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RESUMO 

 

A tese aqui apresentada tem como objetivo central compreender os referenciais 

epistemológicos e teórico-práticos do projeto nacional de formação profissional dos 

assistentes sociais e sua efetivação na organização e desenvolvimento curricular dos cursos de 

graduação em Serviço Social, com foco no pensamento e ação pedagógicos dos docentes. 

Para concretizar esse objetivo investigativo, recorreu-se a pesquisa qualiquanti utilizando a 

Metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, a qual se fundamenta na Teoria das 

Representações Sociais (atribuição de sentido de sujeitos), tem como material de base 

depoimentos coletados em discursos verbais ou escritos. Foram realizadas entrevistas com os 

docentes dos cursos de Serviço Social em dois campos sociais: a Universidade Estadual do 

Ceará (UECE) e a Faculdade Metropolitana de Fortaleza (FAMETRO) e a análise documental 

nos textos legais de referência para formação e atuação dos assistentes sociais no Brasil e nos 

cursos investigados. Os referenciais teóricos da pesquisa centraram-se em 3 universos 

temáticos: 1. Avaliação educacional, destacando as ideias de Scriven (1966); Stake (1967), 

Guba e Lincon (1989) e Saul (1995); 2. Currículo e avaliação curricular, utilizamo-nos de 

Giroux (1996), Apple (2006) e Leitinho (2000) e Prática docente, nos referenciando nas 

contribuições de Zeichner (1992), Nóvoa (1992), Tardiff (2002) e Imbernón (1998). Essa 

incursão investigativa permite-se perceber que o planejamento e desenvolvimento curricular 

dos cursos de graduação de Serviço Social investigados e a prática docente exercida nestes, 

estão fundados numa lógica formal e numa razão instrumental. Essa afirmação é dissonante 

em relação à dialética na qual se ancora a teoria crítica que dá feição à dimensão formativa e 

interventiva do assistente social na atualidade, anunciada no Projeto Nacional de Formação 

Profissional, nos marcos legais da profissão e inscrita nos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação. 

 

Palavras-chave: Formação profissional. Currículo. Prática docente. Formação docente. 

Serviço Social. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The thesis presented here is mainly aimed to understand the epistemological and theoretical 

and practical frameworks of the national project of vocational training of social workers and 

its implementation in the organization and curriculum development of undergraduate courses 

in Social Work, focusing on educational thought and action of teachers. To achieve this 

objective investigative resorted to research qualiquanti using the Collective Subject Discourse 

methodology, which is based on the Theory of Social Representations (attribution of meaning 

of subjects), is based testimonies collected material verbal or written speeches. Interviews 

with teachers of Social Work courses in two social fields were carried out: the State 

University of Ceará (UECE) and the Metropolitan School of Fortaleza (FAMETRO) and 

document analysis in reference legal texts for training and activities of social workers in 

Brazil and courses investigated. The theoretical framework of the research focused on three 

thematics: 1. Educational evaluation, based on the ideas Scriven (1966); Stake (1967), Guba 

and Lincoln (1989) and Saul (1995); 2. Curriculum and Curriculum Evaluation, we use us 

Giroux (1996), Apple (2006) and Leitinho (2000) and Teaching Practice, referring to the 

contributions of Zeichner (1992), Nóvoa (1992), Tardiff (2002) and Imbernon (1998). This 

investigative foray allows to realize that planning and curriculum development of social work 

graduate students investigated and the teaching practice that these are founded on a formal 

logic and an instrumental reason. This statement is dissonant with respect to the dialectic in 

which anchors the critical theory that gives character to training and interventional dimension 

of social worker today announced the National Project for Vocational Training in the legal 

framework of the profession and entered in the pedagogical projects of the courses of 

graduation 

 

Keywords: Professional formation. Curriculum. Teacher formation. Teacher practice. Social 

Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como tema a formação profissional do assistente social, 

centrada na avaliação do pensamento e ação pedagógicos docentes. A investigação é centrada 

em dois eixos fundamentais: a compreensão mais ampla da formação profissional do 

assistente social e a análise das concepções e práticas pedagógicas dos projetos de formação. 

Tais eixos não constituem momentos estanques, mas se fundem na dinâmica da investigação. 

O primeiro eixo refere-se à investigação sobre o Projeto Nacional de Formação 

Profissional do Serviço Social, sistematizado coletivamente sob a coordenação da Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS)1, com o apoio do Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS)2 e da Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço 

Social (ENESSO)3. 

O objetivo deste eixo de análise é compreender em que medida o Projeto Nacional 

de Formação Profissional do Serviço Social se relaciona com os fundamentos teórico-

metodológicos e político-ideológicos que subsidiam os projetos formativos de dois cursos de 

Serviço Social no Estado do Ceará, a saber: o da Universidade Estadual do Ceará (UECE- 

pública) e o da Faculdade Metropolitana de Fortaleza (FAMETRO - particular). 

Tais fundamentos são indicados pelas entidades representativas da categoria, tanto 

nos foros de discussão, quanto nos documentos que se propõem orientar a formação 

profissional do assistente social, como a teoria social crítica, o marxismo, que, no dizer de tais 

entidades, colidem com o projeto de formação explicitado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso, oficializadas pelo Ministério da Educação em 2001, visto que a proposta 

do MEC não deixa clara sua vinculação epistemológica, tampouco explicita a visão filosófica 

que lhe dá sustentação. 

                                                
1 A ABEPSS (2014) é uma entidade nacional que congrega desde 1946 as unidades de ensino do Serviço Social. 

Vêm tradicionalmente acompanhando e determinando diretrizes sobre a formação do Assistente Social no 

Brasil, buscando resgatar o debate presente nas IES quanto à direção e perspectivas que vem sendo impressas 

ao processo de formação profissional e suas repercussões na estrutura curricular dos cursos, na relação 

pedagógica, nos estágios, nos programas de pesquisa e extensão, dentre outros espaços integrantes da formação 
profissional. Situa-se, atualmente, também como um fórum de referência para a pesquisa em Serviço Social.  

2 O CFESS (2014) é uma entidade com personalidade jurídica que tem por objetivo básico disciplinar e defender 

o exercício da profissão de Assistente Social em todo o território nacional. Constitui-se pelo conjunto dos 

Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) que o auxiliam na organização e defesa do exercício 

profissional.  
3 A ENESSO (2014) é a entidade máxima de representação dos estudantes de Serviço Social do país, e tem por 

finalidades principais fomentar e potencializar a formação político-profissional dos estudantes de Serviço 

Social, bem como suas entidades representativas e promover o fortalecimento político-organizacional das 

entidades de base: Centro ou diretórios acadêmicos em funcionamento nas escolas de Serviço Social. 



 
15 

 

O segundo eixo fundante desta investigação refere-se ao currículo prescrito e sua 

operacionalização nos projetos pedagógicos dos cursos referenciados, buscando-se 

compreender como se organiza e se concretiza o projeto de formação profissional dos cursos 

de Serviço Social investigados com suporte nas diretrizes curriculares nacionais, analisando o 

pensamento e ação pedagógicos, tendo a prática docente como ponto fulcral no 

desenvolvimento curricular. 

Ancoramo-nos nas afirmativas de Sacristán (2000, p. 10) quando o mesmo 

relaciona, de forma intrínseca, a melhoria da qualidade do ensino aos currículos e à formação 

dos professores, acentuando: “Não existe política mais eficaz de aperfeiçoamento do 

professorado que aquela que conecta à nova formação aquele que motiva sua prática diária: o 

currículo”. Portanto, nos propomos investigar a relação estabelecida entre o currículo como 

prescrição e prática docente, analisando como, nesta relação, são mediatizados os saberes e 

apropriados pelos sujeitos, objetos da formação do Serviço Social. 

O interesse pelo tema emergiu da nossa vinculação com o curso de Serviço Social 

da UECE e das reflexões processadas desde o tempo de discente (1988-1993) até a docência, 

momento em que vivenciamos dilemas da formação profissional na implementação do 

currículo do curso em 1994. Observamos, à época, que a discussão, quando se tratava da 

qualidade do ensino, no âmbito dos cursos de Serviço Social e da melhoria da formação 

profissional, no conceito dos foros nacionais, a discussão focalizava-se na vinculação político-

ideológica da profissão e nos seus aspectos operacionais. 

Esses aspectos persistiram ao longo da revisão curricular dos cursos de Serviço 

Social no País, os quais haviam passado por algumas reformulações na década de 1980, mas 

necessitava de uma atualização, considerando demandas oriundas das reformas ocorridas no 

Estado e nas relações de trabalho, em face da reestruturação do sistema produtivo, 

globalização e neoliberalismo, ao que aditam as exigências legais instituídas pela 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que criou suporte 

normativo necessário à viabilização da reforma nos projetos de formação profissional, de 

forma específica, nos cursos de graduação. 

No período de 2000-2001, a referida discussão foi enriquecida pela auto-avaliação 

estratégica do curso de Serviço Social, efetivada pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa e 

Avaliação (NEPA), ligado à PróReitoria de Planejamento da UECE. Nesta avaliação um dos 

fatores críticos apontados, além da infraestrutura do curso, foi à relação professor-aluno e a 

ausência de uma formação pedagógica dos docentes. Foram inúmeros os relatos, sobretudo 

dos alunos, destacando o tradicionalismo das metodologias de ensino e avaliação da 
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aprendizagem adotados, a ausência de um trabalho interdisciplinar, a insuficiência de 

fundamentação didático-pedagógica dos docentes e as deficiências da integração teoria e 

prática, dentre outros aspectos. 

No depoimento dos professores, as afirmações mais presentes referiram-se a 

extensão do currículo, a distribuição e repetição dos conteúdos nas disciplinas. Estes 

reclamavam da falta de discussões pedagógicas que possibilitassem a realização do projeto de 

formação profissional do curso, como responsabilidade coletiva e não individual, e ainda, 

assumiam que a formação do professor de Serviço Social era essencialmente técnica fundada 

em sua área de saber específico. 

Considerando esses dados, fortalecemos nosso interesse em investigar a prática 

docente na universidade, procurando compreender a ação pedagógica do professor e os 

saberes mobilizados para docência, o que se transformou numa pesquisa de mestrado, 

realizada no período de 2005 a 20074. 

Foi a partir dessas vivências que assumimos a função de coordenadora de um 

curso de Serviço Social em uma instituição particular (Faculdades INTA de Sobral) a partir de 

2007. Nesta função tivemos a oportunidade de participar das discussões do projeto 

pedagógico do curso e da visita de autorização do MEC para o seu funcionamento, até seus 

primeiros dois anos de implantação, pondo em discussão permanente as escolhas que 

deveríamos fazer para conduzir um processo educativo/formativo com qualidade, 

principalmente numa instituição privada. 

A partir do ano de 2008, sendo coordenadora da Célula Técnico-Pedagógica da 

Pró-Reitoria de Graduação da UECE e responsável direta pelos núcleos de assessoria a 

projetos pedagógicos e formação de professores, percebemos com mais clareza a articulação 

das dimensões referenciadoras do currículo dos cursos de graduação. Essa experiência nos 

ajudou a compreender que a pesquisa avaliativa, além de analisar os conteúdos e objetivos de 

uma proposta formativa, deve propor-se a entender as ações dos sujeitos pedagógicos 

implicados nos projetos de formação e suas referências epistemológicas. 

Nesta incursão investigativa, fortalecemos a visão de que a qualidade do projeto 

de formação profissional de um curso só se realiza com a qualificação da ação docente que 

deveria ir além dos saberes específicos da área, e ser desenvolvida de forma contínua e 

continuada, sob uma concepção de desenvolvimento profissional docente, que deve se efetivar 

                                                
4 A dissertação de mestrado intitulou-se: A Formação e Prática Docente no Ensino Superior: um estudo do curso 

de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e foi desenvolvida junto ao Programa de 

Mestrado Acadêmico da UECE e defendida em 2007. 
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como um conjunto que integra formação às condições objetivas de trabalho, salário, carreira e 

organização da categoria (VEIGA, 2009). 

Tendo como referência as práticas docentes e a experiência na gestão acadêmica é 

que buscamos um doutorado em educação, mais especificamente, uma vinculação com a linha 

de pesquisa de avaliação curricular. O problema de investigação explicitado desde então se 

configura na pergunta: a não dialetização entre o pensar e o fazer pedagógico dos docentes 

dos cursos de Serviço Social tem ocasiona uma dissociação da teoria em relação à prática, 

racionalidade dialética e racionalidade técnica, nos cursos de Serviço Social? 

Ante esse problema, explicitamos alguns pontos que nortearam a elaboração 

teórico-metodológica da proposta de estudo em apreço, quais sejam: 1. Os formadores dos 

assistentes sociais no patamar de graduação têm uma formação para a docência universitária? 

2. Quais os fundamentos orientadores do projeto de formação profissional do assistente social 

e da prática dos docentes que atuam nos cursos de Serviço Social e a que perspectivas 

epistemológicas e político-ideológicas se vinculam? 3. Quais as implicações dessa vinculação 

teórico-metodológica na concretização curricular do projeto formativo profissional dos cursos 

de Serviço Social? 4. Como os fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social se 

fazem presentes na prática curricular dos docentes dos cursos de graduação em Serviço 

Social? 

Na perspectiva de decifrar esses liames estabelecidos entre o que trazem os 

discursos docentes e os documentos que tratam da formação, observamos que nos discursos 

há uma clara defesa do paradigma crítico marxista e da lógica dialética como referência 

epistêmica da formação do assistente social no Brasil. No entanto, as práticas docentes 

observadas trazem traços tradicionais porque repetitivas e centradas no conteúdo e no 

professor. Considerando que o professor é um articulador, por excelência da qualidade da 

aprendizagem produzida nos cursos, pensamos ser relevante investigar como se dá a 

convivência dessas duas lógicas – dialética e formal – em um mesmo universo formativo: os 

cursos de graduação em Serviço Social. 

Em virtude dessas reflexões, o problema que expresso foi a necessidade de uma 

investigação sobre a materialização do projeto de formação profissional do assistente social 

pela prática docente. Esse problema encontra-se mediatizado pelos dilemas: Como formar o 

formador de Serviço Social? Como dialetizar a dimensão da teoria e da prática no ensino? 

Como dirimir o distanciamento entre as diretrizes nacionais pelo Conselho Nacional de 

Educação e as da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social? 
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Procurando responder a tais questionamentos sistematizamos os seguintes 

objetivos de pesquisa: 

a) Objetivo Geral:  

 Compreender os referenciais epistemológicos e teórico-práticos do projeto 

nacional de formação profissional dos assistentes sociais e sua efetivação na 

organização e desenvolvimento curricular dos cursos de graduação em 

Serviço Social, com foco no pensamento e ação pedagógicos dos docentes. 

b) Objetivos Específicos: 

 Investigar sobre os referenciais epistemológicos, metodológicos e ético-

políticos que fundamentam a concepção curricular predominante nos cursos. 

 Analisar os projetos político-pedagógico dos cursos, identificando sua 

lógica de organização do conhecimento e das práticas curriculares. 

 Identificar os processos de formação dos docentes dos cursos de Serviço 

Social. 

 Identificar elementos que possam ser utilizados em uma proposta avaliativa 

para os currículos dos cursos de graduação em Serviço Social, numa 

perspectiva democrática e emancipatória. 

 Examinar as contradições entre o pensamento e a ação pedagógicos dos 

docentes que compõem os cursos estudados. 

Com base na definição destes objetivos de pesquisa e das problemáticas de estudo 

nos propusemos analisar a seguinte tese, aprofundada e redefinida ao longo da pesquisa: Os 

referenciais epistemológicos e teórico-práticos que orientam o projeto nacional de formação 

profissional do assistente social em cursos de graduação estão fundados na teoria social 

crítica, a qual se efetiva nos currículos dos cursos de Serviço Social como uma concepção 

ideológica e na defesa da pessoa humana como ser político, estando contraditoriamente, o 

planejamento e desenvolvimento curriculares e a prática docente fundados numa lógica 

formal e numa razão instrumental. 

Ao iniciarmos o caminhar pelas trilhas do pensamento e da ação pedagógico dos 

docentes dos cursos de graduação em Serviço Social, optamos por uma referência 

metodológica qualitativa, que assegurasse o alcance dos objetivos – a Metodologia do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Tal metodologia preza a investigação das representações 

sociais dos discursos dos sujeitos investigados, considerando que cada um é determinado 
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pelas condições sociais e históricas e se perfaz no coletivo, assim como o significado de suas 

experiências e as reflexões sobre estas. 

A fim de entendermos a formação profissional e a prática docente dos cursos 

investigados e que influenciam os seus currículos, os atores/agentes sociais da pesquisa foram 

os docentes dos cursos de graduação em Serviço Social, definidos com apoio em uma escolha 

intencional, tomando como critério sua participação na gestão administrativa e pedagógica 

dos cursos e a inserção nas discussões sobre a formação profissional dos assistentes sociais na 

contextura nacional e no plano local. 

Como campo social da pesquisa, investigamos a realidade de dois cursos de 

graduação presencial em Serviço Social, em funcionamento em Fortaleza; um realizado numa 

instituição de ensino superior pública, a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e outro 

numa instituição de ensino superior privado, a Faculdade Metropolitana de Fortaleza 

(FAMETRO). A escolha das instituições se definiu com amparo em uma pesquisa 

exploratória que indicou as possibilidades reais de coleta de dados e de nossa inserção nessas 

instituições. 

A fim de sistematizarmos as discussões sobre nosso objeto de pesquisa, dividimos 

o estudo investigativo em sete capítulos, considerando a introdução e as considerações finais, 

como primeiro e derradeiro capítulos, respectivamente. 

No segundo capitulo – O Percurso Metodológico da Pesquisa: Incursão e 

Desenvolvimento –, delineamos o caminho metodológico da pesquisa, realizando uma 

exposição de toda nossa inserção no campo investigativo e as trilhas seguidas, descrevendo a 

metodologia escolhida para a coleta e análise dos dados: o Discurso do Sujeito Coletivo, os 

campos sociais e os atores sociais escolhidos para a investigação. A análise do material verbal 

proposta na metodologia foi realizada em discursos dos documentos legais de referência para 

a formação e exercício profissionais do assistente social nos planos nacional e local e 

discursos dos docentes dos cursos. Empregamos a entrevista estruturada e aberta, com o fim 

de trazer provocações para um discurso mais fluido e livre dos atores sociais entrevistados. 

Vale mencionar, que em período anterior e concomitante a realização das entrevistas, 

utilizamos a inserção no campo de pesquisa realizada por quase dois anos em cada uma das 

instituições. Nesse período, fizemos parte do corpo docente e da gestão administrativa e/ou 

pedagógica das instituições e dos cursos e participamos da revisão curricular destes. 

No terceiro capítulo, A Formação do Assistente Social no Brasil: Dados de 

Contexto trazemos uma discussão específica dos elementos históricos e teóricos presentes na 

formação do assistente social no Brasil e sistematizamos nossa reflexão nos seguintes tópicos: 
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1- Explicitação do Surgimento e Institucionalização da Profissão; 2- Paradigmas Fundantes 

do Currículo de Serviço Social no Brasil: da visão cristã à perspectiva marxista; 3- O Projeto 

Nacional de Formação Profissional do Assistente Social e as Revisões Curriculares do 

Serviço Social e 4- Desafios Atuais da Formação Profissional do Assistente Social. 

No quarto capítulo, explicitamos os referenciais teóricos e metodológicos da 

pesquisa, fazendo uma incursão em três universos temáticos os quais dão substrato ao 

referencial teórico da pesquisa: a avaliação educacional, o currículo e a avaliação curricular e 

a formação e prática docente. De forma articulada e complementar, realizamos ainda, uma 

discussão acerca do referencial metodológico da pesquisa: O Discurso do Sujeito Coletivo, 

apresentando uma visão conceitual da metodologia bem como seus fundamentos teóricos. 

O quinto capítulo delineia uma exposição de todo processo de coleta e a análise 

dos dados, utilizando a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo. Nesse, descrevemos 

cada uma das etapas com as respectivas técnicas de coleta de dados: pesquisa exploratória, 

entrevista e análise documental. Nesse momento de análise, foi necessário seguir uma 

artesania de leitura do material discursivo transcrito das entrevistas e nos documentos 

escolhidos, buscando as expressões-chave, as ideias centrais e as ancoragens das falas dos 

atores sociais da pesquisa e nos documentos oficiais reguladores do curso nas contexturas 

nacional e local. 

No sexto capítulo, As Representações Sociais sobre a Formação e o Currículo 

dos Cursos de Serviço Social pelo Discurso Docente, analisamos as representações sociais 

pela via dos Discursos do Sujeito Coletivo propriamente dito, que se compôs acerca de quatro 

temáticas, a saber: 1. Fundamentação Epistemológica do Projeto de Formação Profissional e 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 2. Concepção de Currículo; 3. Formação e Prática 

Docente e 4. Avaliação da Formação Profissional. Neste, nos propomos realizar uma 

“conversa” entre o que foi dito pelos autores sobre a temática em estudo e os atores sociais da 

pesquisa. 

As Considerações Finais – capítulo 7 – configuram o momento de retorno às 

questões da pesquisa e à tese proposta. As reflexões propostas neste momento são regadas 

pelos questionamentos: Quais os fundamentos orientadores do projeto nacional de formação 

profissional do assistente social e da prática dos docentes que atuam nos cursos de Serviço 

Social e a que perspectivas epistemológicas e político-ideológicas se vinculam? 3. Quais as 

implicações dessa vinculação teórico-metodológica na concretização curricular do projeto 

formativo profissional dos cursos de Serviço Social? 4. Como os fundamentos teórico 

metodológicos do Serviço Social se fazem presentes na prática curricular dos docentes dos 
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cursos de graduação em Serviço Social? Nessa ocasião, faremos uma reflexão sobre até que 

ponto essas indagações foram respondidas e se a tese foi confirmada ou negada, total ou 

parcialmente. 
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2  O PERCURSO METODOLOGICO DA PESQUISA: INCURSÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

 

Neste capítulo faremos a exposição do percurso metodológico da pesquisa que 

desenvolvemos sobre a Formação Profissional nos Cursos de Serviço Social: o pensar e fazer 

pedagógico dos docentes. Procurando responder aos objetivos da busca investigativa, 

escolhemos como referencial metodológico a pesquisa qualiquantitativa considerando esses 

dois aspectos como dimensões complementares da pesquisa, empenhando-nos em estabelecer 

uma visão multidimensional da realidade pesquisada, bem como as dimensões teórica e 

prática, investigando os ambientes de sua efetivação (campos sociais), o estudo dos contextos 

e das questões problemáticas da situação em análise (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Todo o percurso da pesquisa – coleta e análise foram subsidiados pela 

metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). O campo social comportou duas 

instituições de ensino superior, a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e a Facldade 

Metropolitana de Fortaleza (FAMETRO), onde há em funcionamento o curso de graduação 

em Serviço Social. Os atores sociais da pesquisa são os docentes, com formação em Serviço 

Social e que atuam em um dos dois cursos, conforme aprofundaremos nos itens que se 

seguem. 

 

2.1 Campos sociais da pesquisa 

 

O campo social da pesquisa na metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo é 

entendido como um espaço social que enquadra ou condiciona a ação de atores sociais. Para 

definirmos, então, o campo social da nossa investigação, foi necessário refletir e tomar as 

devidas decisões relativas a que sujeitos ou conjunto de sujeitos o tema, para ser devidamente 

esclarecido, requisitaria (LEFEVRE; LEFEVRE, 2012). 

Como investigamos curriculo e formação profissional dos cursos de graduação em 

Serviço Social, consideramos que os campos sociais por excelência do estudo do tema são os 

cursos de graduação e as instituições de ensino superior onde estes funcionam. Nosso foco de 

pesquisa foi o pensamento e ação docentes. Optamos, pois, por indagar aos próprios docentes 

dos cursos de graduação em Serviço Social sobre suas visões em torno da formação 

profissional desenvolvida nos cursos onde estes exercem sua ação docente e como estes veem 

seus saberes e práticas mobilizados em sua ação profissional como professores. 
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Necessário se faz esclarecer que a escolha do campo social da pesquisa foi 

realizada anterior a dos atores/agentes da pesquisa e obedeceu aos seguintes critérios: a 

pertinencia da relação com o tema e com os problemas pesquisados, a acessibilidade ao 

contexto de formação e aos atores investigados. 

Como já mencionamos, a investigação empírica foi desenvolvida nos cursos de 

graduação em Serviço Social da UECE e da FAMETRO. Para avaliar os currículos dos cursos 

de Serviço Social, escolhemos esses dois campos sociais num universo de 18(dezoito) cursos 

de Serviço Social existentes no Ceará, dentre os quais dois funcionam em instituições de 

ensino superior públicas em caráter presencial, onze funcionam em instituições privadas e 

cinco têm cursos na modalidade à distância, conforme o que expõe a tabela abaixo: 

 

Quadro 1 – Cursos de Serviço Social no Ceará 

MODALIDADE INSTITUIÇÃO 

Presenciais Públicas Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) 

Presenciais Privadas Faculdade Cearence (FAC) 

Faculdade de Ciências Aplicadas Doutor Leão Sampaio (FLS) 
Faculdade de Fortaleza (FAFOR) 

Faculdade do Vale do Jaguaribe (FVJ) 

Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (FAMETRO) 
Faculdade Princesa do Oeste (FPO) 

Faculdade Terra Nordeste (FATENE) 

Faculdade Vale do Salgado (FVS) 
Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA) 

Faculdade Teológica e Filosófica (RATIO) 

Faculdade Ateneu (FATE) 

Cursos à Distância Universidade Anhanguera (UNIDERP) 
Universidade Estácio de Sá (UNESA) 

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
Universidade Paulista (UNIP) 

Fonte: Conselho Regional de Serviço Social (2014). 

 

 

Vale mencionar, que um dos critérios para a escolha dos lugares da pesquisa 

repousou na possibilidade de contrastar dois contextos acadêmicos diferenciados – um curso 

em funcionamento numa universidade pública, de mais de 60 anos de existência, e um curso 

numa instituição particular e de criação recente – ambos no mesmo município, Fortaleza, e 

coincidindo na modalidade de ensino – a presencial. Tais cursos foram escolhidos a fim de 

permitir a possível emergência de um confronto de perspectivas ou uma “polifonia” de 

sentidos, a fim de enriquecer o entendimento sobre o problema investigado. 
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A definição do “lugar” do campo social da pesquisa também utilizou por critério a 

possibilidade de nossa inserção no campo e o acesso aos sujeitos da pesquisa ou atores 

sociais: os docentes dos cursos de graduação em Serviço Social. 

Nossa vinculação com a Universidade Estadual do Ceará (UECE) desenvolveu-se 

desde os tempos da graduação, pois foi o locus de formação inicial como assistente social e de 

formação lato e stricto sensu (especialização e mestrado). Foi no curso de Serviço Social da 

UECE que participamos de programas de iniciação científica vinculados ao CNPq, da 

monitoria como programa de iniciação à docência e do movimento estudantil, o que nos 

permitiu assento na comissão pedagógica do curso, como representante estudantil, e 

participação nas discussões regionais e nacionais acerca da formação e exercícios 

profissionais. 

A UECE foi também nosso primeiro locus de docência, exercendo a função de 

professora substituta do curso desde 1993, com algumas interrupções e, desde 2013, como 

professora efetiva. A UECE também é um espaço de vivência na gestão universitária, por 

meio de coordenação de projetos e células das Pro Reitorias de Planejamento, Extensão, 

Assuntos Estudantis e Graduação. 

Nesta última, a Pró- Reitoria de Graduação, desenvolvemos um trabalho na Célula 

Técnica Pedagógica (CTP), que, dentre outras funções, objetivava a avaliação e revisão 

permanentes de todos os projetos de graduação, presencial e a distância e, ainda, da 

implementação de uma política de formação docente. Essas atividades possibilitaram-nos uma 

imersão maior e mais qualitativa no campo social da pesquisa, propiciando ainda um 

entendimento mais aprofundado da relação entre formação profissional e formação docente. 

Esta vinculação histórica e interna, além da posição de referência do curso de Serviço Social 

da UECE em termos de formação profissional, faz deste um campo social por excelência 

desta pesquisa. 

A vinculação com o segundo campo social da pesquisa, a Faculdade 

Metropolitana de Fortaleza (FAMETRO), se desenvolveu inicialmente pela formulação do 

Projeto Pedagógico do Curso, em 2010 e, posteriormente, pelo exercício da docência e 

coordenação desse curso, em 2011 e 2012. Em 2013, o trabalho desenvolvido vinculou-se, 

mais diretamente, a atuação no Núcleo Docente Estruturante (NDE) e a assessoria no 

reconhecimento do curso. 

No item seguinte, exporemos dados descritivos dos dois campos sociais onde 

desenvolvemos nossa pesquisa. Essa descrição objetivou a exposição de dados mais gerais 
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sobre as instituições e os cursos de graduação pesquisados a fim de possibilitar aos leitores 

melhor inserção nesse universo no qual realizamos a investigação de tese. 

 

2.1.1 Campo Social 1: o Curso de Serviço Social da UECE 

 

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) foi criada por força do art.2º, da Lei 

Estadual Nº 9.753, de 18 de outubro de 1973, e do art.3º do Decreto Estadual n º10.641, de 23 

de dezembro de 1973. Essa instituição foi constituída e se estabelece com as seguintes 

características: universidade pública, estadual, com uma vinculação orgânica com o Governo 

do Estado do Ceará, em termos administrativos, financeiros e políticos. 

Quando se afirmou legal e institucionalmente como universidade, transformou 

essas faculdades isoladas em seus primeiros cursos de graduação, tendo como princípio 

formalmente proclamado direcionar seus esforços formativos àquelas profissões mais 

necessárias para o desenvolvimento do Estado. Foi então que instalou as graduações dos 

cursos de: Ciências da Saúde (Enfermagem e Nutrição); Ciências Tecnológicas (Matemática, 

Física, Química, Ciências Puras, Geografia e Ciências da Computação); Ciências Sociais 

(Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social e Pedagogia); Ciências Humanas (Letras, 

Filosofia, História, Música, Instrumento-Piano e Estudos Sociais) e Ciências Agrárias 

(Medicina Veterinária). 

No decorrer de sua evolução como universidade, a UECE – além das áreas de 

estudos anteriormente referidas – foi somando mais graduações e, aos poucos, 

institucionalizando seus cursos de pós-graduação, bem como cresceu em termos de 

investimento em pesquisa e em projetos de extensão. 

Atualmente, caracteriza-se como uma instituição de ensino superior constituída 

em forma de fundação5 que atua em uma disposição organizacional descentralizada, com 

personalidade jurídica de Direito Público, e, portanto, sem fins lucrativos. Funciona, então, 

como uma rede multicampi, que privilegia os cursos voltados para a formação de professores, 

priorizando a articulação das atividades de ensino, com a pesquisa e a extensão. Segundo o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição, seus cursos são, pois, 

                                                
5 De Fundação Educacional do Estado do Ceará (FUNEDUCE) – na qual sua primeira Presidente foi a Profa. 

Antonieta Cals de Oliveira – passou em maio de 1979, a ser denominada de Fundação Universidade Estadual 

do Ceará (FUNECE), cujo primeiro Reitor foi Antônio Martins Filho. Esta mudança foi subsidiada pela Lei 

nº.10.262 (18/05/1979) e pelo decreto nº. 13.252 (23/05/1979). Pelo Art. 3º. do Regimento Geral da UECE - A 

FUNECE tem por objetivo assegurar infraestrutura, manutenção e condições para o pleno funcionamento da 

Universidade Estadual do Ceará - UECE e de suas unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão.  
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distribuídos em cinco Centros, seis Faculdades e dois Campi Avançados (Baturité e Senador 

Pompeu) e define por finalidade: 

 
I - promover a sistematização, o desenvolvimento e a divulgação das diferentes formas 

do saber humano, valorizando os padrões culturais das comunidades local, regional e 

nacional; II - ministrar o ensino para a formação de profissionais e especialistas nas 

diversas áreas de conhecimentos e para a qualificação acadêmica, estimulando o 
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; III - promover a 

educação continuada de profissionais habilitados e de cidadãos vinculados à prática 

social, possibilitando o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural; IV - estimular a 

produção cultural, técnica e científica mediante a realização de trabalhos de pesquisa e 

investigação cientifica, precipuamente nas áreas de conhecimento de seu âmbito de ação; 

V - favorecer a sociedade com os resultados do ensino e da pesquisa e da investigação 

científica nela desenvolvidos, na forma de cursos e serviços de extensão, nos campos das 

ciências, da tecnologia, das letras e das artes, mantendo permanente relação de 

reciprocidade. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, 2000, p. 13). 

 

O curso de graduação em Serviço Social na UECE, como um dos primeiros da 

instituição, é fruto de mais de 60 anos de história. Sua implantação data de 25 de março de 

1950, vinculado ao Instituto Social de Fortaleza, que, era dirigido pela Congregação da 

Sociedade das Filhas do Coração de Maria, que por sua vez, funcionava por meio da 

Associação de Educação Familiar e Social (ABESF). Em seu histórico, o Projeto Pedagógico 

do Curso (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, 2007, p. 7) destaca: 

 

Em 1949, Dom Antônio de Almeida Lustosa, arcebispo Metropolitano juntando-se a 

pessoas de reconhecida intelectualidade e estreita ligação com a Igreja, funda a 

Associação de Educação Familiar e Social de Fortaleza, com o objetivo de obter recursos 

para a manutenção do Instituto Social de Fortaleza, posteriormente criado. Compunham 

esse instituto as Escolas de Educação Social e Familiar e de Serviço Social, que 

receberam inicialmente influências do Instituto Social do Rio de Janeiro, tendo como 

cooperadoras Mademoiselles Marie Cumenge e Germaine Marsaud. 

 

 No período de 1956 a 1975, funcionou como curso agregado à Universidade 

Federal do Ceará, porém era um curso de graduação privado, com mensalidades inferiores aos 

então existentes cursos particulares. Em 1975, foi incorporado à Universidade Estadual do 

Ceará, tornando-se público e gratuito, porém ainda com uma influência do pensamento 

católico, embora a cada revisão curricular as disciplinas de cunho religioso eram postas como 

optativas e seu caráter técnico, profissional e laico foi tomando espaço com base inicialmente 

no paradigma positivista. 

Como assinala o PPC da Universidade Estadual do Ceará (2007, p. 8), 

 

Somente após o seu reconhecimento ocorrido em 4 de julho de 1956, nos termos do 
Decreto nº 39.511 assinado pelo então Presidente Juscelino Kubitschek, o Curso de 

Serviço Social de Fortaleza veio a agregar-se à Universidade Federal do Ceará que 

firmou um acordo com a arquidiocese, aprovado e homologado pelo Ministério da 

Educação em 31/ 10/56, depois transformado no Decreto nº 49.229. 
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Somente com o redirecionamento da formação profissional proposto na reforma 

curricular de 1982 é que a proposta de formação profissional no plano nacional toma outro 

direcionamento formativo fundado no paradigma crítico. Esta proposta foi acolhida 

rapidamente pelo curso de Serviço Social da UECE, que, segundo relatos, foi a primeira 

escola de Serviço Social no Brasil a implantar o novo currículo mínimo, tornando-se 

referência para os demais cursos do País. Essa reformulação curricular trouxe importantes 

conteúdos formativos, tendo-se destacado a tessitura entre análise histórica e a teoria e 

metodologia do Serviço Social. Nesse período, o único conteúdo mais tradicional presente no 

currículo anterior que permaneceu neste foi a disciplina Desenvolvimento de Comunidade (a 

qual compunha a antiga metodologia tradicional de caso, grupo e comunidade), porém 

atualizada em seu conteúdo. 

Outra importante reformulação curricular que impactou no curso de Serviço 

Social da UECE ocorreu nos anos de 1990, iniciada pelas discussões da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e num intenso debate da profissão sobre a formação 

profissional pretendida, debate esse liderado pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social (ABEPSS). 

O texto do atual projeto pedagógico do curso foi fruto de intensas discussões 

empreendidas pelos docentes, discentes, desde essa época, com a participação de supervisores 

de campo de estágio (assistentes sociais) no período de 1997 a 2004. Como já mencionamos, 

o inicio desse processo teve como ponto de partida a promulgação da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional em 1996 e o Documento Diretrizes Gerais para os Cursos de 

Serviço Social, aprovado em assembleia dos profissionais em 8 de novembro de 1996. 

O Curso de Serviço Social da UECE se afirmou historicamente como protagonista 

das discussões sobre o projeto nacional de formação profissional dos assistentes sociais 

promovidos pela ABEPSS, até porque muitos de seus professores compuseram as gestões 

dessa entidade. Assim sendo, a discussão da reformulação curricular no curso de graduação 

em Serviço Social na UECE teve ainda o suporte das discussões estabelecidas no âmbito das 

oficinas nacionais, regionais e locais articuladas pela ABEPSS, tendo como documento-base 

as Diretrizes Curriculares da ABEPSS publicadas em 26 de fevereiro de 1999, assinado por 

uma comissão de especialistas da área de Serviço Social, e as Diretrizes Curriculares para os 

cursos de Graduação em Serviço Social, publicadas pelo parecer CNE/CES 492/2001 do 

MEC (BRASIL, 2001). 

A comissão que trabalhou na reformulação curricular do curso de graduação em 

Serviço Social na UECE, promoveu reuniões de estudos desses documentos e, ainda, contou 
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com apoio de especialistas em educação vinculados à Pró-Reitoria de Graduação da 

instituição (PROGRAD). Como o próprio texto do projeto menciona, 

 

Em diversos momentos do processo de construção da proposta contou a comissão com a 

contribuição de especialistas na área de currículo e com a assessoria da professora Dra. 

Marilda Vilela Iamamoto, consultora da ABEPSS, possibilitando-se um debate mais 

substantivo, no que se refere ao estabelecimento dos elementos definidores de um 
projeto pedagógico. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, 2007, p. 19). 

