 

analisar a realidade social e construir mediações entre o trabalho cotidiano e a 

sociabilidade do capital. Outro elemento essencial foi a apresentação do planejamento 

como essencial para pensar, organizar e avaliar o trabalho cotidiano. O planejamento 

abarca a construção do plano de estágio, dos instrumentos de avaliação do 

desenvolvimento do/a aluno/a estagiário/a, e um indicativo para a construção do plano 

de supervisão. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percorrido este caminho, a capacitação possibilitou identificar que o assistente 

social no exercício da supervisão vai se apropriando de conhecimentos que o 

possibilitam analisar a realidade em movimento. Outra questão importante é perceber 

que boa parte dos supervisores de campo identificam a supervisão como parte da 

sobrecarga de trabalho, uma função geradora de demandas de trabalho para além 

daquelas decorrentes do trabalho nas políticas públicas e sociais. Notou-se também que 

os supervisores necessitam de um espaço de escuta qualificada, um espaço de troca 

de experiências sobre a supervisão sistemática, o conteúdo pedagógico constitutivo da 

supervisão e a construção do plano da supervisão. 
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RESUMO EXPANDIDO 24 

 
 

Contribuições da formação profissional em Serviço Social 
para o cuidado em saúde na Residência Multiprofissional 

em Saúde da Família  
 

Alaide Mª Morita Fernandes da Silva 
(Assistente Social, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de 

Londrina, Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
Tutora de Núcleo do Serviço Social na Residência Multiprofissional em Saúde da Família no 

município de Londrina – keikomorita902@gmail.com) 

Ana Patrícia Pires Nalesso 
(Assistente Social, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de 

Londrina, Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
Tutora de Núcleo do Serviço Social na Residência Multiprofissional em Saúde da Família no 

município de Londrina apatriciapn@gmail.com) 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Historicamente, o Serviço Social enquanto profissão é indissociável do 

capitalismo monopolista, encontrando espaço na divisão sociotécnica do trabalho na 

forma como o Estado, capturado pela burguesia vai, através das políticas sociais, 

enfrentar as expressões da questão social (NETTO, 1999). No Brasil, a profissão vai 

ganhar corpo a partir da década 1930, tendo sua ação voltada para o ajustamento social 

e o controle das tensões sociais.  

 É a partir da década de 1960 que a profissão passa por um processo de 

aproximação e identificação com a classe trabalhadora que proporciona aos 

profissionais novas formas de pensar a profissão. Neste contexto, a luta pela 

democracia se fez central, pois aproximou a profissão das lutas do movimento social 

organizado. Cabe lembrar que os movimentos sociais, além da busca pela 

redemocratização do país, também buscavam melhores condições de vida, alimentação 

educação e saúde, elementos estes intricadamente vinculados ao exercício profissional 

do assistente social. 

Nesta perspectiva, construiu-se, referenciado nos valores inerentes ao 

movimento social, um “novo projeto profissional que, vinculado a um 

projeto social radicalmente democrático, redimensionava a inserção do 

Serviço Social na vida brasileira, compromissando-o com os interesses 

históricos da massa da população trabalhadora” (CFESS, 2017, p.20). 

 No campo da saúde, profissionais e população estavam lado a lado buscando 

um Sistema de Saúde mais justo, onde o direito a saúde fosse um direito de todos. Essa 

perspectiva pautou o Movimento da Reforma Sanitária e estabeleceu na Constituição 

de 1988 que a “Saúde é um direito de todos e um dever do Estado”. 

mailto:keikomorita902@gmail.com
mailto:apatriciapn@gmail.com
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 Neste sentido, na formação em Serviço Social se faz necessário a presença de 

elementos que subsidiem a prática profissional na atenção em saúde. É fundamental, 

além de discutir a política de saúde, pautar conhecimentos que permitam aos alunos 

desenvolverem habilidades e competências para atuar de forma competente no campo 

da atenção em saúde. Dentre todas as possíveis reflexões sobre esse tema, neste 

trabalho focamos nosso olhar para as residências em saúde, tendo como objetivo refletir 

sobre a atuação dos assistentes sociaisenvolvidos na residência multiprofissional em 

saúde e, compreender a aproximação ou não dos elementos presentes na formação do 

assistente social (graduação) ao exercício profissional no campo da atenção em saúde. 

  

2. DESENVOLVIMENTO 

 Para alcançarmos nosso objetivo realizamos primeiramente uma revisão 

de literatura sobre o tema e em seguida realizamos uma pesquisa qualitativa junto às 

assistentes sociais que trabalham na área da saúde do município de Londrina ou estão 

envolvidos na residência. A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista 

semiestruturada e as falas foram analisadas segundo o referencial teórico estudado. 

Considerando que a natureza do cuidado em saúde é transdisciplinar e não se 

restringe à determinada profissão ou área de saber, o contexto dessas reflexões coloca 

em evidência os limites que a especialização e a fragmentação do conhecimento 

impuseram às profissões exigindo-lhes, na atualidade, a incorporação de referenciais 

teóricos que possibilitem ser um “profissional de saúde”. 

Não se trata de adquirir tal habilidade enquanto um argumento técnico ou de 

“dominar um campo de saber já dado” que desvaloriza outras formas de saber 

(BARROS, 2005, p.137), mas de um processo permanente de aprendizagem, aberto ao 

diálogo com o outro, à invenção e à criação de estratégias que instituem sujeitos nas 

ações profissionais. 

É nesta perspectiva que apresentamos aqui como os assistentes sociais, 

sujeitos da pesquisa, entendem a aproximação ou não dos elementos presentes na 

formação do assistente social (graduação) ao exercício profissional no campo da 

atenção em saúde. 

 

3. RESULTADOS 

A pesquisa possibilitou identificar que apesar de não terem recebido uma 

formação específica sobre o cuidado em saúde durante a graduação, alguns sujeitos 
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reconhecem que a formação contribuiu para o desenvolvimento de um “olhar”, uma 

visão humanista12.  

A nosso ver, a formação do assistente social traz a possibilidade de compreender 

a ética vigente no atual contexto do capitalismo, cuja exacerbação das expressões da 

questão social, caracterizadas por suas profundas desigualdades, pela exploração 

humana, pelo esgarçamento das relações sociais, pela violência e o desrespeito à vida, 

transformam-se em “espaços” onde sua ética humanitária, seus conhecimentos técnicos 

se fazem necessários e se articulam no cuidado.  

