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Resumo: O artigo tem como objetivo identificar tendências quanto à estruturação dos 
Programas de Pós-Graduação em Serviço Social no Brasil, com ênfase para a análise da 
organização das áreas de concentração, linhas de pesquisa e oferta de disciplinas, 
analisando os temas mais abordados nos processos investigativos e formativos nos 
programas existentes no país. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa documental, 
através da construção de Banco de Dados que sistematiza informações da CAPES e de 
sítios eletrônicos dos programas de pós-graduação. Os resultados evidenciam a prevalência 
das temáticas Política Social, Questão Social e Trabalho, articuladas ao debate da 
profissão, como as principais tendências de pesquisa e formação na pós-graduação.  
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Abstract: The article aims to identify trends in the structuring of Post-Graduate Programs in 
Social Work in Brazil, with emphasis on the analysis of the organization of the areas of 
concentration, research lines and disciplines, analyzing the most discussed subjects in 
research processes and training in existing programs in the country. The study was 
conducted through documentary research, by building database that organizes information 
from CAPES and websites of post-graduate programs. The results shows the prevalence of 
thematic Social Policy, Work and Social Issue, articulated to the debate of the profession, as 
the main trends in research and post-graduate formation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A institucionalização da pós-graduação no Brasil teve como marco inicial a criação 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), através do 

Decreto nº 29.741, de 11 de julho de 1951. Esta é uma fundação pública, vinculada ao 

Ministério da Educação, responsável por subsidiar a formulação de políticas e o 

desenvolvimento de atividades de suporte à formação de profissionais de magistério para a 

educação básica e superior e o desenvolvimento científico e tecnológico do País (BRASIL, 

2012). Nessa direção, a CAPES cumpre com um papel importante especialmente no que 

tange a educação superior, uma vez que contribui para a formulação de políticas para pós-
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graduação e tem a função de coordenar o sistema de pós-graduação e avaliar os cursos 

nesse nível, estimulando por meio de bolsas de estudo, auxílios e outros subsídios, a 

formação de recursos humanos qualificados para a docência em grau superior, a pesquisa e 

o atendimento às demandas dos setores público e privado (BRASIL, 2012).  

A partir das informações produzidas e publicizadas sobre a pós-graduação no país, 

realizou-se uma pesquisa documental na base de dados da CAPES sobre os Programas de 

Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS), que resultou em um Banco de Dados 

(PRATES ET AL, 2013). Este Banco reúne informações sobre as áreas de concentração, as 

linhas de pesquisa, as disciplinas ofertadas, os grupos e núcleos de pesquisa vinculados às 

IES que ofertam os Cursos de Mestrado e Doutorado. Com relação às disciplinas oferecidas 

nos PPGSS, foram utilizadas como fonte de dados as informações do Caderno de 

Indicadores1 das Disciplinas2 de cada PPGSS.  

O artigo que ora se apresenta tem como objetivo geral identificar tendências quanto 

à estruturação das áreas de concentração, linhas de pesquisa e disciplinas, mapeando as 

temáticas preponderantes na formação e pesquisa no âmbito da pós-graduação. Trata-se de 

uma análise preliminar do referido banco de dados, a qual será aprofundada, especialmente 

no que se refere à discussão e análise das ementas das disciplinas dos PPGSS. Assim 

sendo, inicialmente são apresentadas as tendências temáticas da estruturação das áreas e 

linhas de pesquisa dos Programas de Pós-Graduação em Serviço Social, para 

posteriormente serem analisadas as tendências da organização das matrizes curriculares 

nos Cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado em Serviço Social. 

2. ESTRUTURAÇÃO DAS ÁREAS E LINHAS DE PESQUISA DOS PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 A Pós-Graduação em Serviço Social no Brasil vem se consolidando e se expandido 

significativamente nas últimas duas décadas. Se for considerado somente o período mais 

recente, em 2004 a área contava com 18 cursos, em 2007 estes já totalizavam 24 e, em 

2012, tem-se 30 Programas. Assim, em relação à década de 1990 obteve-se um 

crescimento de mais de 100% dos Programas de Pós-Graduação (PRATES et al., 2012). 

Neste processo de expansão e consolidação, é fundamental destacar a relação entre pós-

graduação e produção do conhecimento, especialmente frente ao processo de renovação 

crítica do Serviço Social. Neste sentido, elucida Yasbek (2009, p. 152) que  

                                                 
1
 No total são 12 cadernos de indicadores: Programa (PR); Teses e Dissertações (TE); Produção Bibliográfica 
(PB); Produção Técnica (PT); Produção Artística (PA); Corpo Docente, Vínculo Formação (CD); Disciplinas 
(DI); Linhas de Pesquisa (LP); Projetos de Pesquisa (PP); Proposta do Programa (PO); Docente Atuação (DA); 
Docente Produção (DP). 