 

No que diz respeito à oferta, o curso é diurno e noturno, com 160 vagas anuais, 

distribuídas em duas entradas semestrais, perfazendo o total de oitenta vagas (40 diurnas e 40 

noturnas). Sua integralização curricular perfaz uma carga horária de 3.536 (três mil 

quinhentos e trinta e seis) horas, 476 dos quais são de estágio supervisionado e 136 de 

atividades complementares. 

O curso procura estabelecer uma vinculação entre ensino, pesquisa e extensão, até 

porque seu funcionamento se encontra inscrito no lócus universitário. Para tal fim, têm em 

funcionamento sete laboratórios de pesquisa, quais sejam: Laboratório de Direitos Humanos, 

Cidadania e Ética (LABVIDA), o Centro de Estudos do Trabalho e Ontologia do Ser Social 

(CETROS), Observatório da Juventude, Educação Profissional e Trabalho (JEPTRA), 

Laboratório de Estudos e Pesquisas em Seguridade Social (LASSOS), Laboratório de 

Pesquisas e Estudos em Serviço Social (LAPESS), Observatório de Violência contra a Mulher 

(OBSERVEM), Núcleo de Estudos de Afrodescendência (NUAFRO) e Núcleo de Pesquisas 

Sociais (NUPES). Em cada um desses laboratórios ou observatórios, são desenvolvidas linhas 

de pesquisa de acordo com os estudos dos professores. Dois desses grupos desenvolvem a 

pesquisa em articulação com a extensão: CETROS e LAPESS. 

O Curso de Serviço Social da UECE também participa dos Programas de 

Monitoria Acadêmica da instituição, de iniciação científica, de extensão e de Educação 

Tutorial (PET), participando também do PET-Saúde. 

Vale destacar que há constante busca pela articulação entre o ensino de graduação 

e pós-graduação, destacando o fato de que os professores do curso de Serviço Social da 

UECE participam de três mestrados: Mestrado em Saúde Pública, Mestrado em Políticas 

Sociais e Sociedade (Acadêmico e Profissional) e Mestrado Acadêmico em Serviço Social. 

 

2.1.2 Campo Social 2: O Curso de Serviço Social da FAMETRO 

 

A Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza – FAMETRO foi criada no ano 

de 2002 pela Portaria de nº. 220, de 25.01.2002, do Ministério da Educação e define-se como 
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uma instituição particular de ensino superior, mantida pelo Empreendimento Educacional 

Maracanaú Ltda., pessoa jurídica de direito privado. 

As áreas de atuação acadêmica da FAMETRO, no ensino superior, abrangem 

cursos de graduação tecnológica e bacharelados na modalidade do ensino presencial. Além 

dos cursos de graduação, oferece atualmente 16 cursos de pós-graduação lato sensu e cinco 

MBA (Master Business Administration). Procura desenvolver o ensino articulado com a 

pesquisa e com a extensão. Para tal fim, mantem programas de iniciação científica, publicação 

de revista científica e um programa de apoio à participação em eventos acadêmicos e 

profissionais, direcionados aos professores e estudantes. 

Atualmente funciona em três sedes e seus cursos de graduação são ofertados em 

três modalidades: dez cursos de bacharelado (Administração, Psicologia, Enfermagem, 

Ciências Contábeis, Nutrição, Odontologia, Direito, Sistema de Informação e Serviço Social), 

um curso de licenciatura (Educação Física) e quatro cursos de graduação tecnológica (Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e Cosmética, Gestão de Recursos Humanos e Gestão 

Hospitalar). 

O curso de Serviço Social da FAMETRO foi autorizado em 2011, pela Portaria nº 

16 de 06.01.2011, DOU de 10.01.2011 do MEC, com cem vagas anuais as quais estão sendo 

aplicadas no turno noturno. Para preenchimento de tais vagas são previstos dois processos 

seletivos, que acontecem no início e no meio do ano. Vale mencionar que a primeira turma 

passou a funcionar no mesmo ano de 2011, com 49 alunos, incluindo os transferidos e 

graduados, os aprovados no processo seletivo e aqueles vindos do Programa Universidade 

para Todos (PROUNI). 

O Projeto Pedagógico do Curso foi sistematizado em 2010, por uma consultoria 

externa, e revisada pela assessoria pedagógica da Faculdade em reuniões permanentes durante 

sua elaboração. Após a implantação do curso, o fluxo curricular passou por adequações, 

particularmente no que se refere à oferta de disciplinas por semestre. Essas adequações foram 

definidas conforme o grupo de professores ia sentindo a necessidade, balizada pelas demandas 

de ensino e aprendizagem dos estudantes e do que fora pensado como sequência de 

conteúdos. 

Nestas discussões coletivas, estavam sempre presentes a Coordenação do curso, o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e os demais professores do curso, fossem eles vinculados 

ao Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profissional6, o qual exigia formação em Serviço 

                                                
6 Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profissional, 

concentra-se em decifrar os elementos do processo de trabalho do assistente social – objeto, matéria-prima, 
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Social, ou aos Núcleos de Fundamentos Teórico-Metodológicos da Vida Social7 e de 

Fundamentos da Formação Sócio Histórica da Sociedade Brasileira8. Nesses dois últimos 

núcleos, atuavam professores com várias formações, com predominância de sociólogos e 

historiadores, que tinham participação efetiva nas discussões do curso, tanto no planejamento 

coletivo das disciplinas e das atividades – efetivado antes do início de cada semestre e 

revisitado ao longo deste – quanto na estruturação de atividades interdisciplinares realizadas 

semestralmente ou mesmo nas reuniões de revisão do currículo, a qual era foco das reuniões 

articuladas pelo NDE. 

Em 2013, além das reestruturações no fluxo curricular que ocorriam 

semestralmente, foi realizada uma reformulação do projeto pedagógico do curso, a qual 

definiu mais claramente a estrutura curricular pretendida e os princípios que ancorariam a 

formação profissional realizada na FAMETRO. 

Assim sendo, o curso caracteriza-se por ser regular, presencial e de formação 

generalista. Mantém sete turmas em funcionamento do primeiro ao sétimo semestre, 

totalizando 425 alunos matriculados em 2014.2. A integralização curricular do referido curso 

perfaz uma carga horária de 3.000 (três mil) horas, 450 das quais são de estágio 

supervisionado e 150 de atividades complementares. O fluxo curricular do curso de Serviço 

Social é composto por oito semestres, tendo como exigência para a colação de grau a defesa 

de um trabalho monográfico. 

No que diz respeito à pesquisa, o Curso de Serviço Social da FAMETRIO tem um 

projeto em funcionamento desde o ano 2011, intitulado “Análise institucional e o trabalho do 

Assistente Social nas organizações: olhares interdisciplinares”. Além deste projeto de 

pesquisa, estão em andamento dois projetos de iniciação científica: “Cartografando discursos 

                                                                                                                                                   
meios, resultados, conteúdos, seu ethos. Compreende os elementos constitutivos do Serviço Social, como uma 

especialização do trabalho: sua trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica, os componentes éticos que 

envolvem o exercício profissional, a pesquisa, o planejamento e a administração em Serviço Social e o estágio 

supervisionado.  
7 Esse núcleo é o primeiro e é responsável pelo tratamento do ser social como totalidade histórica e analisa os 

componentes fundamentais da vida social, que serão particularizados nos dois outros núcleos de 

fundamentação da formação sócio-histórica da sociedade brasileira e do trabalho profissional. Neste núcleo, 
objetiva-se a compreensão do ser social, situado historicamente na constituição e desenvolvimento da 

sociedade burguesa, apreendida em seus elementos de ruptura e continuidade ante às sociedades pré-

capitalistas e em seus componentes essenciais. 
8 Este núcleo remete ao conhecimento da constituição econômica, social, política e cultural da sociedade 

brasileira na sua configuração dependente, urbano-industrial, nas diversidades regionais, articulada com a 

análise da questão agrária, como um elemento fundamental da particularidade histórica nacional, e possibilita o 

conhecimento das particularidades históricas regionais e locais. Supõe uma atenta análise conjuntural da 

sociedade brasileira, em sua inserção internacional, tendo em vista o acompanhamento dos processos sociais 

em curso, geradores de múltiplas manifestações da questão social. 
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sobre a violência urbana juvenil” e “O exercício profissional do assistente social no sistema 

único de assistência social (SUAS) em Fortaleza-CE”. 

O Curso possui ainda dois programas de monitoria, que realizam atividades 

ligadas às disciplinas Política Social e Antropologia Cultural. As atividades de extensão ainda 

estão sendo estruturadas junto aos demais cursos da instituição. 

 

2.2 Atores/agentes sociais da pesquisa 

 

A Metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo sugere que os atores sociais da 

pesquisa sejam escolhidos, levando em consideração seus distintos lugares e atributos sociais 

ou institucionais, ou seja, requer uma análise com base nas posições que os sujeitos ocupam 

no campo pesquisado e que permita a emergência de um confronto de perspectivas/ polifonia 

a fim de enriquecer o entendimento do problema pesquisado. Tal escolha deve balizar-se, 

ainda, por uma reflexão atenta e cuidadosa sobre que sujeitos ou conjunto de sujeitos que 

compõem os campos sociais investigados (LEFEVRE; LEFEVRE, 2012). 

Assim sendo, a definição dos atores sociais que participaram da pesquisa foi 

efetuada após um período de inserção nos campos sociais investigados por nós, que nos 

propusemos a analisar as posições que os sujeitos ocupavam nas instituições pesquisadas 

como docente do curso e na profissão. Vale mencionar, que todos os sujeitos pesquisados têm 

graduação em Serviço Social. 

Após um período de inserção nos campos sociais, fizemos um levantamento do 

currículo de cada docente a ser investigado, procurando observar seu envolvimento nos 

espaços da gestão do curso, tanto administrativa quanto pedagógica – coordenação do curso, 

coordenação de estágio, coordenação de grupos ou laboratórios de pesquisa, coordenação 

pedagógica ou participação no Núcleo Docente Estruturante – realização de pesquisas, 

representação docente na Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS), bem como o envolvimento com a discussão do currículo do curso. 

Outro ponto observado foi o envolvimento nos grupos políticos do curso, de 

forma que os sujeitos escolhidos representassem todos os grupos, configurando assim a 

“polifonia” de concepções nos grupos de professores, que por consequência de uma visão 

ideológica e política, determina um habitus e sua prática pedagógica e profissional. 

Quanto à vinculação funcional na UECE o corpo docente se divide em duas 

categorias, a de professores efetivos e substitutos. Para esta pesquisa, embora reconheçamos 

toda a contribuição dos professores substitutos ao curso, escolhemos trabalhar com os 
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efetivos, pois consideramos que esse grupo tem uma visão histórica do curso e do seu 

currículo e, como a própria metodologia do DSC propõe, são sujeitos para os quais o 

problema a ser investigado faz sentido, ou, expresso de outro modo “[...] sujeitos capazes de 

sobre o problema, emitir opiniões, posicionamentos e tecer os argumentos correspondentes.” 

(LEFEVRE; LEFEVRE, 2005b, p. 38). 

Neste campo social, o universo em 2013.2 era de 22 professores efetivos em sala, 

três efetivos afastados para pós-graduação ou realização de outros serviços e nove docentes 

substitutos. Em 2014.2 essa realidade mudou para 25 professores efetivos, dos quais três estão 

afastados (um para doutorado, um para pós-doutorado e um para o Governo do Estado) e 

cinco professores substitutos, ou seja, houve redução do número de docentes em efetivo 

exercício, embora tenha havido concurso público com cinco novos efetivos contratados em 

2013, houve também aposentadorias. Desse universo, escolhemos cinco professores que 

participam de grupos políticos diferenciados no curso. 

Na FAMETRO, embora existam categorias de professores vinculados por carteira 

assinada e aqueles que recebem por prestação de serviços, essa vinculação trabalhista não 

diferencia o tempo de estada no curso ou mesmo condiciona a participação em cargos da 

gestão, a saber, coordenação do curso, núcleo docente estruturante e outras funções 

administrativas e pedagógicas. Objetivando garantir a polifonia proposta, escolhemos 

professores com tempos diferentes de inserção no curso e também diferenças na experiência 

como docente. Desta feita a escolha dos sujeitos foi realizada com os critérios de tempo de 

docência no curso e ocupação em cargos de gestão. No tempo de inserção no campo, não 

verificamos nenhuma formação de grupos por vinculações ideológicas ou políticas. 

O universo total de professores assistentes sociais na FAMETRO em 2014 foi oito 

docentes, deste universo escolhemos três professores para serem sujeitos dessa pesquisa. 

Todos os entrevistados estavam envolvidos ou na coordenação do curso ou no Núcleo 

Docente Estruturante, tendo no mínimo um ano de engajamento na instituição e no curso. 

Em ambos os lugares sociais investigados, não determinamos, a priori, uma 

amostra. Fomos realizando a pesquisa com um número de professores previamente escolhidos 

pelos critérios expostos, mas deixando em aberto para inserção ou retirada dos sujeitos 

escolhidos, mediante o aprofundamento da visão dos critérios de escolha e do 

desenvolvimento e nível dos discursos coletados. 

Cada um dos atores sociais dos campos investigados teve acesso ao instrumental 

de pesquisa, o qual se constituiu num roteiro de nove perguntas abertas acerca da temática em 

estudo (APÊNDICE B). Situamos cada pergunta, mas deixamos os sujeitos falarem mais 
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livremente. Cada discurso coletado configurou, em média, de 40 minutos a uma hora e meia 

de conversa, o qual gerou o material discursivo trabalhado na pesquisa, conforme já 

expusemos. 

Vale mencionar, ainda, que a escolha dos sujeitos investigados procurou se 

acercar de cuidados para que todas as ideias dos grupos de professores pudessem estar 

representadas pelos sujeitos escolhidos. A análise do discurso foi realizada pelo processo de 

qualificação das ideias e pela análise de seu grau de compartilhamento entre os pesquisados. 

Vale observar que, na análise do material verbal das entrevistas, nos foi possível 

também compreender que nem todas as entrevistas realizadas deveriam ser utilizadas. Desta 

forma, escolhemos analisar oito das dez entrevistas realizadas, cinco da UECE e três da 

FAMETRO. Essa escolha decorreu do fato dos discursos coletados nas oito entrevistas serem 

representativos dos universos de significados quanto à questão do currículo e formação 

docente nos curso de graduação em Serviço Social. Segue o perfil dos atores sociais da 

pesquisa: 

 

Entrevistada 1 - Assistente social, graduada em 1995 pela UECE. Possui mestrado em 

Educação pela UFC (1999) e doutrado em Serviço Social pela UFPE ( 2012). É professora 

adjunta do Curso de Serviço Social da UECE, tendo 14 anos de experiência docente. Já foi 

vice-coordenadora do curso e representante discente na ABEPSS. Atualmente é presidente da 

Comissão Pedagógica e membro do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), 

participando da Comissão de Ensino. Atua como membro participante do Centro de Estudos 

do Trabalho e Ontologia do Ser Social (CETROS) na UECE, onde desenvolve atividades de 

estudos, pesquisa e extensão. Sua área de pesquisa é principalmente nos temas: serviço social, 

trabalho, educação, instrumentalidade, universidade e trabalho docente. 

 

Entrevistada 2 - Assistente social, graduada pela UECE em 1981. Possui mestrado em 

Educação pela UFC (1996), doutorado em Saúde coletiva, na UERJ (2006) e pós-doutorado 

em Saúde Coletiva, no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA (2012). É professora-adjunta do 

Curso de Serviço Social UECE, tendo 16 anos de experiência docente. Professora do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e do Mestrado Acadêmico em Serviço Social 

da UECE. É membro do Laboratório de Pesquisas em Seguridade Social e Serviço Social. 

Tem experiência nas áreas de Saúde Coletiva e Serviço Social, atuando, principalmente nos 
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seguintes temas: política de seguridade social, políticas e práticas de saúde, participação, 

controle social e conselhos de saúde. 

  

Entrevistada 3 - Possui graduação em Serviço Social pela UECE (1984), mestrado em 

Educação pela Universidade Federal de São Carlos (1995) e doutorado em Educação pela 

UFC (2006), com Estágio de Doutoramento (Bolsa Sanduiche) na Universidade de Warwick, 

Inglaterra (2004). Professora- adjunta da UECE, nos cursos de bacharelado em Serviço Social 

e mestrado acadêmico em Serviço Social, Trabalho e Questão Social. Tem experiência de 18 

anos na docência. Desenvolve pesquisas na área de Serviço Social, com ênfase em Serviço 

Social, Questão Social, Questão Agrária, Trabalho e Movimentos Sociais. Desenvolveu pós-

doutorado na Alemanha, na University of Applied Sciences (2012/2013), com a temática 

desenvolvimento, desigualdades e movimentos sociais. Estudos concentrados principalmente 

nos temas: questão social e agrária; assentamento rural; serviço social; trabalho e 

sociabilidade; educação e cidadania. Foi coordenadora do curso e é atualmente membro da 

Comissão Pedagógica. 

 

Entrevistada 4 - Assistente social, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Possui mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco (2000). É 

professora-assistente do curso de Serviço Social da UECE, tendo mais de 30 anos de 

experiência docente. Já foi membro do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). 

Atualmente coordena o curso de Serviço Social da UECE e é membro da Comissão 

Pedagógica do Curso. 

 

Entrevistada 5 - Assistente social, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do 

Ceará (1970), mestra em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (1984). Possui 

doutorado em Sociología pela Universidad de Salamanca – Espanha (2000). Atualmente é 

professora- adjunta da Universidade Estadual do Ceará, tendo 33 anos de experiência docente. 

Líder do Grupo de Pesquisa Gênero, Família e Geração nas Políticas Sociais, vinculado ao 

CNPq desde 1998. É coordenadora do Observatório da Violência Contra a Mulher-

OBSERVEM. Representante da UECE junto à Secretaria da Justiça e Cidadania para o 

Monitoramento do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência Contra a Mulher. 

Pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Sociais - NUPES. Tutora do PET em Serviço Social. 

Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Gênero e Violência, Gênero e 
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Trabalho. Atua principalmente nos seguintes temas: gênero e violência, gênero e trabalho, 

geração, políticas públicas e assistência social. 

 

Entrevistada 6 - Professora, assistente social, possui graduação em Serviço Social pela 

Universidade Estadual do Ceará (2009) e mestrado em Políticas Públicas e Sociedade pela 

mesma Universidade (2013). Atualmente é assistente social na Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis da Universidade Federal do Ceará e professora da Faculdade Metropolitana da 

Grande Fortaleza (FAMETRO), atuando principalmente nos seguintes temas: orçamento 

participativo, relação sociedade civil e Estado, participação popular e democracia. Tem um 

ano de experiência docente. Participa do Núcleo Docente Estruturante do Curso (NDE). 

 

Entrevistada 7 - Professora, assistente social, graduada em Serviço Social pela Universidade 

Estadual do Ceará (1983), Mestra em Administração de Empresas pela Universidade de 

Fortaleza (2000). Assessora de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação Institucional na 

Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza FAMETRO. Professora do curso de Serviço 

Social na FAMETRO coordenou o curso de 2011 a 2013. Com dez anos de experiência 

docente. Na educação superior, destaca-se a experiência como Diretora Acadêmica, gestão 

pedagógica, implantação e coordenação da Comissão Própria de Avaliação, docência nas 

áreas da gestão de recursos humanos, Serviço Social, gestão organizacional. 

 

Entrevistada 8 - Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará 

(1996). Mestra em Saúde da Família (UFMA / RENASF / FIOCRUZ) - 2014. Atualmente é 

Coordenadora do Curso de Serviço Social da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza, 

exercendo ali a docência, tendo nove anos de experiência docente. Foi membro da Diretoria 

da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e representante 

da Supervisão Técnica em Serviço Social da Regional Norte no biênio 2010-2012. Foi 

membro da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS 2ª Região - Maranhão) 

no triênio 2011-2013. Parecerista do Guia de Estudantes Abril na Área de Serviço Social. 

Pesquisadora do Grupo Política Social, Trabalho e Cidadania, com relevância nos temas: 

avaliação de políticas e programas de saúde; território e políticas de saúde; saúde coletiva e 

sociedade; serviço social e saúde. Atualmente, coordena o curso e é membro do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE). 
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2.3 O percurso metodológico da pesquisa e a prática investigativa 

 

Procurando responder aos objetivos da investigação de tese a uma constante 

problematização da temática, utilizamos a pesquisa bibliográfica, a qual possibilita o 

conhecimento de referenciais teóricos e metodológicos da pesquisa. No que tange aos 

referenciais teóricos nos aproximamos de alguns universos temáticos, quais sejam: formação 

profissional do assistente social, avaliação educacional e curricular e prática docente. 

Quanto aos referenciais metodológicos, a escolha pela metodologia do Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC) ocorreu pela sua adequação ao objetivo da pesquisa, que é a 

formação profissional nos cursos de graduação em Serviço Social. 

Considerando que a coleta e análise do discurso dos sujeitos não se fazem 

somente pelos discursos orais, mas por meio de textos escritos, optamos também por fazer 

uma análise documental, em que o foco era o discurso proferido, com seus sentidos, em 

documentos fulcrais para o entendimento do projeto nacional de formação profissional do 

assistente social e seus referenciais teóricos, bem como os projetos de formação dos cursos 

investigados. Os documentos analisados foram: 

a) a Lei Federal nº 8662/93, de 07 de junho de 1993, a Lei de Regulamentação da 

Profissão; 

b) o Código de Ética Profissional dos Assistentes, Resolução do CFESS n 273/93, 

de 13 de Março de 1993; 

c) as Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social, aprovado pela ABEPSS 

em 8 de novembro de 1996;  

d)  as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Serviço Social, 

resolução nº15, de 13 de março de 2002;  

e) o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Serviço Social da UECE 

(2012); e 

f) o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Serviço Social da 

FAMETRO (2013). 

Na efetivação da análise documental as etapas efetivadas foram: caracterização 

dos documentos analisados, seleção não aleatória dos documentos, análise do 

conteúdo/discurso desses documentos, selecionando as expressões-chave, as ideias centrais e 

as ancoragens. Vale mencionar que a análise dos documentos teve como foco central os 

discursos proferidos sobre a formação profissional do assistente social e suas fundamentações 

epistemológicas. 



 
37 

 

Para apoiar a compreensão dos discursos coletados fizemos uma inserção nos 

campos sociais da pesquisa e nos espaços de debate do Projeto Nacional de Formação 

Profissional, participando de oficinas nacionais e regionais da ABEPSS e dos Encontros 

Nacionais de Assistentes Sociais (CBAS), participações em reuniões de colegiados e oficinas 

de revisão curricular dentro da dinâmica de cada curso. 

A inserção nos campos sociais da pesquisa associou a nossa vivência cotidiana de 

pesquisadora ao exercício da docência nas instituições analisadas o que favoreceu o contato 

com gestores, professores, alunos e funcionários das instituições de ensino superior 

investigadas. 

Nessa inserção realizada ao longo dos quatro anos de pesquisa. onde nos 

integramos – no caso, do primeiro campo social composto pela instituição pública – ao 

colegiado do curso, à comissão pedagógica e à comissão de estágio. Na instituição particular 

investigada participamos do colegiado do curso, do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e da 

coordenação do curso. Essa inserção nos terrenos sociais nos permitiu participar de um 

profícuo debate sobre a revisão curricular nas duas searas sociais, o que significou participar 

do repensar coletivo existente nos cursos no sentido de entender a sua realidade e pensar em 

proposições de transformação dos currículos vigentes. E, ainda, nos permitiu compreender a 

ação dos sujeitos no seu cotidiano e a atribuição de sentidos e significados recorrentes às suas 

vivências como docentes dos cursos e suas visões de currículo e formação profissional. 

Podemos afirmar que nossa participação como pesquisadora ocorreu de forma orientada com 

o olhar investigativo e de docente dos campos sociais da investigação. 

Fizemos registros contínuos no uso do diário de campo, na forma de 

memorandum reflexivo. Tal instrumental nos possibilitou a sistematização da nossa visão 

ampla do contexto, viabilizando reflexões constantes sobre fatos, conceitos, valores e 

sentimentos desse contexto, os quais subsidiaram a reflexão sobre o coletivo e a redação final 

do texto. 

A pesquisa de campo desenvolveu-se por meio da aplicação de entrevistas 

abertas aos professores dos cursos de Serviço Social, atores sociais da pesquisa. Os lugares 

sociais da pesquisa foram definidos pelo interesse em investigar dois contextos acadêmicos 

diferenciados: um curso numa universidade pública – a Universidade Estadual do Ceará 

(UECE), com 60 anos de existência e historicamente inserido nas discussões do projeto 

nacional de formação profissional do Serviço Social e, outro, numa instituição de ensino 

superior particular, a Faculdade Metropolitana de Fortaleza (FAMETRO), de implantação 
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recente, em 2011, que ainda não passou pelo reconhecimento de curso, sendo um dos mais 

recentes cursos particulares de Serviço Social de Fortaleza. 

Para a realização das entrevistas com os docentes das duas instituições, campos 

sociais da pesquisa, utilizamos como instrumental um roteiro de perguntas considerados como 

provocações do discurso. A elaboração do roteiro de perguntas obedeceu a um critério de 

adequação aos objetivos da pesquisa, feito com questões abertas, a fim de evitar respostas 

induzidas e viabilizar a emissão de opiniões do sujeito de forma livre, estimulando a 

manifestação de riqueza de detalhes, e possibilitando a manifestação de conteúdos e 

argumentos associados às opiniões, sem a necessidade de recorrentes interrupções do 

pesquisador (APÊNDICE B). Vale mencionar, que a duração média das entrevistas foi de 40 

minutos a uma hora e meia, realizadas no ambiente de trabalho dos professores, tomando o 

devido cuidado com ruídos e interrupções. 

Durante a entrevista, buscamos criar um clima que favorecesse a informalidade, 

sem perder o foco da investigação, e que também permitisse o discurso mais livre. Os 

discursos foram gravados com prévia autorização dos entrevistados e transcritos na íntegra 

por uma profissional em transcrições. 

Cada opinião coletada foi considerada como qualidade, obtida por meio de uma 

pergunta aberta, o que viabilizou o desenvolvimento de um depoimento. Cada sujeito foi 

considerado em sua singularidade, mas também foram considerados como seres sociais em 

sua genericidade. 

As opiniões e percepções dos sujeitos da pesquisa sobre sua prática em relação ao 

currículo foram coletadas pelos discursos dos sujeitos, fundamentados nos princípios da 

metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), a qual consiste num conjunto de 

procedimentos destinados a conformar descritivamente o discurso de uma dada coletividade 

sobre um determinado tema como produto qualiquantitativo. Nesse caso, o DSC, subsidiou a 

organização de um painel de depoimentos discursivos que revelaram o que pensam e como 

agem os sujeitos envolvidos no desenvolvimento curricular dos cursos de Serviço Social 

investigados. 

Com origem nos dados e depoimentos coletados com os atores curriculares/ 

docentes, realizamos a análise do material verbal coletado via entrevistas ou documentos. A 

análise dos dados obedeceu as etapas seguintes: 

1 seleção do material verbal de cada depoimento, procurando trechos que 

evidenciassem melhor o seu conteúdo; 
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2 sistematização do material em ideias centrais, que descrevem os sentidos dos 

depoimentos de cada resposta e também no conjunto de respostas dos sujeitos 

investigados que denotem sentido semelhante ou complementar; 

3 definição de ancoragens, o que possibilitou “[...] sintetizar as ideologias, os 

valores, as crenças, presentes no material verbal das respostas individuais ou 

agrupadas, sob a forma de afirmações genéricas, destinadas a enquadrar 

situações particulares.” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005a, p. 22); 

4 sistematização dos Discursos do Sujeito Coletivos, propriamente dito (DSC’s). 

 

A seleção do material verbal consistiu, efetivamente, na leitura de todos os 

discursos transcritos das gravações realizadas em áudio, de sorte que, muitas vezes, 

recorremos a este novamente para verificar o contexto e os tons dados nas falas, revivendo, 

assim, o momento da entrevista com acuidade ao que fora mencionado sobre a temática em 

estudo. Realizamos, por esse modo, uma reaproximação com cada sujeito pesquisado e suas 

opiniões expressas nos discursos. Esse instante também foi de escolha do material verbal que 

estava mais relacionado ao que fora perguntado ou provocado como reflexão. 

Nessa ocasião relacionamos cada pergunta com os objetivos da pesquisa e 

sistematizamos um quadro com a descrição das expressões-chave utilizadas por parte de cada 

entrevistado, as ideias centrais e as ancoragens. Vale mencionar que esse formato de tabela 

nos permitiu uma visão geral do que fora respondido em cada indagação ensejada pelos 

sujeitos, gerando das nove perguntas, igual número de tabelas. 

Num segundo momento, a análise do material verbal se concretizou pela relação 

entre o pensamento individual e a inflexão coletiva dos sujeitos investigados. Selecionamos o 

material verbal de cada sujeito relacionado a uma mesma pergunta ou provocação do 

discurso, identificamos as expressões-chave, considerando estas como trechos fiéis da fala dos 

entrevistados, ou seja, a essência do depoimento. 

As ideias centrais (ICs) consideradas como expressão linguística de descrição 

sintética, precisa e fidedigna, do sentido de cada um dos discursos analisados, foram 

trabalhadas, não como uma interpretação, mas feitas descrições do sentido do depoimento. 

Estas foram retiradas das expressões-chave dos discursos, com o cuidado de não interpretar e 

sim descrever em síntese o que estava contido nestes. 

Depois disso, foi a vez de, entendendo as ideias contidas no discurso suas 

convergências e divergências com determinado pensamento, retirar as ideias centrais às 

ancoragens. Essa foi uma das etapas da análise do material verbal mais trabalhosa, porque 
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exigiu acuidade da nossa parte em relação às categorias emergentes do discurso dos sujeitos 

sem referência alguma a categorias a prioiri. Como já mencionamos, nas ancoragens, 

trabalhamos as ideologias, valores e crenças em afirmações sintéticas, generalizações que 

representaram o pensamento particular. 

Nesse ínterim, num esforço de síntese e de visão de totalidade, decidimos agrupar 

as perguntas em quatro grandes temáticas dos discursos, quais sejam: 1. Fundamentação 

Epistemológica do Projeto de Formação Profissional e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

2. Concepção de Currículo; 3. Formação e Prática Docente e 4. Avaliação da Formação 

Profissional. Esse momento exigiu nova leitura dos discursos a fim de reorganizar as falas de 

acordo com as temáticas e reorganização das ideias centrais. A partir daí, sistematizamos as 

ancoragens presentes nos discursos. 

Para cada temática de discursos, foram reunidas em média, cinco ancoragens, 

ensejando, portanto, para cada ancoragem um discurso do sujeito coletivo propriamente dito. 

O DSC foi redigido na primeira pessoa do singular, composto de uma síntese dos 

depoimentos, visando, de forma clara a uma representação social, portanto, uma soma de 

discursos possíveis. São esses Discursos dos Sujeitos Coletivos que estarão na análise. 

 
O Sujeito Coletivo se expressa, então, através de um discurso emitido no que se poderia 

chamar de primeira pessoa (coletiva) do singular. Trata-se de um eu sintático [...] Esse 

discurso coletivo expressa um sujeito coletivo, que viabiliza um pensamento social: 

como afirma Gertz, a sociedade ou as culturas podem ser lidas como um texto. 

(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005a, p. 16). 

 

Portanto, constitui-se um eu sintático – considerando que a fala dos entrevistados 

em sua singularidade é indissociável da coletividade – que permitiu expressar uma 

representação coletiva sobre a formação profissional dos assistentes sociais, sua 

fundamentação epistemológica e a influência da formação e da prática docente nesta. 

Vale mencionar, que a análise dos discursos coletados por via escrita ou sobre o 

material verbal das entrevistas foi subsidiada pelos referenciais teóricos e metodológicos 

propostos, efetivando-se a triangulação dos dados obtidos de fontes diversas. 

Destacamos ainda, que o percurso metodológico da pesquisa foi constituído por 

aproximações sucessivas, tanto no que diz respeito ao estudo da metodologia, quanto nas 

repetidas aproximações com os lugares ou campos sociais da pesquisa e os atores ou agentes 

investigados. No Quadro 2, apresentamos uma síntese da metodologia de investigação. 
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Quadro 2 – Síntese da Metodologia da Investigação 

Natureza da 

Investigação 

População/ 

amostra 

Fontes de 

Evidências 

Procedimentos 

Metodológicos 

Instrumentos 

Pesquisa de 

Natureza 

Qualitativa 

utilizando a 

Metodologia  

do Discurso do 

Sujeito 

Coletivo 

 
*Professores 

dos cursos de 

serviço social 

da UECE e 
FAMETRO 

 

 
 

Documentos  

- Diretrizes C. do 
MEC 

- Diretrizes C. da 

ABEPSS 

- Código de Ética 
Profissional do 

Assistente Social; 

- Lei de 
Regulamentação 

da Profissão; 

- Projeto 

Pedagógico dos 
Cursos; 

Análise 

Documental  

- Roteiro de análise 

dos documentos 
 

 

- Relatório síntese da 
análise documental 

- Discurso e 

Narrativa dos 

Sujeitos: 
professores dos 

Cursos 
 

Entrevistas 

Abertas  

- Roteiro de 

Entrevistas 
-Sistematização dos 

Quadros Sínteses 

compostos dos 

operadores: 
“Expressões- chave”, 

“Ideias Centrais”, 

“Ancoragens” e 
“DSC´S” 

propriamente ditos. 
Fonte: Dados da pesquisa (Janeiro/2012).  
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3  DADOS DE CONTEXTO: A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE 

SOCIAL NO BRASIL 

 

Neste capítulo, pretendemos situar os leitores acerca do contexto em que se 

desenvolveu a pesquisa: o Serviço Social. Para tal fim, trouxemos para o debate análises e 

dados que esclarecem sobre as determinações históricas e sociais do surgimento e 

institucionalização da profissão, situando os marcos constituintes e constitutivos desta 

profissão para em seguida fazer a discussão acerca da formação profissional do assistente 

social na atualidade. 

  

3.1 Explicitação do surgimento e institucionalização da profissão 

 

Há diversas formas de compreender o surgimento e institucionalização do Serviço 

Social no mundo e no Brasil. De forma geral, consideramos que o Serviço Social foi criado 

quando o Estado passou a interferir nas questões sociais, mediante determinada modalidade 

histórica de enfrentamento destas: as políticas sociais – aqui entendidas como uma ação 

organizada do Estado que busca estabelecer suas bases de sustentação e legitimação, ao 

mesmo tempo em que responde, muitas vezes com antecipações estratégicas, às demandas 

reais cobradas de forma organizada pelos operários e/ou trabalhadores, isto é, aqueles que se 

constituem usuários das políticas sociais, principalmente as de natureza pública. 

Necessário se faz situar à noção de que a compreensão do surgimento e 

desenvolvimento da profissão não comporta uma visão unânime, ao contrário é polêmica e se 

constituem em pelo menos duas teses: a primeira é intitulada tese endogenista e a segunda diz 

respeito à perspectiva histórico-crítica. 

Numa primeira posição – situada por Montaño (2007) como a “tese” endogenista 

– concebem-se as protoformas do Serviço Social como as formas elementares de ajuda e 

caridade de um ser humano a outros, vinculado a determinados tipos de valores e dentro de 

uma perspectiva de uma prática espontânea que no decorrer dos tempos foi evoluindo, criando 

formas, sistematizando-se, tecnificando-se e, enfim, se institucionalizando e como profissão, 

por força, principalmente, de seus agentes internos que se empenharam na profissionalização 

do Serviço Social. Nesta perspectiva, então, o desenvolvimento profissional se vincula à 

organização e sistematização das formas de ajuda desde o cristianismo, que veio se 

tecnificando e se aperfeiçoando até os dias atuais. 

Referindo-se a essa perspectiva Iamamoto (2009, p. 172) ensina que: 
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É frequente a afirmativa que o Serviço Social se torna profissão quando impõe uma base 

técnico-científica às atividades de ajuda, à filantropia. Ou, em outros termos, quando se 

processa uma tecnificação da filantropia. Essa é a tônica do discurso dos pioneiros e de 

grande parte da literatura especializada, abrangendo, inclusive, autores do Movimento de 

Reconceituação. Essa é uma visão de dentro e por dentro das fronteiras do Serviço 

Social, como se ele fosse fruto de uma evolução interna e autônoma dos sujeitos que a 

ele se dedicam. 

 

Considerações críticas sobre esta perspectiva assinalam que ela reduzia a história 

da profissão a sequências cronológicas de fatos ou ideias, compreendendo, pois, os fatos 

históricos de uma forma etapista, evolucionista, particularista e deslocada da dinâmica dos 

processos sociais. Em outras palavras, a descrição do desenvolvimento histórico da profissão 

era marcada por uma visão do Serviço Social para dentro de si mesmo, sendo por assim dizer, 

uma perspectiva fechada num movimento endógeno da profissão. 

Compreendendo que as formas de ação social não surgem ou sucumbem somente 

pela vontade dos seus agentes internos, a perspectiva histórico-crítica, se recusa a pensar o 

surgimento, institucionalização e todo o desenvolvimento profissional do Serviço Social sem 

se referir às dimensões social, histórica, econômica, política, dentre outras, que determinaram 

a forma de existir, pensar e agir no mundo desta categoria profissional. Assim, 

compreendemos que são as objetivações da situação social, as expressões das relações da 

sociedade, fatores importantes que impõe limites ou que travejam possibilidades aos projetos 

e ações dos sujeitos sociais que pensam e atuam em determinadas profissões. 

Desta feita, as particularidades do surgimento e institucionalização do Serviço 

Social, vinculou-se medularmente ao movimento histórico-social que assume feições 

diferenciadas em cada época e trazem para a profissão antigos e novos desafios e demandas a 

serem respondidas de formas variadas fundamentadas em diversas perspectivas. 