Ao mesmo tempo em que os conhecimentos no campo social e filosófico são 

apontados como importantes, os pesquisados também apontam que a formação 

(graduação) foi insuficiente no que diz respeito a um aprendizado específico sobre o 

cuidado em saúde, levando-as a suprir essa necessidade por meio de cursos, leituras 

após a formação, de forma continuada: 

Outro aspecto apontado pelos sujeitos relaciona-se ao ideal de transformação 

trazido pelo Movimento de Reconceituação13 do Serviço Social. Se, por um lado, a 

introdução de uma visão crítica da sociedade capitalista, fundamentada na perspectiva 

marxista e o comprometimento do assistente social com a população trouxeram novas 

perspectivas e bases teórico-metodológicas de atuação profissional, por outro lado, a 

atribuição de agente de transformação social, ou a compreensão desse papel, gerou 

uma insatisfação ou descrença em relação a essa perspectiva de atuação da profissão.  

Apesar da importância dessa diretriz para o serviço social, isto faz com que as 

mediações realizadas pelos assistentes sociais fiquem esvaziadas de sentido e 

distantes diante dessa meta, pois não encontram respaldo teórico-metodológico para o 

que de fato realizam. Elemento esse que nos indica a necessidade de maior 

aprofundamento durante a graduação das formas como a perspectiva crítica subsidia o 

fazer em saúde, como o cuidado em saúde se desenvolve de forma mais próxima as 

necessidades da população se vinculado a perspectiva crítica. 

 

 
12 De acordo com Martinelli, (2000, p.116), “a doutrina social da Igreja, embora proclamada como 

humanista, era acentuadamente conservadora, reproduzindo o clima fascista que se respirava 
no continente europeu”. Nesse sentido, a institucionalização do serviço social como profissão no 
Brasil, influenciado pelo serviço social europeu, se deve a uma estratégia do Estado que, aliado 
à igreja Católica, fomentou uma “ação cristianizadora do capitalismo” “para garantir o controle 
social e político do proletariado e dos segmentos sociais mais pauperizados” (MARTINELLI, 
2000, p.127). 
13O Movimento de Reconceituação segundo Faleiros (2005, p.32), “como movimento social, 
acadêmico e político da categoria profissional” desencadeou profundas mudançasna formação 
dos assistentes sociais que, a partir de então, passou a ser estruturada numa visão crítica da 
sociedade capitalista e comprometida com a transformação social. 
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4. CONCLUSÃO 

Entendemos que a complexa realidade em que os profissionais de saúde atuam 

e, em especial, o assistente social, expõem as fragilidades profissionais e reforçam a 

necessidade de abrir e/ou ampliar o debate no serviço social sobre o tipo de 

transformação que o assistente social realiza em seus aspectos macro e micropolíticos, 

ressignificando sua prática profissional e potencializando sua ação em seus espaços de 

atuação.  

Ressignificar a prática profissional, no Serviço Social, não quer dizer criar uma 

“boa prática”, mas dar novos sentidos e direcionamentos para o que se faz. É ampliar 

nosso entendimento dos conceitos operadores que utilizamos em nossa profissão, 

inclusive o de transformação em sua perspectiva macro e micropolítica.  

 A pesquisa aqui esboçada indica caminhos para novas discussões e 

proposições para a formação em serviço social considerando as especificidades do 

espaço sócio ocupacional em saúde 
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1. INTRODUÇÃO 

A proposta do trabalho é difundir uma investigação, desenvolvido por docentes 

e discentes do Curso de Serviço Social, da Universidade Estadual do Paraná, com o 

objetivo de conhecermos as tendências dos estudos sobre o envelhecimento humano, 

desenvolvido pelos Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório de Pesquisa do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pertencentes 

ao estado do Paraná. Através dos estudos realizados, ao longo dos anos de 

experiências na docência, percebemos que a produção acadêmica sobre o 

envelhecimento humano, demarcado na sociedade contemporânea, tem apresentado 

profusa projeção quantitativa. Do ponto de vista das políticas públicas, o enfrentamento 

do envelhecimento requer investigações que podem prosperar a partir de diferentes 

orientações, com diferentes respostas às áreas disciplinares que atuam com esse 

segmento populacional. De natureza qualitativa, a pesquisa se processará pelos 

seguintes procedimentos: pesquisa bibliográfica, pesquisa virtual e análise do discurso, 

sendo que sua representatividade serão os Grupos de Pesquisa do Paraná, 

identificados por palavras-chave associadas à temática do envelhecimento humano. 

Pretendemos que os resultados alcançados possam contribuir para desvelarem os 

interesses, continuidade e ampliação dos conhecimentos produzidos pelos Grupos de 

Pesquisa do Paraná. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

Dados demográficos de institutos renomados cientificamente têm apontado que 

o segmento de pessoas acima de sessenta anos de idade tem crescido 

extraordinariamente, requerendo atenção e respostas de políticas públicas e atuação 

dos profissionais de Serviço Social. A preocupação com o aumento da população idosa, 

na sociedade contemporânea, não deve ser compreendida apenas do ponto de vista 

demográfico, mas, sobretudo, porque o envelhecimento se transforma em um fato social 

que vem ganhando relevância no campo dos problemas sociais em geral. Associar a 

temática do envelhecimento e formação profissional é um constante desafio para pensar 

e indicar que a realidade social remete para práticas profissionais que devem contribuir 

para mudanças sociais contributivas para os idosos e familiares. Os grupos de pesquisa 

interessados nessa temática buscam perspectivas futuras para os idosos, sendo que as 

suas ações poderão ter diferentes influências para a população. Este anseio tem 

provocado questionamentos expressos pelas seguintes perguntas: Quantos são os 

Grupos de Pesquisa, no Diretório de Pesquisa do CNPq, que estudam o envelhecimento 

humano, enfatizando os do estado do Paraná? Quais as áreas de conhecimentos e 

linhas de pesquisa dos Grupos de Pesquisa? Há interfaces entre áreas de 

atuação?Quais os referenciais teóricos que fundamentam a compreensão e discussão 

da proposição? Quais as áreas do conhecimento que estão pesquisando sobre o 

envelhecimento?Quais são as tendências atuais da matéria? Como síntese, essa 

pesquisa pretende possibilitar a reflexão sobre os interesses, continuidade e ampliação 

dos conhecimentos produzidos pelos Grupos de Pesquisa do estado do Paraná.  