2
 Este caderno reúne informações acerca das disciplinas ofertadas a partir de um ano base, tais como: disciplina, 

curso (mestrado e/ou doutorado), classificação (obrigatória e/ou optativa), carga horária, créditos, docentes, 
ementas, bibliografia. 
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[...] o Serviço Social brasileiro vem dialogando e se apropriando das Teorias 
Sociais e do debate intelectual contemporâneo, no âmbito das ciências 
sociais no país e no exterior. Também nesse espaço (da pós-graduação), o 
Serviço Social brasileiro desenvolveu-se na pesquisa acerca de seus 
fundamentos, da natureza da sua intervenção, de seus procedimentos, de 
sua formação, de sua história e, sobretudo acerca da realidade social, 
política, econômica e cultural onde se insere como profissão na divisão social 
e técnica do trabalho. Avançou na pesquisa da questão social, do Estado 
capitalista, das políticas sociais, dos movimentos sociais, dos direitos sociais, 
da cidadania, da democracia, do processo de trabalho e de suas 
transformações, da realidade institucional, das múltiplas faces da exclusão 
social e da pobreza e de outros temas.  

 

 Tais eixos de pesquisa e produção de conhecimento que perpassam a pós-

graduação, destacados pela autora, evidenciam o compromisso desta profissão em produzir 

conhecimentos que desvendem a realidade, que atualizem possibilidades inovadoras de 

trabalho, compromissadas com processos emancipatórios, bem como adensem e 

qualifiquem a formação na graduação. Atualmente a área de Serviço Social conta com 33 

programas de pós-graduação, desenvolvidos prioritariamente nas áreas básicas de Serviço 

Social e Política Social/Política Pública, as quais congregam, respectivamente, 66,66% e 

30,30% dos cursos, considerando a pequena concentração na área de economia doméstica 

(3,04%). A área básica de Serviço Social agrega também programas com outras temáticas 

relacionadas, quais sejam: Serviço Social e Desenvolvimento Regional (UFF) Serviço Social 

e Política Social (UEL), Serviço Social, Trabalho e Questão Social (UECE). 

 A maioria dos programas da área básica de Serviço Social ofertam somente cursos 

de mestrado (59,09%), considerando que 40,94% dos programas possuem cursos de 

mestrado e doutorado. Dentre o primeiro grupo de programas, estes se situam 

predominante na região nordeste (53,84%), seguidos dos programas das regiões norte 

(15,38%), sudeste (15,38%), sul (7,7%) e centro-oeste (7,7%). Já os programas com 

mestrado e doutorado situam-se predominantemente na região sudeste (55,6%), seguida da 

região sul (22,2%) e em pequena escala na região nordeste (22,2%). Em relação à natureza 

das instituições, destaca-se que a ampla maioria dos programas é ofertada em instituições 

públicas - tendência inversa a da graduação - e, dentre as instituições privadas que 

desenvolvem cursos de pós-graduação, sua totalidade são as Pontifícias Universidades 

Católicas (PUC-SP, PUC-RIO, PUCRS, PUC-GOIÁS). No quadro seguir apresenta-se uma 

caracterização dos programas vinculados à área de Serviço Social. 
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 Cursos ofertados  Instituições Unidade Federal 

Mestrado em Serviço Social PUC-GOIÁS, UFPB/J.P, UFAL, FUFSE, 
UEPB, UFRN, UECE, UFAM, UFPA, UFJF, 
UFF, UNIOSTE, UERN. 

GO, PB, AL, SE, PB, 
RN,CE, AM, PA, MG, 
RJ, PR, UERN 

Mestrado e Doutorado em Serviço 
Social 

UFPE, UERJ, PUCSP, UNESP/FR, PUC-
RIO, UFRJ, UFSC, UEL, PUCRS. 

PE, RJ, SP, SP, RJ, RJ, 
SC, PR, RS 

Mestrado em Política 
Social/Políticas Públicas 

UFTM, UCPEL, EMESCAM, UNICSUL, 
UCSAL. 