Pelas palavras de Iamamoto (2009, p. 172) a perspectiva histórico-crítica assinala 

que: 

 

A profissionalização do Serviço Social pressupõe a expansão da produção e de relações 

sociais capitalistas, impulsionadoras da industrialização e urbanização, que trazem, no 

seu verso, a “questão social”. A luta dos trabalhadores por seus direitos invade a cena 

política, exigindo do Estado o seu reconhecimento público. O Estado amplia-se, nos 
termos de Gramsci (1978), e passa a administrar e gerir o conflito de classe não apenas 

pela via da coerção, mas buscando construir um consenso favorável ao funcionamento 

da sociedade no enfrentamento da questão social. 

 

Desta feita, nesta perspectiva de análise da profissão, o conceito fundamental para 

entender a emersão do Serviço Social é a Reprodução Social entendida por Yasbek (1999) 
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como a reprodução da totalidade da vida social, do cotidiano, dos valores, do modo como os 

homens produzem as ideias e geram seus padrões de comportamento. 

Segundo Trindade (2004, p. 21), o Serviço Social, 

 

Ao atuar na prestação de serviços sociais vinculados às diversas políticas sociais, o 

assistente social se insere na esfera das atividades que não estão vinculadas diretamente à 

produção material, já que participam de atividades que estão na esfera da regulação das 

relações sociais. Isso pode ser posto na medida em que podemos observar a participação 

dos profissionais de Serviço Social na criação de condições necessárias ao processo de 

reprodução social, através de ações que tanto incidem sobre as condições de vida dos 
trabalhadores (saúde, alimentação, educação, habitação, lazer, dentre outros), quanto 

produzem efeitos ideológicos que reforçam (ou não) a aceitação das condições de 

compra e venda da força de trabalho. 

 

Dessa forma, o Serviço Social pode ser visto de dois ângulos indissociáveis. O 

primeiro como realidade vivida, expressa pelo discurso teórico ideológico do Serviço Social e 

o segundo como atividade socialmente determinada pelas circunstâncias e objetivos que 

imprimem uma direção social ao exercício profissional, o qual, em última instância, 

independe da vontade e/ou consciência de seus agentes individuais. 

Ante tal caracterização, o Serviço Social consiste em uma atividade de natureza 

contraditória que, em sua atuação, “oferece” bens e recursos complementares à sobrevivência 

dos usuários de seus serviços e atendem, ao mesmo tempo, às necessidades de normatização e 

controle dos comportamentos sociais advindos dos contratantes dos serviços desta profissão. 

Como bem afirma Iamamoto (1994, p. 20): 

 

A profissão não se caracteriza apenas como nova forma de exercer a caridade, mas como 

uma forma de intervenção ideológica na vida da classe trabalhadora, com base na 
atividade assistencial; seus efeitos são essencialmente políticos: o enquadramento dos 

trabalhadores nas relações sociais vigentes, reforçando a mútua colaboração entre capital 

e trabalho. 

 

A profissionalização do Serviço Social, como especialização do trabalho coletivo, 

está intimamente ligada à emersão da questão social no período já sinalizado de 

desenvolvimento do capitalismo, no qual o movimento operário já se coloca como classe 

“para si”, aglutinando forças para a superação da sociedade capitalista9. 

A gênese profissional pode ser compreendida também como resultante das 

alterações inerentes ao modo de produção capitalista, com a coadjuvação do projeto de 

                                                
9 Como bem afirma Paulo Netto (2009, p. 18): “[...] a apreensão da particularidade da gênese histórico social da 

profissão nem de longe se esgota na referência à ‘questão social’ tomada abstratamente; está hipotecada ao 

concreto tratamento desta num momento muito específico do processo da sociedade burguesa constituída, 

aquele do trânsito à idade do monopólio, isto é, as conexões genéticas do Serviço Social profissional não se 

entretecem com a ‘questão social’, mas com suas particularidades no âmbito da sociedade burguesa fundada na 

organização dos monopólios.”  
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recuperação da hegemonia ideológica católica, o qual foi posto em prática pela Igreja Católica 

com suporte nas encíclicas Rerum Novarum, de 1891 (divulgada pelo papa Leão XIII) e 

Quadragésimo Anno, de 1931 (divulgada pelo Papa Pio XI). 

Vale destacar o fato que a Rerum Novarum configurou-se numa resposta à 

situação da classe operária e ao acirramento da luta de classes, o que a caracteriza como 

documento eminentemente político, tentando constituir-se como proposta articuladora da 

conciliação entre as classes. Por sua vez, a Quadragésimo Anno, encíclica lançada depois da 

Revolução Russa e da I Guerra Mundial em meio à crise de 1929, tem um tom mais radical, 

no sentido de colocar a caridade, o messianismo, o espírito do sacrifício, a disciplina e a 

renúncia total, que passam a ser parte constitutiva dos aspectos doutrinários e dos hábitos que 

acompanham o surgimento da profissão sob a perspectiva católica. 

Assim, o Serviço Social surge vinculado ao trato concreto das múltiplas 

expressões da questão social, sendo sua profissionalização marcada por determinantes 

“internos” a profissão, a exemplo de sua ampliação de conhecimentos teóricos, chegando à 

sua maturidade teórica com a evolução dos anos e pela mediação com o conhecimento de 

outras áreas do conhecimento humano e por determinantes “externos”, a exemplo do 

agravamento da pobreza e da violência. Desta feita, o surgimento do Serviço Social seria uma 

estratégia para dar um tratamento sistemático à questão social, o qual se configura com um 

objetivo precípuo de “frear” o movimento operário e de assegurar as condições gerais de 

reprodução do capital no momento fordista-keynesiano, após a II Guerra Mundial. 

Desse modo, compreendemos que há estreita vinculação entre surgimento do 

Serviço Social como profissão e como prática institucionalizada com a chamada “questão 

social”10 Como exprime Paulo Netto (2009, p. 17): 

 
O Serviço Social é uma profissão inserida na divisão sócio técnica do trabalho que tem 

uma natureza interventiva, que tem por objetivo a atuação nas refrações da questão social 
e por horizonte o cotidiano. Ou seja, se move num tecido heteróclito- numa teia de fios 

econômicos, sociais, políticos, culturais, biográficos etc. onde a sua fenomenalidade é 

sincrética. 

 

Nessa concepção histórico-crítica acerca da profissão em foco, é comum a 

compreensão de que a origem do Serviço Social no Brasil encontra-se estreitamente vinculada 

                                                
10 “Por “Questão Social”, no sentido universal do termo, queremos significar o conjunto de problemas políticos, 

sociais e econômicos que o surgimento da classe operária impôs no curso da constituição da sociedade 

capitalista. Assim, “A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da 

classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe 

por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 

proletariado e a burguesia [...]” (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, p. 77). 
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às iniciativas da Igreja, especialmente de sua parcela feminina, vinculada predominantemente 

a setores abastados, que tinha como objetivos dinamizar sua missão política de apostolado 

social junto às classes subalternas, em especial, a operária. 

Os autores Bravo e Matos (2006) comentam sobre as duas fundamentações mais 

representativas do Serviço Social em sua origem e institucionalização: 

 
A conjuntura de 30 a 45 caracteriza o surgimento da profissão no Brasil com influência 

europeia. A expansão do Serviço Social no país, entretanto, ocorre a partir de 1945, 

relacionada com as exigências e necessidades de aprofundamento do capitalismo no 

Brasil e às mudanças que ocorreram no panorama internacional em função do término da 

2ª Guerra Mundial [...]. Nesta década, a influência norte-americana na profissão substitui 

a europeia, que marcou a conjuntura anterior, tanto no nível da formação profissional - 

com alteração curricular – como nas instituições prestadoras de serviços. O marco desta 

mudança de influência situa-se no Congresso Interamericano de Serviço Social realizado 

em 1941, em Atlantic City. (EUA) (BRAVO; MATOS, 2006, p. 198). 

 

Vale destacar que no Brasil, o Serviço Social teve como referência fundamental 

no seu surgimento a escola europeia – a qual se vincula de forma significativa à influência da 

Doutrina Social da Igreja, paradigma neotomista e sociologia tradicional – e a escola 

americana, fundada numa análise mais individualizante e psicológica dos processos sociais. 

Em ambas as escolas, o que está presente é o pensamento conservador, ou seja, o trato 

individualizante da questão social como uma questão moral ou comportamental, o que 

demonstra “[...] um estilo de pensar o social que tem por limite o marco da sociedade 

burguesa.” (PAULO NETTO, 2009, p. 43). 

É sobre os fundamentos que constituem a profissão de Serviço Social no Brasil 

que vamos nos debruçar no próximo item, fazendo uma análise histórica, teórica e crítica do 

Serviço Social, focalizando nos paradigmas fundantes da formação profissional e do exercício 

docente. 

 

3.2 Paradigmas fundantes do currículo de Serviço Social no Brasil: da visão cristã à 

perspectiva marxista 

 

Partindo de uma leitura crítica do desenvolvimento da profissão, identificamos 

visões político-filosóficas que concedem feição à natureza da nossa profissão e do currículo 

de Serviço Social. Dentre as diversas leituras realizadas e a vivência da prática docente, 

observamos que, ao longo da história, os paradigmas fundantes da formação profissional são: 

Tomismo/Neotomismo, Positivismo/Funcionalismo, Marxismo ou marxismos e uma proposta 

de metodologia pretensamente fundamentada na Fenomenologia. Algumas perspectivas da 
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Psicologia também influenciaram a visão do homem ao longo do processo de formação e 

exercício profissional do Serviço Social no Brasil, em destaque, a visão freudiana e a Gestalt. 

Tais concepções destacadas tiveram seu período de maior influência, embora 

alguns tenham coexistido, ora com uma orientação sincrética ora como fundamento de 

posicionamentos políticos e profissionais diferenciados. 

No seu surgimento e institucionalização, as influências conservadoras advindas da 

perspectiva cristã, particularmente da concepção neotomista, apoiavam a configuração do 

assistente social como profissional da ajuda. Desta feita, o modelo de formação profissional 

deveria ser orientado pela Doutrina Social da Igreja e seguir uma concepção de homem que 

considerasse seu corpo e sua alma e um modelo de sociedade como instância na qual o 

homem pode se completar e se realizar como pessoa, sobretudo no aspecto da dignidade. 

A formação e exercício profissionais seguiriam, então, um projeto de sociedade 

que privilegiasse duas dimensões do homem – o corpo e a alma – e estava fundada em valores 

cristãos e em práticas caritativas e reformadoras do caráter. A fim de seguir essa perspectiva, 

a formação profissional do assistente social afirmava a supremacia da formação moral à 

formação técnica, embora as duas fossem reconhecidas como necessárias. 

Nesse sentido, as escolas de Serviço Social deveriam consoante, Ferreira Silva 

(2008, p. 53): 

 

Desenvolver a personalidade dos alunos, garantir sua formação profissional, dando-

lhes o conhecimento dos problemas sociais e a técnica do trabalho a ser realizada 
para atingir sua finalidade o programa de ensino deve ser vivificado por uma sólida 

doutrina e, por outro lado, corresponder às necessidades do Serviço Social em geral 

e às necessidades e possibilidades particulares da sociedade que ela quer servir. 

Caso contrário, não se consolida o propósito principal da profissão: ação que 

responde honesta e eficazmente aos atritos sociais a solução verdadeira das graves 

questões.  

 

Doutrinas e técnicas são, neste contexto, parâmetros básicos para a atuação do 

assistente social. Essa concepção esteve na formação profissional dos assistentes sociais e 

como base do exercício profissional até décadas recentes. No campo teórico-metodológico 

como proposta de intervenção profissional baseada em discussões coletivas, a proposta 

neotomista de homem aparece ainda no produto do I Seminário de Teorização do Serviço 

Social, articulado pelo CBCISS e realizado em 1967: o Documento de Araxá. Neste, a 

proposta neotomista esteve claramente presente na definição de valores como a 

autodeterminação, aceitação e não julgamento e dos princípios da perfectibilidade, dignidade 

humana e sociabilidade. 
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Vale notar que aqui consideramos a dimensão ética como campo de mediações 

entre projetos que portam valores e que se relacionam com determinados projetos societários. 

E coletivamente (campo da universalidade) e vivenciado individualmente (campo da 

particularidade e da singularidade), o projeto profissional do Serviço Social se metamorfoseou 

de acordo com os objetivos profissionais definidos coletivamente, que tinham como 

referência matrizes do pensamento humano e, portanto, vinculado à defesa de determinada 

forma de sociedade. Assim se relacionam as dimensões ético-política, teórico-metodológica e 

técnico-operativa. 

Nesse sentido, consideramos que ética profissional não é secundária na formação 

do assistente social, mas crucial para a prática cotidiana dos assistentes sociais. Portanto, 

pensamos esta como fio condutor da formação profissional e se propõe ocupar espaços além 

de uma estrutura normativa formada pelo código profissional, que é um parâmetro para a 

categoria se guiar. Necessário se faz destacar, então, o fato de que os primeiros três códigos 

profissionais do assistente social estavam embebidos pelo neotomismo, por princípios que 

defendiam a conciliação de classes e compreendiam a prática profissional dos assistentes 

sociais como uma prática nomeada por vocação, que buscava a harmonia e a paz social. 

No contexto das décadas de 1960 e 1970, configurou-se no campo da educação 

uma exigência pela tecnificação das profissões. Desta feita, a formação e o exercício 

profissionais mudaram sua base de apoio para a então denominada perspectiva 

modernizadora, que tinha como fundamento explícito o paradigma positivista/funcionalista, 

sem, no entanto, deixar de incorrer em sincretismos com a perspectiva neotomista. 

Desde esse momento, as exigências sobre a formação profissional incidiram sobre 

a profissionalização do Serviço Social e pelo necessário uso da técnica em suas intervenções 

profissionais. Em tal época, a tônica das discussões versava sobre a natureza do Serviço 

Social e em sua definição como ciência, técnica ou arte. 

Nesse período, a atuação profissional deveria balizar-se pela neutralidade, e a 

importância fundamental do aprendizado do assistente social recorria sobre o adequado uso da 

técnica no encaminhamento dos “problemas sociais”. A formação profissional do assistente 

social balizava-se num envolvimento ou, no mínimo, um não questionamento das estruturas 

de poder vigentes e novas propostas teórico-metodológicas surgiram como opções ao serviço 

social conservador e sua tríade – caso, grupo e comunidade. 

Neste período, com as discussões envolvendo a perspectiva modernizadora, 

realizadas no seminário de Araxá e Teresópolis, a tônica era a tensão entre a micro e macro 

atuação. Na macro atuação, a grande novidade era a intervenção do Serviço Social junto a 
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populações (além da intervenção com indivíduos, grupos e comunidades) e sua atuação em 

políticas sociais, planejamento social e administração. 

Esse cenário mais abrangente de definição das funções profissionais ao nível da 

macro atuação, trouxe novas exigências para a formação profissional, dentre as quais 

destacam-se a incorporação de mais disciplinas no currículo mínimo de Serviço Social 

matizado pelas exigências de domínio teórico em campos de conhecimento antes não 

abordados ou exigidos, a saber: Teorias do Estado, o estudo da Teorias Geral da 

Administração, o domínio das teorias e técnicas de planejamento e formulação e gestão de 

politicas sociais. Documentos da época mencionam também a exigência da pesquisa e relatam 

o crescimento do número de cursos de Serviço Social, trazendo também como inovações 

desses tempos o reconhecimento da docência como campo profissional do assistente social e o 

inicio da pós-graduação em Serviço Social, com a institucionalização de alguns programas de 

mestrado e doutorado no eixo Rio-São Paulo. 

Como nossa formação acadêmica, no entanto, ainda era frágil e a influência 

católica não se dissipara instantaneamente do Serviço Social, continuamos tendo por base os 

pressupostos éticos cristãos da sociabilidade, perfectibilidade e dignidade humana, por assim 

dizer aprendendo e aplicando o que o código de ética vigente pressupunha e, 

contraditoriamente, assumido as exigências de tecnificação da prática profissional. 

Essa formação e atuação tripartide (Caso, Grupo e Comunidade) foi amplamente 

questionada pelos veios transformadores do Movimento de Reconceituação, que questionaram 

não somente a metodologia de atuação do Serviço Social, mas, principalmente, os 

pressupostos teóricos que lhes dão feição. 

Como uma das perspectivas de questionamento do tradicionalismo profissional, 

uma perspectiva no Movimento de Reconceituação do Serviço Social, embora de menor 

vulto, foi a denominada perspectiva da Reatualização do Conservadorismo, a qual foi 

constituída por estudos individuais de assistentes sociais desenvolvidos nas pós-graduações. 

Essa perspectiva trouxe como tônica uma problemática aproximação com as perspectivas 

fenomenológica e existencialista e que deram vazão ao que José Paulo Netto denominou de 

um combate em duas frentes: a recusa das tradições positivistas e neopositivistas e a não 

aceitação da tradição marxista como aportes teóricos para uma nova metodologia do Serviço 

Social, justificado pela centralidade que esses paradigmas davam aos processos objetivos e a 

dinâmica macrossocietária em detrimento dos processos subjetivos e do aspecto microssocial 

nos quais estavam envolvidas as questões sociais a serem tratadas pela profissão. 
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A aproximação com a perspectiva fenomenológica foi considerada problemática 

por muitos autores, principalmente por não discutir as ideias centrais das fontes primárias 

desse paradigma, principalmente de seus autores principais – Husserl e Heidegger – tendo 

uma apropriação de segunda mão desse paradigma11, o que ocasionou a incorrência em 

simplismos teóricos e equívocos metodológicos. Essa analise tergiversada da fenomenologia 

desembocou numa proposta de intervenção profissional do assistente social centrada no 

diálogo assistente social-cliente e propondo um atendimento pautado inteiramente na 

dinâmica individual, o que alguns autores consideraram um retorno ao Serviço Social de Caso 

e, consequentemente, uma reatualização do conservadorismo no Serviço Social. 

Sem, no entanto, ter muito fôlego ou expressividade nos processos de formação e 

exercício profissional da profissão, a proposta do Serviço Social fundamentar-se na 

fenomenologia teve pouca aceitação dos protagonistas da profissão em seus órgãos de 

representação acadêmicas e profissionais. 

A grande polêmica nesse contexto de ascensão e distensão da ditadura militar 

ocorrida de forma mais contundente, em finais dos anos de 1970 em diante, foi a 

contraposição entre conservadores – constituída por assistentes sociais ligados ao poder 

governamental em curso e ao paradigma positivista – e o chamado Projeto do Serviço Social 

Crítico, o qual articulava intelectuais e profissionais de esquerda na América Latina e, 

particularmente, no Brasil. A elaboração deste projeto crítico, entretanto, não se fez sem 

contradições ou polêmicas, haja vista as perspectivas dos paradigmas críticos que ascenderam 

como base do Serviço Social: os marxismos. 

Acompanhada e influenciada pelas transformações societárias em movimento, em 

plena ascensão da ditadura militar no Brasil e dos movimentos de contraposição a esta, 

novamente a profissão se encoraja para repensar suas dimensões teóricas, técnico-operativas e 

ético-políticas, mas, desta vez, pensando essas dimensões de forma articulada e dentro de uma 

perspectiva de totalidade. 

No ano de 1979, embasada em discussões teóricas e posicionamentos políticos 

anti-ditadura e anticapitalistas, a profissão realizou o que simbolicamente representou uma 

ruptura com as elites burguesas e os poderes constituídos por essa, e se aliou a um projeto 

societário de defesa das classes trabalhadoras e/ou subalternas, destituindo da mesa de 

                                                
11 O estudo do paradigma fenomenológico teve como referência principal o livro “Fenomenologia e Ciências 

Sociais” da autora Creusa Capalbo (1973).  
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abertura do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais12 as autoridades politicas do governo 

e dando assento aos representantes dos movimentos sociais e de trabalhadores. 

Essa virada histórica marcou a ascensão da chamada perspectiva de Intenção de 

Ruptura do Movimento de Reconceituação, que teve seu momento de emersão com a proposta 

de um grupo de professores e estudantes da PUC de Minas Gerais, que formularam uma 

proposta metodológica de intervenção nos problemas sociais fundadas no método crítico: o 

Método BH. 

Dado, porém, o contexto repressivo da época em razão de suas limitantes 

condições de apropriação teórica dos paradigmas críticos, o Serviço Social, nesse momento, 

se aproximou de autores associados ao marxismo estruturalista, com destaque para Louis 

Althusser que, com sua perspectiva de Estado e de instituição como espaços de reprodução da 

ideologia dominante, basilou a proposta do Serviço Social atuar, principalmente, nas 

dinâmicas extra-institucionais, ou seja, em articulação com as comunidades e os movimentos 

sociais de contraposição à ditadura e à ordem constituída. 

Nesta proposta, fazia-se ainda a defesa da ideia de que o objetivo-meta da 

profissão era a realização da transformação social, consolidando assim um erro histórico de 

confundir prática profissional com práxis social e política. Essa proposta ficou conhecida 

como a adoção de um marxismo acadêmico ou um marxismo sem Marx e concentrou-se em 

discutir a perspectiva de revolução do paradigma crítico. 

Após esse momento inicial de emersão, tivemos a consolidação da perspectiva da 

intenção de ruptura, que teve seu marco com as produções acadêmicas centradas 

especificamente no pensamento marxiano e nas produções de O Capital, de Marx, que traziam 

uma discussão essencial sobre a constituição da produção e reprodução na sociedade 

capitalista, centrando-se no que se convencionou chamar na Teoria do Valor Trabalho trazido 

por essa perspectiva. Nesse momento de uma apropriação pretensamente mais madura do 

paradigma crítico, houve um tensionamento entre dois grandes autores marxistas, Gramsci e 

Lukács, o que culminou na consolidação de dois grandes grupos de profissionais 

fundamentados no paradigma crítico: o grupo do Maranhão, fundado na perspectiva 

gramsciana de instituição como espaço contraditório e da prática profissional como uma 

prática pedagógica, e o grupo de São Paulo, talhado nas discussões acerca da ontologia do ser 

social de George Lukács, perspectiva hoje considerada hegemônica na profissão. 

                                                
12 Essa foi uma iniciativa realizada no V Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado em São Paulo, 

em 1979, o que consolidou o nome de “Congresso da Virada”. 
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Na década de 1980, a disputa entre os dois pensamentos de cunho marxiano traz à 

luz uma polêmica acerca do Serviço Social, questionando se este possuía ou não teoria própria 

e uma metodologia especifica. Na década de 1990, essa polêmica arrefece, colocando no 

centro a discussão sobre a natureza do Serviço Social se ele é trabalho ou se não é trabalho. 

Essa discussão foi tensionada pelo posicionamento de alguns intelectuais brasileiros e, por 

fim, a posição hegemônica é que o Serviço Social é trabalho, pois, embora não tenha um 

produto material e sim imaterial da sua intervenção, ele contribui de forma indireta para 

produção e reprodução das relações sociais e do trabalho socialmente produzido no âmbito da 

sociedade capitalista contemporânea. 

Atualmente, um dos eixos do debate profissional do Serviço Social é a relação 

entre a afirmação dos direitos sociais e as competências profissionais, elegendo-se claramente 

a competência crítica como forma de combater o conservantismo e a tecnocracia presentes 

ainda no exercício profissional. Para Iamamoto (2009), tal competência crítica supõe, dentre 

outros fatores, um diálogo crítico com a herança intelectual incorporada pelo Serviço Social e 

suas autorepresentações profissionais, a fim de estabelecer um diálogo entre teoria e história. 

Supõe, ainda, uma competência estratégica e técnica (ou técnico-politica) que não reifica o 

saber fazer, mas o conhecimento aprofundado e multidimensional da realidade que permite 

uma atuação qualificada nas questões sociais expressos no cotidiano da prática do assistente 

social. 

Consoante anota Iamamoto (2009, p. 5): 

 

[...] O Serviço Social brasileiro construiu um projeto profissional radicalmente inovador 

e crítico, com fundamentos históricos e teórico-metodológicos hauridos na tradição 

marxista, apoiado em valores e princípios éticos radicalmente humanistas e nas 

particularidades da formação histórica do país. Ele adquire materialidade no conjunto das 

regulamentações profissionais: o Código de ética do Assistente Social (1993), a Lei de 

Regulamentação da Profissão (1993) e as Diretrizes Curriculares norteadoras da 

formação acadêmica [...]. 

 

São esses os marcos legais que envolveram a elaboração de um projeto nacional 

de formação profissional dos assistentes sociais no Brasil e que marcam, ainda, o chamado 

projeto ético-politico do Serviço Social, feito como um projeto profissional que se articula a 

um projeto societário de defesa intransigente dos direitos sociais e, em ultima instância, 

defende um modelo de sociedade contrário ao estabelecido pela ordem do capital. É sobre a 

elaboração desse projeto nacional de formação profissional do assistente social que nos 

deteremos no item que se segue. 
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3.3 O Projeto Nacional de Formação Profissional e as Revisões Curriculares do Serviço 

Social 

 

A formulação de um Projeto Nacional de Formação Profissional surge por força 

de um posicionamento político que foi estabelecendo hegemonia na luta contra o 

conservadorismo profissional, em suas posturas controlistas e assistencialistas. De forma clara 

e contundente, numa conjuntura de avanços democráticos pós- ditadura, afirmava-se a 

necessidade do Serviço Social se vincular às reivindicações das classes trabalhadoras e/ou 

subalternas. Tal posicionamento político estava implicado com uma dominância teórica, 

principalmente no campo acadêmico, do paradigma marxista como teoria capaz de desvendar 

a objetividade do ser social, matéria-prima sobre a qual atua o Serviço Social. 

A revisão curricular do Serviço Social, que teve sua ascensão em 1982, arrimou-

se no tensionamento, descrito anteriormente, entre os marxismos e também procura responder 

às novas demandas da sociedade, assim definidas por Carvalho (1984, p. 109): 

 

Na conjuntura brasileira no final dos anos 70 e início dos anos 80, as condições de vida 

da população são seriamente atingidas pela inflação, pela redução do poder aquisitivo 

dos salários que sofrem uma queda real, pelo desemprego. Os efeitos dessa crise recaem 
sobre o conjunto da sociedade, atingindo, em especial, a classe trabalhadora. No âmbito 

da crise econômica verifica-se um processo de organização política de diferentes setores 

e grupos sociais. O momento da sociedade força um processo de abertura política em 

que diversos segmentos lutam pelo exercício da cidadania, ultrapassando o nível 

político-partidário. Verifica-se um processo de recomposição de forças no cenário 

político do país. 

 

Somado a essa visão geral dos problemas sociais desta conjuntura, vale mencionar 

que a política de educação para o ensino superior era alvo de influxos e também precisava ser 

revista. Para Iamamoto (1994, p. 112): 

 

No final da década de 1960, é implantada uma política educacional para o ensino 
superior, de caráter essencialmente modernizante, centrada na busca de racionalização 

dos recursos, de obtenção de uma produtividade do sistema universitário, no sentido de 

torná-lo mais eficaz para o desenvolvimento nacional, visando fundamentalmente sua 

adaptação do ensino superior aos interesses hegemônicos. Verifica-se, na época, uma 

visível expansão do ensino superior brasileiro, que se faz em grande parte, pela via da 

privatização, institucionalizando o ensino privado, que passa a ter um papel de destaque 

no âmbito da universidade à expansão pela privatização que viabiliza as empresas 

educacionais com decisiva repercussão nas diferentes áreas e cursos. No bojo desta 

política educacional, a universidade brasileira é, então, aprisionada aos limites de uma 

Reforma Universitária de cunho conservador, que busca canalizar as alterações 

qualitativas inevitáveis em um sentido puramente técnico. 

  

Numa análise histórica, faz-se necessário mencionar que, no Brasil, a 

regulamentação do currículo mínimo proposta para os cursos de Serviço Social, ocorreu em 
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1982, tendo por ponto de partida a proposta discutida desde 1979. Essa nova proposta 

curricular representou, juntamente com o Código de Ética Profissional do Assistente Social, 

aprovado em 1986, uma profunda renovação profissional, que objetivou, principalmente, a 

ruptura com as teorias importadas das Escola Americana e Europeia- com suas influencias 

psicologistas e da Sociologia Positivista, respectivamente - e a supressão do conservadorismo 

profissional, caracterizado por práticas assistencialistas e individualizantes da questão social. 

Para os assistentes sociais brasileiros, este repensar da formação e prática 

profissionais acompanhou todas as discussões já expressas do Movimento de Reconceituação 

e é discutida de forma bem mais sistemática, desde os anos de 1980, época em que se afirma a 

maioridade acadêmica do Serviço Social, impulsionada pela pós-graduação, pelo crescimento 

do mercado editorial e por uma fértil produção acadêmica que ultrapassa os muros 

profissionais, permitindo uma interlocução teórica, no mesmo patamar, com áreas conexas de 

maior tradição na pesquisa social (IAMAMOTO, 2007). 

É nesse momento que surge outro ethos profissional, caracterizado por: identidade 

com posicionamentos éticos e políticos adquiridos por meio da participação cívica e política, 

do trabalho, da vivência e enfrentamento de novas necessidades, escolhas e posicionamentos 

de recusa a valores e papéis tradicionais e o compromisso com a classe trabalhadora como 

posicionamento ético- político central. 

Há, portanto, nesse contexto, a proposta de uma ruptura com a exclusividade do 

projeto conservador/positivista, no que se refere à sistematização ética, que será de fato, 

objetivada com início nos anos 1990, a qual se caracteriza por uma nova fundamentação 

epistemológica, diante de uma perspectiva histórico-critica que culmina com a Revisão do 

Código de Ética em 1986. 

A constituição desse Código, no âmago de debates políticos e do fortalecimento 

de movimentos sociais vinculados à categoria, rompe com os princípios conservadores em 

busca de um amplo debate sobre ética profissional, numa profissão então situada na divisão 

técnico-operacional do trabalho. Reivindica como base teórico-crítica a teoria marxista, 

inaugurando uma visão de homem como ser social, histórico e criativo, em detrimento da 

posição metafísica anterior. Além disso, se posiciona claramente a favor da classe 

trabalhadora ou, no dizer de Antunes (2009), as classes que dependem do trabalho. 

No Serviço Social, o projeto ético-político representado no Código de Ética 

Profissional defende claramente como princípios fundantes: a liberdade, a democracia, a 

equidade, a justiça social, o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito e 

discriminação e a garantia do pluralismo mediante o respeito às correntes profissionais. Além 
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desses princípios destacam-se a defesa intransigente dos direitos humanos e sociais e a recusa 

do arbítrio e do autoritarismo. 

Para Forti e Guerra (2013, p. 19), o projeto ético-político do Serviço Social 

brasileiro “[...] expressa um processo de luta pela hegemonia entre as forças sociais presentes 

na profissão e na sociedade e que é dissonante dos valores e finalidades propagados e 

efetivados pelo atual ordenamento socioeconômico.” 

Todo esse movimento de apreensão crítica da realidade, porém, não se traduziu 

numa ruptura efetiva com o conservadorismo no Serviço Social, mas instituiu o pluralismo no 

Serviço Social (IAMAMOTO, 1994; PAULO NETTO, 1991), caracterizado pela adoção de 

variadas perspectivas teóricas- neotomismo, positivismo, funcionalismo, fenomenologia e 

marxismo, o que trazia à profissão propostas formas diversificadas de intervenção na 

realidade social, as quais incidem na formação profissional do assistente social e no desenho 

curricular proposto para esta. 

Quanto às redefinições propostas no âmbito da formação profissional do assistente 

social no Brasil, pode-se identificar o fato de que o centro da revisão curricular, de 1979 a 

1982, consistiu na conexão da formação com a realidade brasileira em um momento de 

redemocratização e ascensão das lutas dos trabalhadores, acrescida pela escolha política da 

defesa dos direitos das classes populares e a vinculação teórica e ideológica com a teoria 

social de Marx, configurando assim, um momento de reestruturação da função social da 

profissão, em termos do significado social e político de seu trabalho no contexto das relações 

sociais. 

Com a origem nesse contexto, o entendimento sobre a formação profissional do 

assistente social no Brasil se fundamentou em dois pressupostos básicos: 1. A formação 

profissional deve articular-se às problemáticas vivenciadas no ensino superior brasileiro e; 2. 

A formação profissional deve manter uma relação com a prática social, tendo como referência 

fundamental a realidade (CARVALHO, 1984). 

Outro debate polêmico na época foi sobre a necessidade de a profissão manter 

uma atitude pluralista, porém, com o que se denominava direção social. Sobre este ponto, a 

discussão enfocou a diferenciação entre ecletismo e pluralismo. Foram muitas as produções 

que explicitaram a existência do ecletismo e/ou sincretismo como traço histórico da profissão 

e caracterizavam essas posturas ecléticas ou sincréticas como uma tentativa de conciliar 

paradigmas ou posições profissionais inconciliáveis e, que por muito tempo, por conta de uma 

deficiência na apropriação de fontes clássicas de alguns paradigmas, fez parte do Serviço 

Social. 



 
56 

 

O pluralismo, por sua vez foi entendido como o reconhecimento de que existem 

várias formas de pensar o ser social, a questão social, o trabalho, as relações sociais e outras 

matérias sobre as quais o Serviço Social se debruça na sua formação e fazer profissional. O 

que se definiu, no entanto, como fundamento da proposta de formação profissional pensada 

em âmbito nacional foi a defesa de um pluralismo, mas com uma direção social marxista. Tal 

defesa assenta-se no argumento de que, nas Ciências Sociais há uma diferença qualitativa das 

Ciências Naturais referente à identidade entre sujeito e objeto, o que leva a uma defesa da 

noção de que de que todo conhecimento gerado nas Ciências Sociais se orienta por uma certa 

visão social de mundo em determinado momento histórico e é essa visão que deve ser 

explicitada e não camuflada numa pretensa assepsia axiológica da cientificidade. 

Essa defesa remete a outro ponto situado por Behring e Alencar (1993, p. 42): 

“Trata-se, primeiro de saber a qual marxismo nos referimos, visto que, é impossível remeter-

se ao marxismo sem entende-lo como uma tradição histórica, cuja trajetória é marcada por 

divergências, oposições, continuidades e rupturas.” 

Sobre as diversas apropriações que o Serviço Social procede do(s) marxismo(s), 

destacamos a preocupação proferida nos debates de não transformar essa perspectiva teórica 

numa doutrina. Numa análise histórica vemos que a apropriação do marxismo pelo Serviço 

Social passou pelo pensamento de vários autores, desde uma visão mais ortodoxa ou 

estruturalista, das concepções de Lênin, Rosa Luxemburgo e Althusser, até no que se 

denominou de “marxismo ocidental”, presente nas posturas de Antônio Gramsci. Ainda nessa 

tradição, e como já destacamos anteriormente, num tempo mais contemporâneo, o Serviço 

Social se vincula ao pensamento do filósofo húngaro marxista Lukács onde se ressalta a 

discussão de caráter histórico-ontológico da obra marxiana. 

As análises de Behring e Alencar (1993, p. 43) sobre a apropriação do marxismo 

pelo Serviço Social também destacam: 

 

Numa tradição mais recente inscreve-se nomes como os de Adolfo Sanchez Vasquez, 

Karel Kosik, Mandel, Michael Lowy, Levefbre, Agnes Heller (em seus escritos até 

1975), Estwan Meszáros, etc. No Brasil, podem-se apontar as contribuições de José 

Paulo Netto, Florestan Fernandes, Octávio Ianni, Leandro Konder, José Chasin. Parece, 

assim, existir um fio condutor que perpassa a obra de tais autores e que susbiste, 

justamente, no enfrentamento teórico-metodológico do real, reconstruído como uma 

totalidade de caráter histórico ontológica. 

 

Ao mesmo tempo, existe uma tematização de que a obra marxiana se constitui de 

uma teoria social – fincada numa perspectiva de revolução que nega a sociedade capitalista 

como forma de sociabilidade pretendida, uma teoria econômica: onde há a defesa da 
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centralidade do trabalho (teoria do valor trabalho) e de uma proposta de método de 

conhecimento da realidade, o método dialético. 

Sobre a apropriação de tais vertentes do pensamento marxista pelo Serviço Social, 

destaca-se o fato de que a apropriação inicial do marxismo pelo Serviço Social, ainda na 

década de 1970, se deu pela perspectiva de revolução, onde eram defendidas propostas 

teórico-metodológicas para o Serviço Social que deveriam postular o objetivo profissional 

como a transformação social e as áreas de atuação prioritárias como a comunidade, colocando 

as instituições como espaços de reprodução da ideologia dominante. 

Nos anos de 1980 e 1990, prevaleceram às discussões sobre a necessidade do 

abandono do messianismo ou teoricismo que a primeira vertente de apropriação do 

pensamento marxista trouxe. Com base em tais críticas, o foco foi à apropriação do 

pensamento marxiano, sobretudo no que tange à teoria do valor trabalho. Tais discussões 

coincidiram com as revisões curriculares em curso nos anos de 1990, que afirmaram a 

centralidade das categorias trabalho e questão social como eixo articulador da formação e 

intervenção profissionais. Nesse período, define-se com maior clareza que as políticas sociais 

e a assistência social constituem campos de intervenção e produção do conhecimento mais 

afeitos (não exclusivos) ao Serviço Social, tornando, assim, mais evidente o terreno onde se 

move a prática profissional do assistente social. 

A conexão da profissão com o marxismo permitiu também situar a própria história 

da profissão conectada às formas de desenvolvimento do capitalismo brasileiro e definem que 

a profissão busca “[...] apreender a vida em sociedade em uma perspectiva de totalidade, 

como produção e reprodução das relações sociais historicamente determinadas e das 

contradições que a permeiam.” (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, p. 22). 