 

3. RESULTADOS 

A pesquisa iniciou-se em 2019, com reuniões semanais e constituídas por 

docentes, discentes e recém-formada, todos em Serviço Social. O resultado 

investigativo mostra-se, portanto, parcial. Nossa dedicação atualmente ocorre em 

alguns patamares de estudos de textos sobre envelhecimento e metodologia de 

pesquisa. Ainda, se elaborou uma lista com as universidades públicas e privadas do 

estado do Paraná, no sentido de identificarmos nessas, grupos de pesquisa sobre 

envelhecimento. Mais, através das palavras-chaves, determinadas pelo Projeto de 

Pesquisa, iniciamos as buscas no Diretório de CNPq, de grupos que investigam o 

assunto. 
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4. CONCLUSÃO: 

Espera-se que a pesquisa contribua para que os estudantes inseridos tenham a 

oportunidade de conhecimento e análise sobre o envelhecimento humano como campo 

de atuação profissional; desenvolva o espírito investigativo aos participantes, 

preparando-os para outros projetos de pesquisa e extensão A produção de discussões 

sobre as tendências de estudos sobre o envelhecimento humano, pretende subsidiar a 

comunidade acadêmica e interessados, a conhecerem um panorama contemporâneo 

sobre os estudos produzidos no estado do Paraná. 
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A presente pesquisa tem por objetivo conhecer as determinações e implicações 

que envolvem a submissão dos projetos de pesquisa em Serviço Social aos Comitês de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Consideramos o Serviço Social como uma 

área de conhecimento das ciências humanas e sociais, a qual encerra aspectos 

peculiares em relação à grande área de ciências da saúde, no âmbito da qual, 

originariamente, nasce e se consolida a preocupação com os necessários cuidados 

éticos em pesquisa com seres humanos. Um marco desta particularidade é a Resolução 

510/2016 de 07/04/2016 que, em seu artigo 3o, dispõe de dez princípios fundamentais 

a serem assegurados nas pesquisas nestas áreas. Esta resolução foi resultado de 

fóruns de debates e reuniões com comissões constituídas por entidades representativas 

de pesquisas de diversas áreas de conhecimento vinculadas às ciências humanas e 

sociais, da qual a Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino em Serviço Social – 

ABEPSS fez parte.  A análise dessas particularidades revela-se necessária para a 

consolidação de novas formas de tramitação e de análise das pesquisas em Serviço 

Social nos comitês de ética em pesquisas que agregam todas as áreas de 

conhecimento; haja vista que, procedimentos, ferramentas e instrumentais oriundos das 

áreas das ciências da saúde não necessariamente são funcionais às peculiaridades das 

pesquisas nas áreas de ciências humanas sociais, das quais o Serviço Social faz parte.  

Tal análise revela aspectos constitutivos das pesquisas nessas áreas que requerem 

cuidados éticos peculiares, ainda que vinculados à universalidade que caracteriza 

grandes questões éticas contemporâneas. Diante dessas constatações, o objeto desta 

pesquisa pode ser descrito como: determinações e implicações que envolvem a 

exigência de submissão dos projetos de pesquisa em Serviço Social aos Comitês de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos, considerando o Serviço Social como área de 
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conhecimento das Ciências Humanas e Sociais.  Delimita-se este objeto às 

interpretações de pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Serviço Social 

e/ou Política Social das Universidades filiadas a ABEPSS, região sul I que tramitaram 

suas pesquisas último quadriênio (2013-2016 em comitês de ética). Referimo-nos às 

interpretações que tais pesquisadores têm sobre ética em pesquisa e sobre os 

processos de tramitação e exigências dos comitês de ética em pesquisa de suas 

universidades de origem.  

 A escolha pelo tema se deu pela experiência como membro do Comitê de Ética 

em Pesquisa – CEP – da Faculdade Doctum, na cidade de Teófilo Otoni – MG, durante 

o ano de 2006. Naquela ocasião percebemos que muitas vezes os Comitês de Ética em 

Pesquisa – CEPs – avaliavam os projetos de todas as áreas, sem considerar as 

particularidades de cada área de conhecimento (pesquisas nas áreas de Ciências 

Humanas e Sociais e as Ciências da Saúde). Em muitos momentos isso se tornava um 

entrave para o encaminhamento dos projetos de pesquisa em Serviço Social para o 

CEP. Em nossas leituras e na trajetória como Assistente Social e docente da graduação 

em Serviço Social, compreendemos que a construção de Ética para o Serviço Social é 

histórico-crítica, diferenciada da concepção ética que permeia a resolução 466/2012 que 

fundamenta os CEPs atualmente. 

Nosso tema de mestrado em Ciências Sociais Aplicadas da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa – UEPG – foi o processo de pesquisa nas Ciências Sociais 

Aplicadas. No exame de qualificação um dos membros da banca – professor Jefferson 

Mainardes - sugeriu como continuidade para pesquisa o estudo da Ética na pesquisa, o 

que nos levou a buscar leituras sobre o tema. O professor Mainardes foi uma das 

referências na luta pela aprovação da minuta de resolução que resultou na resolução 

510/16, representando a ANPEd – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 

em Educação – junto aos GT (Grupo de Trabalho) de Ciências Humanas e Sociais - 

CHS. 