MT, RS, ES, SP, BA 

Mestrado e Doutorado em Política 
Social/ Políticas Públicas 

UNB, UFES, UFF, UFMA, FUFPI. DF, ES, RJ, MA, PI 

Mestrado e Doutorado em 
Economia Doméstica 

UFV. MG 

QUADRO 1 – Programas de Pós-Graduação vinculados à área de Serviço Social. 

Fonte: Sistematização das autoras a partir de Prates et al (2013). 
 

A investigação sobre os programas de pós-graduação visou identificar as tendências 

temáticas da estruturação dos mesmos, com ênfase para a organização das áreas de 

concentração, linhas de pesquisa e oferta de disciplinas. A partir do banco de dados 

construído, verifica-se que o conjunto dos 22 programas em Serviço Social apresenta 26 

áreas de concentração, sendo que quase sua totalidade (21 de 22 programas) possui a 

temática “Serviço Social” na denominação de suas áreas3. Do conjunto das áreas de 

concentração, apenas três delas são idênticas em mais de um programa, quais sejam: 

“Política Social” (UEL e UFPB), “Serviço Social, Questão Social e Direitos sociais” (UEPB e 

PUC-RIO) e “Serviço Social, Política Social e Movimentos Sociais” (PUC-SP e PUC-

GOIÁS). Após, a análise realizada buscou identificar a incidência de temáticas na totalidade 

das áreas de concentração, tendo em vista mapear as tendências de formação e pesquisa, 

dado que se encontra sistematizado no quadro a seguir.  

 

Especificação das temáticas nas 
áreas de concentração dos 

programas 

Programas em que a temática está presente Freq. 

 

Política Social/Política Pública UFAM, UERJ, UEL, PUCRS, UFJF, UFF, UFRJ, PUCSP, 
FUFSE, UFRN. 

10 

Questão Social UFRJ, PUCRIO, UFJF, UERN, UEPB, UFSC. 06 

Direitos /Cidadania UFPE, UERN, UNIOESTE, UEPB, UFSC, UFRJ. 06 

Movimentos e processos 
sociais 

PUCSP, PUC-GOIÁS, UFPE, PUCRS. 04 

Temáticas com menor 
incidência4 

UERJ, UFAL, UNESP/FR, PUCSP, UFPB/J.P, UFPA, UFF. 07 

Temáticas com frequência 
única 5 

UFJF, UFAM (2), UFRJ, PUCSP, UFRN, UNESP. 02 

QUADRO 2 – Temáticas das áreas de concentração dos programas em Serviço Social. 

Fonte: Sistematização das autoras a partir de Prates et al (2013). 
  

                                                 
3
 Este dado refere-se ao programa da UERJ, que possui como área de concentração “Trabalho e Política Social”.  

4
 As temáticas com menor frequência foram agrupadas pelo número de pontuações de 2 a 3 vezes, sendo: a) 

duas (02) temáticas para a frequência 2 (fundamentos; desenvolvimento; b) uma (01) para a frequência 3 
(trabalho). 
5
  Temáticas com frequência única nas áreas de concentração dos programas: território (UFJF); sustentabilidade 

e Amazônia (UFAM); cultura (UFRJ); PUCSP (prática profissional); sociabilidade (UFRN); sociedade (UNESP). 
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Como base dos dados do quadro 2, destaca-se que a tendência majoritária das 

áreas de concentração dos programas de Serviço Social no Brasil é a ênfase para as 

Políticas Sociais/Políticas Públicas, temática que está presente em 10 dos 22 programas, 

seguidas das temáticas “Questão Social” e “Direitos/Direitos Sociais/Direitos 

Humanos/Cidadania” e após ênfase para “Movimentos e Processos Sociais”.   

 Embora a área de Serviço Social disponha de percentual significativo de programas 

em Política Social/Política Pública, verifica-se sua forte presença nos programas de Serviço 

Social. Em uma perspectiva histórica, essa tendência se mantém desde a década passada, 

pois estudo realizado por Silva (et al., 2005, p. 89) aponta que a temática “Política 

Social/Políticas Públicas/Avaliação de Políticas Sociais” possui a maior incidência nas áreas 

de concentração e linhas de pesquisa. A ênfase para esta temática relaciona-se, portanto, 

com o vínculo histórico do Serviço Social com as políticas sociais, especialmente no seu 

protagonismo no debate da Seguridade Social brasileira – em uma conjuntura que coincide 

com o processo de consolidação e expansão da pós-graduação da área - bem como por ser 

esta o maior universo socio-ocupacional desta profissão.  