A discussão do marxismo e sua inserçãono projeto de formação profissional do 

Serviço Social trouxe um redirecionamento profissional e determinou profundas revisões no 

perfil de formação, a qual buscava garantir uma sólida formação teórica e uma análise crítica 

e contextualizada da realidade social. Tal posição pressupunha a recuperação do conteúdo de 

classe da profissão, o que situa como ponto central da discussão sobre o currículo em Serviço 

Social a necessária vinculação entre o projeto de formação profissional a um projeto de classe, 

e vincula os interesses profissionais aos da classe trabalhadora ou extratos dominados. 

Nas discussões sobre as bases pedagógicas do currículo dos cursos de graduação 

em Serviço Social, os assistentes sociais envolvidos nessa discussão consideraram que a 

definição de núcleos básicos deve refletir a compreensão que se tem do significado de uma 

determinada prática socialmente reconhecida, ou de um conteúdo referente a um dado aspecto 
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da realidade ou da profissão, ou seja, deve vincular-se ao perfil profissional que se pretende 

formar, que, por sua vez, se conecta as autorepresentações profissionais. 

À época, a centralidade que assume a discussão sobre a formação profissional 

relacionava-se à defesa de que esta cumpre papel possibilitador de mudanças na forma como a 

profissão se mune para responder a determinadas demandas sociais – suas reservas teórico- 

metodológicas – ou seja, como esta percebe e atua em determinado domínio da realidade 

social. 

Associada à discussão da necessidade de uma visão orgânica de currículo 

articulada por eixos e não por disciplinas, acorriam fortes debates sobre a necessidade da 

unidade entre teoria, método e história, na busca do curso formar profissionais não só 

qualificados para a intervenção, mas também capazes de pensar criticamente e produzir 

conhecimentos de sua prática cotidiana. 

Considerando a produção de conhecimentos sobre a realidade social como uma 

das funções do Serviço Social, a pesquisa foi considerada como importante instrumento de 

mediação entre teoria e prática e um importante campo de articulação de disciplinas. 

Considerando que a produção do conhecimento dá sustentabilidade teórica e metodológica 

para intervir na realidade social de forma crítica e criativa, defende-se a posição de que a 

pesquisa deve realizar-se não somente nos espaços acadêmicos mas compor a 

instrumentalidade profissional do assistente social nas suas intervenções cotidianas nos 

espaços institucionais. 

Como acentua Setubal (2011, p. 65) 

 

Acredita-se que a produção do conhecimento pela via da pesquisa é o caminho que 

possibilita o rompimento do Serviço Social com a pseudoconcreticidade, por provocar 

no profissional o desejo de se movimentar – enquanto pesquisador e/ou profissional 

responsável por ações institucionais que, aparentemente, não têm responsabilidade direta 

de produzir conhecimento – no sentido de fazer com que o pensar e o agir possam 

interagir dialeticamente. 

 

Com este objetivo de entender melhor a realidade para fundamentar e 

instrumentalizar o profissional a realizar mudanças significativas no contexto em que se 

insere e na qualidade de vida dos demandantes de sua ação, o Serviço Social acolhe o desafio 

do exercício sistemático de indagação da realidade observada e vivenciada, buscando 

ultrapassar o entendimento imediato, trazendo para a profissão uma preocupação ontológica, 

existencial e laborativa de atender as necessidades da pessoa humana. 

Numa ruptura com a visão conservadora do Serviço Social – que o situa como 

disciplina de aplicação e caracteriza a profissão pelo pragmatismo – a vinculação com as 
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teorias críticas, trouxe a necessidade de uma compreensão ontológica da pessoa que o 

considera como ser que não pratica nenhuma ação absorta de uma intencionalidade, de uma 

teleologia que, por sua vez, é parametrizada pela sua existência histórica. 

Desta feita, consolida-se, no desenho de um Projeto Nacional para Formação 

Profissional do Assistente Social brasileiro, uma visão ampla de formação, não restrita 

somente à formação de mão de obra para o mercado.  

Todas as discussões e definições ora destacadas, parametrizam as primeiras 

diretrizes avaliativas do currículo, o que acarretou a definição de uma nova direção social para 

o curso de Serviço Social que se tornou hegemônica no seio acadêmico-profissional e se 

consolidou com a elaboração das Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social, discutidas 

coletivamente e aprovadas pela categoria em 1996, sendo esta enviada ao Conselho Nacional 

de Educação (CNE). 

A proposta das Diretrizes Gerais para os Cursos de Serviço Social exibia como 

um produto de um amplo e sistemático debate realizado pelas unidades de ensino, em 1994, 

quando a XXVIII Convenção Nacional da Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social 

(ABESS) deliberou sobre os encaminhamentos da revisão do currículo mínimo vigente desde 

1982. 

Na etapa final de revisão curricular, as proposições do conjunto das unidades de 

ensino foram sistematizadas, resultando em seis documentos regionais com suporte nos quais 

a diretoria da ABESS, a representação da ENESSO e do CFESS, o grupo de consultores do 

Serviço Social e a Consultoria Pedagógica elaboraram a Proposta Nacional de Currículo 

Mínimo para o Curso de Serviço Social, a qual foi apreciada e aprovada em Assembleia Geral 

da ABESS durante a II Oficina Nacional de Formação Profissional, realizada no Rio de 

Janeiro em novembro de 1996 (ABEPSS, 2004). 

Neste mesmo ano, foi promulgada a nova LDB (Lei 9394/96) a qual tornou 

oportuna a definição das diretrizes gerais para os cursos de graduação. Estas defendiam um 

desenho formativo fundamentado em núcleos ou eixos de fundamentação contraposta ao 

modelo de currículo organizado por matérias ou disciplinas e afirmando princípios da 

flexibilidade, descentralização e pluralidade da formação no plano da graduação. 

A despeito de toda elaboração coletiva realizada, o documento aprovado pelo 

Conselho Nacional de Educação/MEC, assevera princípios e conteúdos diferentes daqueles 

discutidos pela categoria profissional de Serviço Social em seus fóruns. Segundo as entidades 

representativas da categoria, esse documento modificou qualitativamente a direção social e 

ético-política do perfil profissional do assistente social e esvaziou de sentido a formação 
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profissional pretendida para curso, tendo reafirmado a lógica de mercado, presente na LDB nº 

9394/96. 

Como descreve o Relatório da Pesquisa Avaliativa sobre a implementação das 

Diretrizes Curriculares ABEPSS (2006, p. 4), 

 

Tem-se que as alterações processadas pelo CNE, diferente da proposta original, tendem a 

reducionismos teórico-metodológicos e desvios ético-políticos da formação profissional. 

Portanto, cabe a atenção da ABEPSS à possibilidade de um distanciamento de cursos 

novos do conteúdo e da direção social proposta e para a necessidade de garantir a 

implementação de projetos pedagógicos a partir das Diretrizes Curriculares de 1996, sob 

o ponto de vista do projeto ético-político profissional, ao mesmo tempo avançando em 

sua construção e aprofundamento como processo histórico em permanente elaboração. 

 

Nesse âmbito, a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais por parte do 

MEC em 2001, foi recebida com restrições pelos cursos de Serviço Social, tendo em vista a 

simplificação que operou nas discussões realizadas pela profissão ao longo de quase uma 

década e que tinha como produto a proposição de Diretrizes Curriculares que defendessem 

claramente a teoria crítica como fundamento da formação e exercício profissionais, e por 

consequência dessa opção teórica, caracterizasse como eixo formativo o estudo da teoria do 

valor trabalho e elegia a questão social como eixo central da atuação e como categoria teórica 

a ser desvelada na formação profissional. 

Com efeito, logo iniciou uma luta política em contraposição às “diretrizes do 

MEC” e pelo reconhecimento e adoção das então denominadas Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS pelos cursos. Em pesquisa realizada em 2006, dados revelam a predominância, na 

comunidade acadêmica do Serviço Social, da orientação presente na proposta original da 

ABEPSS. Essa proposta norteou o trabalho da Comissão Assessora da Avaliação da Área do 

Serviço Social do INEP/MEC, que, sob essa orientação, elaborou os parâmetros do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e da avaliação de cursos. 

Tal luta pelo fortalecimento e utilização das diretrizes produzidas pela ABEPSS, 

está sendo fortalecida pela articulação internacional da ABEPSS com a Asociación 

Latinoamericana de Trabajo Social (ALAETS), a qual, por sua vez, já registrou uma 

aproximação com unidades de ensino da Comunidade Europeia, o que demandava a 

intencionalidade da formação de um consenso nacional e internacional que afirmasse valores, 

princípios e habilidades concernentes a um projeto de formação profissional colidente com a 

lógica mercantil e empresarial instituída na “Universidade Operacional” ou de “Resultados e 

Serviços” (CHAUÍ, 1995). 
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Vale destacar que, nos anos 1980, a universidade chega com uma grave crise 

instituída em seu interior: crise política, manifesta na sua falta de autonomia e no 

autoritarismo presente em sua estrutura, crise econômica, evidenciada pela precariedade no 

repasse de verbas e redução crescente desta dentro do orçamento do Estado e crise cultural, 

assinalada pela alienação da vida universitária no que diz respeito aos problemas fulcrais da 

realidade brasileira. 

As várias dimensões dessa crise da universidade brasileira comprometem de 

forma enfática a formação de categorias profissionais diversas e põe em xeque o objetivo 

desta instituição como formadora de mão de obra qualificada para intervenção na realidade 

social. 

Tendo este cenário como fundamento, diversas categorias profissionais, dentre 

estas os assistentes sociais, começaram a questionar a sua função social em termos de 

significado político do seu trabalho no contexto das relações sociais (CARVALHO, 1984). 

No Serviço Social, desde um movimento docente e discente amplo e heterogêneo 

que questionou o direcionamento da formação profissional, seus objetivos e conteúdos, 

indagaram igualmente a estrutura curricular e a pedagogia de ensino vigente na época. 

Pensando, pois, então a formação profissional numa perspectiva ampla, a função social do 

serviço social passou a ser entendida no sentido de uma prática consciente e consequente no 

interior das relações de classe. 

Cabe aqui destacar o papel estratégico e fundamental da então denominada 

Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social (ABESS), que tem uma atuação decisiva 

na discussão e aprovação do novo currículo mínimo em 1982 e que sedimenta uma ideia de 

formação profissional transposta a preparação para o emprego. Para ABESS, a preparação 

técnico-científica que compõe a formação profissional visa não só atender a formação para o 

mercado de trabalho como também objetiva conquistar mais e potenciais opções de atuação 

no âmbito das instituições púbicas e privadas. 

A proposta de currículo mínimo aprovada em Convenção Nacional do Serviço 

Social realizada em 1979, em Natal, traz a expressão de ampla avaliação e larga redefinição 

da formação profissional, desenvolvida de forma efetiva por docentes, discentes, supervisores 

e profissionais, preocupados com a qualidade da formação profissional, com sua atualização e 

as consequências na intervenção, mas, sobretudo, no desafio de atender as especificidades 

regionais sem perder de vista a necessária formação generalista. 

Pela atuação já destacada da ABEPSS e pelo fortalecimento da ação das outras 

entidades representativas da categoria, a exemplo do CFESS/CRESS e da executiva nacional 
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dos estudantes (ENESSO), a preocupação central torna-se o estabelecimento de um projeto de 

formação profissional articulado e ideologicamente vinculado ao projeto das classes 

trabalhadoras e subalternas. 

Tal posicionamento configura-se não só na chamada revisão curricular, mas 

também na revisão do código de ética e na lei que regulamenta nossa profissão, marcando 

assim as bases da ascensão do projeto ético-político da profissão que hoje alcança uma melhor 

sistematização, interiorização e implementação. 

 

3.4 Desafios atuais da formação profissional do assistente social 

 

Com suporte nas reflexões pertinentes ao projeto de formação profissional do 

assistente social, torna-se claro que, no contexto atual, há um claro confronto entre o projeto 

ético-político defendido pelo Serviço Social e o projeto societário em curso, que realiza um 

movimento de ajuste e reforma do ensino superior, afirmando o favorecimento da expansão 

do privatismo; a relação desarticulada entre o ensino, pesquisa e extensão; a supressão do 

caráter universalista da formação; a subordinação dos objetivos universitários às demandas de 

mercado, a redução do grau de autonomia pensada no seu sentido restrito de autonomia 

financeira; a falta de incentivo ao exercício da autonomia docente e a presença do Estado 

Avaliativo, justificado pela necessidade de racionalização dos recursos, dentre outros aspectos 

(PAULO NETTO, 2004). 

De forma geral, a pauta maior das discussões lideradas pela ABEPSS na 

atualidade incide sobre as reflexões acerca da formação profissional pretendida para os 

assistentes sociais, dentro de uma opção epistemológica e política definida pela categoria 

profissional, por um lado, e as políticas educacionais/curriculares em curso no contexto 

brasileiro atual, por outro. 

Atualmente, o modelo de organização política e econômica do Estado segue os 

princípios do neoliberalismo, que trabalha com uma forma de sociabilidade mediada pelo 

mercado. O neoliberalismo emerge nos marcos da mundialização do capital (CHESNAIS), da 

financeirização dos seus processos produtivos e da intensa concentração de renda, e aponta 

como marcos de sua proposta: 1) um Estado forte para romper o poder dos sindicatos e 

controlar a moeda; 2) um Estado parco para gastos sociais e regulamentações econômicas; 3) 

a busca da estabilidade monetária como meta suprema; 4) uma forte disciplina orçamentária, 

diga-se, contenção dos gastos sociais e restauração de uma taxa natural de desemprego; 5) 

uma reforma fiscal, diminuindo os impostos sobre os rendimentos mais altos e 6) o desmonte 
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dos direitos sociais, implicando a quebra da vinculação entre política social e esses direitos 

sociais (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). 

As transformações do Estado e do trabalho na sociedade atual introduzem novas 

mediações históricas na expressão da questão social, assim como nas formas, até então 

vigentes, de seu enfrentamento, seja por parte da sociedade ou do Estado, por meio das 

políticas sociais públicas e empresariais, dos movimentos sociais e sindicais e demais 

iniciativas da sociedade civil. 

Essas transformações na forma de organização do Estado, também, implicam em 

radicais mudanças na divisão social e técnica do trabalho, afetando, além das políticas sociais, 

as de emprego e salário e o mercado de trabalho. Atingem, assim, de forma particular o 

Serviço social, como uma das especializações do trabalho coletivo, que tem como objeto de 

intervenção a questão social. 

Nos marcos do neoliberalismo, há uma tendência de naturalizar a questão social, 

acompanhada da transformação de suas manifestações em objetos de programas sociais 

assistenciais focalizados de combate à pobreza ou em expressões da violência aos pobres, 

numa evocação do passado, quando a questão social era tratada como caso de polícia13, em 

vez de ser objeto de uma ação sistemática do Estado no estabelecimento de uma rede de 

serviços. 

Os modos mais atuais de tratar a questão social atualizam a articulação assistência 

focalizada/repressão em detrimento do consenso necessário aos regimes democráticos. Como 

anota Montaño (2004, p. 189) 

 

Desta forma, o projeto neoliberal, que elabora uma nova modalidade de resposta à 

“questão social”, quer acabar com a condição de direito das políticas sociais e 

assistenciais, com seu caráter universalista, com a igualdade de acesso com a base de 

solidariedade e responsabilidade social e diferencial. No seu lugar cria-se uma 

modalidade polimórfica de resposta às necessidades individuais, diferente segundo o 

poder aquisitivo de cada um. 

 

Desta feita, o trato da “questão social” e a orientação das políticas sociais estatais 

são alterados de forma significativa. Para Montaño (2004), as políticas sociais são retiradas 

paulatinamente da órbita do Estado, sendo privatizadas e transferidas para o mercado (quando 

lucrativas) e/ou alocadas na sociedade civil ou terceiro setor (quando deficitárias), 

reconhecendo como de responsabilidade da família, da comunidade ou mesmo dos serviços 

privados e/ou filantrópicos. Estas são ainda descentralizadas administrativamente, o que 

                                                
13 Os últimos eventos que acompanhamos pela mídia televisiva de combate ao crime organizado nas 

comunidades do Rio de Janeiro são um bom exemplo do tratamento da questão social como caso de polícia.  
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implica apenas uma desconcentração financeira e executiva, mantendo uma centralização 

normativa e política. Assim, coexistem três tipos de respostas ou três qualidades de serviços, 

quais sejam: 

 
O Privado/mercantil, de boa qualidade, o estatal / ‘gratuito’, precário, e o filantrópico-

voluntário – geralmente também de qualidade duvidosa. - e, portanto três categorias de 

cidadãos, os “integrados” /consumidores de serviços mercantilizados, os “excluídos” 

/usuários atendidos pelo Estado e os “excluídos/assistidos pela caridade e filantropia do 
terceiro setor”. (MONTAÑO, 2004, p. 198). 

 

Oliveira (1988) acentua que o que era chamado de “antimercadorias”, pois seu 

valor de troca (os serviços sociais e assistência estatal) passa agora a constituir ora uma 

função filantrópica, ora uma atividade comercial e mercantil, em ambos os casos, perdendo a 

condição de direito de cidadania. 

Esse trato da questão social inscreve na cena contemporânea formas bem mais 

antigas de individualização, moralização ou trato repressivo da questão social o que é próprio 

das formas mais conservadoras que remontam à origem profissional do assistente social de 

trato caritativo e individualizado às “mazelas” da sociedade. 

 
Justificada na crise financeira afirma-se a impossibilidade de universalizar serviços – e a 

necessidade de ‘focalizar’ na população carente, os “parcos” recursos estatais, não os 

“malgastando” com setores em condições de adquiri-los no mercado. Processa-se assim 

uma substantiva alteração na responsabilidade pela resposta à ‘questão social’. Agora é 

fundamentalmente o próprio trabalhador que tem o encargo de responder às suas 

necessidades e reproduzir-se como força de trabalho, liberando o capital deste “ônus”. 

Com isso, promove-se uma demanda para serviços sociais, respondida pela auto 

atividade dos próprios sujeitos portadores de carecimentos. (MONTAÑO, 2004, p. 194). 

 

Ante essa diversificação das respostas dadas à questão social, esta também se 

diversifica e se fez mais complexa, indo desde questões coletivas – ocasionadas por aspectos 

do âmbito da vida material decorrentes, sobretudo, da reestruturação produtiva – a questões 

subjetivas, individualíssimas que solicitam um trato qualificado e personalizado, porém não 

descontextualizado. Como anota Lypovetsky (2009, p. 164) 

 

A pobreza e a vulnerabilidade de massa em vigor nas nossas sociedades revestem-se de 

uma aparência inédita [...] Desempregados de longa duração, mães sós empregadas em 

tempo parcial, jovens sem qualificação à procura de um lugar, beneficiários do 

rendimento mínimo: um quadro nebuloso, de situações e caminhos particulares díspares, 

tal é a paisagem da exclusão hipermoderna. Nesta constelação de dimensões plurais, não 

existe consciência de classe, nem solidariedade de grupo ou destino comum, mas 
trajetórias e histórias pessoais muito diversas. 

 

Esse contexto traz implicações diretas para a formação do assistente social, haja 

vista a fragmentação e a pulverização dos projetos formativos dos cursos, agravados por sua 
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expansão em instituições privadas e uma oferta indiscriminada de cursos de graduação a 

distância nas instituições públicas e privadas (BOSCHETTI, 2000). 

Para Mota, o influxo dessas transformações na formação profissional incide 

diretamente na mercantilização do ensino e no aligeiramento da formação. Para a autora, a 

reestruturação da formação profissional é resultante da implementação do ideário neoliberal e 

também da mais profunda crise do capital, a qual aciona três mecanismos: 

 

1 processo de Reestruturação Produtiva, a qual impõe uma agenda para a 

formação profissional do ensino superior, como uma expansão do mesmo 

marcada pela privatização; 

2 reforma do Estado, que minimiza suas ações e oferece suporte a 

mercantilização mencionada; 

3 supercapitalização que direciona um fluxo de capital para investimento no 

ensino superior. 

 

As marcas do contexto atual em relação às práticas docentes incidem sobre as 

exigências do produtivismo acadêmico, onde a quantidade de publicações se torna o principal 

critério de avaliação da produtividade de um pesquisador. Conectado a isso, observamos a 

naturalização da mercantilização do saber no mundo globalizado. Muitos grupos de pesquisa 

pertencentes a universidades públicas prestam serviço a instituições de caráter privado e 

subsidiam a produção de conhecimentos estratégicos no “jogo do mercado”. 

Outro agravante para se pensar sobre a qualidade do ensino superior ofertado no 

contexto atual é a expansão dos cursos de graduação a distância. Pensa Boschetti (2004b), que 

expansão pode estar relacionada, sobremaneira, ao cumprimento do compromisso de aumento 

dos índices de matrículas no ensino superior brasileiro, acordados entre o Ministério da 

Educação e os organismos internacionais como condição de financiamento externo da 

educação no País e, segundo a autora supramencionada, tem elevado a prática da 

mercantilização do conhecimento, já iniciada pela oferta indiscriminada dos cursos privados. 

Tais cursos a distância estão vinculados à utilização de novas tecnologias da 

informação e da comunicação, com acesso a plataformas de softwares livres, que rompe 

fronteiras geográficas e temporais, oportunizando o acesso ao ensino superior, mas que 

podem estar contribuindo para uma mítica de que a comunicação virtual é mais avançada e a 

educação presencial é conservadora. 
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No dizer das entidades representativas da categoria14, o ensino à distância 

demarca uma predominância da mercantilização da educação e “[...] tem profunda implicação 

na elaboração dos projetos pedagógicos e na implementação dos currículos dos Cursos de 

Graduação em Serviço Social.” (BOSCHETTI, 2004b, p. 23). 

Consoante raciocina essa autora, o ensino a distância na graduação simplifica o 

processo formativo, pois em sua maioria utiliza a carga horária mínima proposta nas 

Diretrizes Curriculares do MEC, compromete o aprofundamento teórico, à medida que há 

uma predominância na utilização de apostilas e não uma referência direta aos textos originais 

dos autores, e destitui a proposta nacional de formação profissional estabelecida 

coletivamente, as diretrizes propostas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social (ABEPSS), na qual há uma explicitação de que a formação profissional do 

assistente social deve se fundamentar na teoria crítica marxista. 

Dados ressaltados por Mota (2011) enfatizam que em 2003, o Serviço Social já 

era o terceiro maior curso de oferta do ensino a distância, tendo 70.000 alunos matriculados. 

Essa modalidade de ensino, segundo a autora, também é marcada pela concentração de 

capital, onde grandes grupos de investidores concentram a oferta de matrícula em cursos 

privados e/ou a distância. 

Informa Daniela Neves (conferência: 2013), que as dificuldades encontradas para 

a implementação do projeto coletivo de formação profissional do assistente social no Brasil 

sintetizam-se em três elementos: 

1. ampliação da investida conservadora; 

2. pragmatismo ou fortalecimento de tendências tecnicistas, centradas nas teorias 

das competências e; 

3. ecletismo teórico, caracterizado pela ampliação da descontextualização dos 

paradigmas e pelo avanço de tendências comumente denominadas pós-

modernas. 

Ante tal quadro conjuntural novo, podemos considerar que aconteçam equívocos e 

desvirtuamentos da qualidade historicamente buscada para os cursos de graduação em Serviço 

Social. Um desses equívocos é considerar que a formação profissional deva estar voltada 

exclusivamente para as demandas patronais, atreladas ao mercado de trabalho, confundindo a 

formação profissional com a prática de emprego. Outro equívoco pode ser considerado o 

utopismo, que seria pensar que a formação e o exercício o profissional possa ser refletido e 

                                                
14 Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS).  
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efetivado ignorando a especificidade da prática do assistente social e suas determinações 

objetivas. 

Outro fator a ser considerado na realidade atual que traz implicações para a 

formação profissional dos assistentes sociais é o favorecimento da expansão privatista, 

invadindo os campos da pós-graduação lato e stricto sensu, o que pode trazer por 

consequência uma visão desarticulada de ensino-pesquisa-extensão e ainda, a supressão do 

caráter universalista da formação no nível superior; subordinando os objetivos universitários 

às demandas do mercado e reduzindo o grau de autonomia nas instituições de ensino superior. 

Verificamos também um aumento da oferta de cursos pagos nas universidades públicas, com 

cobrança de mensalidades para cursos de especialização e mestrado profissionais. Isso abre 

caminho para outros tipos de privatizações nas universidades públicas: a denominada 

“privatização branca”. 

É na discussão da reforma do Estado, porém, que compreendemos os impactos 

mais significativos para a formação e prática dos assistentes sociais, pois incidem diretamente 

na reconfiguração dos espaços ocupacionais dos trabalhadores em geral e do Serviço Social 

em particular. Nas transformações do mundo do trabalho, destacamos a flexibilização das 

formas de contratação dos trabalhadores, que, no caso do Serviço Social, incidem diretamente 

sobre a forma de descontinuidade na implementação das políticas ou programas sociais. 

A fim de fazer frente a essas novas tendências do capitalismo contemporâneo, a 

ABEPSS, articulada coletivamente com os outros órgãos representativos da categoria 

profissional – conjunto CFESS/CRESS e estudantil – ENESSO – promovem estratégias de 

enfrentamento dessa realidade. Dentre as diversas ações que sistematicamente já vêm se 

desenvolvendo, atualmente está em curso o Projeto: ABEPSS Itinerante, os grupos temáticos 

de pesquisa e a eleição de um eixo fundamental que é o estágio, a qual é marcada pela 

sistematização de uma política nacional de estágio e pela realização do I Fórum Nacional de 

Supervisores de Estágio. 

Com esta realidade, consideramos que são muitos os desafios na esfera da atuação 

profissional do assistente social, principalmente se pensarmos que a prática está situada no 

âmbito do cotidiano, do fragmentado, do surpreendente, nos pode levar a atuações igualmente 

fragmentadas e/ou improvisadas. A possibilidade de superação dessa fragmentação e 

imprevisilidade só consegue ser transposta por um projeto de antecipação ideal do resultado. 

O estágio é um importante componente curricular da formação profissional do 

assistente social. Por isso recebe um trato particular na pesquisa avaliativa das Diretrizes 
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Curriculares, culminando com o estabelecimento da Política Nacional de Estágio (PNE). Em 

relação ao debate sobre o estágio, Abramides (2003, p. 16) salienta que,  

 

A partir da concepção definida pelas diretrizes curriculares aprovadas nos fóruns da 

ABEPSS, a temática do estágio na formação profissional deve constituir-se em 

aprofundamento permanente no interior do debate acadêmico, como elemento 

constituinte e constitutivo da formação profissional, e de competência das unidades de 
ensino no processo formativo. Nessa direção, o tratamento dado ao estágio deve ser 

pauta constante dos fóruns da ABEPSS, no sentido de antecipar-se de forma articulada e 

organizada na defesa do projeto ético-político da profissão, do ensino da formação de 

qualidade; pressupostos das diretrizes. 

 

Em produções profissionais recentes, são problematizadas inúmeras questões 

acerca da discussão sobre o estágio na formação profissional das (os) assistentes sociais 

brasileiras (os). Sobre isso, Abramides (2003, p. 14) salienta que um dos principais problemas 

a ser enfrentado na materialização do estágio como processo formativo e da instituição social 

como possibilitadora desse exercício acadêmico-pedagógico encontra-se no conflito e tensão 

existentes entre a exigência pedagógica e a determinação do mercado que amplia sua 

tendência em substituir o processo pedagógico de ensino e aprendizagem concebido como 

diretriz na formação profissional pelas unidades de ensino, através da solicitação de alunos de 

1° e 2° anos letivos para o estágio, sem terem ainda adquirido os conhecimentos teóricos, as 

habilidades para essa inserção. Essa demanda do mercado não pode sucumbir o projeto 

formativo de responsabilidade das unidades de ensino, tornando-o refém dos ditames do 

mercado que impõe a mão de obra barata, e a desqualificação (de) formativa ao aluno em sua 

condição de estudante-trabalhador. 

Consoante as preocupações da autora supracitada, se faz necessário que as 

diretrizes desta política nacional de estágio apontem alguns princípios e parâmetros básicos 

para as Unidades de Formação dos Assistentes Sociais (UFAS), relacionados ao estágio 

supervisionado curricular, nas modalidades obrigatório e não obrigatório, respeitadas as 

diversidades de processos formativos conhecidos na formação profissional em Serviço Social, 

como estratégias de resistência para a manutenção da qualidade dessa formação profissional. 

Problematizar, conhecer e construir novas possibilidades para a intervenção 

profissional, num campo contraditório de práticas e retóricas que fortalecem a fragmentação e 

a atomização nos processos sociais e de trabalho, torna-se estratégico e exige o esforço 

crítico-reflexivo, por meio de uma formação profissional expressa além da lógica instrumental 

na ação profissional (GUERRA, 2002). 

Os elementos, até aqui arrolados, nos remetem à necessidade da reafirmação e 

aprofundamento do debate e elaboração concreta de instrumentos que possibilitem a 
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materialização da lógica curricular que “[...] expressa uma concepção de ensino e 

aprendizagem calcada na dinâmica da vida social, o que estabelece os parâmetros para a 

inserção profissional na realidade sócio institucional.” (ABESS; CEDEPSS, 1996, p. 8). 

Assim sendo, a formação profissional deve garantir a apreensão do significado 

sócio-histórico do Serviço Social; das condições de trabalho dos assistentes sociais; das 

conjunturas; das instituições; do universo dos trabalhadores usuários dos diversos serviços e 

das políticas sociais. Neste aspecto, exige conhecimentos teóricos e saberes prático-

interventivos, além, é claro, dos fundamentos e da lógica tendencial que os constituem 

(GUERRA, 2002). 
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4 REFERENCIAIS TEÓRICOS E METODOLOGICOS DA PESQUISA 

 

O desafio investigativo proposto neste estudo nos leva a uma incursão 

investigativa de natureza avaliativa em três universos temáticos, os quais dão substrato ao 

referencial teórico da pesquisa: a avaliação educacional, o currículo e a avaliação curricular e 

a formação e prática docente. Essa incursão nesses universos temáticos é permeada pelas 

especificidades da formação profissional do assistente social, destacando autores já 

mencionados, como Iamamoto (1994, 2009), Paulo Netto (2004) e Boschetti (2004a). 

 

4.1 Epistemologia da avaliação educacional 

 

A avaliação é, atualmente, uma área de uma enorme complexidade técnica e 

científica. Complexidade no âmbito da compreensão de seus fundamentos referenciados em 

diversas teorias e no âmbito da sua condução prática. A avaliação tornou-se, portanto, um dos 

vetores mais complexos nas Ciências da Educação, necessitando, ademais de seu caráter 

político, histórico, econômico e social, de um caráter científico e epistemológico que facilite o 

seu processo e sua contribuição para melhoria da educação básica e superior no Brasil. 

Vianna (2000) destaca que o campo da avaliação educacional comporta um 

conjunto de abordagens teóricas sistematizadas, mas não constitui uma teoria geral, ressalta o 

caráter inacabado, processual e humano da avaliação e afirma: 

 

Avaliação nunca é um todo acabado, autossuficiente, mas uma das múltiplas 

possibilidades para explicar um fenômeno, analisar suas possíveis causas, estabelecer 

prováveis sequências e sugerir elementos para uma discussão posterior, acompanhada da 

tomada de decisões, que considerem as condições que geraram os fenômenos analisados 

criticamente. (VIANNA, 2000, p. 18). 

 

Assim, a complexidade da avaliação educacional se amplia e se diversifica se 

pensarmos nas múltiplas determinações do real, nas demandas sociais e educacionais de hoje 

que exigem respostas mais urgentes num tempo cada vez mais acelerado. Por tal motivo, as 

dinâmicas avaliativas pertencem cada vez mais ao durante e não ao após, e necessita cada vez 

mais em pensar na produção de uma cultura de avaliação que mobilize os sujeitos 

constituintes do campo educativo. 

A avaliação também se encontra dentro de uma ambivalência: por um lado, se 

reconhece a sua pertinência e utilidade; por outro, receia-se que as suas conclusões possam 

pôr em causa pessoas, instituições ou políticas educativas. 
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Com o surgimento da avaliação curricular, apareceram outras formas de 

efetivação das avaliações. Passamos de uma avaliação focada no aluno, posteriormente no 

professor, para uma abrangência de avaliação dos programas, currículos, instituições 

educativas, os sistemas de ensino até chegarmos às políticas educacionais. Como bem ressalta 

Vianna (2000, p. 22), 

 

O seu enfoque não está circunscrito ao aluno e seu rendimento, ao desenvolvimento de 
atitudes e interesses, que constituem o produto do processo decisional que ocorre na 

escola. O seu interesse se ampliou, mas não ficou no âmbito da micro avaliação (Payne, 

1974). Passou a se interessar por grupos de indivíduos (alunos, professores, 

administradores, técnicos, etc.); projetos, produtos e materiais; instituições e sistemas 

educacionais nos seus diversos níveis e competências administrativas, evoluindo, assim, 

para uma área bem mais ampla, que constitui o campo da macro avaliação. 

 

Para dar conta dessa complexidade da avaliação, presenciamos posicionamentos 

de abertura na área da teoria e prática avaliativa, que se utilizam de forma combinada de 

instrumentos quantitativos e qualitativos, percebendo assim a complementaridade desses 

campos e, portanto, superando uma visão dualista. Assim, observamos a integração de 

perspectivas descritivas, interpretativas e compreensivas, de estudos horizontais e verticais, de 

práticas experimentalistas e de investigação-ação. 

Portanto, desenvolvem-se um pluralismo de concepções e práticas em avaliação 

educacional, que devem, no entanto, respeitar o princípio da adequabilidade para que não 

chegue a realizar uma conciliação mal feita ou muitas vezes colidente de ideias e práticas, 

assim instituindo um sincretismo epistemológico e metodológico. 

Mesmo com tais avanços na contextura epistemológica a avaliação ainda é 

percebida por muitos como uma área puramente praxiológica, de atuação técnica, e ainda 

“[...] prevalece à injustificada confusão entre avaliação e mensuração.” (VIANNA, 2000, p. 

24-25). 

Para Bruyne et al. (1977), o que distingue a avaliação no âmbito do senso comum 

da avaliação cientificamente estruturada é que esta representa uma prática metodológica 

constituída pela interação de quatro pólos: o epistemológico, o teórico, o morfológico e o 

técnico. “Ao apresentarmos diferentes definições de avaliação, antecipamos a ideia de que, no 

processo de formação do avaliador, a definição que formulamos, ou aceitamos, condiciona os 

procedimentos do avaliador.” (VIANNA, 2000, p. 24). 

Desta forma, a avaliação como área do conhecimento e da prática articula 

concepções e métodos, valores e posicionamentos morais. Refere-se à tomada de decisões que 

implicam posicionamentos políticos, indicando uma análise específica para um determinado 
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contexto e relacionando-se, sobretudo, ao humano, aos sujeitos multideterminados e 

multifacetados. 

É comum afirmar-se que a avaliação como disciplina científica é um projeto 

moderno. “Com efeito, é necessário pensar esse campo como uma região de saber científico 

que emerge, sobretudo, no decorrer do séc. XX, a partir do paradigma da ciência moderna.” 

(LIRA, 2010, p. 95). Historicamente, no entanto, houve rupturas epistemológicas anteriores 

ao projeto de avaliação na Modernidade. Para Lira (2010), a avaliação na Pré-História 

vinculava-se ao conhecimento puramente mítico, sem a utilização das funções psicológicas 

superiores, onde está situada a avaliação. 

Na primeira ruptura epistemológica, passou-se para a Idade Antiga, quando o 

desenvolvimento do conhecimento verdadeiro superava o mito e vinculava-se à Filosofia, no 

espaço da epistemologia grega. Foi neste tempo que se estabeleceram os primeiros exames 

extraescolares vinculados às questões militares e deu-se a emergência das tecnologias e 

sistemas de medidas e pesagens, denominadas “Pantometria”. 

Seguindo a epistemologia medieval em que o conhecimento científico se 

fundamentava hegemonicamente na fé, na razão, na interpretação e na busca das verdades 

universais com suporte na contemplação do divino, a avaliação foi guiada pelas intenções de 

classificação e controle disciplinar, de cunho moralizante. Data desta época o aparecimento 

dos primeiros exames escolares orais e formais. 

Rompendo com o obscurantismo da Idade Média, múltiplos paradigmas 

explicativos da realidade emergem na Modernidade, tais como o empirismo, de Francis 

Bacon, e o racionalismo, de René Descartes, a teórica crítica marxiana e o positivismo de 

August Comte, todos atentos a uma concepção de ciência e a definição de um método de 

conhecimento da realidade, fundado numa epistemologia. 

Na Idade Moderna, com todas as transformações advindas da ascensão da forma 

de sociabilidade e organização do trabalho capitalista, a busca pelo conhecimento científico 

associava-se ao método racional. Emergem daí as primeiras formas de avaliação educacional 

voltadas para o conhecimento da realidade, um conhecimento baseado em dados empíricos e 

fundamentalmente ancorado em aspectos quantitativos. Surgem os exames escritos aplicados 

na escola e na universidade, que compõem a denominada pantometria moderna. 

Tomando por base o positivismo como paradigma subjacente à avaliação ligada a 

quantificação e à análise estatística, Bruyne et al. (1977) acentua que “[...] a característica 

própria do quadro de referência positivista nas ciências sociais, onde se insere a pesquisa 
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avaliativa, é a abordagem heurística orientada pela observação de dados da experiência, das 

leis gerais que regem os fenômenos sociais.” 

Desta feita, talhada no solo da ascensão do pensamento moderno, a avaliação, no 

dizer de Guba e Lincoln, caracteriza-se como medida e descrição (positivismo e pós-

positivismo) e como julgamento de valor e de mérito e como negociação (construtivismo). 