Ao nos tornarmos membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual de Londrina – CEP-UEL - sentimos a necessidade de aprofundar o estudo 

sobre as determinações e implicações que envolvem a exigência de submissão dos 

projetos de pesquisa em Serviço Social ao CEP. Permanecemos pouco tempo no CEP-

UEL (de julho a setembro de 2015), pois logo nos afastaríamos das atividades da UEL 

para a elaboração da tese de doutorado. Mas durante o pouco tempo no CEP-UEL, 

participamos das discussões acerca da minuta de resolução que logo se tornaria a 

resolução 510/2016 que trata da ética nas pesquisas em CHS. Participamos das 

discussões acerca da minuta durante nossa estada no CEP-UEL e também como 

docente da graduação em Serviço Social da UEL. 
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A regulação ética em pesquisa se inicia recentemente em termos históricos: a 

partir da década de 1970. No Brasil a partir da década de 1990. Os regramentos éticos 

vêm de encontro ao combate às atrocidades éticas vivenciadas historicamente, 

principalmente nos campos de concentração nazistas. Ao longo do século XX, muitas 

foram as infrações ética cometidas em nome da ciência.  

Uma questão problematizada na presente pesquisa será o regramento ético por 

parte da área da saúde, numa lógica biomédica, a partir de um referencial bioético 

estadunidense. Esta lógica nem sempre se aplica a todas as realidades, em todos os 

países e todas as naturezas de pesquisa cientifica, e nem em todas as áreas de 

conhecimento. 

No caso brasileiro, onde delimitamos nossa análise, o regramento da ética na 

pesquisa com seres humanos esteve frequentemente ligado à área da saúde. A 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – Conep – foi criada em 1996. Seu lócus 

institucional, junto ao Conselho Nacional de Saúde, fez com que o regramento 

construído fosse direcionado principalmente para as questões éticas envolvidas em 

pesquisas da área biomédica. Isso criou dilemas e polêmicas para os estudiosos da 

área das CHS. 

O regramento criado pela Conep e pelo CEP, se tornou um obstáculo 

desnecessário à pesquisa social, causando muito mais entraves do que realmente 

avaliando eticamente as pesquisas. Em muitos casos os avaliadores questionam 

metodologias das pesquisas sociais, as vezes por falta de conhecimento das suas 

especificidades, sem considerar as particularidades de cada área das CHS. Assim os 

processos se tornam morosos, retornando várias vezes ao pesquisador para corrigir 

questões de cunho burocrático, metodológico, que nada tem a ver com questões éticas. 

Nos últimos anos, muitas associações e entidades da área de CHS se 

posicionaram contrárias à forma como seus projetos de pesquisa têm sido avaliados 

pelo Sistema Conep/CEP, criado pela Resolução nº 196/1996, ligado ao Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, do Ministério da Saúde.  

Segundo Mainardes (2016) a ABA- Associação Brasileira de Antropologia foi 

uma das associações que propôs, em 2011, que a Resolução 196/1996 ficasse restrita 

apenas para o controle das pesquisas na área da saúde e propôs a elaboração de uma 

regulamentação específica para a área das CHS. 

Assim iniciou em 2013 uma jornada de reuniões, lutas e discussões para buscar 

uma resolução própria para a área de CHS, na qual a ABEPSS – Associação Brasileira 

de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – também estava presente. 

Após consultas públicas e discussões nas entidades de classe e nos CEPs, foi 

aprovada em abril de 2016 a resolução 510/16 que trata da ética na pesquisa em CHS. 
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Mas esta resolução, que foi um grande avanço para a área, foi aprovada como resolução 

complementar à 466/12 e está alocada no sistema Conep/CEP do Ministério da Saúde. 

A categoria trabalho como fundante do ser social, fundamenta a construção da 

ética como objetivação humana na perspectiva da ontologia social. Esta perspectiva 

fundamenta o Código de Ética dos Assistentes Sociais. Pretendemos problematizar a 

construção da ética nas diferentes perspectivas de conhecimento. A construção ética 

no Serviço Social difere da construção ética do principialismo bioético, que fundamenta 

os CEPs.  

 Analisar os critérios de avaliação das pesquisas envolvendo Seres Humanos 

na área das Ciências Humanas e Sociais pelos CEPs, incluindo resolução 510/2016 de 

avaliação dos CEPs para a área das Ciências Humanas e Sociais. 

Analisar como vem sendo trabalhada a questão da Ética nas pesquisas em 

Serviço Social e na área das Ciências Humanas e Sociais de maneira geral. 

Explicitar a necessidade da continuidade da participação das entidades 

representantes das ciências humanas e sociais nos fóruns de discussão acerca da 

constituição e avaliação por parte dos CEPs. 

Apesar da pesquisa abranger programas de pós-graduação, a questão da 

avaliação dos projetos de pesquisas por parte dos CEPs têm atingido a graduação, pois 

os projetos de TCC e iniciação científica também são submetidos aos mesmos CEPs. 

Por este motivo é fundamental a reflexão da ética na pesquisa e da avaliação dos CEPs 

para o âmbito da graduação em Serviço Social, mostrando que há divergências em 

concepções éticas e estas podem acarretar consequências para as pesquisas em 

Serviço Social, da graduação à pós. 

A presente pesquisa tem vinculação direta com a linha de pesquisa ética e 

direitos humanos, uma vez que trataremos de assuntos relacionados aos aspectos 

éticos de pesquisas envolvendo seres humanos. 
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(1Assistente social, doutora em Serviço Social e Políticas Sociais, docente no Departamento de Serviço 

Social da Universidade Estadual de Londrina, endereço eletrônico: denise.fank@uel.br) 

  

1. INTRODUÇÃO 

 
Na década de 1970 ocorre o Movimento de Reconceituação do Serviço Social, 

neste se desloca o debate do "metodologismo" da profissão até então reinante, para o 

debate das relações sociais nos marcos do capitalismo, e com ele passa a dar ampla 

visibilidade à política social como espaço de luta para a garantia dos direitos sociais 

(MIOTO e NOGUEIRA, 2013).  Portanto, há o reconhecimento de que a política social 

está revestida de um caráter contraditório, atendendo ao mesmo tempo aos interesses 

do capital, e às necessidades da classe trabalhadora. Sua expansão é marcada pela 

luta dos trabalhadores na perspectiva da conquista e da consolidação dos direitos 

sociais (YAZBEK, 2000). 