 Observa-se, ainda, a ênfase para a Questão Social, evidenciando a centralidade que 

o debate da mesma assume na produção da área, seja como eixo da compreensão das 

próprias políticas sociais, como base sócio-histórica do Serviço Social e objeto de trabalho, 

bem como elemento central nas diretrizes curriculares da ABEPSS (1996) para a formação 

exercício profissional. Em termos históricos, conforme o mesmo estudo (SILVA et al., 2005), 

verifica-se um aumento significativo da incidência desta temática nas áreas e linhas de 

pesquisa. Já as demais temáticas, especialmente Trabalho e Fundamentos, teriam no 

espaço dos programas de pós-graduação em Serviço Social o espaço por excelência para 

seu aprofundamento, inclusive tendo em vista o adensamento das produções sobre o 

exercício e a formação profissional, bem como das matrizes teórico-metodológicas e suas 

repercussões na produção de conhecimento.   

 Emanam das áreas de concentração as linhas de pesquisa, as quais totalizam 

sessenta e oito (68), considerando os vinte e dois (22) PPGSS. Dentre tais linhas, apenas 

três (03) são idênticas em mais de um programa, quais sejam: Teoria Social e Serviço 

Social (UFRJ e PUC-Goiás); Serviço Social, Trabalho e Questão social (UFRN e UFPE); 

Serviço Social e Processos de Trabalho (PUCRS e UEL). Além das linhas idênticas, há 

aquelas com grande similaridade entre alguns programas. A primeira delas é a que 

conjuga formação e trabalho/prática profissional do Serviço Social (4 dos 22 programas), 

embora com ênfases diferenciadas6. A segunda linha de pesquisa semelhante entre os 

                                                 
6
 Esta similaridade foi identificada entre os seguintes programas e suas linhas de pesquisa: UFPB - “História, 

formação e prática profissional do Serviço Social”; FUFSE - “Trabalho, formação profissional e Serviço Social”. 
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programas é aquela que conjuga política social/políticas públicas e movimentos sociais 

com o Serviço Social (02 de 22 programas)7, seguida daquela que conjuga políticas sociais 

e trabalho com Serviço Social (02 de 22 programas)8.  

 Quanto à análise geral da incidência de temáticas nas linhas de pesquisa, mais da 

metade destas (67,64%) não possui “Serviço Social” nas suas denominações, constatando-

se uma diversidade de temáticas de pesquisa nos programas, dado que se encontra 

sistematizado no quadro 3 a seguir.  
 

Especificação das temáticas Programas em que a temática está presente Fre
q. 

Política(s) Social(is)/Políticas 
públicas 

UFPE, UECE, UNIOESTE, UERN (2), PUC-GOIÁS, UFPB/J.P (4), 
UFAM, UERJ (2), UEL, PUCRS, UFRJ, PUCSP, PUCRIO (2), FUFSE, 
UFPA, UFJF, UFF, UNESP/FR (2), UEPB, UFRN, UFSC. 

28 

Trabalho/processos de trabalho UNIOSTE, UFPE, UECE, UECE, UFRJ, PUCRIO, FUFSE, UFPA, 
UFAM, UERJ, UEL, PUCRS, UFAL, UFPB/J.P, UEPB, UFRN, UFSC, 
UNESP/FR. 

18 

Direitos/Direitos Sociais/Direitos 
humanos/Cidadania 

UFPB/J.P (2), UFPE (2), UFRJ, PUCRIO, UFAM, PUCGO, UFAL, 
UNIOSTE, UERN, UFSC, UFRN. 

13 

Questão Social UFAM, UERJ, UFAL, UFPE, UECE, UFSC, UERN, UFRN. 08 

Formação profissional PUCSP, FUFSE, UFF, UFPB/J.P, UFSC, UNESP/FR. 06 

Estado UFRJ, PUCSP, UFPB/J.P, UECE, UEPB, UFRN. 06 

Movimentos Sociais PUC-GOIÁS, PUCSP, UFRJ, FUFSE, UFPA, UERN. 06 

Gestão UFJF, UEL, UFPB/J.P (2). 04 

QUADRO 3 – Temáticas das linhas de pesquisa dos programas de Pós-Graduação de Serviço Social.  

Fonte: Sistematização das autoras a partir de Prates et al (2013). 