A docimologia tradicional, fundada nas ideias de Henri Pierón caracterizava-se 

pelo estudo sistemático dos exames, em particular do sistema de atribuição de notas e dos 

comportamentos dos examinadores e examinados. Este modelo conforma o sentido mais 

antigo de avaliação: medir. Exprime, pois, uma concepção mecanicista do mundo e inscreve-

se na ideologia positivista mais conservadora, que defende a ideia de monocausalidade linear. 

Na busca de superação do pensamento tradicional e seu enfoque nos aspectos 

puramente quantitativos da avaliação, a epistemologia contemporânea permite que a avaliação 

conquiste, definitivamente, ares de atividade científica. Liberta-se do domínio único da 

medida e adiciona aspectos qualitativos, como o julgamento e o posicionamento ético, 

características da essência do ato humano de avaliar. 

 
A abordagem docimológica tradicional, baseada no instrumento e na administração da 

prova, cedeu lugar a uma perspectiva fortemente centrada nos aspectos metodológicos. 

Hoje em dia é o debate paradigmático que mobiliza o interesse dos especialistas, uma 
vez que as metodologias só têm sentido no contexto de uma problematização mais vasta 

de cariz epistemológico. (RODRIGUES, 1993, p. 10). 

 

Para caracterizar a história do pensamento avaliativo, muitos autores periodizam 

os momentos da avaliação em: Idade da Eficiência e da Testagem (1900 a 1930), a Idade da 

Inocência (1946 a 1957) e a Idade do Desenvolvimento (1958 a 1972). 

Na Idade da Eficiência e da Testagem, o desenvolvimento de modelos da 

avaliação tiveram por método característico a quantificação – ou a “pantometria” moderna – 

que faz a ligação entre a operacionalização das hipóteses e a coleta de informações, 

ordenando o universo semântico do discurso, reduzindo-o a um universo simbólico de 

números e autorizando, então, a comparabilidade numérica e a aplicação de métodos de 

tratamento quantitativos. 

Com objetivos claramente instrucionais, a aplicação de testes objetivos- ditados, 

escrita, composição – determinavam a qualidade do ensino, ao mesmo tempo em que se 

estabelecia o crescimento dos testes estandardizados. Nos EUA, estes testes passaram a ser 

utilizados para se fazer inferências sobre a efetividade dos programas educacionais, a fim de 

avaliar o desempenho curricular ou mesmo dirigidos a questões localizadas. 
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Essa época teve grande impacto para a história da epistemologia da avaliação. 

Como influência básica, principalmente nas primeiras formas de avaliação de pessoal, 

tivemos o paradigma da Administração Científica, defendido por Taylor e Fayol. 

Consolidando o positivismo como paradigma de fundamento da avaliação, na 

Idade da Inocência (1946 a 1957) a avaliação deixou de ser usada como propósito socialmente 

relevante, embora ela tenha continuado a ser foco do desenvolvimento científico. Neste 

período de expansão educacional, a avaliação relacionou-se ao desenvolvimento de testes 

estandardizados, procedimentos estatísticos sofisticados e pesquisas visando à inferência 

causal. Ainda permanecia a centralidade das técnicas psicométricas e docimológicas. A 

concepção mais divulgada e aceita nesta época era que a avaliação para se constituir 

científica, deveria ser orientada essencialmente pelo método, negligenciando-se a teoria na 

sua constituição metodológica. 

Como transição do paradigma positivista para o pós-positivista, surgem as ideias 

de Ralph Tyler, considerado um dos precursores da avaliação curricular, fundamentado na 

filosofia racionalista para desenvolver seu modelo avaliativo orientado por objetivos. Na sua 

obra “Basic Principles of Curriculum and Instruction” (1969), com suporte nas ideias de John 

Dewey, postula que a melhoria da qualidade do ensino dependia da definição dos objetivos 

educacionais a serem atingidos pelos estudantes no processo instrucional. 

Na concepção de Tyler, à medida que se tornavam claros e bem definidos os 

objetivos educacionais em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes esperados dos 

alunos ao final do processo ensino-aprendizagem, mais claro seria para o professor 

acompanhar em que medida os estudantes estavam atingindo os objetivos pré-fixados, 

permitindo, assim, o acompanhamento mais eficaz do processo ensino-aprendizagem. 

Pressupunha que a identificação de objetivos educacionais deveria ser dependente de 

necessidades locais do projeto de desenvolvimento de um dado currículo. 

Marcando a abordagem racionalista e teorética de Tyler, Lira (2010, p. 118) 

expõe: 

 

A avaliação é tomada sob uma dada racionalidade, ensejando a formulação de um 

modelo avaliativo que deve ter por referência certas “hipóteses” formuladas a priori, sob 

a forma de metas e objetivos desejados a serem alcançados, que serviriam de parâmetro 

para a avaliação dos resultados. 

 

Na prática, a ideia de Tyler era informar aos professores sobre o que os estudantes 

estavam aprendendo e onde eles estavam tendo dificuldades, objetivando melhorar o currículo 

e o programa instrucional e não ranquear os estudantes. Como expõe Vianna (2000, p. 50),  
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Tyler, em seu ensaio clássico- General Statement on Evaluation (1942) deixa claro que 

cabe à avaliação verificar, periodicamente, até que ponto a escola demonstra eficiência 

como instituição responsável pela promoção da educação. A avaliação, desse modo, 

proporcionaria subsídios para uma análise crítica da instituição responsável pela 

promoção da educação. A avaliação, desse modo, proporcionaria subsídios para uma 

análise crítica da instituição, possibilitando a reformulação de sua programação 

curricular. A avaliação, segundo essa perspectiva, ofereceria elementos para uma crítica 

fundamentada da instituição, baseada em dados empíricos, e permitiria, ao mesmo 

tempo, uma discussão sobre a eficiência da sua atuação. 

 

Identificada com a investigação de valores, a avaliação proposta por Tyler, dado o 

seu caráter sistemático, instituiu uma variedade de procedimentos avaliativos, dentre testes, 

questionários, fichas de registro e escala de atividades, no sentido de colher evidências sobre 

o comportamento dos alunos no que concerne à consecução dos objetivos curriculares. 

A avaliação irá, pois, identificar em que grau as mudanças comportamentais estão 

ocorrendo. Vale mencionar que, na denominada Idade da Inocência, a racionalidade tyleriana 

foi utilizada extensivamente para treinamento dos professores no desenvolvimento dos testes. 

Na chamada Idade do Desenvolvimento (1958 a 1972), com a expansão da 

atividade avaliativa e com o advento de transformações ocasionadas por fatos que 

evidenciaram o avanço tecnológico da Rússia, como o lançamento do Sputinik em 1957, os 

EUA viram a necessidade de investir na educação para retomar a hegemonia científica, o que 

desencadeou um grande movimento de reforma educacional nos anos de 1960 naquele. 

Neste período, como já assinalamos, com a expansão da avaliação, surge 

posicionamentos críticos e propostas alternativas à então posição hegemônica de Tyler, 

advindas principalmente de Lee J. Cronbach (1963) e Michael Scriven (1966), Robert Stake 

(1967) e Daniel Stufflebeam (2000). 

Cronbach pressupõe que algumas técnicas e hábitos dos especialistas em 

avaliação na época eram insuficientes para dar conta dos estudos curriculares naquele 

contexto histórico. Para o autor, a avaliação previa a coleta de dados e uso de informações 

para fundamentar a tomada de decisões sobre um determinado programa educacional, não 

ficando, porém, restrita a aspectos rotineiros e ritualísticos da mensuração (VIANNA, 2000). 

Assim, a avaliação é um método capaz de obter informação fiável com um 

determinado propósito, afirmando desta forma o caráter teleológico da avaliação, 

caracterizando-a como uma prática gerencialmente dirigida e inteiramente ligada à tomada de 

decisões, que, segundo Vianna (2000, p. 68), se caracteriza como de três tipos: 

 

1) determinar se os métodos de ensino e o material instrucional, utilizados no 

desenvolvimento de um programa, são realmente eficientes; 2) identificar as 

necessidades dos alunos, para possibilitar o planejamento da instrução, julgar o mérito 

dos estudantes, para fins de seleção e agrupamento; fazer com que os estudantes 
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conheçam seu progresso e suas deficiências; 3) julgar a eficiência do sistema de ensino 

dos professores. 

 

Desse modo, a avaliação não está distante das questões metodológicas e pode ser 

utilizada tanto para a melhoria de um curso, currículo ou programa, quanto para fundamentar 

decisões sobre indivíduos, a exemplo das necessidades docentes ou discentes, ou mesmo 

como regulação administrativa. Vale ressaltar, que os instrumentos de medida, para esse 

autor, variam de acordo com o tipo de decisão a ser tomada. 

Aqui, cabe destacar algumas ideias importantes para o mencionado autor:  

a) não basta identificar os efeitos de um programa, mas é necessário estabelecer 

como os efeitos são atingidos, gerando uma rede explicativa do mesmo, o que 

faz com que a metodologia ou ações práticas e mesmo os instrumentos de 

avaliação sejam guiado ou fundamentados por uma teoria; 

b) ao tratar da avaliação como um empreendimento cuja tarefa mais importante é 

a melhoria dos programas, cursos e currículos, finca, de modo pioneiro, as 

raízes do conceito de avaliação formativa, posteriormente desenvolvido por 

Michael Scriven (1966); 

c) concebe que não há incompatibilidade entre um controle experimental e o uso 

de informação qualitativa ou interpretação subjetiva e; 

d) reconhece o caráter multidimensional da avaliação, intuindo que a avaliação 

lida com fenômenos complexos. 

Sendo uma atividade complexa e multidimensional, a responsabilidade da 

avaliação deve ser de um grupo, como destaca Vianna (2000, p. 76): “Nenhum avaliador 

sozinho, na opinião de Cronbach, possui um conjunto de qualificações, por mais capaz que 

seja, para tomar todas as decisões relacionadas ao planejamento e à interpretação dos dados.” 

Mesmo percebendo, no entanto, a multidimensionalidade do fenômeno avaliativo, 

o foco deste modelo é a necessidade de tomada de decisão na contextura gerencial. Para Lira 

(2010), a concepção de Cronbach potencializa a perspectiva de Tyler acrescentando a 

dimensão decisória. 

Dentro desse movimento de expansão e reconceituação do terreno da avaliação 

educacional, têm espaço em 1965 as ideias de Stufflebeam, autor também centrado na 

dimensão decisória da avaliação, caracterizando-a como uma definição operacional de 

avaliação: 

 

Processo de delineamento, obtenção, reporte e aplicação de informação descritiva e 

julgadora sobre o mérito e o valor de um objeto para guiar a tomada de decisão, para dar 
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suporte à responsabilização (accountability) para disseminar práticas efetivas e para 

aumentar o entendimento do fenômeno envolvido. (LIRA, 2010, p. 122). 

 

Com amparo nesta concepção, Stufflebeam posicionou o seu modelo entre os pós-

positivistas e o construtivismo, sendo suas concepções e métodos considerados como um 

ponto de inflexão na história epistemológica da avaliação. Esse modelo também exprime a 

avaliação relacionada com situações de decisão, como se reporta Vianna (2000, p. 104): 

 

As situações de decisão são uma consequência direta da própria definição de avaliação, 

isto é, a abrangência de uma avaliação e o seu rigor são em grande parte determinados 

pela importância da decisão a ser tomada. Por sua vez, a importância da decisão está 

ligada ao significado da mudança que pretende introduzir. 

 

Para guiar as avaliações somativas e formativas de objetos múltiplos (pessoal, 

programas, projetos, produtos, instituições e sistemas educacionais), sugeriu o Modelo CIPP, 

que tem por conceitos nucleares Contexto, Inputs, Processos e Produtos, e define, como foco 

de avaliação correspondentes, os objetivos, planos, ações e resultados. 

Na avaliação do contexto, tipo geralmente mais usado em avaliação, investigam-

se as necessidades, problemas, oportunidades e demais fatores que apoiam na tomada de 

decisões e ajudam a definir os objetivos e as prioridades, sendo, por isso, relacionada ao 

planejamento das decisões. 

O momento do input avalia estratégias alternativas, planos e recurso, a fim de 

decidir que planos devem ser considerados ou como usar os recursos para alcançar os 

objetivos definidos pelo programa. Segundo Vianna (2000, p. 107): “A avaliação dos insumos 

resulta na especificação dos materiais, procedimentos, cronograma de realização, condições 

materiais, pessoal, orçamento; enfim, oferece todos os elementos necessários a concretização 

dos objetivos.” 

Na observação dos processos, avalia-se a implementação dos planos e 

identificam-se as ameaças desenvolvidas nas ações. A avaliação dos produtos averigua os 

resultados, observando aqueles pretendidos e os não pretendidos, de curto, médio e longo 

prazos. 

 

A avaliação do processo, destinada à implementação de decisões, realimenta, 
periódica e continuamente, os responsáveis pelo programa em todas as fases do 

desenvolvimento dos projetos desde o seu início. O seu objetivo é detectar 

deficiências de planejamento ou implementação e monitorar vários aspectos do 

projeto, a fim de identificar e corrigir possíveis problemas. (VIANNA, 2000, p. 

107). 
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Para esse autor, a tarefa-chave da avaliação é prover informações para a tomada 

de decisões. Assim como Cronbach, porém, não elimina o uso de objetivos na avaliação são 

os “padrões para avaliação” consensuados por especialistas, onde são estabelecidos 

parâmetros fundamentais para a execução do processo avaliativo, destacando a avaliação 

como empreendimento plenamente racional. 

Como lembra Vianna (2000), Stufflebean inova quando menciona a necessidade 

de uma meta-avaliação. Outros pontos discutidos em seu modelo avaliativo são o 

compromisso da avaliação educacional com a melhoria da educação, a preocupação com 

problemas éticos e as inflexões da avaliação sobre pessoas e instituições. Acerca deste aspecto 

Vianna (2000, p. 113) argumenta: 

 

Os padrões relacionados à propriedade mostram que a avaliação apresenta efeitos que 

vão afetar diferentes pessoas – administradores, professores, alunos e pais- de diferentes 

maneiras; desse modo, deve ser preocupação do avaliador não violar os direitos dessas 
pessoas, antes precisa ter em mente estratégias que protejam esses direitos; por 

conseguinte, a avaliação deve ser conduzida levando em conta os preceitos legais e 

éticos que asseguram os direitos dos que estão envolvidos no processo e dos que são 

afetados por seus efeitos. 

 

Lira (2010) destaca que Stufflebeam assume o racionalismo crítico pós-

positivista, como fundamento de suas ideias sobre o locus educativo, embora leve em conta 

dois elementos-chave próprios do paradigma construtivista, a saber: consideração da 

dimensão axiológica em seu cerne teórico-morfológico (valores nucleares) e a incorporação 

do contexto no processo avaliativo. A seu ver, esses dois elementos preparam melhor o 

avaliador para aproximar-se da realidade que é objeto da avaliação. 

Quando a avaliação passa a ser situada como atividade científica, há, para Lira 

(2010), uma ruptura epistemológica. Na acepção de Bachelard, quando há uma transição do 

racionalismo positivista e pós-positivista para o construtivismo temos outra ruptura do mesmo 

nível e alcance do anterior. A próxima ruptura situará a avaliação sob um paradigma crítico 

reconceituado pelo Pós-Modernismo. 

A abordagem construtivista que tem como cerne a valoração no processo 

avaliativo é representada por Scriven, Guba e Stake. Nesta, a avaliação é orientada para os 

participantes e tem por características: dependência do raciocínio indutivo, uso de uma 

multiplicidade de dados, desenho metodológico emergente e flexível e o foco em múltiplas 

realidades. Tal geração- considerada a terceira geração da avaliação- exprime de modo 

indelével a dimensão axiológica no centro da empresa avaliativa. 
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Na concepção de Scriven (1966) a avaliação tem múltiplos papéis, mas um só 

objetivo: julgar o mérito e o valor de um objeto sob avaliação. A avaliação refere-se a um 

valor observado comparado com algum padrão e caracteriza-se como ato cognitivo e 

enquanto agir para a transformação da realidade. Entende Vianna (2000, p. 85) que: 

 
A sua grande contribuição consistiu em estabelecer que a avaliação desempenha muitos 

papéis (roles), mas possui um único objetivo: determinar o valor ou o mérito do que está 

sendo avaliado. A diferença entre roles (papéis) e goals (objetivos) foi, assim, uma das 

muitas contribuições de Scriven para o desenvolvimento de uma futura teoria da 

avaliação. 

 

Esse autor é responsável pela clássica divisão entre avaliação somativa e avaliação 

formativa. A avaliação formativa refere-se a uma avaliação processual, que ocorre ao longo 

do desenvolvimento de um projeto ou programa, com vistas a munir de informações úteis os 

responsáveis a fim de promover seu aprimoramento. A avaliação somativa, a qual ocorre ao 

término de um projeto ou programa educacional, possibilita a sistematização de informações e 

dados que tratem da importância, valor ou mérito dos produtos educacionais. Vianna (2000, p. 

87) acrescenta: 

 
Os dois tipos de avaliação – formativa e somativa – são fundamentais, considerando que 

várias decisões devem ser tomadas no decorrer das diversas fases do desenvolvimento do 

programa, e que, ao término, dever-se-á determinar o mérito desse programa e 

empreender outras decisões, inclusive em relação ao futuro do programa, se deve 

continuar ou ser encerrado definitivamente. Apesar da importância desses dois tipos de 

avaliação, observamos que, habitualmente, os avaliadores concentram seus esforços em 

avaliações somativas. 

 

As reflexões sobre a avaliação proposta por Scriven abordaram ainda, a alta “dose 

de retórica” da descrição de objetivos em muitos programas e projetos educacionais, e 

preocupara-se em estabelecer critérios para a avaliação de qualquer produto educacional. 

Acrescentou ainda a essas reflexões, a necessidade da participação de avaliadores que sejam 

experts em áreas específicas, tendo em vista a impossibilidade de um avaliador dominar 

diversas áreas de conhecimento, como já anotou Stufflebeam. 

Sobre as ideias de Scriven, Vianna (2000, p. 92) argumenta:  

 

Ao contrário de Cronbach, Scriven defendeu e justificou plenamente a necessidade 
da realização de avaliações comparativas, que trariam um maior aporte de 

informações, permitindo uma tomada de decisão e o estabelecimento de juízos de 

valor de uma forma mais segura. 

 

Scriven também defende a ideia de efetiver-se a avaliação das avaliações, ou seja, 

a meta-avaliação, o que também faz parte do pensamento de Stufflebeam. Ainda se preocupa, 
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segundo Vianna (2000), com os altos custos da avaliação, argumentando a impossibilidade de 

realizar avaliações a custo zero e valorizando os benefícios da avaliação para o aluno, o 

currículo e para a instituição educativa. 

Robert Stake, partindo de Scriven, argumenta que a avaliação possui dois atos 

básicos: a descrição e o julgamento. Esse autor é responsável por estabelecer os princípios da 

avaliação responsiva em contraposição à avaliação pré-ordenada. A avaliação responsiva 

dirige-se para a descoberta do mérito e das falhas do programa. Como acentua Vianna (2000, 

p. 134), “O início de uma avaliação responsiva centra-se no aprofundamento do conhecimento 

de todos os elementos da cultura institucional e dos posicionamentos em relação ao que deva 

ser, é ou não deva ser objeto da avaliação, que no caso, pensamos em um programa.” 

No modelo de avaliação responsiva, Stake propõe que o planejamento seja parte 

essencial da avaliação, para que todas as suas fases aconteçam sem atropelos ou sobrecarga. 

Destaca, como dimensão importante, o relacionamento entre avaliador e instituição avaliada, 

ressaltando o envolvimento entre estes num projeto dessa ordem, o qual deve dirimir 

inquietações e esclarecer dúvidas de ambas as partes. 

O estudo de caso é o modo de investigação da realidade preferido desse modelo 

avaliativo, esperando-se que ele capte a realidade de um caso singular, estudando a 

particularidade e ao mesmo tempo a complexidade. Conforme esclarece Vianna (2000, p. 

140), 

 

O estudo de caso, como uma forma de pesquisa, [...] é definido por seu interesse em 

casos individuais e não pelo método de pesquisa utilizado. O crucial em estudo de caso é 

de natureza epistemológica, porque surge a questão: o que efetivamente se podem 

apreender a partir de um único caso, simples ou complexo, sobre o qual investigamos em 

um prazo de tempo curto ou longo. 

 

Argumenta ainda o autor, que existem tipos de estudo de caso diversos. O estudo 

de caso intrínseco enfoca a compreensão de um caso em particular, o teor instrumental 

objetiva compreender aspectos controversos ou aprimorar uma teoria e o estudo de caso 

coletivo que se fundamenta no estudo de vários casos a fim de desenvolver uma pesquisa 

sobre fenômenos, populações ou condições gerais (VIANNA, 2010). 

Refletindo sobre a avaliação quantitativa e qualitativa na perspectiva de Stake, 

Vianna (2000, p. 123) aclara: 

 

Stake encaminha a sua discussão sobre o assunto de uma forma a demonstrar que a 
diferença entre a pesquisa/avaliação quantitativa e qualitativa é de natureza 

epistemológica, envolvendo as generalizações que os dois tipos de avaliação e/ou 

pesquisa podem proporcionar. 
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Assim sendo, a ideia de dissociação entre quantitativo e qualitativo não encontra 

espaço nas reflexões de Stake. Ao contrário, este destaca a riqueza das pesquisas avaliativas 

que empregam essas dimensões como complementares. 

Com amparo nesse apanhado histórico-conceitual das concepções e práticas 

acerca da avaliação educacional, podemos ressaltar a importância de compreendermos as 

bases epistemológicas e teóricas das diversas perspectivas – determinadas no tempo e no 

espaço – o que interage em termos de superação e continuidade das propostas avaliativas. No 

dizer de Vianna (2000, p. 161), 

 

A avaliação é um campo aberto à reflexão teórica e, ao mesmo tempo, que esse 

pensamento teórico é, necessariamente, a infraestrutura que possibilita a prática da 

avaliação. Sem teoria não é possível uma prática conseqüente. As teorias refletem 

diferentes posicionamentos epistemológicos, o que valoriza a avaliação como prática da 

atividade intelectual. A avaliação, assim como a ação educacional, exige constante 

reflexão sobre o ente avaliado e as implicações do ato de avaliar. 

 

O autor destaca, ainda, a associação entre a credibilidade da avaliação e a 

credibilidade do avaliador, que deve ter competência técnica e experiência suficiente para 

empreender a coordenação de uma equipe de avaliação (VIANNA, 2000). 

Na sua perspectiva, existem três grandes conjuntos de modelos avaliativos, a 

saber: a avaliação por objetivos, referenciada em Tyler, as avaliações descritivas, que não se 

preocupam com a emissão de juízos de valor, defendidas por Stufflebean e Cronbach, e a 

avaliação que implica julgamento, defendida por Scriven. E destaca: 

 

Numa avaliação por objetivos, o avaliador é um controlador, um auditor, numa avaliação 

descritiva, o avaliador é um cientista, um educador que procura informar as várias 
audiências sobre aspectos relevantes a fim de aumentar a sua compreensão de diferentes 

problemas, e no caso de uma avaliação com vistas a um julgamento, o avaliador 

assemelha-se a um juiz, um crítico literário ou a um crítico de arte. (VIANNA, 2000, p. 

165). 

 

Acerca da periodização ou agrupamento dos modelos avaliativos, Lira (2010) 

fundamenta a existência de três gerações anteriores à avaliação construtivista e responsiva. A 

primeira caracteriza-se pela mensuração, atrelando a avaliação aos desempenhos escolares. A 

segunda se expressa pela descrição, a qual se fortalece nos anos 1930/40, fundadas no 

nascimento da avaliação de programas e pela necessidade de saber como funcionavam os 

currículos na prática. A terceira geração é a do julgamento – anos 1960 – no qual a avaliação 

deve permitir o julgamento de uma intervenção, exprimindo seu mérito e sua relevância. A 

quarta fase caracteriza-se pela institucionalização da avaliação construtivista e responsiva, a 
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qual surge nos anos de 1990, trazendo os conceitos da avaliação inclusiva e participativa, 

realizada num processo de negociação. 

Com arrimo nesse estudo inicial das diversas concepções de avaliação 

educacional optamos por nos fundamentar, nesta pesquisa, na abordagem responsiva e 

construtivista da avaliação educacional, a qual destaca a incorporação do contexto no 

processo avaliativo e a dimensão axiológica intrinsecamente relacionada com o processo 

decisional (RODRIGUES, 1993). 

Destacamos, como características desta perspectiva que fundamentará nossa 

investigação, o uso de uma multiplicidade de dados, o desenho metodológico emergente e 

flexível, o foco em múltiplas realidades e a orientação para os participantes (LIRA, 2010). 

Dos autores que fundamentarão nossa análise, destacamos Guba e Lincoln (1989), Scriven 

(1966) e Stake (1967). 

Mais próximo do paradigma da teoria crítica15 e mais ainda da fundamentação 

pretendida nesta investigação, nos apoiaremos nas ideias e proposições metodológicas de Saul 

(1995), as quais destacam a centralidade da categoria emancipação e propõem que a avaliação 

seja grupal, colaborativa, e não uma ocupação individual, tendo como princípio fundante a 

autodeterminação, ou seja, a capacidade que as pessoas têm de traçar seu próprio curso de 

vida, sendo por isso uma avaliação eminentemente relacional e processual. Neste modelo, 

propõe-se, então, um repensar coletivo, o que enseje nos professores e alunos uma reflexão 

crítica aprofundada sobre o curso, capaz de desafiá-los para sua transformação, efetivando 

uma ruptura com práticas autoritárias e/ou tutelares (SAUL, 1995). 

O modelo de Avaliação Emancipatória de Saul caracteriza-se, ainda, por um 

processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, visando a transformá-la. 

Ancora-se nos princípios metodológicos: autenticidade e compromisso, antidogmatismo, 

restituição sistemática16, ritmo e equilíbrio de ação-reflexão, feedback aos intelectuais 

orgânicos, ciência modesta e técnicas relacionais (SAUL, 1995) e nos conceitos de 

emancipação, decisão democrática, transformação e crítica educativa. 

 

                                                
15 O paradigma da teoria crítica tem como fundamento a perspectiva freiriana e a pesquisa participante (GUBA, 

1989 apud LIRA, 2010) e destaca: no âmbito ontológico, sua concepção relativista, onde existem realidades na 

forma de múltiplas construções mentais, social e experimentalmente baseadas, locais e específicas, 

dependentes da forma e dos conteúdos e das pessoas que as sustentam; no âmbito gnoseológico, funda-se no 

subjetivismo, no sentido que o investigador e investigados estão fundidos em uma entidade singular; no âmbito 

metodológico, fundamenta-se na hermenêutico-dialética, no sentido de que as construções individuais são 

elucidadas e refinadas hermeneuticamente e contrastadas dialeticamente, com o objetivo de gerar uma ou umas 

poucas construções nas quais há consenso substancial.  
16 Retorno das informações aos grupos de base. 
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4.2 Currículo e avaliação curricular 

 

Uma das temáticas a que nos referimos no início deste tópico diz respeito ao 

currículo e ao terreno da avaliação curricular, especificamente. O currículo, assim como a 

avaliação em educação, caracteriza-se como fenômeno complexo e, como tal, é entendido de 

variadas formas por distintas perspectivas teóricas, tendo diferenciações de base 

epistemológica e metodológica. 

Consoante anota Holanda e Leitinho (2011, p. 19): “[...] a avaliação curricular 

deve abranger desde a concepção de currículo, ao seu desenvolvimento e sua validação”. E 

complementam: “Percebe-se que ao longo da história, que a avaliação curricular tem se 

desenvolvido como prática, antes de desenvolver-se como teoria; a busca de uma teoria 

curricular, com base empírica é um dos objetivos da investigação na área.” 

Buscando então compreender o currículo e a avaliação curricular como prática e 

teoria, consideramos o primeiro como centro da atividade educacional (BEYER; LISTON, 

1996) e, como tal, é influenciado pela pluraridade das concepções e ações educativas. Este 

aparece como objeto específico de estudo e pesquisa nos Estados Unidos, nos idos de 1920, 

numa época de crescente industrialização, de massificação da escolarização e de 

racionalização dos processos administrativos e econômicos, os quais se intensificam após a 

crise econômico-financeira de 1929. 

O modelo econômico social afirmado então é o modelo taylorista-fordista, 

fundamentado nos princípios de produção e consumo em massa, na racionalização do 

processo econômico, com a institucionalização da esteira produtiva e a divisão de tarefas 

entre a gerência e o chão da fábrica. O modelo de Estado que lhe dá sustentação é o Modelo 

de Estado Ampliado, que tem como braço forte de ação as políticas sociais públicas em 

atenção às exigências de um movimento sindical largamente fortalecido e que dá base de 

sustentação política ao Estado. 

É nesse âmbito, e fundamentando-se no “modelo da fábrica” e nos princípios da 

Administração Científica de Taylor e Fayol, que o currículo é concebido inicialmente. Para 

Bobbitt (2004), o currículo caracteriza-se como racionalização de resultados educacionais, 

especificados e medidos de forma cuidadosa e rigorosa, no âmbito do qual os alunos são 

processados como produto. Silva (2009) garante que o sistema educacional deveria ser tão 

eficiente quanto qualquer outra empresa econômica. E acrescenta: 

 

A tarefa do especialista em currículo consistia, pois, em fazer um levantamento dessas 

habilidades, desenvolver currículos que permitissem que essas habilidades fossem 
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desenvolvidas e, finalmente, planejar e elaborar instrumentos de medição que 

possibilitassem dizer com precisão se elas foram realmente aprendidas. (SILVA, 2009, p. 

24). 

 

Desta forma, a concepção de currículo caracteriza-se como procedimentos e 

métodos para a obtenção de resultados que possam ser precisamente mensurados. O currículo 

se torna industrial e administrativo e a preocupação central refere-se a questões técnicas que 

devem ser respondidas e fundamentadas numa postura de neutralidade (assepsia axiológica da 

cientificidade) e responderem ao “como” organizar o currículo. 

Silva (2009) assevera que o modelo de currículo de Bobbitt iria se consolidar 

definitivamente com a publicação das ideias de Ralph Tyler em 1949 e sua expansão pelas 

quatro décadas posteriores. As ideias de Tyler também reafirmam a ideia de currículo como 

essencialmente uma questão técnica, cujos objetivos educacionais devem estar claramente 

definidos e formulados em termos de comportamento. 

Compreende Silva que as ideias de Bobbitt e Tyler caracterizam o Modelo 

Tecnocrático de Currículo que emergem em contraposição ao Currículo Clássico-Humanista, 

cujo objetivo era introduzir os estudantes no repertório das grandes obras literárias e artísticas. 

 
A racionalidade curricular de Tyler, que segundo ele, é simplesmente uma maneira 

ordenada de planejar o currículo identifica quatro questões básicas que deveriam ser 

respondidas no desenvolvimento do currículo e do plano de instrução: 1. Que objetivos 

educacionais os estudantes devem ser ajudados a atingir? 2. Que experiências de 

aprendizagem podem ser providas para permitir que os estudantes possam atingir os 

objetivos? 3. Como as experiências de aprendizagem podem ser organizadas para 

maximizar seus efeitos cumulativos? 4.Como a efetividade do programa pode ser 

avaliado? (LIRA, 2010, p. 118). 

 

A avaliação da aprendizagem, na proposta de Tyler, está integrada ao seu modelo 

para a elaboração do currículo, que assume, essencialmente, um caráter de controle do 

planejamento, analogamente ao que ocorre no processo de produção industrial. Vale ressaltar 

que, nos anos 1950, com o surgimento, nos EUA, dos projetos de desenvolvimento de ensino 

e currículo – seja como resposta a novos sistemas educacionais, seja provocada pela 

insatisfação com os programas institucionais, existentes a avaliação de currículo aparece com 

foro de disciplina científica. 

Neste período considera-se que o currículo começa a adquirir cidadania 

epistemológica, mais especificamente com as obras de John Dewey, Tyler, dentre outros, 

cidadania esta reforçada pela criação de departamentos de currículos nas universidades dos 

EUA associada ao estudo de políticas educacionais (PACHECO, 2005). Os estudos realizados 

até então, todavia, estão mais voltados para componentes operacionais do currículo e menos à 
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sua teorização, denotando um cariz tecnicista e uma doxa curricular que demanda a 

constituição de raízes epistemológicas. 

No entendimento de Pacheco (2005), essa fragilidade no estudo teórico do 

currículo está relacionada à fragilidade do exame de fenômenos educativos, os quais se 

encontram referenciados em outras ciências, tais como a Psicologia, Filosofia, História, dentre 

outras. Essa referenciação influencia a busca do objeto central do fenômeno educativo, pois se 

constata que esta especificidade se encontra diluída. O currículo como parte do fenômeno 

educativo lida com problemas singularmente educacionais e, como tal, também recebe 

influxos dessa diluição e falta de especificidade. 

Assim, como defende Pacheco (2005), sem um quadro teórico vindo de uma 

ciência auxiliar, a estrutura substantiva do currículo é formada numa lógica da 

interdisciplinaridade e também numa atitude de questionamento de problemas educativos 

essencialmente práticos. Consoante a essas discussões, destacamos o pensamento de Pinah, ao 

assinalar que a teoria curricular tem história única, presente complexo e futuro incerto. 

Vale mencionar que as origens do pensamento curricular brasileiro seguem um 

hibridismo entre concepções enciclopedistas, tecnicistas e escolanovista. Consoante pensa 

Moreira (1997) nos anos 1920/30, o currículo se fundamenta no pensamento jesuítico, 

enciclopedista e progressivista. Nas décadas posteriores, especificamente nos anos de 1960 e 

1970, o que orienta os estudos de currículo no Brasil é a visão sincrética entre o 

escolanovismo, tecnicismo, nacional-desenvolvimentismo e as teorias da emancipação. 

 Na década de 1970, a avaliação da aprendizagem no Brasil trilhou os caminhos 

da produção estadunidense, que tinha como referência os seguidores de Tyler: James Popham, 

Eva Baker e Robert Mager. As referências brasileiras no estudo de currículo foram Malina 

Couto e Lady Lina Traldi, que se destacam, sobretudo, nos anos 70, com o aparecimento dos 

projetos de currículo. 

Sobre este aspecto destaca Saul (1995, p. 29): 

 
Robert Mager, assumindo as ideias cientificistas de Tyler e apoiado na crença básica do 

valor da precisão para planejar o ensino, introduziu uma sistemática de especificação 

(operacionalização) dos objetivos educacionais. A definição de um objetivo útil deveria 

apresentar três características: a) conter, explícito, o comportamento observável do 

aluno; b) especificar as condições nas quais o comportamento deve ocorrer; definir o 

padrão de rendimento aceitável (critério) segundo o qual o nível de desempenho do 

aluno é considerado satisfatório. 

 

Analisando as ideias de Traldi (1987), influenciadas por autores tecnicistas e 

behavioristas, a concepção de currículo define-se como uma educação sistematizada e 
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organizada, a fim de atender às necessidades e interesses de uma dada sociedade ou cultura, 

ao mesmo tempo em que procurará atender as necessidades dos educandos. Traldi propõe 

currículos centrados em áreas de conhecimento, enfatiza a aquisição do conhecimento ao em 

vez do conhecimento em si mesmo, e propõe que uma avaliação efetiva do currículo se 

fundamentaria numa observação sistemática, na pesquisa, na investigação orientada e 

dinâmica da cultura, da realidade escolar e do educando. 

Vale mencionar ainda que, nos anos 1970, mais crises capitalistas ocorreram e 

trouxeram como demanda a reformulação do Estado e da esfera do trabalho. O Estado 

ampliado estava esgotando suas possibilidades de se manter como tal, pois, segundo as 

justificativas oficiais o governo, estava falindo em razão da impossibilidade de sustentar os 

gastos com as políticas públicas, dentre as quais as políticas educacionais. 

 
Tal como no princípio dos anos 70, a necessidade de gerir orçamentos cada vez mais 

exíguos traz de novo para a ribalta as dinâmicas avaliativas, das quais se espera um 

contributo efetivo para uma maior eficácia do ensino e para uma melhor rentabilização 
dos recursos. (RODRIGUES, 1993, p. 9). 

 

Tal movimentação societária faz emergir produções que situam o pensamento e a 

estrutura tradicional em xeque. Dentre tais produções, destacamos os autores da chamada 

Nova Sociologia, a saber, Michael Young, Paulo Freire, Louis Althusser, Bourdieu e 

Passeron, Baudelot e Establet. 

No Brasil, somente em 1978, aconteceram tentativas de evidenciar abordagens 

qualitativas de avaliação curricular. Em 1980 foi traduzido o livro de Parlett e Hamilton: 

Avaliação como iluminação. Foi nesse período que se vivenciou a chamada 

Reconceitualização do Currículo, em que se compreendia o currículo além de uma atividade 

técnica. Neste período, planifica-se o pluralismo epistemológico e metodológico no espaço da 

avaliação curricular. Dentre as perspectivas teóricas de explicação do currículo, podemos 

destacar as seguintes: Fenomenologia, Teoria Crítica da Escola de Frankfurt e Marxismo. 

A perspectiva fenomenológica, representada pelos autores Max von Mannen e 

Ted Aoki (Canadá) e Madeline Grumet (EUA), valorizava os significados subjetivos que as 

pessoas dão às suas experiências pedagógicas e curriculares: “Toda consciência é consciência 

de algo”. Esta perspectiva representa um rompimento com a epistemologia tradicional e é a 

que menos reconhece a estruturação tradicional do currículo em disciplinas ou matérias. 

“O currículo não é constituído de fatos, nem de conceitos teóricos e abstratos, é um 

local onde os docentes e aprendizes têm a oportunidade de examinar de forma renovada, aqueles 
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significados da vida cotidiana que se acostuma a ver como dados e naturais.” (SILVA, 2009, p. 

40). 

