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RESUMO ESTENDIDO 

 
Nossas experiências com o tema Sociedade Civil e Participação no âmbito da graduação  e 

na pós-graduação em Serviço Social e a necessidade de constante retroalimentação dos 

conteúdos referentes a linha de atuação e pesquisa profissional, nos instigou a compreender 

como essa temática tem sido estabelecida nas matrizes curriculares (disciplinas e ementas) 

nos Cursos de Serviço Social filiados à ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social.  

Tal questão de pesquisa se desdobra nas seguintes indagações (para o presente resumo 

estendido): Existem disciplinas específicas para abordar estas temáticas? Qual é presença 

quantitativa da temática na formação profissional (disciplinas, ementas)? Quais as 

categorias correlatas presentes nas ementas?  Diante destas questões o  artigo tem como 

objetivo sistematizar como a temática Sociedade Civil, Participação e categorias correlatas 

tem sido contemplada na estrutura curricular das unidades acadêmicas (UA) de Serviço 

Social em âmbito nacional.  

A pesquisa tem caráter quantitativo, utiliza a pesquisa documental como recurso de coleta 

de dados em matrizes curriculares/ementas dispostas nos sites de cada UA/ cursos de 

Serviço Social na internet. O processo de aproximação ao universo e seleção da amostra 

ficou assim organizado: 106 cursos vinculados a ABEPPS (consulta no site), buscou-se os 

sites destes cursos e formam localizados 84 sites de cursos. Destes apenas 25 dispuseram 

nos seus sites os currículos e as ementas dos cursos, tornando-se assim a amostra da 

presente pesquisa. 
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Após a coleta dos dados (2014/1), os mesmos foram organizados quantitativamente por 

categorias.  

Reiterando, a pesquisa teve como universo as 106 UAs identificadas através do site 

da ABEPPS (69 privadas e 37 públicas). Destas, foi feito o levantamento nos sites 

das UAs /Cursos na internet e foram localizadas 84 IES que apresentaram matrizes 

curriculares em seus sites. 

Do levantamento feito nestas 84 matrizes curriculares, ficaram assim quantificadas 

as disciplinas vinculadas diretamente1 (com o nome da disciplina explicitando os 

termos  correlatos à temática sociedade civil, participação): 124 disciplinas. E 

ficaram assim quantificadas as disciplinas vinculadas indiretamente (com o nome 

da disciplina relacionada implicitamente aos termos correlatos à sociedade civil, 

participação): 68 disciplinas.  

Na sequência da coleta de dados, buscou-se junto aos sites das 84 UAs 

identificadas com a grades curriculares disponíveis, as ementas das disciplinas para 

apreender o conteúdo ministrado nos cursos de Serviço Social referentes a temática 

Sociedade Civil e categorias correlatas. No levantamento feito localizou-se 25 UAs 

que disponibilizam as ementas em seus sites, as quais se tornaram a amostra de 

pesquisa (disciplinas diretamente vinculadas à temática da pesquisa e com ementa 

disponível no site) . 

Neste momento da pesquisa junto às ementas diretamente vinculadas a temática 

Sociedade civil e categorias correlatas, os conteúdos/categorias se repetem no 

seguinte percentual2: Movimentos Sociais100%; Sociedade Civil e Democracia 76%; 

Atuação do Serviço Social na área 68%; Classes e Lutas Sociais 44%; Participação 

Social 40 %, Sujeitos Coletivos e Atores Sociais 28%. Também foram identificados 

nas ementas conteúdos/categorias correlatos à temática desta pesquisa com 

percentuais menores:  Conselhos Gestores e Controle Social; Desenvolvimento de 

Comunidade; Esfera Pública; Poder Local; relação Público/Privado; Terceiro Setor. 

Cruzando os dados das categorias que mais se sobressaíram Movimentos Sociais, 

Sociedade Civil e Democracia com as regiões do país (subdivisão da ABEPSS) 

destaca-se a região leste (com 22 registros da categoria) seguida da região sul 1 

(com 12 registros da categoria) com maior presença destas temáticas em suas 

disciplinas. 

                                                 
1 Admitidas respostas múltiplas 
2 Admitidas respostas múltiplas 
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Concluindo destacamos um elemento normativo, presente nas Diretrizes Curriculares / MEC 

(BRASIL,1999)3 para o curso de Serviço Social, estão os “Tópicos de Estudo”, entre eles, 

destacamos “Política Social - O público e o privado: as políticas sociais e a constituição da 

esfera pública [...]; Classes e Movimentos Sociais - As teorias sobre classes sociais e 

sujeitos coletivos.[...] Movimentos sociais em suas relações de classe[...] Importância e 

significado do terceiro setor.” O conteúdo desses tópicos vem ao encontro de demandas 

oriundas da conjuntura brasileira que vive o desafio de construção de sua democracia, em 

especial, na gestão pública descentralizada e participativa envolvendo segmentos de 

classes e de organizações coletivas. Neste sentido, o profissional deve estar 

instrumentalizado à compreensão deste processo e de como a profissão se inscreve neste 

contexto. Ou seja, a sua formação profissional deve oportunizar acesso a esses conteúdos. 

Especialmente, neste recorte, a temática Sociedade Civil, Participação e categorias 

correlatas, a pesquisa demonstrou, quantitativamente, que os conteúdos presentes  nas 

diretrizes estão presentes nas matrizes curriculares dos cursos pesquisados nas proporções 

apresentadas, com destaque, nesta sequência,  para as categorias Movimentos Sociais, 

Sociedade Civil e Democracia. Na pesquisa se evidenciou também que os cursos de serviço 

social disponibilizam, em sua maioria, suas matrizes curriculares, porém, são poucos que 

disponibilizam as ementas das disciplinas e tão pouco os programas das mesmas. Tal 

aspecto dificulta a visualização do curso naquela UA pelos seus alunos e para a 

comunidade em geral que queira conhecer o curso e ou pesquisadores interessados nos 

perfis dos cursos. 
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