 

Considera-se importante a articulação destes dados com aqueles sistematizados no 

quadro 2, para que seja possível identificar a relação entre áreas de concentração e linhas 

de pesquisa. Neste sentido, a coerência entre as áreas de concentração, as linhas de 

pesquisa e a proposta curricular dos programas é um dos quesitos considerados na 

avaliação da CAPES para a área. Verifica-se, assim, que a temática “Política social/política 

pública” figura com a principal tendência, tanto nas áreas como nas linhas pesquisa. A 

seguir, visualiza-se que a ênfase para o “Trabalho/processos de trabalho”, antes em menor 

frequência nas áreas dos programas, apresenta-se como a segunda principal tendência 

entre as linhas de pesquisa, seguida, logo após, de ênfases também presentes nas áreas de 

concentração, embora com pequena mudança em ordem de frequência (Direitos/Cidadania, 

Questão Social, Movimentos e Processos Sociais).  

Observa-se, também, a emergência de novos temas com menor incidência nas 

áreas, quais sejam: a “formação profissional”, o destaque para o “Estado” e ainda a temática 

                                                                                                                                                         
PUCSP - “Pesquisa em Serviço Social: Identidade, formação e prática”. UNESP “Serviço Social: formação e 
prática profissional”. 

7
 Quais sejam: FUFSE – Políticas Sociais, Movimentos Sociais e Serviço Social; e UFPA – Serviço Social, 
Políticas Públicas e Movimentos Sociais. 

8
 Quais sejam: UEPB – Serviço Social, Estado e Políticas Sociais; e, UECE – Serviço Social, Trabalho e Políticas 
Sociais. 
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“gestão”. É relevante enfatizar a importância das áreas de concentração e linhas de 

pesquisa na estruturação dos PPGSS, uma vez que estas “são eixos geradores e 

articuladores dos Planos de Cursos, dos projetos pedagógicos e das atividades de pesquisa 

e produção de conhecimento nos Programas de Pós-Graduação.” (SILVA; CARVALHO, 

2007, p. 203). Portanto, orientaram diretamente a organização das matrizes curriculares do 

Mestrado e do Doutorado, cujas tendências, no que se refere às temáticas das disciplinas 

ofertadas, serão abordadas a seguir. 

3. TENDÊNCIAS DA ORGANIZAÇÃO DAS MATRIZES CURRICULARES NOS 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

A organização curricular implica necessariamente em escolhas de um referencial 

teórico-metodológico e ético-político que fundamentem a direção social da formação, 

materializada pela área do Serviço Social pelo horizonte da qualificação de pesquisadores, 

docentes e profissionais no campo da investigação, do ensino e do trabalho profissional, 

assim como na promoção da produção de conhecimentos. É preciso ressaltar que a direção 

social é dada por uma construção coletiva que orienta a formação e o trabalho profissional. 

(PRATES et al., 2012).  

 Nessa ótica, as propostas dos Cursos de Mestrado e Doutorado devem atender um 

conjunto de quesitos para seu pleno funcionamento, dentre os quais se destaca a clareza e 

consistência do projeto pedagógico que dispõe de componentes como: as áreas de 

concentração, as linhas e os projetos de pesquisa, a estrutura curricular, a ementa de 

disciplinas, a forma de seleção e admissão de candidatos, levando em conta o perfil da 

formação profissional almejada e a fase de desenvolvimento da área (BRASIL, 2003, art. 2º, 

§ 1º, b). Diante dos elementos indicados, privilegiou-se a análise das matérias/conteúdos 

providos no processo de formação pós-graduada em Serviço Social no sentido de apreender 

a direção social presente neste nível de ensino, tendo em vista que a estruturação e o 

desenvolvimento de um projeto pedagógico não se reduzem às disciplinas que compõe as 

matrizes curriculares dos Cursos de PPGSS. Isso significa que 

 

O currículo, longe de se constituir uma simples justaposição de conteúdos 
programáticos, é a expressão de um conjunto de concepções, é a explicitação de 
tendências políticas, teóricas e metodológicas que são imanentes à direção social 
que se deseja imprimir a um projeto de formação profissional, incorporado num 
projeto educacional de curso. (ANDRADE, 2014, p. 4). 

  

Dessa forma, adverte-se que a apreciação das ementas e das tendências teóricas 

predominantes nos conteúdos das disciplinas requisita um minucioso exame dos dados 

constantes na organização curricular dos cursos, o que será tratado em outra produção, 

fugindo ao alcance deste trabalho. Diante das informações sistematizadas no Banco de 
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Dados (PRATES et al., 2013), identificaram-se as tendências das temáticas prevalecentes 

na estruturação dos currículos dos Mestrados Acadêmicos e Doutorados em Serviço Social 

das IES, as quais preveem uma carga horária mínima9 para a titulação, a ser contemplada 

através de disciplinas obrigatórias e/ou eletivas/optativas e outros requisitos curriculares 

(como a defesa da dissertação/tese). Desse modo, a análise centra-se nas tendências 

temáticas constantes na denominação das disciplinas obrigatórias. A ênfase nestas 

disciplinas justifica-se pelo fato de comporem o principal núcleo articulador da formação e da 

produção de conhecimentos em nível de pós-graduação.  