Nos anos 1980 ocorre o período de conquistas democráticas em função das lutas 

sociais e da promulgação da Constituição Federal de 1988. Tem-se um aprofundamento 

das dificuldades de formulação de políticas econômicas de impacto nos investimentos 

e na redistribuição de renda no Brasil. Com o aumento da inflação e endividamento do 

país, da crise como um todo ocorreu um empobrecimento generalizado, juntamente com 

a crise dos serviços sociais públicos num contexto de aumento da demanda em 

contraposição à não expansão dos direitos, desemprego, dentre outros. Foi período de 

redefinição das regras políticas do jogo, no sentido da retomada do Estado democrático 

de direito. Os anos 1990 e 2000 foram marcados pelo ajuste estrutural capitalista no 

sentido neoliberal, e o período de redemocratização que garantiu o novo estatuto dos 

municípios como entes federativos autônomos, com a implantação de uma nova forma 

de gestão das políticas sociais. 
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De acordo com essa realidade, é fundamental que na formação profissional do 

assistente social sejam estudadas as políticas sociais, pois este profissional, de acordo 

com a Lei que regulamenta a profissão, tem atuação profissional em diferentes fases de 

sua implementação. Pensar os desafios do ensino da política social na formação 

profissional neste cenário é o objetivo principal deste artigo. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A Constituição Federal de 1988 traz a perspectiva de construção de um padrão 

público universal de proteção social, esse é o maior avanço da política social brasileira, 

mas que na prática não se materializou, permanecendo inconcluso. O Estado não 

compõe uma rede complementar de serviços, como alternativa apela ao terceiro setor 

ou a sociedade civil, o que significa um retrocesso histórico é a chamada 

refilantropização das políticas sociais. 

Nos anos 1990 e 2000 a dissociação entre os objetivos econômicos e sociais 

parece ter chegado a um paroxismo. A convergência da exclusão social com a 

supressão de direitos e fragilização da capacidade de intervenção do Estado via 

políticas sociais, ocorrendo um desmonte e a destruição numa espécie de reformatação 

do Estado brasileiro para a adaptação passiva à lógica do capital. A tendência é a 

restrição de direitos sob o argumento da crise fiscal do Estado, as políticas sociais se 

transformam em ações pontuais e compensatórias direcionadas para os efeitos mais 

perversos da crise. Prevalecendo o trinômio conhecido e articulado do ideário neoliberal: 

a privatização, a focalização e a descentralização. 

As políticas sociais têm uma perspectiva conservadora, a tendência para as 

condições de trabalho dos trabalhadores das políticas sociais em especial dos 

assistentes sociais sofre profundas alterações.  Há expansão do mercado de trabalho 

nas políticas sociais para o assistente social, contudo ao mesmo tempo ocorre a 

intensificação e precarização das condições de trabalho. 

O trabalho profissional diante da atual conjuntura exige um profissional 

qualificado capaz de realizar um trabalho complexo, social, coletivo, que tenha 

competência para propor, negociar, tanto com empregadores privados como públicos, 

defender projetos que ampliem direitos das classes subalternas, seu campo de trabalho 

e sua autonomia relativa, atribuições e prerrogativas profissionais. A formação 

profissional precisa garantir as três dimensões que precisam ser apreendidas para o 

efetivo exercício profissional: Competência ético-política, competência teórico-

metodológica e competência técnico-operativa (IAMAMOTO, 2003).  
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Contudo articular essas três dimensões coloca-se hoje como o desafio, 

principalmente frente às políticas sociais e o sistema de proteção social brasileiro, que 

reproduzem em grande medida os traços regressivos das tendências assinaladas, entre 

as quais: predomínio de políticas focalizadas na extrema pobreza em detrimento de 

políticas sociais universais; ênfase nas condicionalidades como mecanismos de 

controle seletivo do acesso a benefícios a que os usuários têm direito; substituição de 

análises socioeconômicos dos determinantes da pobreza por argumentos morais com 

base em comportamentos desviantes como causadores da pobreza; culpabilização dos 

pobres pela sua situação de privação; revalorização da família como principal canal de 

absorção dos novos riscos sociais.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do exposto, fica claro os inúmeros desafios à formação profissional frente 

ao ensino das políticas sociais, que tem como objetivos contribuir para que os aluno 

possam compreender criticamente os fundamentos destas políticas na sociedade 

capitalista, além de atuar de forma crítica na realidade social: mostrar aos futuros 

profissionais a necessidade da luta diária para que o conjunto de direitos duramente 

conquistados no texto constitucional, hoje submetidos à lógica do ajuste fiscal, sejam 

(re)introduzidos na agenda política.  

Outro aspecto está relacionado à necessidade dos estudantes apreenderem as 

determinações que compõem as políticas sociais, abrangendo sua fundamentação, 

perspectiva teórica e as fases da gestão e execução. Sem esse conhecimento, o futuro 

assistente social não consegue de tencionar a administração pública apara ampliar o 

orçamento e implementar as políticas sociais.  

É preciso ainda possibilitar a ampliação da concepção de controle social 

democrático trazido pela Constituição de 1988, fortalecendo os conselhos de políticas 

públicas e de defesa de direitos no Brasil. Podemos considerar que os Conselhos têm 

grandes potencialidades como arenas de negociação de propostas e ações que podem 

beneficiar milhares de pessoas, e de aprofundamento da democracia, contudo existem 

ainda dificuldades para a realização dos sentidos e pleno desenvolvimento na direção 

acima mencionada. 

Da mesma forma, a formação deve criar condições para o desenvolvimento da   

análise crítica frente à realidade social superando o pensamento conservador que 

constitui a formatação das políticas públicas. Na conjuntura dos grandes desafios 

profissionais a serem enfrentados, reafirma-se a perspectiva de defesa da esfera pública 

das políticas sociais e da proteção social contra a mercantilização e privatização dos 



 

112 
 

serviços públicos, pela universalização e democratização de direitos e acessos ao 

conjunto da população. 

 Compreendemos que os desafios impostos à formação profissional no que 

tange o ensino das políticas sociais exige uma forte organização política e a construção 

de alianças sociais sólidas em torno de um projeto de resistência a essas tendências. 
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1. INTRODUÇÃO 

A formação em Serviço Social em Portugal foi institucionalizada na década de 

1930, no contexto do Estado Novo, vinculada a Igreja Católica de base conservadora. 