Na teorização sobre o currículo, a análise fenomenológica é frequentemente 

combinada com duas outras estratégias de investigação: a hermenêutica (GADAMER) – 

descrição e interpretação – e a autobiografia (PINAR), que permite se fazer conexão entre o 

conhecimento escolar, a história de vida e o desenvolvimento intelectual e profissional, 

contribuindo para a transformação do próprio eu. 

A teoria crítica do currículo, fundada em ideias marxianas e marxistas, está 

assentada na crítica radical à educação liberal dentro de uma análise da educação e da cultura 

de uma forma bem mais ampla, sem, no entanto, ter como foco o currículo e o conhecimento 

escolar. Os autores nomeadamente marxistas, a exemplo de Althusser, fazem uma crítica 

aberta à escola capitalista, a qual reproduz valores da forma de sociabilidade capitalista e 

reproduz as relações de poder inerentes a esta. 

Foi somente, porém, com Michael Apple que pudemos acentuar a ascensão de 

uma crítica neomarxista às teorias tradicionais do currículo e ao papel ideológico do currículo. 

Ele procura investigar o currículo oculto e o oficial, buscando entender como a escola atua na 

distribuição do conhecimento oficial e com seu olhar centrado nas relações de poder que 

ocorrem na escola. “Currículo e Poder” compõem uma equação básica que estrutura a crítica 

do currículo desenvolvido por Apple. 

Na perspectiva de Bersntein, Bourdieu e Young, o conhecimento corporificado no 

currículo resulta de um processo que reflete os interesses particulares das classes e grupos 

dominantes (SILVA, 2009, p. 46). Bowles e Gintis, por sua vez, chamaram a atenção para o 

papel exercido pelas relações sociais da escola no processo de reprodução social. 

Berntein insiste na ideia de não ser possível separar questões de currículo de 

questões de avaliação. Para ele, existem dois tipos fundamentais de currículo: 1. o currículo 

como coleção, onde não há permeabilidade entre as diferentes áreas do conhecimento; e 2. o 

currículo integrado, onde as distinções entre as diferentes áreas de conhecimento são muito 

menos nítidas ou marcadas. Para Young, o currículo acadêmico tem sido apontado como: 

“[...] fonte de distribuição desigual de educação pela hierarquia nele envolvida, pelo 

isolamento entre as disciplinas que o compõem e pela exclusão do conhecimento não 

escolar.” (MORAES, 2008, p. 94).  

Já na compreensão lúcida de Boudieu e Passeron, a cultura não depende 

diretamente da economia, no entanto a dinâmica da reprodução social está centrada na 

reprodução cultural e a cultura a que se atribui valor é a cultura das classes dominantes. 
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Explicitando o pensamento dos autores sobre currículo Silva (2009, p. 35) assinala que: “Sua 

proposta pedagógica consiste em advogar uma pedagogia e um currículo que reproduzam, na 

escola, para as crianças das classes dominadas, aquelas condições que apenas as crianças das 

classes dominantes têm da família.” 

Em relação a Paulo Freire, há um consenso em assinalar que ele não desenvolveu 

uma teorização específica sobre o currículo, embora seu esforço de teorização consista em 

responder a uma pergunta curricular fundamental: o que ensinar? Em suas respostas a essa 

questão, caracteriza um conceito fundamental de educação problematizadora, defendendo a 

noção de que todos os sujeitos estão ativamente envolvidos no ato do conhecimento. 

 
Freire não se limita a criticar a educação bancária, ele fornece instruções detalhadas de 

como desenvolver um currículo que seja a expressão de sua concepção de ‘educação 

problematizadora’. O ‘conteúdo’ é sempre resultado de uma pesquisa no universo 

experiencial dos próprios educandos, os quais são também ativamente envolvidos nesta 

pesquisa. (SILVA, 2009, p. 46). 

 

Para estudiosos de seu pensamento, Freire inspira o modelo de avaliação 

emancipatória, desenvolvido por Saul (1995) e outros autores, que, dentro de seu marco 

conceitual elegem a categoria de avaliação dialógica como fundamento para compreensão 

crítico-analítica e reflexiva da realidade curricular e educacional. 

A terceira perspectiva destacada no Movimento de Reconceituação do Currículo 

ancora-se na perspectiva defendida pela Escola de Frankfurt, que influenciou o pensamento de 

Henry Giroux. Assim como as demais vertentes desse movimento de reconceituação, a grande 

crítica aqui realizada refere-se à racionalidade técnica e utilitária, bem como ao positivismo e 

sua visão asséptica do currículo. “Giroux sugere que existem mediações e ações no nível da 

escola e do currículo que podem trabalhar contra os desígnios do poder e do controle.” 

(SILVA, 2009, p. 53). E acentua que a escola e o currículo devem ser locais de exercício de 

habilidades democráticas. 

Aqui cabe destacar o pensamento de Adorno, um dos componentes da Escola de 

Frankfurt, citado por Moraes (2008, p. 141) que assinala, sobretudo, que não se forma uma 

consciência emancipadora, sem vivenciar a emancipação: 

 

Para Adorno, a palavra emancipação tem sido esvaziada de seu sentido. As grandes 

dificuldades que se opõem à emancipação nessa organização do mundo emergem da 
contradição social, posto que prevalece em sua configuração a heteronomia em 

detrimento da autonomia. 

 

Na década de 1990 até a atualidade, podemos perceber os influxos do 

neoliberalismo e da globalização sobre as reformas na educação, dentre as quais podemos 
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destacar: o impacto sobre a organização do trabalho passa a exigir maior qualificação sobre o 

trabalhador, os governos aumentam as despesas com educação a fim de obter um sistema 

educacional bem estruturado, a utilização da informática faz surgir a educação a distância 

como forma de baratear os custos e atingir o maior número de pessoas. Todas essas ações 

contribuem para a conformação da chamada “sociedade do saber”. 

 

Nesse contexto, as reformulações resultantes da implementação do processo de Bolonha 
poderão aproximar o sistema educativo às lógicas e ao sistema de mercado, 

harmonizando e flexibilizando as estruturas curriculares para a mobilidade dos docentes 

e discentes entre as instituições, dentro de um espaço europeu de ensino superior mais 

coeso e competitivo. (MORAES, 2008, p. 24). 

 

Considerando essa análise histórica que nos fez compreender as concepções de 

currículo, optamos, como paradigma de fundamentação da nossa incursão investigativa, a 

Teoria Crítica do Currículo, ou a tendência de organização curricular dinâmico-dialógica 

(LEITINHO, 2000), mais próxima as ideias de Giroux (1996), o que nos possibilitará 

compreender o currículo não como dotado apenas de um caráter técnico, e sim como “artefato 

social e cultural”, marcado por determinações sociais e históricas e permeado pelas dimensões 

pessoais, éticas, sociais e políticas, como esfera pública democrática (SILVA, 2009). 

 

4.3 Currículo e prática pedagógica docente 

 

Sacristán (2000a), por sua vez, entende que a prática docente e o currículo têm 

imbricações dialéticas, tendo em vista que considera o currículo como práxis onde se 

expressam comportamentos diversos, dinâmicos e históricos e, por isso, deve ser estudado 

processualmente, levando em conta as condições de realização e reflexão sobre ele e a ação 

educativa empreendida nas instituições escolares. 

Assim sendo, a atuação profissional dos professores está condicionada pelo papel 

que lhes é atribuído no desenvolvimento curricular, bem como a evolução dos currículos se 

faz pela sua atuação como sujeito pedagógico. E acrescenta: “O currículo é um ponto central 

de referência de melhora da qualidade do ensino, na mudança das condições da prática, no 

aperfeiçoamento dos professores, na renovação da instituição escolar em geral e nos projetos 

de inovação dos centros escolares.” (SACRISTAN, 2000a, p. 32). 

No dizer de Cunha (1998, p. 15), “[...] o professor é um articulador por excelência do 

paradigma de ensinar e aprender na universidade e daí a importância de estudar sua prática e sua 

formação.” Fundamentando-se nessa responsabilidade docente como epicentro do processo 
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educativo, essa investigação visa a analisar a prática docente nos cursos de Serviço Social e 

discutir as suas implicações no desenvolvimento curricular, reconhecendo que as inovações 

curriculares ocorrerão, de fato, com a renovação dos saberes e práticas docentes. Para tal fim, 

subsidiamo-nos em autores como Zeichner (1992), Nóvoa (1992), Tardif (2002) e Imbernón 

(1998, 2009, 2010). 

A referência a tais autores nos permite conceber a docência como algo complexo 

que se edifica em um contexto multideterminado e se refaz dentro das dinâmicas pessoal, 

profissional e institucional (NÓVOA, 1992), a qual exige tanto uma preparação cuidadosa 

como singulares condições para seu exercício. 

Com vistas a proceder a uma reflexão mais rigorosa sobre a docência universitária 

Cunha (2010, p. 26) argumenta: 

 
Diferentemente de outros graus de ensino, esse professor se constituiu historicamente, 

tendo como base a profissão paralela que exerce ou exercia no mundo do trabalho. Além 

disso, a universidade, pela sua condição de legitimadora do conhecimento profissional, 
tornou-se tributária de um poder com raízes nas macroestruturas sociais do campo do 

trabalho, dominadas fundamentalmente pelas corporações. A ordem natural das coisas 

encaminhou para a compreensão de que são os médicos que podem definir os currículos 

para medicina, assim como os economistas o farão para os cursos de economia e etc. 

 

Neste sentido, o docente universitário além de compreender o conteúdo de sua 

área específica é chamado a atuar em funções que exigiriam do mesmo um conhecimento 

pedagógico mais apropriado e aprofundado, haja vista que os mesmos são responsáveis nas 

instituições de ensino superior pela formulação, avaliação e implementação dos currículos, 

dentre outras funções que o docente ocupa na gestão administrativo-pedagógica de uma 

instituição ou de um curso. 

No entanto, observamos que no ensino superior configura-se como uma realidade 

de ausência ou insuficiência de formação didático-pedagógica do professor universitário que 

na sua prática docente precisa mobilizar múltiplos saberes: da formação humana, 

disciplinares, de formação pedagógica, de experiência profissional e de vida (THERRIEN; 

LOYOLA, 2003). 

Esta ausência de formação pedagógica incide diretamente no desenvolvimento 

curricular dos cursos, bem como incide, sobre este, o individualismo preponderante no 

trabalho docente, cada vez mais estimulado pelo produtivismo acadêmico cobrado pelas 

agências de pesquisa e ao também presente no modelo societário vigente, dentre outros 

fatores. 

Nóvoa (1992, p. 26) tematizando a formação dos professores afirma: 
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Não se trata de mobilizar a experiência apenas numa dimensão pedagógica, mas também 

num quadro conceptual de produção de saberes, por isso é importante a formação de 

redes de (auto) formação participada, que permitam compreender a globalidade do 

sujeito, assumindo a formação como um processo interativo e dinâmico. A troca de 

experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais 

cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de 

formando. 

 

Fundamentando-nos numa teoria crítica da educação, entendemos que a reflexão 

sobre o saber e o fazer pedagógicos docentes implicam na apreensão da cultura profissional 

que envolve “[...] o conhecimento pedagógico e o conhecimento da compreensão do professor 

sobre si mesmo, do seu desenvolvimento cognitivo, dos princípios do ensino, do currículo, do 

aluno, dos meios e recursos didáticos, da aprendizagem e do contexto.” (LETINHO, 2007, p. 

22). 

Imbernón (1998) aponta como bases orientadoras de uma cultura profissional 

docente: aprender investigando, conectar conhecimentos com novas informações, aprender 

refletindo, aprender em ambiente de colaboração, aprender pela prática do desenvolvimento 

de projetos de trabalho, aprender pela indagação e aprender teorizando. 

Portanto, a concepção de desenvolvimento profissional docente – pela qual a 

formação do professor e sua prática e a possibilidade de efetivação de inovações pedagógicas 

vão além do desenvolvimento cognitivo ou de habilidades técnicas – é, pois, fundamento 

deste estudo. Este conceito une formação e desenvolvimento profissional, levando em conta 

as condições objetivas onde se desenvolve o trabalho docente, incluindo as questões salariais, 

a carreira e a organização da categoria, dentre outros aspectos que influenciam a reflexão e a 

ação docentes. 

Aprofundando-nos um pouco mais na compreensão crítica, consideramos, tal 

como assinala Berstein (1990), que as decisões pedagógicas não são autônomas ou neutras, e 

sim revelam uma relação entre educação e produção. Assim sendo, a prática docente e os 

currículos estão fundamentados num corpo de conhecimentos teóricos, que, conscientes ou 

não, estão imersos em ideologias e concepções de formação profissional. A docência seria, 

então, uma prática social, cujas estruturas de poder são produzidos e reproduzidos na sua ação 

profissional. Para o autor “[...] a prática pedagógica pode ser entendida como um dispositivo 

transmissor, um transmissor cultural. Um dispositivo unicamente humano tanto para a 

reprodução como para a produção da cultura.” (BERSTEIN, 1990, p. 48). 

Um pressuposto fundamental dessa concepção implica considerar os professores 

como sujeitos de sua formação, que para transformar a prática pedagógica, precisam 

desenvolver um labor colaborativo, trabalhando atitudes e emoções a fim de compreenderem 
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as situações problemáticas em que estão inseridos numa perspectiva de totalidade e 

historicidade. 

Este modo de conceber a formação pedagógica do professor universitário é 

coerente com as orientações que balizam a epistemologia da prática, paradigma formativo 

que possibilita a compreensão do trabalho docente como “práxis intersubjetiva”. Esta 

orientação busca revelar o repertório de conhecimentos docente, entender sua natureza, 

compreender como estão integrados concretamente nas tarefas cotidianas dos profissionais e 

como são incorporados em suas atividades, assim como o papel que desempenham no 

processo de trabalho na identificação profissional. 

Essa compreensão ancora-se ainda na premissa de que o professor está sempre se 

fazendo e refazendo e, por conseguinte, que a docência é um processo complexo que se perfaz 

ao longo de sua trajetória e que abrange as dimensões pessoal, profissional e institucional. A 

primeira reconhece a influência de elementos de natureza biográfica no modo como nos 

constituímos profissionalmente; a segunda destaca a formação como um dos contextos de 

socialização que possibilita ao professor reconhecer-se como um profissional, se perfazendo 

desde suas relações com os saberes e com o exercício da docência; e; a terceira ressalta a 

centralidade do local de trabalho na identificação profissional. 

Em decorrência dessa incursão no desenvolvimento das concepções teórico-

metodológicas acerca da avaliação, do currículo e da avaliação curricular, da formação e 

prática docente, nos posicionamos no lócus de análise referenciado, epistemologicamente, na 

Teoria Crítica. Enfatizamos nossa escolha por uma abordagem responsiva e construtivista da 

avaliação educacional e por uma avaliação emancipatória do currículo referenciado em Saul 

(1995). 

 

4.4 Referencial metodológico da pesquisa: o discurso do sujeito coletivo 

 

Considerando que o currículo é um construto ou artefato social, este é formado 

por representações acerca de determinada formação a qual se constitui, histórica e 

socialmente, por opiniões semelhantes e divergentes acerca de um perfil de formação 

profissional, habilidades e competências necessárias, conteúdos teórico-práticos desenhados 

em um fluxo curricular que dá forma e materialidade a discussões, seja na contextura nacional 

ou local/institucional e, se exprimem como uma totalidade de “acordos” por meio de projetos 

pedagógicos. 
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A efetivação dos projetos formativos após a sistematização do projeto pedagógico 

de um curso também é permeada de representações acerca do currículo, esquemas sócio-

cognitivos e habitus de um determinado grupo, permeado por visões de mundo e de homem 

que se afirmam nas práticas pedagógicas docentes e na formação do discente. 

Refletindo acerca destas considerações sobre o currículo e a respeito do DSC, 

consideramos existir um ponto de encontro entre a ideia de currículo como construção social e 

a ideia da expressão direta de um depoimento coletivo, haja vista que os sujeitos investigados 

e suas opiniões, crenças e valores, também são constituídos histórica e socialmente. 

Assim sendo, escolhemos como referencial metodológico, o Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC) e, nos itens que se seguem, delineamos as concepções que subsidiam essa 

metodologia e as figuras metodológicas fundamentais do DSC. 

 

4.4.1 Visão conceitual da metodologia do discurso do sujeito coletivo  

 

A metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é definida como lógica de 

pesquisa fundamentada na Teoria da Representação Social (atribuição de sentido de sujeitos) 

e tem como material de base depoimentos coletados diretamente através de entrevistas ou 

material verbal recolhidos de documentos ou veiculado em revistas e/ou jornais. 

O DSC se consubstancia como um conjunto de processos e procedimentos 

destinados a conformar, descritivamente, os discursos de uma determinada coletividade, como 

produto qualiquantitativo. O aspecto quantitativo refere-se, mais especificamente, à 

representatividade e generalização dos resultados da pesquisa A dimensão qualitativa decorre 

da preservação, em todos os momentos de aplicação da metodologia, das opiniões ou 

representações, coletadas, preferencialmente pela entrevista em profundidade, que prioriza 

perguntas abertas e em número reduzido de questionamentos, após exibida uma situação-

problema. 

O aspecto qualitativo refere-se, ainda, diretamente à preservação e à análise de 

depoimentos livres, obtidos de forma não diretiva propondo a recuperação de opiniões de 

determinado sujeito que se formam no coletivo e, possivelmente, se apropriam de uma “visão 

de mundo” subsidiada por sua inserção pessoal e social em determinados contextos familiares, 

profissionais, dentre outros. Ao referir-se à pesquisa de opinião coletiva, assinalam Lefevre e 

Lefevre (2012, p. 13): “De fato para pesquisar devidamente a opinião coletiva é preciso, antes 

de mais nada, entender que a opinião não pode deixar de ser vista e coletada como uma 
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qualidade, a ser obtida por meio de uma pergunta aberta que viabiliza a emissão de um 

depoimento.” 

A metodologia do DSC faz uma análise que, fundamentada em uma explicação 

sociológica, antropológica, ética, política e pedagógica do fenômeno investigado, entende o 

depoimento discursivo dos sujeitos como “[...] manifestação linguística de um 

posicionamento diante de um dado tema, composto por uma ideia central e seus respectivos 

conteúdos e argumentos.” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005a, p. 13). 

O ponto de partida dessa metodologia é a compreensão de que o pensamento 

individual se forma nas múltiplas determinações sociais, históricas e vivências de um grupo 

ou de uma coletividade, evidenciando-se como representações sociais, sendo a pessoa 

influenciada por seu background, edificando historicamente essa representação. O ponto 

essencial de análise são os discursos coletados, que representam um dado modo de pensar de 

um grupo; por isso eles podem ser agrupados, na forma de discursos-sínteses, depois de 

trabalhados metodologicamente na perspectiva do objeto de pesquisa. 

A etapa final do DSC é a consolidação de variadas opiniões ou posicionamentos 

convergentes e divergentes sobre a realidade pesquisada, organizados em um discurso 

coletivo onde há um peso proporcional dado àqueles que compartilham de uma mesma ideia. 

Nesse momento, reconstituem-se os discursos individuais em discursos-síntese, que 

expressam determinada forma de pensar ou uma representação social sobre aspectos da 

realidade investigada. Como assinalam os autores da metodologia: 

 
É preciso, igualmente, como se trata de opiniões de indivíduos que vivem em 

coletividades, sociedades ou grupos, recuperar devidamente, na dimensão coletiva, os 

atributos propriamente sociológicos, antropológicos, psicossociais, das opiniões, o que 

requer, obrigatoriamente, que o pesquisador obedeça a um rigoroso planejamento com 

vistas a recuperar os principais atributos constitutivos da sociedade pesquisada. Para que 
isso seja possível é necessário que o pesquisador faça uma escolha sistemática de base 

quantitativa, dos indivíduos a serem pesquisados. (LEFEVRE; LEFEVRE, 2012, p. 15). 

 

Pode-se garantir que o DSC, como conjunto de processos e procedimentos 

destinados a conformar, descritivamente, os discursos de uma dada coletividade como produto 

qualiquatitativo, possibilita formular-se um pensamento coletivo, expresso e relatado 

individualmente, constituído na perspectiva da representação social. 

A análise dos discursos dos sujeitos investigados consiste na organização e 

tabulação dos dados obtidos em vários tipos de material discursivo - depoimentos, artigos de 

jornal, cartas, papers e revistas especializadas. Esse material discursivo é trabalhado e 

agrupado em discursos-sínteses, ao agregar em discurso uno vários depoimentos semelhantes 
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ou convergentes sobre determinada ideia (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005b). Dessa forma, 

possibilita a sistematização de boa parte do conteúdo dos discursos em opiniões 

compartilhadas socialmente pelos sujeitos que participaram da pesquisa. 

Da forma como descrito pelos seus autores, O DSC pode ser visto como um “eu 

sintático” ou “eu ampliado”, ou seja, tentativa de reconstituir um sujeito coletivo que, como 

(primeira) pessoa coletiva, esteja veiculando uma representação ou um discurso com conteúdo 

ampliado (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005b), se expressa, no final do processo de análise dos 

dados, redigido na primeira pessoa do singular. 

Vale mencionar que o “eu ampliado” no discurso do sujeito coletivo está 

relacionado a uma opinião que pertence a um universo de opiniões da comunidade estudada, 

num determinado tempo histórico, exibindo-se como um discurso uno, organizado com 

origem vários depoimentos com sentido semelhante. Dessa maneira, configuram-se discursos 

que expressam opinião compartilhada socialmente pelos sujeitos que participaram da 

pesquisa. 

 

4.4.2 Fundamentos teóricos da metodologia do discurso do sujeito coletivo 

 

A metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DCS) traz uma recusa de bases 

positivistas para a realização de pesquisas, pois seu enfoque é essencialmente qualitativo e 

reflexivo/aberto. É uma metodologia que propõe estabelecer uma diferença entre o discurso 

do pesquisador e o dos sujeitos pesquisados. Nesse sentido, possibilita os elementos 

necessários para uma crítica aos pesquisadores que trabalham com o metadiscurso, em que o 

discurso dos sujeitos é interpretado pelo pesquisador, assim como a realidade investigada, 

propondo um método de análise do discurso que privilegia o depoimento dos investigados. 

Os fundamentos do DSC, apontados por seus formuladores, concentram-se em 

duas abordagens teóricas: a Teoria das Representações Sociais, fundamentada em Serge 

Moscovici (2003) e na Teoria da Reprodução Social, de forma bem mais específica nos 

conceitos de esquemas sóciocognitivos e habitus, formulado essencialmente por Pierre 

Bourdieu e Passeron (2000). 

Na Teoria das Representações Sociais, a compreensão fundante a de que a 

sociedade é compreendida como um sistema de crenças ou representações sociais 

compartilhadas (JOUDELET, 1989) e, como tal, permite um fluxo de comunicações, 

atribuições e troca de sentidos entre os membros de uma determinada coletividade, 

possibilitando uma coesão desses sentidos compartilhados. Lefevre e Lefevre (2012, p. 21) 
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ensinaram que “A comunicação como sustentáculo das formações sociais pressupõe, portanto, 

dois tipos de códigos compartilhados: um código linguístico e, a partir dele, um código 

ideológico que é o sistema de crenças aludido.” 

Assim, o campo de comunicação, que se estabelece em um determinado grupo 

e/ou sociedade, permite o compartilhamento de ideias comuns ou mesmo divergentes, mas 

estabelecendo trocas de sentidos, interesses, sentimentos e crenças, dentre outros. 

O DSC é uma metodologia que objetiva a discussão de dados de pesquisa por 

meio da identificação e descrição de representações sociais presentes em determinada 

formação sociocultural, representada pela concepção e ação de comunidades ou grupos. Ao 

fazer isso, a Teoria das Representações Sociais recupera o sujeito que, através de sua ação e 

relação com o mundo, constrói o mundo e a si próprio, e ainda, nessa relação, constrói saberes 

sociais. 

Conforme mencionam Lefevre e Lefevre (2012, p. 30): 

 

Num sentido muito amplo, todas as representações sociais presentes numa dada 

formação sociocultural são semelhantes ou têm algo em comum justamente porque 
fazem parte de uma formação sociocultural (e não de outra); e uma formação 

sociocultural é um sistema de troca (diálogo, conflito, conciliação, confronto, etc) de 

ideias, e para que elas possam ser trocadas precisam ter algo em comum. 

  

Nesse terreno teórico das representações sociais, a metodologia do DSC se 

fundamenta, portanto, numa visão socioantropológica da realidade social e no pensamento dos 

sujeitos, que manifestam suas opiniões, crenças e/ou valores. Essa ideia afirma-se ideação 

seguinte: 

 
Adota-se, aqui, um pressuposto socioantropológico de base na medida em que e entende 

que o pensamento de uma coletividade sobre um dado tema pode ser visto como um 

conjunto de discursos, ou formações discursivas, ou representações sociais existentes na 

sociedade e na cultura sobre esse tema, do qual, segundo a ciência social, os sujeitos 

lançam mão para se comunicar interagir, pensar, Bourdieu fala a respeito dos habitus 

como esquemas sociocognitivos. (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005b, p. 16). 

 

Na Teoria da Reprodução, a relação entre a pessoa e a sociedade tem bases na 

categoria habitus e implica asseverar que o individual, o pessoal e o subjetivo são 

simultaneamente sociais e coletivamente orquestrados. O habitus é, então, uma subjetividade 

socializada (BOURDIEU, 1992). Dessa forma, esta categoria deve ser vista ou conceituada 

como um conjunto de esquemas de percepção, apropriação e ação, experimentado e posto em 

prática, considerando um dado contexto e determinadas formas de relações sociais que 

permitem a troca e intercomunicação de pensamentos, ideias, valores e atitudes. 



 
97 

 

O conceito de habitus surge da necessidade empírica de apreender as relações de 

afinidade entre o comportamento dos agentes e as estruturas e condicionamentos sociais, 

como descreve Bourdieu e Passeron (1982) apud Setton (2002, p. 65):  

 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, 

de apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 

diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas. 

 

A categoria habitus é, então, um instrumento conceptual que auxilia a apreender 

certa homogeneidade nas disposições, nos gostos e preferências de grupos e/ou pessoas 

produtos de uma mesma trajetória social. 

 

4.4.3 Figuras Metodológicas Fundamentais do DSC 

 

A fim de compreendermos melhor a metodologia do DSC, discutiremos, então, os 

chamados operadores e/ou atributos, que compõem essa metodologia, denominados de figuras 

metodológicas. 

Para compor o Discurso do Sujeito Coletivo, foram criadas por Lefevre e Lefevre 

as seguintes figuras metodológicas: Expressões-Chave (ECH), Ideias Centrais (IC), 

Ancoragens (ECH) e o DSC propriamente dito. 

As expressões-chave são trechos ou transcrições literais selecionados do material 

verbal de cada discurso, e que revelam a essência do depoimento dos sujeitos pesquisados, ou, 

precisamente, do conteúdo discursivo dos segmentos em que se divide o depoimento e que 

melhor descreve seu conteúdo. É a recuperação da literalidade do discurso. 

Tratando da importância do recobro da literalidade do discurso, Lefevre e Lefevre 

(2005b, p. 17) afirmam: 

 

Esse resgate é fundamental na medida em que, através dele, o leitor é capaz de 

comparando um trecho selecionado do depoimento com a integralidade do discurso e 

com as afirmativas reconstruídas sob a forma de ideias centrais e ancoragens – julgar a 

pertinência ou não da seleção e da tradução dos depoimentos. Ou seja, as expressões 

chave são uma espécie de prova discursivo-empírica da verdade das ideias centrais e das 

ancoragens e vice-versa. 

 

Outra figura metodológica que compõe o DSC, segundo os autores mencionados, 

são as ideias centrais, caracterizadas por serem fórmulas sintéticas que descrevem de maneira 

mais precisa e fidedigna possível, os sentidos dos depoimentos de cada resposta e também os 

conjuntos de respostas de variadas pessoas, que denotam sentido semelhante ou 
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complementar. A Ideia Central não é, de nenhuma forma, uma interpretação e sim um foco, 

uma descrição de sentido que revela o que foi dito em um depoimento ou um conjunto de 

depoimentos, que assim podem ser explicitados: 

 

Essas ICs podem ser resgatadas através de descrições diretas do sentido do depoimento, 

revelando o que foi dito ou através de descrições indiretas ou mediatas, que revelam o 

tema de cada depoimento ou obre o que o sujeito enunciador está falando. Nesse último 

caso, será preciso, após o levantamento do tema, identificar a ou as ICs correspondentes 

a cada tema. (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005b, p. 17). 

 

Portanto, a ideia central possibilita um primeiro tratamento analítico dos discursos 

dos sujeitos pesquisados, e torna-se, por sua vez, inicial espaço de síntese desses discursos, 

com perspectivas diferenciadas. 

As ancoragens se caracterizam por serem fórmulas sintéticas que descrevem não 

os sentidos, mas ideologias, valores, crenças, componentes do discurso individual ou 

agrupado, sob a forma de afirmações genéricas, destinadas a acolher situações particulares. 

Assumem então, a forma de uma Lei, demonstrando-se como afirmação genérica, sob a 

inspiração da Teoria das Representações Sociais. 

Lefevre e Lefevre (2005b, p. 17) asseveram que: “[...] denomina-se ancoragem 

(AC), que é a manifestação linguística explícita de uma dada teoria, ou ideologia, ou crença 

que o autor do discurso professa e que, na qualidade de afirmação genérica, está sendo usada 

pelo enunciador para “enquadrar” uma situação específica.” 

O DSC proporiamente dito é a figura metodológica considerada pelos 

formuladores da metodologia como a principal, pois traz uma crítica ao procedimento 

tradicional de categorização, utilizada pela ciência. Consiste num discurso-síntese, redigido na 

primeira pessoa do singular, composto do material verbal coletado, trabalhado em seu sentido 

e em suas ideologias, valores e crenças. 

Desta forma, optamos não pela supressão das falas, mas por sua explicitação, o 

que ocorre pela junção dos extratos dos depoimentos agrupados por ideias centrais e 

ancoragens, revelando o discurso mostrado ao leitor de forma coerente, dando voz aos sujeitos 

individuais em que se manifesta uno, porém coletivo. 

A crítica à forma tradicional de categorização é explicitada pelos autores da 

metodologia, quando ressaltam que 

 

Na categorização convencional, o agrupamento dos discursos, condição considerada 

necessária para produzir conhecimento ou entendimento através da eliminação da 

variabilidade individual, não pertinente ao fenômeno pesquisado é, pois, classificatório. 
O que passa a valer é o nome ou o título da classe, deixando os discursos empíricos de 
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existir justamente na medida em que as categorias, ou seja, o nome das classes passa a 

existir em seu lugar. 

 

O DSC possibilita que, por meio de uma pesquisa social empírica, seja realizada a 

recuperação do pensamento de uma coletividade (discurso) sobre um determinado tema, que 

subsidiará a organização de um painel de depoimentos discursivos, gerando um texto final 

caracterizado por ser elaborado na primeira pessoa do singular (unificação dos discursos 

analisados), sem perder a qualidade do pensamento individual. 

O marco teórico-metodológico, discutido neste capítulo, nos permitiu evidenciar 

as implicações mútuas entre teoria e metodologia que se processam num percurso 

investigativo, e mais, perceber que qualquer análise sobre o currículo e a prática docente, 

mesmo numa área específica de formação como é o Serviço Social, prescinde de uma análise 

perscrutativa e cuidadosa da literatura educacional. 

É com base neste background de referenciais que passamos para a exposição e 

análise dos dados coletados na pesquisa. A análise do material verbal coletado na pesquisa, 

seja esta documental ou através de entrevistas diretas, procurou seguir os princípios da 

Metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), conforme exposto nos capítulos 

anteriores. 

  



 
100 

 

5 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS: A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL SOBRE O SIGNO DOS DISCURSOS 

 

A formação profissional do assistente social no Brasil redimensionou-se e 

renovou-se de forma significativa nos últimos tempos. Essa renovação efetivou-se, sobretudo, 

pelo protagonismo de muitos assistentes sociais, professores, intelectuais da área, militantes e 

participantes dos órgãos de representação da categoria, dentre outros, ou seja, dos sujeitos 

que, com apoio numa mudança de concepções e práticas, transformaram também a profissão 

na sua dimensão formativa e interventiva. 

Perceber o alcance dessas transformações, sobretudo na dimensão formativa pela 

ação direta dos docentes dos cursos de graduação, é um dos objetivos deste trabalho de tese 

centrado principalmente sobre os fundamentos epistemológicos da formação profissional do 

assistente social e acerca da formação e práticas docentes como elementos articuladores 

centrais do desenvolvimento curricular dos cursos de graduação e em última instância, 

participam na manutenção ou transformação do ofício de assistente social. 

Procurando realizar uma síntese entre referencial teórico, referencial 

metodológico e a tese aqui defendida, faremos neste capítulo uma análise dos dados coletados 

na pesquisa por via de fontes e etapas diversas da pesquisa. Optamos por inicialmente expor 

alguns dados e análises do material discursivo realizado numa pesquisa que denominamos 

experimental, realizada no segundo ano de doutorado e que se configurou como primeira 

aproximação com o objeto de pesquisa e com a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo. 

Exporemos também dados relativos à análise documental e exame dos discursos 

das entrevistas diretas realizadas com os docentes dos cursos de graduação em Serviço Social 

da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Faculdade Metropolitana de Fortaleza 

(FAMETRO), campos sociais da pesquisa, com a utilização dos operadores do DSC.  

Vale mencionar que o texto analítico aqui mostrado se deteve sobre todo o 

material discursivo no que se refere à análise das expressões-chave, ideias centrais e 

ancoragens os quais serão apresentados sob a forma de quadros discursivos postos em 

apêndice, que se consolidou por todo um esforço interpretativo e analítico que se manifesta 

num trabalhoso constructo da pesquisadora em relação à seleção das expressões chaves, 

enumeração de ideias centrais e construção das ancoragens. A sistematização dos DSC’s está 

exposta no próximo capítulo com as devidas considerações críticas e interpretativas 

entrelaçadas pela vivência na pesquisa e os fundamentos teóricos. 
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5.1 O desenvolvimento da pesquisa 

 

A metodologia de coleta e análise dos dados, como já delineado nos capítulos 

anteriores, configura-se no Discurso do Sujeito Coletivo. A escolha desta metodologia foi 

realizada mediante a adequação aos objetivos da pesquisa e também por trazer de forma clara 

uma proposta desde a coleta à análise dos dados que se propõe a romper com a lógica 

quantitativa e classificatória, voltando-se para um trabalho com o material discursivo no 

campo explícito da qualidade, na medida em que se resgata o discurso como signo do 

conhecimento. 

Retomando sinteticamente a descrição da metodologia, podemos assegurar que o 

DSC se consubstancia como um conjunto de processos e procedimentos destinados a 

conformar, descritivamente, os discursos de uma determinada coletividade, como produto 

qualiquantitativo. O aspecto quantitativo refere-se, mais especificamente, à representatividade 

e generalização dos resultados da pesquisa. A dimensão qualitativa reporta-se à preservação, 

em todos os momentos de aplicação da metodologia, das opiniões ou representações, 

coletadas, preferencialmente pela entrevista em profundidade, que prioriza perguntas abertas e 

em número reduzido de questionamentos, após a mostra de uma situação-problema. 

O aspecto qualitativo refere-se, ainda, diretamente à preservação e análise de 

depoimentos livres, obtidos de forma não diretiva, a qual propõe o resgate de opiniões de 

determinado sujeito que se forma no coletivo e, possivelmente, se apropria de uma “visão de 

mundo” subsidiada por sua inserção pessoal e social em determinados contextos familiares, 

profissionais, dentre outros. 

Desta feita, nossa opção, como uma das formas de coleta de dados, foi a análise 

do material discursivo dos documentos de referência para pensarmos a formação e exercício 

profissional do assistente social no Brasil e na entrevista aberta composta por nove perguntas 

realizadas com os atores sociais da pesquisa: os docentes dos cursos de graduação em Serviço 

Social. 

Nosso ponto de partida para a coleta e análise dos discursos foi pensar que os 

sujeitos ou atores sociais da pesquisa são determinados pela sua condição social, pela sua 

trajetória de vida pessoal e profissional, e entender, sobretudo, que esse pensamento 

individual se forma no coletivo, evidenciando-se como representações sociais. Desta feita, o 

que se exprime neste capítulo como ponto essencial de análise são os discursos coletados dos 

docentes dos cursos, que representam um dado modo de pensar desse grupo de professores, 
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razão porque eles podem ser agrupados, na forma de discursos-sínteses e depois de 

trabalhados metodologicamente na perspectiva do objeto de pesquisa. 

Toda essa visão da metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo nos permitiu 

analisar os discursos escritos ou verbais, tendo como referência o pensamento das 

coletividades, não como algo unânime, mas resgatando semelhanças e diferenças nas visões 

dos agentes sociais acerca do tema em estudo. 

Mesmo considerando ser esta uma metodologia de recente discussão no campo 

educacional e, particularmente, na área de avaliação curricular, consideramos esta como uma 

metodologia adequada e pertinente para as pesquisas em currículo. Considerando que o 

currículo é um construto ou artefato social, este é formado de representações acerca de 

determinada formação a qual se perfaz histórica e socialmente, por opiniões semelhantes e 

divergentes acerca de um perfil de formação profissional, habilidades e competências 

necessárias, conteúdos teórico-práticos desenhados em um fluxo curricular que dá forma e 

materialidade às discussões, sejam no plano nacional ou local/institucional e se expressa como 

uma totalidade de “acordos” por meio de projetos pedagógicos, permeados por visões de 

mundo e de homem que se afirmam nas práticas pedagógicas docentes e na formação do 

discente. 