No universo de vinte e dois (22) PPGSS, foram abarcados na amostra vinte (20), 

programas, considerando que somente dois (02) destes - PUCSP e UERJ - não possuem 

disciplinas obrigatórias, contando somente com disciplinas eletivas/optativas. Na 

organização das matrizes curriculares registrou-se um total de cento e catorze (114) 

disciplinas obrigatórias para o Mestrado Acadêmico e quarenta (40) para o Doutorado. A 

incidência de temáticas no conjunto destas disciplinas foram categorizadas, conforme dados 

dos quadros 4 e 5, apresentados a seguir.  

 

Especificação das temáticas  Programas em que a temática está presente Freq. 

Serviço Social PUC-GOIÁS (2), UFAL, UFPB/J.P (2), UEPB, UFPE, UFRN (5), 
UERN, UECE, FUFSE (2), UFAM, UFPA, UFF, UFJF (2), 
UNESP/FR (2), UFRJ, PUCRJ (3), UFSC (4), UEL, UNIOESTE, 
PUCRS (2). 

35 

Políticas/ Política(s) Pública(s)/ 
Política (s) Social(is)/ Políticas 
Assistenciais 

PUC-GOIÁS, UFPB/J.P, UEPB, UFPE, UFRN (2), UERN, UECE, 
FUFSE, UFPA, UFF, UFJF, UNESP/FR (3), UFRJ, PUCRJ (3), 
UEL, UNIOESTE, PUCRS. 

22 

Estado UFAL, UEPB, UFPE, UFRN, UERN, UECE, UFF, UFJF, UEL, 
PUCRS. 

10 

Direitos sociais /Direitos/ 
Direitos Humanos 

UEPB, UFPE, UFRN (2), UERN (2), PUCRJ, UFSC (2), 
UNIOESTE. 

10 

Dissertação UFAL, UFRN, UFAM, UFF, UNESP/FR, PUCRJ, UEL (4). 10 

Pesquisa  UFAL, FUFSE, UFF, UFJF, UNESP/FR, PUCRJ, UFSC, 
UNIOESTE, PUCRS. 

09 

Metodologia Científica UFAL, UFPB/J.P, UEPB, UFPE, UFRN, UERN, FUFSE, UFAM, 
PUCRJ. 

09 

Questão Social UEPB, UFPE, UECE (2), UFJF, PUCRJ, UFSC, UEL, PUCRS. 09 

Teoria Social PUC-GOIÁS, UFRN (2), FUFSE, UFPA, UFJF, PUCRJ. 07 

Trabalho UFAL, UFRN, UECE, UFPA, UFF, UFSC. 06 

Temáticas com menor 
incidência10 

PUC-GOIÁS, UFRN (6), UERN, UFAL, UECE, UNESP/FR (3), 
UFSC, UFPA, UFF (3), UFPB/J.P, UFRJ (3), UEPB (2), PUCRJ 
(3), UFAM (2), UFPA (2), PUCRS (2), UFJF (2), UEL. 

36 

Temáticas com frequência única PUC-GOIÁS (2), UFAL (4), UFRN (6), UFAM, UFJF (2), 24 

                                                 
9
 A duração dos cursos stricto sensu tem duração prevista de no mínimo um (01) ano para o mestrado e dois 

(02) anos para o doutorado, sendo a permanência máxima nos cursos definida pelos regimentos dos 
programas de pós-graduação (BRASIL, 1983). No entanto, a CAPES (2014) pontua que o mestrado perdura 
em média dois (02) anos e o doutorado quatro (04) anos. 

10
 As temáticas com menor frequência foram agrupadas pelo número de pontuações de 2 a 3 vezes, sendo: a) 
doze (12) temáticas para a frequência dois (02): ciência política/ teoria política; capitalismo; gênero; violência; 
cidadania; formação socioeconômica e cultural/formação econômica, política e social; Amazônia; estágio em 
docência/ensino e prática docente; sociologia clássica/teoria sociológica; sociedade; práxis/práticas 
profissionais/prática do serviço social/atividades programadas; b) e, cinco (05) para a frequência três (03): 
movimentos sociais; relações sociais/sociabilidade; ética/ ética profissional; fundamentos do serviço social; 
desenvolvimento/desarrollo humano sostenible. 
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UNESP/FR (3), UFRJ, PUCRJ (3), UFSC, PUCRS. 