Durante o período da ditadura salazarista14 os currículos em Serviço Social sofreram 

importantes alterações, como o aumento da carga-horária para cinco anos. Após a 

Revolução dos Cravos e o fim da ditadura, o Serviço Social, em especial, na década de 

1980 se aproxima do Serviço Social latino-americano e do Movimento de 

Reconceituação, o que resultou em seu amadurecimento teórico e no reconhecimento 

do grau de licenciatura15. 

Os anos 2000 demarcam um novo rumo para o Serviço Social português, com a 

adequação dos cursos ao Protocolo de Bolonha16, a formação se expande, se aligeira 

e se volta à Europa, o que imprime à formação características peculiares. Sem 

normativas que orientem a formação dos assistentes sociais em Portugal, os currículos 

dos cursos de Serviço Social no país apresentam uma diversidade de conteúdos e a 

ausência de uma direção.  

 
14A Ditadura de Salazar em Portugal teve duração de mais de 40 anos, sendo o período de 1933-1974. 
15 Em Portugal, apenas os cursos de licenciaturas são considerados como curso superior universitário. Os cursos 
bacharelatos (bacharelados no Brasil) são considerados como cursos técnicos. 
16 A Declaração de Bolonha é um Documento assinado por 29 Ministros da Educação de países europeus, reunidos 
na cidade de Bolonha (Itália) em 19/06/1999. Trata-se de mudanças nas políticas do ensino superior dos países 
signatários. A Declaração estabelece um sistema de créditos transferíveis e acumuláveis, homogêneos para os vários 
países, com três ciclos, sendo o primeiro básico e uniforme de três anos O processo Europeu, tornou-se numa 
realidade cada vez mais concreta e relevante para a União Europeia e os seus cidadãos. Após a Declaração de Bolonha, 
atualmente considerada um Tratado,  pelos países signatários, criou-se Espaço Europeu do Ensino Superior. Maiores 
informações em Coelho, 2018. 

mailto:kathiuscia.as@gmail.com
mailto:olegasg@gmail.com
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Diante da heterogeneidade de conteúdos que compõe a formação em Serviço 

Social na atualidade em Portugal, o presente resumo visa explanar brevemente acerca 

do destaque que a disciplina de Metodologia científica possui nos atuais currículos dos 

cursos de Serviço Social, ao nível da graduação. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

A primeira escola em Serviço Social surgiu em Portugal em 1935, por meio da 

criação do Instituto de Serviço Social de Lisboa, associada ao contexto sócio-político do 

Estado Novo da década de 1930, marcado por um modelo de estado autoritário e com 

particularidades no que se refere ao desenvolvimento capitalista na Europa. 

Neste primeiro momento, de acordo com Branco (2009, pág. 62-63) a formação 

era orientada pela Doutrina Social da Igreja católica e se constituía com um viés 

higienista com forte ênfase ao estágio, que era desenvolvido ao longo dos três anos, 

priorizando a prática e marcada por um caráter fortemente doutrinário, corporativo e 

conservador. Em 1956 a revisão na regulamentação pública estabelece que a formação 

em Serviço Social passe a ter, oficialmente, a duração de quatro anos, bem como a 

reconhece como curso superior, no entanto, não curso de nível superior, ou seja, 

licenciatura, grau este concedido apenas pelas universidades públicas naquele 

momento. 

De acordo com Amaro (2012), após a Revolução dos Carvos, em 1974, foram 

criadas condições para o “questionamento, afirmação e cientifização do Serviço 

Social17, que tiveram nas escolas, designadamente no Instituto Superior de Serviço 

Social de Lisboa, o seu ponto nevrálgico”.  

O ano de 1989 é um marco para a formação em Serviço Social em Portugal. 

Após um período de intensa luta e com a importante contribuição da PUC/SP18, o 

Serviço Social em Portugal é reconhecido como licenciatura. Os anos 2000 caracterizam 

a inserção do Serviço Social pela primeira vez em uma universidade pública. “Em um 

período de 10 anos passou-se de 3 para 22 cursos de licenciatura em Serviço Social 

em Portugal e é nesse período que a categoria profissional inicia o debate e a proposta 

de criação da ordem dos assistentes sociais (OAS)”. (MARTINS e SANTOS, 2016) 

Atualmente Portugal possui 17 (dezessete) cursos de licenciatura em Serviço 

Social, 6 ofertados em instituições públicas e 11 em instituições privadas. Dos 17 cursos, 

 
17 Palavras da autora, grifos nossos. 
18 Foi de fundamental importância a contribuição da PUC/SP para o reconhecimento do grau de licenciatura ao Serviço 
Social português, devido ao protocolo de cooperação científica entre a referida escola brasileira e as escolas 
portuguesas na oferta de cursos de mestrado e doutorado, o que resultou na qualificação dos docentes e assistentes 
sociais. Ao fazer o protocolo com as escolas portugueses para oferta do mestrado, a PUC/SP reconhece os cursos 
portugueses como curso superior universitário, emitindo um parecer favorável ao reconhecimento da licenciatura. 
Maiores informações ver: Coelho, 2018 e Ferreira, 2006. 



 

115 
 

12 localizam-se em universidades ou institutos universitários e 5 encontram-se em 

institutos politécnicos. Existem ainda 10 programas de pós-graduação, nível de 

mestrado, e 3 programas de pós-graduação de doutoramento. Analisando os currículos 

dos cursos de Serviço Social do 1º. Ciclo em Portugal19,contatamos que a maioria dos 

cursos possui um número maior de disciplinas gerais do que específicas (10 cursos - 

59%); 4 (quatro) cursos possuem o mesmo número de disciplinas gerais e disciplinas 

específicas e apenas 3 (três) cursos, ou seja, 18%, possuem mais disciplinas 

específicas do que disciplinas gerais em seu Plano de Estudos/Currículo. 

A disciplina de Metodologia Científica e Investigação Social aparecem tanto 

como disciplinas gerais como disciplinas consideradas como especificas do Serviço 

Social, de acordo com a classificação das próprias escolas. 

Fica claro que a disciplina de Metodologia Científica é conteúdo central nos 

currículos dos cursos de Serviço Social.  Isso é justificado pelo atual debate acerca 

da cientificidade do Serviço Social, bem como fruto do movimento de qualificação 

acadêmica que o Serviço Social fez no final da década de 1980, na luta pelo 

reconhecimento do Serviço Social como licenciatura. 