Refletindo acerca destas considerações sobre o currículo e a respeito do DSC, 

consideramos existir um ponto de encontro entre a ideia de currículo como elaboração social e 

a noção da expressão direta de um depoimento coletivo, haja vista que os sujeitos 

investigados e suas opiniões, crenças e valores também são constituídos histórica e 

socialmente. 

Como uma fase da pesquisa de campo, realizamos uma pesquisa exploratória que 

nos permitiu a primeira aproximação com o objeto de estudo, com o uso da metodologia 

escolhida e com os sujeitos/atores e campos sociais da pesquisa. A realização desta pesquisa 

permitiu ainda a verificação da adequabilidade da metodologia no campo educacional e da 

avaliação curricular e a verificação da possibilidade de nossa inserção como pesquisadora nos 

lugares sociais escolhidos para a pesquisa, conforme exporemos no item seguinte deste 

capitulo. 

A análise dos dados seguiu então por um caminho de sistematização desses dados 

em tabelas que compuseram os instrumentais de análise, as quais denominamos IAD1- 

(Introdução a Análise do Discurso 1) e IAD2 (Introdução a Análise do Discurso 2). No 

instrumental IAD1, fizemos a seleção das expressões-chaves, das ideias centrais e das 
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ancoragens. No IAD2 de cada ancoragem retirada dos discursos sistematizamos os Discursos 

dos Sujeitos Coletivos propriamente ditos, conforme exporemos no capítulo 6. 

 

5.2 A pesquisa exploratória e seu contributo para a investigação 

 

O nosso objetivo central com a pesquisa exploratória foi vivenciarmos a 

metodologia de investigação proposta no trabalho de tese, possibilitando sua testagem, na 

perspectiva do objeto da investigação, subsidiando a tomada de decisões sobre a adequação 

dessa metodologia em pesquisas da área de currículo. 

Vale mencionar que o foco teórico desta experiência foi à identificação da 

fundamentação epistemológica e ideopolítica do currículo dos cursos de Serviço Social, 

procurando descrever e interpretar o que pensam professores dos referidos cursos, tomados 

como informantes- chave ou atores sociais desta experiência. 

Escolhemos como sujeitos da pesquisa exploratória, duas professoras: uma do 

curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (UECE), com maior experiência 

na docência e ampla participação nos foros para discussão coletiva do currículo de Serviço 

Social, e uma professora da Faculdade Cearense (FAC), com pouco tempo de docência, 

iniciando sua participação nessas discussões. A escolha de apenas dois sujeitos, justifica-se 

pela opção “[...]em deixar poucas pessoas, bem selecionadas, discursarem em profundidade 

sobre o tema pesquisado.” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005b, p. 17). 

Essa escolha teve como princípios básicos: a diferenciação de perfis profissionais, 

a fim de perceber-se o que pensam esses dois sujeitos que tiveram trajetórias formativas em 

tempos históricos diferentes, e sua vinculação a cursos de naturezas distintas - particular e 

público – e o tempo de experiência na docência universitária. 

A fim de preservar o sigilo quanto à identificação das professoras, expusemos 

dados de perfil, de uma maneira mais genérica, particularizando aqueles indicadores que nos 

permitiram situar seus processos formativos, suas inserções na docência e no trabalho 

profissional e, ainda, sua participação nas discussões sobre a formação profissional nos cursos 

de Serviço Social. 

O perfil dos sujeitos pesquisados, chamados nesta experiência de sujeitos 

coletivos, encontra-se definido na figura: 

 

 

 



 
104 

 

Figura 1 – Atores Sociais da Pesquisa Exploratória 

• Professora mestra em Serviço Social, graduou-se em 1969,
atua na IES pública com tempo de docência superior a 20
anos, é aposentada por trabalhar como assistente social em
empresa privada, participa desde 1982 até 2009 das
discussões sobre a formação profissional e currículo em
Serviço Social. Foi da diretoria da ABEPSS, de 1987 a 1995.
Participou em 1994 de uma pesquisa nacional: Formação
Profissional do Assistente Social Brasileiro Pós novo
curriculum: avanços e desafios.

Sujeito 
Coletivo 

1

• Professora mestra em Políticas Sociais e Sociedade,
graduou-se em 2000. Foi bolsista do Programa Especial
de Treinamento – PET, atua em IES privada, com tempo
de docência de 01 ano, atuou como assistente social na
área de família e assistência social na Prefeitura de
Fortaleza, onde atualmente faz assessoria técnica na
Secretaria Municipal de Assistência Social e exerce
também a atividade de assessora parlamentar., na área
de gênero e pobreza.

Sujeito 
Coletivo 

2

 
Fonte: Dados da pesquisa (Setembro/2011). 

 

Para organizar os discursos dos sujeitos coletivos, sobre os fundamentos 

epistemológicos e político-ideológicos do currículo dos cursos de Serviço Social envolvidos 

na pesquisa exploratória em foco, propusemos tais momentos: 1) Definição do instrumental 

de investigação, 2) Seleção dos sujeitos da pesquisa exploratória, e 3) Realização da 

entrevista. 

A realização da entrevista efetivou-se no local de trabalho das professoras e teve 

em média a duração de 40 minutos de depoimento livre, com poucas intervenções nossas. Os 

depoimentos foram gravados e posteriormente transcritos na íntegra, a fim de compor um 

material sistematizado para a análise dos discursos. 

Para a compreensão dos dados dos depoimentos dos sujeitos coletivos, fizemos 

uma análise que privilegiou uma explicação sociológica, antropológica, ética, política e 

pedagógica, entendendo o depoimento discursivo como: “[...] manifestação linguística de um 

posicionamento diante de um dado tema, composto por uma ideia central e seus respectivos 

conteúdos e argumentos.” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005b, p. 13). Reforçamos o fato que a 

denominação de Discursos do Sujeito Coletivo, nesta pesquisa exploratória, foi compreendida 

como um construto individualizado, mas socialmente constituído. 

A metodologia de análise dos dados fundamentou-se nas proposições de Lefevre e 

Lefevre (2005a) e se configurou em quatro momentos: 1) Seleção do material verbal de cada 

depoimento, 2) Sistematização do material em ideias centrais, 3) Definição das ancoragens e 

4) Sistematização do discurso dos sujeitos coletivos propriamente ditos. 
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Na etapa da seleção do material verbal de cada depoimento, tivemos o cuidado de 

não fazer a soma dos discursos e sim analisar cada opinião ou pensamento discursado, 

considerando que 

 

O pensamento coletivo aparece, então, sob uma forma discursiva, mas que o esvazia 

como categoria empírica, uma vez que pela via metadiscursiva, ele não é mais um 

discurso da realidade e sim um conjunto de respostas ou extratos de respostas discursivas 

individuais justapostas que sob a forma de ilustrações, se articulam a um discurso 

teórico, gerado fora do espaço dos depoimentos, como um discurso sobre a realidade. 

(LEFEVRE; LEFEVRE, 2005a, p. 15). 

 

Para a sistematização do material em ideias centrais, buscamos atentar para o 

significado e os sentidos dos depoimentos de cada resposta, e também no conjunto de 

respostas dos sujeitos investigados, que apresentassem sentido semelhante ou complementar. 

A definição de ancoragens foi um instrumento que nos possibilitou em “[...] sintetizar as 

ideologias, os valores, as crenças, presentes no material verbal das respostas individuais ou 

agrupadas, sob a forma de afirmações genéricas, destinadas a enquadrar situações 

particulares.” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005a, p. 22). 

O momento de descrição e análise do Discurso dos Sujeitos Coletivos (DSCs) 

exigiu-nos empreender a todo o momento um raciocínio discursivo, em que a categorização 

correspondeu, nesta proposta de pesquisa, à definição de ideias centrais (ICs) e de ancoragens 

(ACs), que foram revelando diversas opiniões e significados sobre o foco investigativo, uma 

vez que processados discursivamente e não sob a forma de categorias. 

Optamos por mostrar os discursos, não em referência às perguntas, considerando 

que os sujeitos discorreram mais livremente sobre o tema: o que pensam sobre o currículo dos 

cursos de Serviço Social e englobando outras questões. Referenciamos, então, na tabela as 

ideias centrais dos discursos dos sujeitos, indicando o conteúdo das respostas individuais, o 

qual possibilita depois a síntese em um discurso do sujeito coletivo. 

 

Quadro 3 – Análise dos DSC’s da Pesquisa Exploratória 
IDEIAS CENTRAIS DISCURSOS 

Fragilidade da 

Formação Profissional 

SC 1- “Refletindo sobre o currículo de 82, 93 e o atual, vamos perdendo 
aquelas disciplinas que preparavam as pessoas a trabalhar com pessoas. 

A profissão numa perspectiva maior está perdendo o nível de formação, 

a capacitação dos nossos profissionais, ela não está mais formando. A 

situação da formação profissional é muito preocupante”. 

SC 2- “Eu sinto falta, dessa atualização da realidade brasileira a partir 

dos anos 2000 até os dias atuais. Eu acho também, em relação ao nosso 

projeto ético político, da nossa profissão que precisamos de uma 
materialização desse projeto, então agente busca várias formas a partir 

dos princípios que estão no código de ética e tudo, mas ainda fica ainda 

há uma coisa muito abrangente, pouco palpável”. 
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IDEIAS CENTRAIS DISCURSOS 

Pouca Ênfase na 

Dimensão Interventiva 

da profissão 

SC 1- “A dimensão interventiva está pobre demais. A partir de uma 

reflexão sobre a prática, devíamos ensinar mesmo a fazer uma entrevista, 

um relatório, todas aquelas formas que trabalhamos de intervenção”. 

SC 2- “Só que a nossa profissão tem um caráter específico, porque ela é 
interventiva, então assim não dá pra você ficar meramente nessas 

questões maiores, sem fazer um link”. 

Despreparo para o 

trabalho profissional 

SC 1- “Eu acho que esse currículo atual ele não é de se jogar fora não, 

ele tem muita coisa importante, tem essa ênfase na visão crítica, mas eu 
acho que falta alguma coisa tendo em vista o que é a nossa profissão 

mesmo: quem trabalha quem é o nosso usuário, qual é a proposta que  se 

tem de profissão, qual o nosso papel, a nossa função social de profissão, 
qual a missão dessa profissão nessa sociedade atual”. 

SC 2-“Talvez os alunos saiam como excelentes analistas conjunturais, 

mas para o meu exercício profissional mesmo e as contradições do local 

de trabalho, as relações de poder que são muito fortes todas essas 
questões eu fui aprofundando mesmo no cotidiano profissional”. 

Superação do Viés 

Conservador da 

Profissão 

SC 1- “No currículo de 82, porque foi a que marcou mais, que foi o 

período da virada, que foi quando tiramos as disciplinas confessionais de 
moral, aquelas coisas que tinhamos que era muito pesada. A questão da 

superação de uma série de limites, da neutralidade, onde passamos por 

uma filosofia mais crítica, na visão de mundo e na visão de homem, mais 

próximo da realidade”. 

SC 2- “Porque eu acho que a nossa profissão ainda é muito carregada de 

senso comum. Então assim, as próprias análises sejam de alguns 

profissionais seja de algum aluno, fica muito naquela coisa do sabe. Eu 
acho que essa questão da caridade ainda é forte, por mais que agente 

tente romper”. 

Hegemonia da Teoria 

Crítica 

SC 1- “Eu vejo que agente teve mais acesso as ciências que nos davam 

possibilidade de entender mais a dimensão política, as relações políticas. 
O marxismo ficou muito mais presente, Gramsci, Chasin, foi àqueles 

outros teóricos, mas dentro dessa mesma linha”.  

“No início dos anos 90, entrou outros pensadores marxistas, entrou 
Luckás, José Paulo, Mézaros, Hobsbawn, tiveram muitos outros do 

pensamento europeu ele entrou no SS, eles começaram a estudar isso. Aí 

foi que fortaleceu essa dimensão política da profissão, de entender ...e 

tem aquela discussão que é célebre, de entender a prática política e a 
prática profissional, tem todo o embasamento marxista de entender a 

sociedade, a prática social”. 

SC 2- “O projeto de formação profissional não pode estar desvinculado 
do projeto societário, só que assim, agente tem a hegemonia do 

marxismo e eu concordo com isso, é uma matriz teórica que eu acho 

importante, que eu me identifico com ela”. 

Contribuições da 

Teoria Crítica 

SC 1- “Deu pra gente entender mais a questão da pobreza, a questão do 
Estado. Mas ao mesmo tempo vimos mais o homem na dimensão 

política, como sujeito político. Hoje agente tem clareza que a sociedade 

de classe, a essência do capitalismo, a permanência dessa divisão com 
essa situação diferenciada de classe vai permanecer”. 

SC 2- “Eu acho que nesse novo currículo melhorou, porque assim, na 

minha época eu não sei nem se para os professores era muito claro a 

questão de o objeto profissional ser a questão social, eu acho que não era 
muito. É positivo o nível de criticidade, o compromisso, eu acho que a 

duras penas mesmo eu acho que com tudo que tá aí”.  
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IDEIAS CENTRAIS DISCURSOS 

Limitações da Teoria 

Crítica 

SC 1- “Nós estamos frágeis na instrumentalidade. Mas essa fragilidade 

na instrumentalidade ela se centra também porque agente priorizou uma 

linha de pensamento, uma escola de pensamento, tá certo”. 

“Então agente tem pouca filosofia, que é quem ensina a pensar, quem faz 
isso aí. Nós temos no currículo a filosofia política, ela é importante, mas 

quando ela é sozinha, ela dá um viés de militância e de “politicagem” na 

prática profissional do Serviço Social. Anteriormente nos faltava essa 
dimensão política, você tinha só a humanista, mas nós não fomos 

capazes de equilibrar essa coisa. Se você vê hoje, sociologia do trabalho, 

serviço social e processo de trabalho, serviço social crítico, quer dizer, 
inventamos uma tamanha coisa para introduzir uma ideologia única”. 

SC 2- “Porque nós não conseguimos ver como essa discussão mais 

ampla do capital e do trabalho, como é que isso vai rebater nessas várias 

expressões da questão social. Porque ela pincela, mas ela não vai 
focando”. 

“Talvez isso atrapalhe, esse policiamento, dessa visão, eu acho que isso 

seja complicado, porque só o marxismo ele não vai dar conta, sabe. Eu 
acho, por exemplo, trabalho etnográfico riquíssimo, por exemplo, eu 

trabalhe numa comunidade então não dá pra ter só uma visão só macro”. 
Fonte: Dados da pesquisa (Setembro/2011). 

 

Numa tentativa de síntese das falas manifestas dos sujeitos coletivos investigados 

e utilizando a percepção do pesquisador, identificamos o fato de que os discursos evidenciam 

uma hegemonia epistemológica do pensamento social crítico, caracterizando o marxismo 

como fundamento prioritário do projeto nacional de formação profissional do assistente 

social. Essa matriz teórica evidencia-se na visão de homem como ser político e na proposta de 

ruptura com a influência do serviço social tradicional na formação profissional desenvolvida 

nos cursos de Serviço Social. A ruptura com o conservadorismo no Serviço social, 

evidenciada no discurso dos pesquisados, contrapunha-se a dois paradigmas: neotomismo e 

positivismo. 

O neotomismo trazia uma visão de homem, com base cristã, fundamentado numa 

perspectiva doutrinária, que afirma os princípios da sociabilidade, dignidade e perfectibilidade 

humana. Essa visão de homem traz uma responsabilidade moral e individual sobre as 

condições sociais de pobreza e situa para o assistente social a função tradicional de ajuda e 

caridade. 

Os discursos reafirmam que o positivismo enfatiza o caráter técnico da profissão e 

a perspectiva de neutralidade. A metodologia de atuação do assistente social se realiza no 

Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e Serviço Social de Comunidade. Como 

ficou bem evidenciado no discurso do sujeito coletivo 1, o currículo proposto em 1982 

defende a ruptura com esses dois paradigmas: neotomismo e positivismo e com a metodologia 

tripartite (caso, grupo e comunidade), retira as disciplinas confessionais e insere as disciplinas 
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de teoria e metodologia do Serviço Social, afirmando, assim, a relação teoria e prática e a 

perspectiva de formação generalista da profissão. 

É possível assinalar com base nos discursos, que, a proposta curricular dos cursos 

investigados fundamenta-se na teoria crítica, considerando que as disciplinas que tinham uma 

perspectiva de homem dentro de uma visão psicologista, individualistas ou de cunho 

moralizante, perderam espaço com a diminuição de disciplinas de Psicologia no currículo 

atual. Os discursos revelam, ainda, que, as disciplinas de filosofia (Fundamentos de Filosofia, 

Filosofia Clássica e Filosofia Contemporânea) foram reduzidas à Filosofia Política, 

contribuindo para acentuar o matiz político da profissão. 

Na percepção do investigador, o redesenho da proposta curricular que vigora no 

Serviço Social no Brasil, traz um reconhecimento do homem, prioritariamente como ser 

político, o que, na opinião dos sujeitos, nega ou minimiza as dimensões, psicológicas, 

emocionais, espirituais, dentre outras do ser humano. Tal opção é preocupante, pois, sendo o 

Serviço Social uma profissão que lida diretamente com as necessidades humanas, a redução 

do homem à dimensão política impediria o estabelecimento de sua visão multidimensional, o 

que muitas vezes, provoca prejuízos à prática interventiva da profissão. 

Outra reflexão trazida pelos sujeitos da pesquisa foi sobre a instrumentalidade do 

Serviço Social. As duas professoras argumentaram, fundamentadas em autores de referência 

do Serviço Social, que a natureza da profissão exige intervenção e essa dimensão negada ou 

pouco enfocada na formação profissional atual do assistente social. As professoras destacam 

ainda que as disciplinas que deveriam por excelência formar o aluno para uma intervenção 

técnica qualificada, enriquecida com a dimensão da pesquisa e da visão crítica da realidade, 

pouco enfocam o caráter interventivo e enfatizam mais uma análise crítica e política ampla, 

sem uma consideração adequada da realidade social e profissional, do ponto de vista prático. 

As professoras apontaram que a formação profissional do assistente social, na 

atualidade, possui algumas fragilidades. Para o sujeito coletivo 1, essas fragilidades ancoram-

se na visão fechada dentro de um paradigma dito crítico, como visão única; ressalta a 

dimensão política do homem e das questões sociais sem uma visão de totalidade e pouco 

instrumentalizando para a intervenção profissional. 

Para o sujeito coletivo 2, as fragilidades da formação profissional são semelhantes 

à opinião do primeiro sujeito, ressaltando que a visão de mundo proposta pelo marxismo não 

dá conta das demandas profissionais atuais, formando muito mais analistas políticos do que 

profissionais qualificados para perceber as contradições e especificidades de seu trabalho 

profissional na prática. 
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Ao interpretarmos os discursos dos sujeitos, percebe-se que a adoção da teoria 

crítica trouxe contribuições relevantes para a formação e a atuação profissionais, tendo em 

vista que um entendimento mais claro sobre o objeto da profissão – a questão social, a 

compreensão da sociedade percebendo as contradições da sociedade de classe e não mais 

culpabilizando os sujeitos; a criticidade e o compromisso de determinados profissionais, o 

avanço das políticas públicas e a inserção desses profissionais nestas políticas – são fatores 

importantes para a formação profissional na área. 

Ao mesmo tempo em que os sujeitos se identificam com a Teoria Crítica e 

revelam sua inserção individual em espaços de defesa dessa visão, eles reconhecem as 

limitações de uma teoria única para explicar a realidade e o homem de hoje em sua totalidade, 

no meio de um contexto de complexidade. 

Em seu discurso, o Sujeito Coletivo 1, exprime uma visão mais ampla de como 

ocorreu essa inserção e o aprofundamento da teoria crítica no Serviço Social, situando a 

década de 1980 como um marco dessa apropriação, quando havia posições diferenciadas, 

reconhecidas como um grupo de profissionais que adotava uma leitura direto da literatura 

marxiana, onde se destacavam os nomes de Marilda Iamamoto, José Paulo Neto e Nobuco 

Kameyama e o Grupo do Maranhão, composto por Marina Maciel, Franci Gomes, dentre 

outros autores que se apropriaram do pensamento gramsciano. Comenta que na década de 

1980, esse debate era mais maduro e que nos anos 1990, com a apropriação do pensamento 

marxista europeu proposto por Luckcás, Hobsbawn e Mezáros, essa perspectiva se 

radicalizou, trazendo sem mediações as concepções defendidas por tais autores para o Serviço 

Social no Brasil. 

Após a identificação das ideias centrais, partimos então para a identificação das 

ancoragens, o que nos possibilitou a definição de campos de análise. 

 

 Figura 2 – Ancoragens da Pesquisa Experimental 

Presença hegemônica do referencial epistemológico e 
político ideológico do Marxismo(Teoria Crítica) no 

currículo do Curso de Serviço Social

Fragilidade da formação profissional em relação a 
capacitação para o trabalho do Assistente Social em sua 

instrumentalidade e especificidade.

 
     Fonte: Dados da pesquisa (Julho/2011). 
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Na definição das ancoragens fica evidente que a perspectiva teórica e a visão de 

homem que fundamentam o currículo de Serviço Social evidenciaram que o Projeto Nacional 

de Formação Profissional, defendido pelas diretrizes curriculares da ABEPSS, se materializa, 

com poucas diferenças, nos dois cursos pesquisados – o público e o privado – e que suas 

limitações ou fragilidades são percebidas pelos dois professores, não importando o tempo de 

experiência na docência. Os sujeitos investigados identificaram a teoria crítica marxista como 

fundamento explícito do projeto nacional de formação profissional do assistente social. 

Essa matriz teórica que fundamenta o currículo evidencia-se na visão de homem 

como ser político e na proposta de ruptura com o Serviço Social tradicional que, se utilizando 

de uma visão de homem com base cristã, fundamentado no paradigma neotomista, afirmava, 

como princípios, a sociabilidade, dignidade e perfectibilidade humanas. 

O redesenho da proposta curricular na atualidade para o Serviço Social traz um 

reconhecimento do homem prioritariamente como ser político, negando ou minimizando as 

dimensões psicológicas, emocionais, espirituais, dentre outras. Tal opção é preocupante, pois 

sendo o Serviço Social uma profissão que lida diretamente com as necessidades humanas, a 

redução do homem a determinada dimensão impede de estabelecer uma visão 

multidimensional dele, o que muitas vezes traz prejuízos à prática interventiva da profissão. 

Considerando que a investigação sobre a fundamentação teórica da formação 

profissional do assistente social é um subsídio para a organização curricular do curso ela é 

importante para compreendermos a configuração atual do currículo e seus determinantes 

históricos. Tal análise possibilitou, ainda, percebermos, que qualquer sistemática de avaliação 

curricular a ser proposta para o curso em questão, deve analisar com acuidade os fundamentos 

que balizam a prática docente. 

Com fundamento nessa pesquisa, entendemos que a formação profissional do 

assistente social no Brasil, evidenciou como fundamento o referencial epistemológico e 

político/ideológico no marxismo (Teoria Crítica), sendo este um desdobramento da orientação 

teórica proposta para a organização dos currículos do Serviço Social propostas nas diretrizes 

curriculares da ABEPSS. 

Como afirmamos anteriormente, a realização desta pesquisa exploratória nos 

permitiu uma avaliação sobre a necessidade de aprofundamento de conhecimentos teórico-

práticos a respeito da metodologia e a utilização dos operadores do discurso com maior 

propriedade do que fora realizado na pesquisa exploratória e da necessidade da redefinição do 

campo social de pesquisa referente ao curso de graduação numa instituição de caráter privado, 
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tendo em vista a pouca possibilidade de inserção no campo social escolhido para esta etapa da 

pesquisa. 

Assim sendo, redirecionamos nossa análise do curso de graduação em Serviço 

Social numa instituição particular para FAMETRO, uma vez que participamos da elaboração 

do projeto pedagógico do curso e depois nos inserimos como sujeitos da composição do seu 

quadro docente e da sua coordenação. A UECE foi confirmada como campo social da 

pesquisa pela nossa vivência histórica nessa instituição e pela possibilidade de inserção nesse 

campo da pesquisa de maneira mais acessível, haja vista que fizemos parte do corpo docente 

como professora substituta e hoje como docente efetiva. 

 

5.3 Análise dos discursos dos docentes dos cursos investigados 

 

Para compor o Discurso do Sujeito Coletivo, como já explicitamos nos capítulos 

anteriores, foram criadas por Lefevre e Lefevre as seguintes figuras metodológicas: 

Expressões Chave (ECH), Ideias Centrais (IC), Ancoragens (ECH) e o DSC propriamente 

dito. 

Neste item, mostraremos o trabalho realizado sobre o material verbal coletado via 

entrevista aberta com os atores sociais/sujeitos da pesquisa. Para apresentação sistemática dos 

dados qualitativos, optamos por utilizar um instrumental que possibilita a síntese do material 

verbal e dos operadores do DSC num quadro do depoimento discursivo que denominamos 

Introdução a Análise do Discurso 1 (IAD1). 

Vale mencionar que a sistematização que apontaremos na sequência, resulta de 

uma síntese e segundo momento de leitura exaustiva do material verbal coletado. No primeiro 

momento agrupamos os depoimentos por perguntas, totalizando a sistematização das nove 

perguntas que compunham o roteiro de entrevista em nove respostas. Vale mencionar que na 

primeira etapa de análise dos dados agrupamos as expressões chaves de cada entrevistado que 

correspondia a resposta a cada pergunta e/ou provocação do discurso e trabalhamos em cada 

depoimento as ideias centrais (APÊNDICE B). 

No segundo tratamento dos dados, optamos por trabalhar, em vez das perguntas, 

separadamente, as temáticas do discurso. Para tal fim, elegemos quatro grandes temáticas: 1. 

Fundamentos Epistemológicos do Projeto Nacional de Formação Profissional e dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de Graduação em Serviço Social; 2. Formação e Prática Pedagógica 

Docente; 3.Concepção de Currículo e 4. Avaliação da Formação e Prática Profissionais. 
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Assim, optamos por uma visão de totalidade e, ao mesmo tempo, trabalhamos com uma visão 

de síntese e reagrupamento dos discursos. 

Essa foi uma fase sem dúvida, trabalhosa, pois exigiu nova leitura dos discursos e 

a seleção do material verbal, das expressões-chave do discurso que se referiram a cada 

temática. Outro esforço de análise nesse momento foi à revisão das ideias centrais e sua a 

realocação para a análise das temáticas. 

É importante ressaltar que as expressões-chave, para os autores da metodologia do 

DSC, são trechos ou transcrições literais selecionados do material verbal de cada depoimento, 

e que revelam a essência do depoimento dos sujeitos pesquisados, ou, precisamente do 

conteúdo discursivo dos segmentos em que se divide o depoimento e que melhor descreve o 

seu conteúdo. É o resgate da literalidade do depoimento. 

Tratando da importância do resgate da literalidade do depoimento, Lefevre e 

Lefevre ensinam que: 

 
Esse resgate é fundamental na medida em que, através dele, o leitor é capaz de 

comparando um trecho selecionado do depoimento com a integralidade do discurso e 

com as afirmativas reconstruídas sob a forma de ideias centrais e ancoragens – julgar a 

pertinência ou não da seleção e da tradução dos depoimentos. Ou seja, as expressões 

chave são uma espécie de prova discursivo-empírica da verdade das ideias centrais e das 

ancoragens e vice-versa. (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005b, p. 17). 

 

A ideia central (IC), por sua vez, segundo Lefevre e Lefevre (2005a, p. 17), é a 

expressão linguística que revela e descreve, de maneira mais sintética, precisa e fidedigna 

possível, o sentido de cada conjunto homogêneo de expressões-chave, configurando-se, pois, 

numa descrição do sentido de um depoimento e não uma interpretação. Assim sendo, as ideias 

centrais são fórmulas sintéticas que descrevem, de forma o mais precisa e fidedigna possível, 

os sentidos dos depoimentos de cada resposta e também os conjuntos de respostas de várias 

pessoas, que expressam sentido semelhante ou complementar. A ideia central revelou-se na 

pesquisa como o primeiro tratamento analítico da fala dos atores sociais da pesquisa/os 

docentes e tornou-se, por sua vez, o primeiro espaço de síntese dos discursos. 

 
Essas ICs podem ser resgatadas através de descrições diretas do sentido do depoimento, 

revelando o que foi dito ou através de descrições indiretas ou mediatas, que revelam o 

tema de cada depoimento ou obre o que o sujeito enunciador está falando. Nesse último 

caso, será preciso, após o levantamento do tema, identificar a ou as ICs correspondentes 
a cada tema. (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005b, p. 17). 

 

Aqui a atenção se voltou para as expressões- chave contidas no material 

discursivo de cada entrevistado, buscando também a relação com o material verbal dos outros 



 
113 

 

entrevistados, à medida que, quando percebíamos que o discurso era semelhante ou 

convergente, colocávamos a mesma ideia central, possibilitando o momento de análise 

seguinte com a escolha das ancoragens. 

Assim sendo, o terceiro momento do trabalho com os operadores do discurso foi 

retirar do material discursivo das expressões-chave e ideias centrais, as ancoragens. Tal como 

os autores da metodologia a descrevem, as ancoragens referem-se a uma “[...] manifestação 

linguística explicita de uma dada teoria ou ideologia, ou crença que o autor do discurso 

professa e que, na qualidade de afirmação genérica, está sendo usada pelo enunciador para 

“enquadrar” uma situação específica.” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005a, p. 17). 

As ancoragens também se caracterizam por serem fórmulas sintéticas que 

descrevem não os sentidos, mas as ideologias, os valores, as crenças do material verbal das 

respostas individuais ou agrupadas, sob a forma de afirmações genéricas, destinadas a 

enquadrar situações particulares. Assume a forma de uma Lei, ou seja, é sempre uma 

afirmação genérica sob a inspiração da Teoria das Representações Sociais. 

A escolha das ancoragens foi um aspecto significativo da análise, que exigiu 

acuidade nas ideias centrais dos discursos e sua natureza convergente ou divergente. Esse foi 

um movimento de muitas idas e vindas ao material discursivo, até que chegamos a uma 

sistematização satisfatória de, em média, cinco ancoragens por quadro discursivo. 

Esse momento exigiu-nos ainda, uma visão do que era ancoragem e do que era 

ideia secundária, elegendo as ancoragens daquilo que é mais representativo e forte no discurso 

e do que se pode qualificar como categoria emergente dotada de crenças, ideias e significados, 

algumas vezes convergentes, outras divergentes. Quando houve convergência, foi possível 

aproximar e juntar vários depoimentos/discursos em uma categoria/ancoragem; quando 

divergentes, foi necessário compor outra ancoragem significativa das ideias daqueles 

discursos. 

Optamos pela exposição do material discursivo em tabelas 

discursivas/instrumentais de análise para que fique claro todo o trabalho realizado sobre o 

material discursivo. No entanto, a exposição de toda essa analise encontra-se em apêndice, 

para que o leitor fique livre na consulta a este trabalho analítico. A construção do último 

operador: o DSC proporiamente dito encontra-se no capítulo seguinte da tese. 
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5.4  Análise documental: o discurso dos documentos de referência para a formação e 

exercício profissionais 

 

A análise documental aqui realizada teve como base o discurso escrito nos 

documentos de referência que norteiam a formação e a prática profissionais do assistente 

social no Brasil e os projetos formativos dos cursos em analise e teve por subsídio os 

objetivos da investigação em curso neste trabalho de pesquisa. 

Considerando que a análise documental busca identificar informações factuais nos 

documentos a partir de questões e hipóteses de interesse (LÜDKE; ANDRE, 1986), 

compreendemos que a questão principal ou o que podemos identificar como hipótese de 

interesse deste trabalho é a tese aqui defendida, a qual busca centrar-se na análise dos 

referenciais teóricos da formação profissional e da formação e prática docente. 

Evidentemente, os documentos que escolhemos para analise, estão diretamente 

ligados à formação e ao exercício profissionais do assistente social. Debruçamo-nos, então, 

sobre o que esses documentos possam indicar como referenciais da formação profissional do 

assistente social e compreender em que medida o Projeto Nacional de Formação Profissional 

do Serviço Social se relaciona com os fundamentos teórico-metodológico e político-

ideológicos que subsidiam os projetos formativos de dois cursos de Serviço Social no Ceará, 

prescritos em seus projetos pedagógicos. 

Todos esses documentos revelam tanto a capacidade histórica da profissão se 

organizar para sistematizar seus marcos legais, quanto exprimem a capacidade dos dois 

grupos de professores investigados em, fazendo essa leitura dos marcos legais, dentre outras, 

organizar um projeto formativo para cada instituição, revelando uma identidade do curso. 

Esses documentos, então, portam valores, crenças e ideologias constituídos pela categoria 

profissional e pelo colegiado de professores de cada curso, expressando assim uma síntese de 

pensamentos: um Discurso do Sujeito Coletivo. 

A análise documental seguirá a metodologia do Discurso dos Sujeitos Coletivos, 

tendo em vista que essa proposta metodológica permite analisar o material verbal coletados de 

discursos nos textos, artigos, cartas, papers ou documentos oficiais, dentre outros materiais 

escritos. Os documentos foram lidos um a um, buscando nestes as expressões-chave que 

identificassem o referencial teórico orientador da formação e da prática profissionais do 

assistente social. Após a identificação das expressões chaves foram retiradas as ideias centrais 

e a partir das ideias centrais, construímos as ancoragens. Estas foram escolhidas dentro de 
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uma visão de totalidade, procurando integrar as ideias centrais de todos os documentos e o 

que neles havia de comum que representasse ideias, crenças e valores. 

Tendo então como eixo de análise a investigação sobre os referenciais teórico-

metodológicos da formação e exercícios profissionais, decidimos fazer uma avaliação 

prescritiva dos discursos estabelecidos nos seguintes documentos: 

 

a) Lei Federal nº 8662/93, de 07 de junho de 1993, a Lei de Regulamentação da 

Profissão; 

b) Código de Ética Profissional dos Assistentes, Resolução do CFESS n 273/93, 

de 13 de Março de 1993; 

c) Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social, aprovado pela ABEPSS em 8 

de novembro de 1996;  

d)  Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Serviço Social, 

resolução nº15, de 13 de março de 2002; 

e) Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Serviço Social da UECE 

(2012); e 

f) Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Serviço Social da FAMETRO 

(2013). 

 

O assistente social teve sua profissão regulamentada nos anos de 1950, sendo a lei 

vigente desde 1993, uma atualização necessária aos novos tempos e a uma nova forma de 

fazer Serviço Social, demandada pelas transformações societárias e pelo amadurecimento 

profissional no que concerne aos seus aspectos teórico-metodológicos, técnico- instrumentais 

e ético-políticos. 

A lei traz a regulamentação da profissão em termos do exercício profissional, das 

competências, das atribuições privativas e da definição de funções dos Conselhos Federal e 

Regional do Serviço Social. Os extratos do texto legal em análise relacionam-se às 

competências profissionais, dando destaque aos referenciais teóricos, senão vejamos. 

 

 

 

 

 

 



 
116 

 

Figura 3 – Análise da Lei de Regulamentação da Profissão 

 
Fonte: Dados da pesquisa (Novembro/2014). 

 

O Código de Ética Profissional do Assistente Social passou por muitas 

(re)formulações. Assumindo uma perspectiva neotomista, portanto, baseada em princípios, 

tais como: a dignidade humana, a sociabilidade e a perfectibilidade, surge o primeiro Código 

de Ética dos Assistentes Sociais (aprovado em 1947). Este teve duas modificações, uma 

efetivada em 1965 e outra em 1975. O Código de 1975 consubstancia-se numa combinação do 

neotomismo com o funcionalismo, herdeiro e mantenedor, em certa medida, numa linha de 

continuidade da moral profissional preconizada deste 1947. 

Expressando-se por meio de uma concepção que negava tanto a ética da 

neutralidade e o conservadorismo profissional (como a base filosófica que tratava os valores 

de forma abstrata e ahistórica) surge o Código de Ética de 1986. Este inaugurou a 

possibilidade de uma superação teórica e prática com o Serviço Social tradicional 

desencadeada desde o momento de “intenção de ruptura” do Movimento de Reconceituação 

do Serviço Social, elucidada por Paulo Netto (1991). 

No tocante aos horizontes éticos do Serviço Social, uma nova concepção de 

homem foi inaugurada por este código, caracterizada pela dimensão do homem como ser 

social, histórico, prático e criador, ou seja, não mais determinado pela vontade e autoridade 

divinas. Há, portanto, uma ruptura com o Projeto Conservador/positivista, no que se refere a 
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sistematização ética, que será de fato, objetivada desde os anos 1990, a qual se caracteriza por 

uma nova fundamentação epistemológica, definida pela perspectiva histórico-critica. 

Nessa nova perspectiva, o projeto ético político representado no Código de Ética 

Profissional de 1993 defende claramente como princípios fundantes: a liberdade, a 

democracia, a equidade, a justiça social, o empenho na eliminação de todas as formas de 

preconceito e discriminação e a garantia do pluralismo por meio do respeito às correntes 

profissionais. Além desses princípios, destacam-se a defesa intransigente dos direitos 

humanos e sociais e a recusa do arbítrio e do autoritarismo. Procurando identificar os 

referenciais que norteiam o Código de Ética Profissional do Assistente Social em vigor, 

destacamos na sequência as expressões-chave e ideias centrais do texto prescritivo do ethos 

profissional: 

 

Figura 4 – Análise do Código de Ética Profissional 

 
         Fonte: Dados da pesquisa (Novembro/2014). 
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Figura 5 – Análise do Código de Ética Profissional 

 
Fonte: Conselho Federal de Serviço Social (1993, p. 10). 

 

A definição das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Serviço 

Social, como contextualizada no segundo capítulo desta tese, teve elaboração coletiva por 

parte da categoria profissional e sua definição oficial marcou a simplificação e 

descaracterização de seus aspectos epistemológicos e políticos pelo MEC, como analisam os 

assistentes sociais e suas entidades representativas. 