QUADRO 4 – Especificação das temáticas nas disciplinas obrigatórias do mestrado. 

Fonte: Sistematização das autoras a partir de Prates et al (2013). 
 

 

Concernente às disciplinas obrigatórias do mestrado, verificou-se nos títulos a 

predominância de duas (02) temáticas, quais sejam: “Serviço Social”, com frequência de 

trinta e cinco (35) vezes; e “Políticas/Política(s) Pública(s)/Política (s) Social(is)/Políticas 

Assistenciais”, com incidência de vinte e duas (22) vezes. A seguir, emergem 

respectivamente as seguintes temáticas: Estado, Direitos Sociais/Direitos/Direitos Humanos 

e Dissertação (10); Pesquisa, Metodologia Científica e Questão Social (09); Teoria Social 

(07); Trabalho (06). No campo da temática “Serviço Social”, merece destaque a centralidade 

atribuída aos conteúdos relativos ao debate contemporâneo da profissão, tais como: o 

desenvolvimento sócio histórico do Serviço Social; as transformações societárias e os 

impactos nos processos de formação e exercício profissional; as tendências teórico-

metodológicas; o objeto de trabalho em suas múltiplas expressões; os espaços sócio-

ocupacionais; o trabalho profissional; a ética profissional; o projeto ético-político; a teoria 

social; a produção de conhecimentos.  

Os dados reafirmam a ênfase para as políticas públicas/sociais como tema 

predominante, seguindo a tendência verificada nas áreas de concentração e linhas de 

pesquisa. Nesta direção, a análise de Iamamoto (2008) sobre a produção de conhecimentos 

e investigações da pós-graduação da área também salienta esta tendência, destacando que 

uma concentração significativa (41%) das produções e investigações da área na temática 

“Políticas Sociais: Estado e Sociedade Civil”, com proeminência na organização, gestão e 

operacionalização de programas e projetos ofertados nas políticas sociais em âmbito 

estadual e municipal. 

Cumpre, ainda, considerar a diversidade de temas postos também a partir das 

disciplinas obrigatórias de mestrado, especialmente as com menor incidência e frequência 

única, sinalizando para uma formação diversa entre os programas de pós-graduação, o que 

se relaciona, sobretudo, com as linhas e grupos de pesquisa existentes nas IES.  

No que diz respeito ao Curso de Doutorado, do total de vinte e dois (22) PPGSS, 

apenas oito (08) possuem este nível de curso. A partir das informações do Banco de Dados 

(PRATES ET AL., 2013b), registrou-se um total de quarenta (40) disciplinas obrigatórias 

para o Doutorado, categorizadas de acordo com o quadro 5 a seguir. 
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Especificação das temáticas IES Freq. 

Serviço Social 

 

UFPE, UNESP/FR (2), UFRJ, PUCRJ (3), UFSC (3); UEL, 
PUCRS (4). 

15 

Pesquisa UNESP/FR (2); PUCRJ; UFSC; PUCRS (3) 07 

Tese UFPE (2), UNESP/FR, PUCRJ (3), UEL 07 

Políticas/Política (s) Social (ais), 
Políticas Públicas, Políticas 
Assistenciais. 

UFPE, UNESP/FR (2), PUCRJ (2), PUCRS. 06 

Temáticas com menor incidência11 UFPE (2); UFRJ (2); PUCRJ (7); PUCRS (3); UFSC (3); 
UNESP/FR (3). 

20 

Temáticas com frequência única12 UNESP/FR (4); PUCRJ (5); UFSC; PUCRS (4). 14 

QUADRO 5 – Especificação das temáticas nas disciplinas obrigatórias do doutorado. 

Fonte: Sistematização das autoras a partir de Prates et al (2013). 

 

Identificou-se que a temática “Serviço Social” é a predominante, com frequência de 

quinze (15) vezes, expressando-se novamente em mais de metade (04 de 07) das IES. A 

seguir estão as temáticas Pesquisa e Tese (07), Políticas/Política (s) Social (ais), Políticas 

Públicas, Políticas Assistenciais (06). Merece destaque a ênfase das disciplinas para os 

processos de investigação, como a segunda tendência temática, o que se encontra 

relacionado a uma formação voltada para a constituição de pesquisadores e docentes. 