Mais de 35% (6) das escolas chegam a considerar essa disciplina como 

específica do Serviço Social. Elas somam 3% das disciplinas específicas e 12% das 

disciplinas gerais. Depois da psicologia, as disciplinas de metodologia de pesquisa são 

as de maior quantidade no rol de disciplinas gerais. Como exemplo, citamos Métodos e 

Técnicas de Investigação em Ciências Sociais; Métodos e técnicas de investigação nas 

ciências social; Técnicas de análise aplicadas ao Serviço Social; Métodos quantitativos 

para o Serviço Social; Métodos e Técnicas de Investigação Social. 

O fato do Serviço Social em Portugal só ter sido reconhecido como licenciatura, 

ou seja, curso superior de nível universitário, somente em 1989, impôs desafios ao 

Serviço Social, não apenas na formação, mas de estatuto de profissão, do 

reconhecimento do Serviço Social enquanto área de conhecimento, o que leva ao 

debate acerca do cientificismo. O Serviço Social é uma ciência? Este movimento 

pautado no Cientificismo também é expresso nos documentos das escolas, em 

afirmações como: 

O Serviço Social assenta num conjunto de princípios teórico-epistemológicos 
acerca da prática interventora do assistente social com especial ênfase na 
necessidade de produzir diagnósticos cientificamente fundados dos 
problemas sociais. (informações disponibilizadas nas páginas virtuais dos 
cursos) 

 
Fundar a autonomia do Serviço Social como disciplina científica é um 
objectivo claramente assumido na Escola. (informações disponibilizadas nas 
páginas virtuais dos cursos) 

 
19 A Análise dos currículos faz parte de pesquisa realizada em tese de doutoramento da autora. 
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Ratificando esta tendência, todos os cursos possuem pelo menos 2 disciplinas 

com conteúdos correlatos à investigação, pesquisa e/ou metodologia científica. E o rigor 

metodológico é claramente apontado como fundamental na formação dos assistentes 

sociais em Portugal.  

 

3. CONCLUSÕES 

Os anos finais do século XX, início do século XXI, foram prodigiosos para o 

Serviço Social português. Em menos de 30 anos, o Serviço Social em Portugal deu um 

salto qualitativo significativo, principalmente no que se refere à formação profissional. 

Posteriormente a um longo percurso de luta, em 1989, foi reconhecido o grau de 

licenciatura; em 1995, foi aberto o primeiro curso de mestrado de escolas portuguesas 

e, em 2003, o primeiro doutorado. No entanto, a adequação dos cursos ao Processo de 

Bolonha a partir de 2006/2007 flexibilizou a formação, diminuiu a duração dos cursos e 

orientou para a construção de um perfil profissional voltado às necessidades do 

mercado europeu, sem mencionar conteúdos mínimos necessários. 

Atualmente os currículos não contam com normativas que regulem a formação 

e apresentam uma diversidade de conteúdos, sem direção clara. Apesar da variedade 

de conteúdos, é possível afirmar o destaque dado à disciplina de Metodologia de 

Pesquisa, demonstrada como central em muitas escolas e considerada até mesmo 

como uma disciplina específica por algumas dessas escolas. 

Tal tendência deve-se, entre outros aspectos, a necessidade de conquistar 

legitimidade ao estatuto profissional, sendo que o Serviço Social foi reconhecido apenas 

em 1989 como curso superior universitário. Seria o Serviço Social uma ciência? Esse é 

um questionamento que parece permear não apenas os currículos das escolas, mas os 

atuais debates dos assistentes sociais portugueses. 
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RESUMO EXPANDIDO 29 

 
Docência em Serviço Social: problematizações 

necessárias à formação profissional 
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Líria Maria Bettiol Lanza21 

 
 

INTRODUÇÃO 

 A reflexão acerca da docência em Serviço Social é urgente e impacta 

diretamente na qualidade da formação profissional. Para além das ofensivas restritivas, 

que diuturnamente tem atingido o trabalho docente e política educacional na conjuntura 

brasileira, causando precarização dos contratos de trabalhos, diminuição de 

investimentos na área e sucateamento das instituições de ensino superior, para o 

Serviço Social, se faz necessário indagar a qualificação para o exercício dessa 

atribuição privativa. 

 Assim, a presente exposição objetiva problematizar à docência enquanto 

atribuição privativa do(a) assistente social, sendo, portanto, temática a ser contemplada 

pela formação profissional. Enquanto procedimentos metodológicos nos valemos da 

abordagem qualitativa, partindo da análise documental da Lei de Regulamentação da 

Profissão (Lei nº 8662/1993), Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço Social 

elaboradas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS, 1996) e o documento “Contribuição da ABEPSS para o fortalecimento dos 

Programas de Pós-Graduação em Serviço Social no Brasil” (ABEPSS, 2015).  

 

DOCÊNCIA ENQUANTO ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO(A) ASSISTENTE SOCIAL: 

DEMANDA PARA A FORMAÇÃO OU PERCURSO INDIVIDUAL? 

 O Serviço Social enquanto profissão regulamentada, conta com a previsão em 

sua Lei de Regulamentação (Lei nº 8662/1993) do estabelecimento de competências e 

atribuições privativas. Iamamoto (2012, p. 37) apresenta:  

[...] atribuições referentes às funções privativas do assistente social, isto é, 
suas prerrogativas exclusivas, enquanto as competências expressam 

 
20 Doutora pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP). Docente do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL). E-mail: evelynseccofaquin@gmail.com. 
 
21 Doutora pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP). Docente do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação 
em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: 
liriabettiol.j@gmail.com. 
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capacidade para apreciar ou dar resolutividade a determinado assunto, não 
sendo exclusivas de uma única especialidade profissional, mas a ela 
concernentes em função da capacitação dos sujeitos profissionais. 
 

 Nessa direção, se exige que a formação profissional, sobretudo graduada, uma 

vez que a mesma legislação reforça que é prerrogativa dos graduados em Serviço 

Social o exercício dessas competências e atribuições, fornecer subsídios para 

mobilização destas. 

