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Resumo: O Serviço Social para estar sintonizado com a sociedade contemporânea precisa 
compreender a participação da mídia como um fator elementar na vida cotidiana. Este 
trabalho versa sobre a produção de conhecimento na área comunicacional para o Serviço 
Social, mediante a experiência de um programa junto a Radio Universidade AM. 
Metodologicamente, consiste na produção de temáticas desenvolvidas pelos Núcleos de 
Estudos, Pesquisa e Extensão do Curso de Serviço Social da UFSM, através de programas 
de bate-papo. Os resultados são debates entre usuários, professores, estagiários ou 
profissionais das áreas abordadas que possibilitam a relação entre mídia e cidadania.  
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Abstract: The Social Service needs be connected with your users, with the new times and 
the participation the media in the everyday life, it’s a elementary factory in the modern world. 
This work talks about the knowledge production in the communication area for Social Work, 
With the objective the presentation the experience about a radio program inside the Rádio 
Universitária. Methodologically , this program consist in a thematic production developed for 
the research and extension cores realized in the Social Service the UFSM, through the chat’s 
program. All the programs are debated for users, professors, trainees and professional’s 
social workers.  
Key-words: Social Work, Media, Working processes.   

1. INTRODUÇÃO 
O presente trabalho é parte integrante do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 

Serviço Social, Mídia, Cultura e Questão Social (NEPMQS) do Departamento de Serviço 

Social/UFSM. Ao todo, o curso de Serviço Social da UFSM através do Departamento de 

Serviço Social possui atualmente seis Núcleos de Estudos, Pesquisa e Extensão, os quais 

articulam os componentes curriculares e seus respectivos conteúdos, as áreas temáticas, os 

grupos de estudos, as linhas e projetos de pesquisa, as áreas/ações/campos e projetos de 

extensão e de atuação profissional.  

A proposta consiste num programa radiofônico junto a Rádio Universidade AM com o 

objetivo de, a partir da divulgação dos trabalhos realizados pelos referidos Núcleos, abordar 

as temáticas com as quais estes estão identificados, como: criança e adolescente, economia 

solidária, violência, gênero, mídia e cultura e políticas sociais e gerontologia, caracterizando 

assim um novo espaço de atuação profissional para o Serviço Social, no campo 

comunicacional. Ressalta-se que essa emissora caracteriza-se como pública e vem 
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destacando-se com sua finalidade educativa e cultural e que atinge mais de 150 municípios, 

correspondendo a quase toda a região central e fronteira oeste do Rio Grande do Sul.  

1.1.  OS PROCESSOS DE TRABALHO E O SERVIÇO SOCIAL 
Na atualidade, o assistente social é desafiado a pensar nos processos de trabalho de 

forma crítica e propositiva, inserindo-se em novos espaços que permitam a construção dos 

usuários em sujeitos de direitos.  

Faleiros (2014), ao discutir sobre a relação do profissional com os demandantes de 

serviços, afirma que esta pode configurar como uma confrontação à alienação geral imposta 

pelo capital que considera a subsmissao como natural.  

Para Iamamoto (2008) a socialização das informações envolve uma relação 

democrática e aberta à reflexão e à critica entre o assistente social e os sujeitos que 

demandam seus direitos (e serviços a eles correspondentes), sem ofuscar os distintos 

papéis que desempenham na relação. Atualizar espaços e propostas se fazem necessários 

para que o Serviço Social esteja cada vez mais consolidando o papel como educadores 

sociais (ABREU, 2011). Estabelecer novas estratégias pressupõe criar ferramentas que 

articulem suas bases teórico-metodológicas e suas competências técnico-operativas. 

Neste sentido, um dos caminhos para esta construção sugere a aproximação entre o  

Serviço Social e as comunicações, tendo em vista que estas exercem uma conduta 

primordial para ampliação do horizonte das conquistas sociais como liberdade, justiça social, 

democracia e equidade (CORREIA, 2009).  

1.2. A IMPORTÂNCIA DA MÍDIA PARA O SERVIÇO SOCIAL 
Atento sobre a questão acerca democratização da informação e da comunicação, o 

Serviço Social tem pautado o debate sobre o direito à comunicação. No âmbito da categoria, 

tem-se a Política Nacional de Comunicação, elaborada pelo conjunto CFESS/CRESS, a 

qual reafirma seus compromissos fixados nos princípios do Código de Ética da/o Assistente 

Social.  

Para Correia (2009) não se pode deixar de atentar para o importante papel da 

comunicação na ampliação das possibilidades que os sujeitos e atores sociais podem 

conquistar, quando bem informados. Logo, “Cabe aos assistentes sociais o conhecimento, a 

análise crítica e o desvendamento das notícias midiáticas que são frequentemente 

veiculadas.” (ARRAIS, 2009, p. 350). Dessa forma, a ‘linguagem’ é imprescindível nos 

processos de trabalho do assistente social, assim como os recursos comunicacionais podem 

fazer a diferença. 
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1.3 A CRIAÇÃO DA PROPOSTA COMUNICACIONAL NA ÁREA DO SERVIÇO SOCIAL 

A proposta se constitui em informar, esclarecer e educar os radiouvintes. Além disso, 

visa estimular os estudantes a desenvolverem o seu potencial de educadores e 

comunicadores a fim de estabelecer o compromisso ético fundamental com o projeto 

coletivo e promover espaço de informações que serão úteis ao cotidiano do cidadão, como 

uma estratégia democrática, que permita debater os direitos, como a defesa central da 

liberdade, para alcançar a cidadania plena.  

A construção metodológica consiste de produção, edição e publicação na mídia: 

rádio e internet. A produção do programa foi planejada no formato de bate-papo. São 

convidados participantes que debatam temas cotidianos, sejam usuários que vivam as 

situações pautadas, professores que desenvolvam trabalhos sobre as temáticas, estagiários 

envolvidos com o assunto e profissionais que articulem a prática do trabalho à pauta. O 

método de gravação é no estúdio da rádio, para que o horário da produção do mesmo seja 

flexível para a participação dos convidados. 

CONCLUSÃO 
Considerando o que está explícito dentre os princípios fundamentais do Código de 

Ética Profissional, compreende-se que só é possível concretizá-lo na medida em que há a 

liberdade e o fortalecimento dos usuários, quando bem informados. No contexto atual, a 

interface com a mídia abre novas possibilidades para os espaços ocupacionais dos 

assistentes sociais. A experiência junto a Rádio Universidade aponta para o Serviço Social 

uma ferramenta para empoderamento dos usuários, no acesso à informação e, 

consequentemente, na qualificação da cidadania. 
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