Assim, a pesquisa possui um destaque significativo nas matrizes curriculares, ocupando, em 

termos das temáticas mais incidentes, a sexta (6ª) posição no Mestrado Acadêmico e a 

segunda (2ª) colocação no Doutorado. Dado este que reafirma a incorporação da 

investigação como dimensão constitutiva da formação, do trabalho dos (as) assistentes 

sociais e da produção de conhecimentos.  

Como pode ser visualizado no quadro 5, as temáticas com menor incidência (entre 3 

e 2) e frequência única aglutinam grande parte das disciplinas, estão presentes na maioria 

dos cursos de doutorado (06 do total de 08) das IES. Assim como na análise das disciplinas 

de mestrado, também é perceptível a diversidade de temáticas que perpassam a formação 

no nível de doutorado, o que indica uma flexibilidade no currículo, que oportuniza a 

produção de estudos/pesquisas voltados aos objetos de investigação dos discentes, em 

articulação com as linhas e grupos de pesquisa dos programas.  
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  As temáticas com menor frequência foram agrupadas pelo número de pontuações de 2 a 3 vezes, sendo: a) 
cinco (05) temáticas para a incidência dois (2): Cidadania; Estado; Direitos sociais/Direitos Humanos; Ética 
Profissional/Ética; Práxis, Práticas Profissionais, Ação do Serviço Social; b) e, três (03) temáticas para a 
frequência 3: Teoria Social; Questão Social; Produção de Conhecimento (s). 

12
  Diante da diversidade de temáticas de incidência única optou-se por citá-las em rodapé, as quais contemplam: 
Modernidade; Projeto Ético-Político; Saúde Mental; Desarrollo Humano Sostenible; Sociedade; Esfera Pública; 
Formas de Resistência Social; Processos Democráticos; Violência; Trabalho; Economia; Mercado; Ensino e 
Prática Docente; Epistemologia. 
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4. CONCLUSÃO 

 Através da presente análise é possível concluir que a investigação e formação pós-

graduada sobre políticas sociais e públicas vêm ocupando uma posição protagonista nas 

áreas de concentração dos Programas de Pós-Graduação em Serviço Social bem como nas 

linhas de pesquisa. Este dado explica-se, sobretudo, pelo vínculo histórico existente entre a 

profissão e as políticas sociais, sendo estas o espaço onde mais atuam os assistentes 

sociais, bem como pelo protagonismo político assumido pela profissão na luta e defesa dos 

direitos sociais. Contudo, há de se considerar que esta crescente abordagem, nos 

programas de Serviço Social - embora a área conte com uma significativa pós-graduação 

em Política Social - necessita estar acompanhada do adensamento do debate teórico-

metodológico sobre a própria profissão, especialmente ao que se refere aos seus 

Fundamentos, tendo em vista a própria formação de docentes que materializem o projeto de 

formação profissional previsto das Diretrizes Curriculares da ABEPSS.   

 No âmbito das linhas de pesquisa, há uma tendência maior para o estudo do tema 

trabalho/processos de trabalho e da questão social, juntamente com a existência de uma 

grande variação de temáticas que também permeiam o trabalho do assistente social, como 

por exemplo, a temática sobre os direitos sociais, os movimentos sociais, o Estado, entre 

outros. A presença destas temáticas indica uma preocupação com a formação de mestres e 

doutores com competências para a intervenção e produção de conhecimentos sobre a 

realidade social e sobre as demandas emergentes do próprio exercício profissional.  

 A análise da oferta de disciplinas evidencia a diversidade temática que orientam as 

matrizes curriculares nos cursos de Mestrado e Doutorado, articulando-se com as linhas e 

grupos de pesquisas das IES. Neste âmbito, também se identifica uma predominância da 

temática “políticas sociais/políticas públicas”, mas também merecen destaque as disciplinas 

particulares ao Serviço Social, relacionadas ao trabalho, formação, e ao arcabouço teórico-

metodológico e ético-político da profissão, bem como o direcionamento para a formação em 

pesquisa. De modo geral, a diversidade de disciplinas ofertadas abarca um amplo leque de 

temáticas que explicitam a direção social de uma formação pós-graduada voltada para o 

desvendamento da realidade social, compreendendo o estudo sobre a própria profissão nas 

suas múltiplas dimensões e determinações na realidade societária contemporânea, 

buscando contribuir para a elaboração de respostas as demandas sociais enfrentadas no 

cotidiano profissional. 
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