 Ao refletirmos acerca da docência em Serviço Social, parametrados pela referida 

lei, verificaremos que esta é contemplada enquanto atribuição privativa, assim, 

exclusiva do(a) assistente social, sobretudo nos incisos: 

Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 
planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 
V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como 
pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e 
adquiridos em curso de formação regular; 
VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; 
VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de 
graduação e pós-graduação; 
X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados 
sobre assuntos de Serviço Social; (BRASIL, 2012).  

 

Trindade (2009) afirma que para a efetivação de ações profissionais vinculadas 

a formação profissional, sobretudo à docência, são necessários instrumentos de caráter 

pedagógico acrescidos do uso de tecnologias da informática. Mas afinal quais 

instrumentos de caráter pedagógico são esses? 

Apoiados nas reflexões de Libâneo (2001) verificamos que a ação pedagógica é 

a responsável por atribuir direcionamento às práticas educativas, mediante 

intencionalidades previamente definidas.  Assevera o autor que o processo educativo 

seviabiliza, como prática social precisamente por ser dirigido pedagogicamente. 

Libâneo (2001) reitera que é o caráter pedagógico que instaura o diferencial nos 

processos educativos que se expressam em situações históricas e sociais concretas. 

Precisamente pelo fato de a prática educativa se desenvolver no seio de 
relações entre grupos e classes sociais é que é ressaltada a mediação 
pedagógica22 para determinar finalidades sociopolíticas e formas de 

 
22 “Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do professor que se coloca como 
um facilitador e incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser 
uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem. [...] São características da mediação pedagógica: dialogar 
permanentemente de acordo com o que acontece no momento; trocar experiências; debater dúvidas, 
questões ou problemas; apresentar perguntas orientadoras; auxiliar nas carências e dificuldades técnicas 
ou de conhecimento quando o aprendiz não consegue se conduzir sozinho; garantir a dinâmica do processo 
de aprendizagem; propor situações-problemas e desafios; desencadear e incentivar reflexões; criar 
intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade real em que nos encontramos, nos mais diferentes 
aspectos; colaborar para estabelecer conexões entre o conhecimento adquirido e os novos conceitos, 
fazendo a ponte com outras situações análogas; colocar o aprendiz frente a frente com questões éticas, 
sociais, profissionais, conflituosas; por vezes, colaborar para desenvolver crítica com relação à quantidade 
e validade das informações obtidas; cooperar para que o aprendiz use e comande as novas tecnologias 
para aprendizagem e não seja comandado por elas ou por quem as tenha programado; colaborar para que 
se aprenda a comunicar conhecimentos, seja por intermédio de meios convencionais, seja mediante novas 
tecnologias” (MASETTO, 2010, p. 175-176).  
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intervenção organizativa e metodológica do ato educativo (LIBÂNEO, 2001, p. 
9). 

 

Neste mesmo contexto, Beillerot (1985) disserta que a ação pedagógica se 

apresenta também por meio de um conjunto de comportamentos e ações conscientes e 

voluntárias de transmissão de saberes, por explicações que apelam à razão de uma ou 

mais pessoas, com a finalidade de: a) modificar os comportamentos, os afetos, as 

representações dos ensinados; b) fazer e adquirir métodos e regras fixas que permitam 

fazer face a situações conhecidas que se reproduzem com regularidade; c) fazer agir. 

Assim Libâneo (2001) aponta que todo ensino supõe uma “pedagogização”23, 

isto é, supõe uma direção pedagógica (intencional, consciente, organizada), com vistas 

a converter os fundamentos da ciência em matéria de ensino.  Masetto (2012) amplia a 

reflexão afirmando que a docência em nível superior exige um professor com domínio 

na área pedagógica. Indicando que esta área se constitui, portanto, é requisitado ao 

docente do Ensino Superior o domínio de conhecimentos relacionados ao processo de 

ensino-aprendizagem; concepção e gestão de currículo; integração das disciplinas 

como componentes curriculares; compreensão da relação professor-aluno e aluno-

aluno; teoria e prática da tecnologia educacional; concepção do processo avaliativo e 

suas técnicas para feedback e planejamento como atividade educacional e política.  

Por termos enquanto estruturação a formação em nível de bacharelado, não há 

enquanto pré-requisito a presença de conteúdos vinculados à ação pedagógica. Mesmo 

havendo a previsão na Lei de Regulamentação da Profissão, da docência enquanto 

atribuição privativa, as Diretrizes Curriculares elaboradas coletivamente pela categoria 

profissional sob a coordenação da ABEPSS (ABEPSS, 1996), não estabelecem essa 

exigência.  

Em documento publicado pela ABEPSS em 2015 (ABEPSS, 2015) com 

orientações para a qualificação dos Programas de Pós-Graduação, a temática é 

mencionada apenas nos indicativos para o estabelecimento de articulação entre 

graduação e pós-graduação. Há maior ênfase no estágio em docência, embora 

reconheça que os Programas de Pós-Graduação deverão ter como objetivo a formação 

de docentes.  

Uma vez que a capacitação para docência não se apresentada contemplada 

pelos documentos balizadores da formação (graduada e pós-graduada), esta passa a 

depender de um percurso individual dos(as) assistentes sociais que passam a exercê-

 
23 ““Pedagogizar” a ciência a ser ensinada significa submeter os conteúdos científicos a objetivos explícitos 
de cunho ético, filosófico, político, que darão uma determinada direção (intencionalidade) ao trabalho com 
a disciplina e a formas organizadas do ensino. Nesse sentido, converter a ciência em matéria de ensino, é 
colocar parâmetros pedagógico-didáticos na docência da disciplina, ou seja, juntar os elementos lógico-
científicos da disciplina com os político-ideológicos, éticos, psicopedagógicos e os propriamente didáticos” 
(LIBÂNEO, 2001, p.  10).  
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la, podendo gerar episódios de reproduções de experiências, tentativas e erros, 

coadunando em prejuízo a formação de novos assistentes sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do nosso objetivo de problematizar à docência enquanto atribuição 

privativa do(a) assistente social, reforçamos a necessidade de que a formação 

profissional graduada e pós-graduada, a priorize enquanto debate, uma vez que há 

necessidade de preparar a categoria profissional para ocupar deste espaço sócio-

ocupacional. Acreditamos que a capacitação para docência é essencial para a 

qualificação do processo de formação profissional em Serviço Social.  
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