Nas figuras que se seguem (Figura 6 e 7), destacaremos extratos do discurso 

escrito nas duas diretrizes, procurando identificar seus veios epistemológicos. 

 

Figura 6 – Análise das Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação em Serviço Social - MEC 

 
Fonte: Dados da pesquisa (Novembro/2014).  
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Nas diretrizes do MEC, observamos que o discurso é mais técnico e direto. 

Consideramos que um “perfume” do viés crítico é sentido quando destaca expressões que 

tratam da participação dos usuários e garantia de seus direitos e nas afirmações que cuidam da 

defesa da relação teoria e prática, da interdisciplinaridade, do ensino com pesquisa, do 

pluralismo e do rigoroso trato teórico-metodológico. Esses valores, no entanto, são 

mencionados sem uma explicitação de seu sentido histórico, político e teórico. 

As diretrizes da ABEPSS são bem mais explicitas quanto ao seu posicionamento 

teórico e político, inscrevendo a formação profissional do assistente social claramente como 

fundamentada na teoria crítica marxista e no seu universo categorial: totalidade, práxis, 

mediação, universalidade, particularidade, singularidade – como destacamos nos discursos 

abaixo: 

 

Figura 7 – Análise das Diretrizes Gerais para os Cursos de Serviço 

Social - ABEPSS 

 
Fonte: Dados da pesquisa (Novembro/2014). 

 

 

Podemos considerar, ainda, pela análise do documento o fato de que as Diretrizes 

da ABEPSS tecem um detalhamento maior das reflexões sobre a dimensão formativa do 

assistente social, indicando os pressupostos da formação profissional, discutindo em detalhes 

a nova lógica curricular e os núcleos de fundamentação e indicando matérias básicas a serem 

trabalhadas no currículo do Serviço Social. Dessas reflexões, consideramos importante 

destacar o texto que trata dos pressupostos norteadores, pois caracteriza o Serviço Social em 

sua particularidade profissional. Senão vejamos 

 

1- O Serviço Social se particulariza nas relações sociais de produção e reprodução 

da vida social como uma profissão interventiva no âmbito da questão social, 
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expressa pelas contradições do desenvolvimento do capitalismo monopolista; 2- A 

relação do Serviço Social com a questão social - fundamento básico de sua 

existência - é mediatizada por um conjunto de processos sócio-históricos e teórico-

metodológicos constitutivos de seu processo de trabalho; 3- O agravamento da 

questão social em face das particularidades do processo de reestruturação produtiva 

no Brasil, nos marcos da ideologia neoliberal, determina uma inflexão no campo 

profissional do Serviço Social. Esta inflexão é resultante de novas requisições postas 

pelo reordenamento do capital e do trabalho, pela reforma do Estado e pelo 

movimento de organização das classes trabalhadoras, com amplas repercussões no 

mercado profissional de trabalho; 4- O processo de trabalho do Serviço Social é 

determinado pelas configurações estruturais e conjunturais da questão social e pelas 
formas históricas de seu enfrentamento, permeadas pela ação dos trabalhadores, do 

capital e do Estado, através das políticas e lutas sociais. (ABEPSS, 1996. p. 18). 

 

Vale mencionar que o Projeto Ético-Político e profissional tem seus marcos 

legais, embora não se resuma a estes, na Lei de Regulamentação da Profissão, no Código de 

Ética Profissional do Assistente Social e nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS. Para Forti 

(2011, p. 19), o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro “[...] expressa um processo 

de luta pela hegemonia entre as forças sociais presentes na profissão e na sociedade e que é 

dissonante dos valores e finalidades propagados e efetivados pelo atual ordenamento 

socioeconômico”.  

Na análise dos projetos pedagógicos dos cursos investigados, observamos que as 

diretrizes do MEC, mas, em especial, as definições dadas para os cursos de graduação em 

Serviço Social pela ABEPSS, são seguidas em suas diretrizes e mesmo citadas nos textos dos 

projetos. Assim sendo, a referência a Teoria Crítica também está nos projetos formativos dos 

dois cursos, com algumas especificidades, como destacam as expressões-chave destacadas a 

seguir: 

 

Figura 8 – Análise do Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social da UECE 

 
Fonte: Dados da pesquisa (Novembro/2014). 
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Figura 9 – Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social da UECE 

 
Fonte: Dados da pesquisa (Novembro/2014). 

 

 

No atual projeto pedagógico do curso de Serviço Social da UECE, revisado em 

2012, além do reconhecimento de uma base teórica e epistemológica fundada numa 

perspectiva crítica, destaca-se a definição do objetivo formativo do curso: 

 

Produzir conhecimentos acerca da realidade social; formular, planejar, implementar e 
gerenciar políticas sociais públicas e privadas; assessorar e prestar consultoria as 

organizações públicas, privadas, ONGs, movimentos e grupos sociais populares em 

matéria relacionada às políticas sociais e à garantia dos direitos humanos, civis, políticos 

e sociais; trabalhar em parcerias interinstitucionais e em equipes multidisciplinares, tanto 

no setor público como privado, prestando serviços profissionais na captação, gestão, 

capacitação de Recursos Humanos. (UNIVRSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, 2012, 

p. 12). 

 

Na análise do documento, chama-nos a atenção como pesquisadora, é o fato de 

que os princípios norteadores da formação profissional proposta no PPC, não só se norteia 

pelas diretrizes da ABEPSS, mas também assume todo o texto expresso nesta: 

Indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão; Flexibilidade na organização do 

currículo; Permanente integração entre Universidade e Sociedade, Rigoroso trato teórico, 

metodológico e histórico da realidade social e do Serviço Social, Estabelecimento das 

dimensões investigativa e interventiva como condição fundamental da relação teoria e 

realidade; Desenvolvimento permanente de uma atitude ética no processo formativo; 

Integração na vida universitária, Atualização permanente do conteúdo programático, 

Reconhecimento do aluno como sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem e 
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Preservação de padrões de desempenho e de qualidade idênticos para os cursos diurno e 

noturno. Essa repetição do texto nacional nos faz questionar sobre a identidade do curso e a 

elaboração que os docentes fazem desta, tendo em vista que um projeto pedagógico 

representaria esse documento de identidade (SILVA, 2009). 

A análise do discurso do Projeto Pedagógico da FAMETRO nos leva a reconhecer 

a defesa do mesmo paradigma afeto aos documentos nacionais normatizados pela ABEPSS e 

CFESS, como caracterizam os discurso que se seguem, destacados na forma de expressões- 

chave e ideias centrais. 

 

Figura 10 – Análise do Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social 

da FAMETRO 

  
Fonte: Dados da pesquisa (Novembro/2014). 

 

 

Figura 11 – Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social da FAMETRO 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (Novembro/2014). 
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O destaque desses textos para o referencial crítico nos faz questionar como, de 

fato, numa escola privada, esses referenciais críticos seriam implementados no 

desenvolvimento curricular e na prática docente. Pela nossa inserção no campo de pesquisa, 

pudemos constatar que a instituição de ensino particular, como qualquer outra instituição, é 

um espaço contraditório, em disputas permanentes entre a lógica privatista da rentabilidade e 

a defesa de um projeto profissional que professa a qualidade do ensino em seus diversos 

matizes: formação do quadro docente, qualificação do corpo discente, relação ensino com 

pesquisa, rigor teórico-metodológico, dentre outros. 

Sobre o objetivo formativo do curso de Serviço Social da FAMETRO, este se 

define como:  

 

Formar profissionais capacitados para uma intervenção qualificada na realidade social, 

fundamentados na produção de conhecimentos desta realidade que lhes possibilite 

compreender as especificidades das questões sociais a partir de uma visão de totalidade e 
que mediante tal compreensão atuem de forma competente, crítica e propositiva na 

formulação, gestão e avaliação de políticas sociais por meio de planos, projetos e 

programas desenvolvidos junto a instituições públicas, privadas e organizações da 

sociedade civil. (FAMETRO, 2013, p. 23). 

 

Quanto aos princípios norteadores do curso, esses são definidos de uma forma que 

percebemos haver sido na elaboração do grupo de professores e até certo ponto dos alunos do 

curso. Esses são descritos como 

 

A lógica da organização curricular do curso orienta-se pelos princípios: flexibilização 

curricular, ensino com pesquisa e interdisciplinaridade. A flexibilidade ou flexibilização 

curricular é compreendida neste projeto, como ações que criam novas possibilidades de 

organização do currículo do curso, favorecendo a unidade de propostas formativas 

vivenciadas nos componentes curriculares, superando as fragmentações de conteúdo e 

vivência presentes no processo ensino aprendizagem. A vivência do princípio da 
interdisciplinaridade se propõe a um exercício cotidiano de quebra do isolamento das 

áreas de conhecimento e suas especialidades as quais fundamentam e estão presentes na 

formação profissional do assistente social. O princípio do ensino com pesquisa também 

se agrega aos dois primeiros princípios anunciados e materializa-se na busca de produção 

de conhecimento por parte dos docentes e discentes do curso e não somente absorção ou 

reprodução do conhecimento cientificamente estruturado. (FAMETRO, 2013, p. 25). 

 

A defesa desses princípios e a forma como está descrita no texto do projeto 

revelam um diferencial do curso, porquanto destaca princípios inéditos ou pouco explicitados 

em outros projetos formativos. Igualmente se revela como diferencial a existência, no fluxo 

curricular, das disciplinas que tratam da Gestão e Avaliação de Políticas Públicas e Práticas 

Interdisciplinares. Essa disciplina, com carga horária de 20 horas, como o próprio texto do 

projeto propõe, “[...] tem o objetivo de promover junto aos estudantes a ida ao campo de 

trabalho (instituições públicas e privadas) dos assistentes sociais para a observação e 
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problematização analítica dos desafios enfrentados no cotidiano de trabalho desses 

profissionais.” (FAMETRO, 2013, p. 53). 

Outro destaque é a proposta metodológica para o desenvolvimento das atividades 

do curso, compreendendo a aprendizagem, como processo básico do desenvolvimento 

humano e como reconstrução do conhecimento. Disso decorrem algumas considerações 

relevantes, umas relativas ao agente da aprendizagem, outras referentes ao próprio processo, 

como o próprio texto assinala “Assim, importa reconhecer que o ator principal na cena 

educativa é o aluno – o que aprende – e não o professor – o que orienta a reconstrução do 

conhecimento. O professor não se define, pois, como profissional de ensino, mas da 

aprendizagem.” (FAMETRO, 2013, p. 31-32). O projeto pedagógico desta instituição sinaliza, 

pois, uma proposta de dialetização entre os pressupostos epistemológicos da formação e os 

que dão suporte à prática docente e, em consequência, ao desenvolvimento curricular do 

curso. 

Quando avaliamos essas definições no projeto formativo da FAMETRO, voltamos 

nossa análise para o projeto pedagógico do curso de Serviço Social da UECE e não 

encontramos nenhuma referência à metodologia de ensino e aprendizagem pretendida para o 

curso. Essa lacuna do documento que trata do projeto formativo na UECE foi ponto de 

reflexão tratado nas entrevistas e observado na nossa inserção no campo, sendo mais bem 

analisado no capitulo que se segue. 

De toda essa análise realizada nos documentos, mediante as expressões-chaves e 

ideias centrais, retiramos duas ancoragens, como se encontra na figura sequente: 

 

Figura 12 – Ancoragens Retiradas da Análise Documental 

  
Fonte: Dados da pesquisa (Novembro/2014). 

O referencial da teoria crítica dos marcos legais orienta a formação 
profissional dos assistentes sociais pretendida nos cursos 

investigados, pois se encontram em seus projetos formativos, embora 
se exprima a necessidade de abertura a outras abordagens teóricas  

(pluralismo)

Presença hegemônica do referencial epistemológico e político-
ideológico do marxismo(Teoria Crítica) e seu universo categorial nos 

marcos legais da profissão 
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Com a análise documental centrada na observação dos referenciais teóricos que 

fundamentam ou orientam as definições legais que tratam do exercício e da formação 

profissional do assistente social no Brasil, chegamos a essas afirmações definidas pelas 

ancoragens retrocitadas, significando dizer que a indicação da Teoria Crítica segue sua 

hegemonia na orientação da formação profissional nos cursos de graduação em Serviço 

Social, mesmo que estes estejam em funcionamento em instituições particulares. 

Isso aponta um nível de articulação e uma representatividade dos órgãos da 

categoria profissional que atuam nos planos nacional e local, tanto no exercício da profissão 

quanto ao grau da formação, envolvendo também a pesquisa; e também nos faz inferir que os 

docentes das instituições de ensino, responsáveis, em última instância, pela sistematização e 

desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos cursos, estão em sintonia com as discussões e 

definições do CFESS e da ABEPSS. 

Outro ponto indicado pela análise documental é que a referência à Teoria Crítica e 

a direção social do marxismo na profissão, não eliminam a necessidade de apropriações de 

outras abordagens teóricas que dialoguem com esse campo crítico, sendo o pluralismo 

expresso na quase totalidade dos documentos analisados. 

Um ponto de reflexão fundante, no entanto, a ser aprofundado no capitulo 6, 

refere-se à dialetização (ou ausência desta) entre os pressupostos epistemológicos e políticos 

da formação profissional do assistente social e a formação e a prática dos docentes. 
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6 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A FORMAÇÃO E O CURRÍCULO DOS 

CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL PELO DISCURSO DOCENTE  

 

Nesse capítulo, mostraremos a construção dos discursos dos sujeitos coletivos, 

propriamente ditos realizados por nós (construção autoral), bem como as reflexões cabíveis 

sobre estes, a qual se propõe a realizar uma costura entre a teoria e os dados de contexto 

anteriormente expostos na tese e as falas dos sujeitos pesquisados. Tais discursos foram 

trabalhados anteriormente pelos operadores- expressões- chave, ideias centrais e ancoragens. 

Os discursos que ora vamos analisar são de natureza verbal, coletados de entrevistas abertas 

com os docentes dos cursos de graduação em Serviço Social das duas instituições de ensino 

superior, UECE e FAMETRO, campos sociais escolhidos intencionalmente para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Os discursos dos sujeitos foram analisados e agrupados em quatro grandes 

temáticas: 1. Fundamentos Epistemológicos do Projeto Nacional de Formação Profissional e 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação em Serviço Social; 2. Formação e Prática 

Pedagógica Docente; 3. Concepção de Currículo e 4. Avaliação da Formação e Prática 

Profissionais. 

A análise da primeira e segunda temática será realizada ponto a ponto a partir das 

ancoragens e a construção dos discursos sobre cada uma destas. Para a análise da terceira e 

quarta área – concepção de currículo e avaliação da formação e prática profissionais – 

escolhemos integrar a análise das ancoragens a um discurso síntese, onde além das falas dos 

sujeitos e as reflexões fundamentadas no referencial teórico, nos inserimos como sujeito 

social da pesquisa, colocando nossas inferências analíticas na primeira pessoa.  

Esta forma de exposição foi pensada observando o que o referencial metodológico 

propõe, tendo em vista que o pesquisador também é um sujeito coletivo, talhado por suas 

experiências na área de investigação, incluindo o que a inserção no campo de pesquisa lhe 

possibilitou observar e participar. Não sendo neutro e tal como os outros docentes 

investigados, temos uma história pessoal imbricada com nossa história profissional 

vivenciada nos e pelos cursos de Serviço Social investigados. 

Vale ressaltar que o DSC proporiamente dito é considerado pelos formuladores 

da metodologia, como a principal figura metodológica. Este traz uma crítica ao procedimento 

tradicional de categorização, pois não particulariza, e sim coletiviza, opiniões convergentes, 

sem deixar de ressaltar posicionamentos divergentes ou complementares. Nesta pesquisa, 
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consideramos que os docentes dos cursos de graduação em Serviço Social têm uma trajetória 

formativa que envolve múltiplas dimensões: social, histórica, política, econômica, 

psicológica, dentre outras, e, como tal ela se faz coletivamente, inclusive influenciada pela 

formação recebida no curso de Serviço Social, em outros espaços de aprendizagem (pós-

graduação, pesquisa, monitoria e pelas formações e experiências docentes).  

Tendo esta concepção, como base, acreditamos que as ideologias, crenças e 

valores emergentes no discurso desses atores sociais da pesquisa não se fazem ao acaso ou por 

mera definição de um perfil individual. Por isso a escolha pela metodologia do DSC, por ter a 

proposta de apontar na forma de um discurso-síntese, redigido na primeira pessoa do singular, 

as falas que compõem uma ancoragem, fruto de ideias centrais retiradas do discurso sobre 

determinado tema provocado pela indagação ou ressaltado pelos atores sociais pesquisados, 

na forma de associação livre. 

A etapa final do DSC, aqui expressa é, pois, a consolidação de variadas opiniões 

ou posicionamentos convergentes e divergentes sobre a realidade pesquisada, organizados por 

nós em um discurso coletivo, onde há um peso proporcional concedido às pessoas que 

compartilham de uma mesma ideia. Consoante se reportam os autores da metodologia: 

 
É preciso, igualmente, como se trata de opiniões de indivíduos que vivem em 

coletividades, sociedades ou grupos, recuperar devidamente, na dimensão coletiva, os 

atributos propriamente sociológicos, antropológicos, psicossociais, das opiniões, o que 

requer, obrigatoriamente, que o pesquisador obedeça a um rigoroso planejamento com 

vistas a recuperar os principais atributos constitutivos da sociedade pesquisada. Para que 

isso seja possível é necessário que o pesquisador faça uma escolha sistemática de base 
quantitativa, dos indivíduos a serem pesquisados. (LEFEVRE; LEFEVRE, 2012, p. 15). 

 

Desta forma, optamos não pela supressão das falas, mas por sua explicitação, que 

ocorre pela junção dos extratos dos depoimentos agrupados por ideias centrais e ancoragens, 

revelando o discurso mostrado ao leitor de forma coerente, dando voz aos sujeitos individuais, 

que, nesse momento, se manifesta uno, porém coletivo. 

A busca analítica aqui empreendida vai objetivar tornar claro aquilo que no 

discurso dos docentes aparece como representação social sobre o tema de pesquisa e procurar 

confirmar ou negar a tese anteriormente anunciada nessa trajetória investigativa. 

A elaboração dos Discursos dos Sujeitos Coletivos baseou-se nas falas dos oito 

atores sociais, os docentes dos cursos de graduação em Serviço Social: 05 (cinco) da 

instituição pública e 03 (três) da instituição privada e respeitou os seguintes princípios: 
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Coerência; Posicionamento próprio perante o tema17; Explicitação de posicionamentos 

divergentes, e encadeamento narrativo, buscando expressar uma estrutura sequencial de fala 

clara e coerente. Na exposição do discurso síntese final consideramos que serão nove os 

sujeitos da pesquisa, considerando a inclusão da pesquisadora. 

É necessário ainda esclarecer que os discursos apresentados configuram-se como 

uma das formas possíveis de constituição do DSC propriamente dito, podendo este ser 

composto de formas diversas, em sequências diferentes, dependendo da escolha do 

pesquisador. 

 

6.1 Fundamentos epistemológicos do Projeto Nacional de Formação Profissional e dos 

projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Serviço Social 

 

Para analisarmos os referenciais teórico-epistemológicos do Projeto Nacional de 

Formação Profissional e dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação de Serviço Social 

e aqui problematizados pelos discursos dos docentes dos cursos, faz-se necessário 

compreender como foi elaborado esse projeto nacional e a que propósitos este se alia. 

Para tal fim, consideramos importante retomarmos alguns focos da discussão 

expostas no capitulo 3 desta tese – antes da análise das falas propriamente ditas e, ao mesmo 

tempo, com inspiração nestas – para compreendermos a razão deste destaque aos referenciais 

de formação do assistente social no Brasil e a defesa ou questionamento dos professores sobre 

a validade deste referencial se encontrarmos nos projetos pedagógicos dos cursos, alicerçando 

o desenvolvimento curricular destes e a prática docente. 

Referindo-se ao debate sobre o currículo e a constituição do projeto de formação 

profissional pretendidos para os assistentes sociais no Brasil, que se iniciou pela reforma 

curricular ocorrida em 1982, como destaca Iamamoto (2009, p. 168): 

 
Implica necessariamente a revisão crítica da trajetória do debate acumulado nos anos de 

1980, do que Carvalho qualificou de “experiência brasileira de redefinição da formação 

profissional” incorporando conquistas e avanços já consolidados, os dilemas aí 

identificados, como patamar necessário para ressituar a formação do Assistente Social 

ante as novas exigências da contemporaneidade brasileira nos anos de 1990. Exigências 

essas decorrentes das profundas alterações que vem se verificando no mundo do 

trabalho, com amplas repercussões na reforma do Estado, nas novas configurações 

assumidas pela sociedade civil, assim como nas inflexões observadas na esfera da 
cultura. 

 

                                                
17 “Para que se esteja em presença de um discurso, ele deve expressar sempre um posicionamento próprio, 

distinto, original, específico frente ao tema que está sendo pesquisado.” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005a, p. 20). 
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A preocupação fulcral que alimenta as reflexões destacadas acima é de qual 

caminho seguir e de como estabelecer uma proposta de formação profissional para o 

assistente social na contextura nacional, que considere os desafios expressos pela realidade 

contemporânea ao mesmo tempo em que defenda um compromisso com os valores 

democráticos e com a consquista de uma nova cidadania na vida social, e, em última 

instância, um novo ordenamento das relações sociais, tendo em vista a aliança pretendida com 

um projeto societário radicalmente comprometido com a afirmação de direitos e com uma 

contraposição clara à sociedade capitalista. 

Desta feita, a reflexão sobre o currículo e o projeto nacional de formação 

profissional pressupõe uma análise crítica com o que fora estabelecido desde a década de 

1980, pelo amplo debate dirigido pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social (ABEPSS) e protagonizado pelas unidades de ensino em Serviço Social e seus sujeitos 

constituintes. Nesse debate, destaca-se a definição da orientação teórica da formação 

profissional do assistente social pela Teoria Social Crítica, o Marxismo e a contraposição ao 

neoliberalismo e suas características conservadoras e privatistas, em destaque para a proposta 

de reordenamento do Estado: Estado Mínimo para o social e máximo para o capital 

(CHESNAIS, 1996). 

No debate a respeito da formação profissional e seus fundamentos 

epistemológicos, tivemos foco na década de 1990 e anos 2000 duas polêmicas. A primeira se 

deu em torno da direção social do curso, fundamentada no marxismo, em que se afirmava um 

necessário processo de luta pela hegemonia desta perspectiva teórica, tendo em vista que nem 

todos os cursos tinham essa base teórica como referência, pois ela se evidencia nas Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS e não nas diretrizes promulgadas pelo MEC e com o avanço dos 

cursos particulares e à distância, desde principalmente, a década de 1990, a garantia dessa 

direção social fica evidentemente comprometida. 

A segunda polêmica trouxe a necessidade de se defender e discutir o pluralismo 

no Serviço Social e sua contraposição ao ecletismo ou sincretismo. O tônus dessa discussão 

também esteve marcado pela interlocução que o Serviço Social faz com as “Ciências 

Humanas e Sociais” e a chamada crise de paradigmas, a qual pôs em xeque a perspectiva 

socialista como um modelo econômico e de organização do Estado, fundamentados na crise 

do socialismo real e a perspectiva marxista como perspectiva de análise da realidade e feito 

método do conhecimento capaz de apreender toda a dinâmica da vida social. 

 São essas as discussões e polêmicas que regarão os discursos dos sujeitos 

pesquisados e exprimem na forma das ancoragens à frente dispostos. 
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A- O referencial teórico do projeto nacional de formação profissional é a Teoria Social 

Critica/ Marxismo sendo este hegemônico e um paradigma fundamental para a análise 

da vida social,  

B- O referencial teórico do projeto nacional de formação profissional é o marxismo 

ortodoxo, sendo este trabalhado de maneira mais doutrinária do que científica, não 

dando conta sozinho da complexidade da sociedade atual, necessitando, pois, de 

abertura a outros autores e paradigmas,  

C-  Os referenciais teóricos defendidos pelo projeto nacional são seguidos pelo curso e 

encontram-se nos conteúdos, nos princípios formativos, nas categorias de análise, 

dentre outros, 

D- A referência na Teoria Crítica não está sendo capaz de combater o conservadorismo 

profissional, pois existem outros componentes de realidade que interferem na 

manutenção de atitudes conservadoras, dentre eles o modelo de sociedade vigente, a 

realidade institucional, a situação de precarização do trabalho do assistente social, 

dentre outros. 

E- Embora haja uma direção social da formação e exercícios profissionais no marxismo, 

há a necessidade da constituição do pluralismo, estabelecendo um diálogo com outras 

perspectivas dentro do próprio campo crítico, com o cuidado de não misturar posições 

teóricas inconciliáveis, a fim de não cair no ecletismo ou sincretismo, 

 

A primeira e a segunda ancoragens demonstram posicionamentos divergentes 

quanto à validade da teoria marxista como uma perspectiva teórica capaz de dar o suporte 

necessário a análise da vida social e, por sua vez, de fundamentar os processos de intervenção 

na realidade social. Como contraposição estabelecida, a primeira ancoragem evidencia a 

afirmação do referencial teórico fundamentado na Teoria Crítica, mais especificamente, o 

marxismo e a importância deste para análise da vida social e, consequentemente, uma 

intervenção qualitativa na realidade a que o Serviço Social se vincula. Na segunda ancoragem, 

também se reconhece que o projeto nacional de formação profissional é fundamentado no 

marxismo, mas se dirige uma crítica sobre a apropriação procedida a respeito dessa teoria, 

numa perspectiva mais doutrinária que científica e coloca-se a necessidade de abertura a 

outros autores e paradigmas que também têm importância na análise da vida social. 
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No quadro seguinte quadro destacamos o discurso dos docentes.  

 

Quadro 4 – Ancoragem A- DSC1 

DSC 1- O referencial teórico do projeto nacional de formação profissional é a teoria 

social crítica/ marxismo, sendo este hegemônico e um paradigma fundamental para a 

análise da vida social. 

O Curso de Serviço Social tem um Projeto Nacional de Formação Profissional que é 

hegemônico e tem uma direção teórica e política fundada na teoria social crítica, no 

marxismo. Essa referência teórica é indicada nacionalmente e foi construída ao longo dos 

anos de 1980, dentro do chamado Movimento de Reconceituação que teve uma 

preocupação muito grande em se aproximar desse referencial crítico e essa aproximação 

vem se dando progressivamente no sentido de ir às fontes. 

Essa busca de nos referenciarmos numa teoria critica veio numa tentativa de 

combater o conservadorismo na profissão tanto no que diz respeito a formação quanto a 

intervenção e de fazermos uma análise da realidade brasileira como uma das primeiras 

ferramentas para compreender a sociedade. 

O marxismo é uma teoria potente, pois é uma referência fundamental para a análise 

da vida social e dá conta principalmente tendo em vista a nossa realidade, de trabalhar a 

questão social, de compreender a complexidade dessa sociedade, então não teria outra 

teoria que desse conta dessa análise. 

Nesta teoria trabalhamos algumas categorias centrais como trabalho e questão social. 

Essa teoria entende como método de análise da realidade, o método dialético, buscando 

entender a complexidade da sociedade e defendendo alguns princípios éticos, a exemplo, 

do pluralismo. Ela se materializa primeiro em entender que o Serviço Social é um 

trabalho, que está no campo dos serviços e não está no campo da produção direta, mas 

embora ele não seja objeto produtor ele propicia as condições para esse produto se 

efetivar. O Serviço Social, dentro da divisão social e técnica do trabalho tem um papel que 

é o de produção e reprodução das relações sociais. O que quer dizer isso? Produção e 

reprodução do modo de viver, de trabalhar, de relacionar, cultura tanto nos formatos 

materiais como nos imateriais: pensamento, cultura, ou seja, ele ajuda a manter essa 

reprodução. 

A proposta nacional de formação busca desenvolver um profissional crítico, analítico 

e que ele possa fazer uma contextualização de sua prática. Outras características seriam ser 

um profissional com alta capacidade de negociação, de argumentação, de articulação com 

o diferente, plural no sentido do diálogo com outros, mas mantendo a hegemonia com 

direção política. Humanista no sentido da humanidade, de compreender, por exemplo, 

esse ciclo societário que a gente vive. Em síntese, um profissional interventivo, 

propositivo, com competência teórico/metodológico com compromisso e capacidade de 

argumentação. Então nós temos um projeto nacional de formação profissional, que 

constantemente é posto em discussão pela ABEPSS, principalmente, mas que se junta ao 

que chamamos de projeto ético político que é defendido pelas entidades irmãs CFESS e 

ENESSO. 

Para mim os fundamentos do projeto nacional se evidenciam em uma constante 

reflexão do que eu estou fazendo, qual é o objetivo da disciplina e o que o curso forma.      

Considero que essa perspectiva ainda permanece hegemônica sem negar outras 

possibilidades de diálogo dentro do próprio campo critico, como a perspectiva 

culturalista, por exemplo. 
Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 
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No discurso dos atores sociais pesquisados, confirma-se claramente o suporte 

epistemológico do Projeto Nacional de Formação Profissional na Teoria Social Crítica: o 

marxismo. Nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS, um dos princípios enunciados afirma: 

“Adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade social em suas 

dimensões de universalidade, particularidade e singularidade.” (ABEPSS, 1996, p. 23). 

Como já tematizamos no capitulo 3 desta tese, a adoção da Teoria Crítica pelo 

Serviço Social foi estabelecida no que se chamou de viragem histórica do Serviço Social, 

ocorrida com início na década de 1980, sob a perspectiva de intenção de ruptura do 

Movimento de Reconceituação, sustentada pela aproximação como o marxismo, por meio de 

alguns formuladores que interpretaram a obra de Marx, principalmente, autores como 

Althusser, Gramsci e Lukács, e, por fim, uma apropriação marxiana, que se configurou 

inicialmente na obra de Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho, em 1982. 

Esse movimento de viragem do Serviço Social esteve profundamente ancorado no 

movimento histórico de luta contra a ditadura e defesa da democracia e dos direitos humanos 

e sociais que marcou a década de 1980 e seguiu pelos anos 1990. Nesse período, o encontro 

do Serviço Social com o marxismo iniciou-se pela aproximação com o marxismo 

estruturalista e a defesa de outro modelo de sociedade e a luta contra o capitalismo. Essa 

perspectiva de revolução defendida pelas vanguardas profissionais trouxe para a profissão a 

defesa de que o objetivo profissional seria a efetivação da transformação social e sua área de 

atuação prioritária seria a comunidade e não as instituições, tendo em vista que essas, na 

leitura de Althusser, seriam espaços de defesa da ideologia dominante e do capital. 

Com o amadurecimento dessa apropriação do marxismo com o pensamento 

marxiano, a profissão assume uma atitude de elaboração de um projeto crítico, que estivesse 

tanto no âmbito da formação como no exercício profissional, antenado com o projeto 

societário anticapitalista. 

Como bem observa Iamamoto (2009, p. 188), 

 
A concepção marxiana apoia-se na teoria do valor trabalho, afirmando o primado da 

produção dos indivíduos sociais, pelas suas objetivações, das quais o trabalho é 

privilegiado como forma de objetivação humana, de prática. Outra dimensão a ela 

inerente é a crítica revolucionária, isto é, a apreensão do homem como ser prático social, 

em que os produtores da riqueza – cuja fonte está na força de trabalho em ação e, 

portanto, no trabalho, têm centralidade na prática da vida social e, por isso, na sua 

reconstrução teórica. Destarte, incorpora o ponto de vista do trabalho na apreciação 

crítica da sociedade e na prospectiva da construção de um modo de vida e de trabalho, 

voltado para a superação da alienação que caracteriza a sociedade capitalista- e, portanto, 

a sua ultrapassagem. 
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O encontro do Serviço Social com a tradição marxista caracterizou-se também 

pela contestação do tradicionalismo profissional e de questionamentos que incidiram sobre 

diversos aspectos da profissão, a saber: seus fundamentos ideológicos e teóricos, envolvendo 

aí a perspectiva de homem como ser histórico e político, da direção social da profissão, 

acentuando que esta deveria ter uma ideologia claramente definida, a favor da classe 

trabalhadora e contra o capitalismo e o modus operandi da profissão, o qual deveria ser 

subsidiado por uma visão da realidade social brasileira e do real estado de vida dos usuários. 

No discurso ora destacado se reconhece que essa luta contra o conservadorismo 

profissional, necessariamente precisa de um olhar sobre a realidade brasileira. Essa afirmação 

fundamenta-se numa crítica histórica, consolidada pelo Movimento de Reconceituação do 

Serviço Social, que trata da necessidade da negação das teorias importadas e da importância 

do olhar cuidadoso para a realidade brasileira. Esta foi a tônica da reforma curricular ocorrida 

em 1982 e também fez parte das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Serviço 

Social quando este define que um dos três núcleos nos quais se organiza a formação, é o 

Núcleo da Formação Sócio-Histórica Brasileira, que remete ao conhecimento da constituição 

econômica, social, política e cultural da sociedade nacional na sua configuração dependente, 

urbano-industrial, nas diversidades regionais, articulada com a análise da questão agrária, 

como elemento fundamental da particularidade histórica do País. 

Essa crítica fundamentou-se, ainda, na afirmação de que as perspectivas 

tradicionais da profissão estiveram articuladas a ópticas ou teorias importadas, 

fundamentadas, principalmente, no que se convencionou chamar de Escola Europeia e Escola 

Norte-Americana. Cada uma dessas escolas se ancorava em autores e em perspectivas que 

essencialmente negavam uma crítica ao modelo de sociedade vigente e destacavam que o 

sujeito tido como um “desajustado” deveria modificar seu comportamento, realizando assim 

uma reforma de caráter. Caberia, portanto, ao Serviço Social, auxiliar os “desajustados” em 

sua reforma moral. 

Com a adoção da Teoria Critica e sua visão de totalidade e contradição, defende-

se a ideia de que o profissional que se pretende crítico precisa de competências no âmbito 

teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político que lhe permitam realizar uma 

adensada leitura de realidade para o desvendamento das expressões da questão social, em seus 

aspectos particulares e universais. É sob essa perspectiva que os discursos dos atores sociais 

pesquisados destacam que o marxismo é uma teoria potente que subsidia essas exigências, 

sendo por isso considerada uma referência fundamental para análise da vida social, tão 

requerida desde então, dos assistentes sociais. 
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É importante ressaltar o fato de que para os atores sociais entrevistados, a defesa 

da Teoria Critica marxista é intensiva ao ponto de compreendem que não teria outra teoria que 

desse conta dessa exigência analítica e interventiva posta à profissão. 

Outro destaque na fala dos atores sociais pesquisados é a necessidade de adoção 

do método dialético como método de produção do conhecimento e de análise da realidade. 

Cabe aqui o destaque feito por Paulo Netto (2011, p. 20), para quem na perspectiva de Marx, 

 
[...] a teoria é uma modalidade peculiar de conhecimento, entre outras (como por 
exemplo, a arte, o conhecimento prático da vida cotidiana, o conhecimento mágico 

religioso-cf. Marx 1982, p. 15). Mas a teoria se distingue de todas essas modalidades e 

tem especificidades: o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto – da sua 

estrutura e dinâmica – tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, 

independente dos desejos, das aspirações e das representações do pesquisador. A teoria é 

, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa : 

pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto que 

pesquisa: pela teoria , o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e o objeto que 

pesquisa. E esta reprodução (que constitui propriamente o conhecimento teórico) será 

tanto mais correta e verdadeira quanto mais fiel o sujeito for ao objeto. 

 

A opinião introduzida de Paulo Netto contém reflexões importantes que 

caracterizam o método dialético e exprimem uma opção de método do conhecimento buscada, 

anunciada pelo Serviço Social. Essa intencionalidade profissional não se revela um caminho 

fácil, hajam vistas as interpretações errôneas e/ou superficiais do método proposto, 

mostrando-se como um caminho ainda a ser percorrido com maior profundidade e acuidade, 

sobretudo pelo fato de a apropriação da Teoria Crítica haver priorizado, inicialmente, o estudo 

da teoria social e na atualidade centrar-se nos aspectos mais presentes na Teoria do Valor 

Trabalho, sendo o estudo sobre o Método Dialético ainda insuficiente. 

No capítulo 3, ressaltamos que a apropriação da tradição marxista ao Serviço 

Social seguiu um caminho inicial de apropriação da perspectiva de revolução (décadas de 

1970 e 1980) e na década de 1990/anos 2000, segue por uma apropriação mais marcada na 

Teoria do Valor Trabalho. Alguns estudiosos, até destacam a necessidade de uma apropriação 

mais qualitativa do método e da racionalidade dialética como desafios atuais para a profissão. 

Outro ponto de destaque no DSC1 é a definição feita sobre o Serviço Social. Pelo 

discurso dos sujeitos coletivos, ressalta-se que, ante a perspectiva teórica que norteia a 

profissão, esta se caracteriza como 

 
Um trabalho, que está no campo dos serviços e não está no campo da produção direta, 

mas embora ele não seja objeto produtor ele propicia as condições para esse produto se 

efetivar. O Serviço Social, dentro da divisão social e técnica do trabalho tem um papel 

que é o de produção e reprodução das relações sociais [...] Produção e reprodução do 

modo de viver, de trabalhar, de relacionar. (DSC 1). 
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É recorrente ouvirmos a afirmação de que Serviço Social como ofício 

profissional, emerge no contexto do capitalismo monopolista e tem lugar na divisão 

sóciotécnica do trabalho, atuando na produção e reprodução das relações sociais capitalistas. 

Desta forma, o Serviço Social se define como especialização do trabalho coletivo e, como tal, 

tem por objeto a questão social ou suas refrações. 

Na Proposta Básica que subsidiou a sistematização das Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS, o Serviço Social, está conceituado: 

 
O significado sócio histórico e ideopolítico do Serviço Social estão inscritos no conjunto 

de práticas sociais que são acionadas pelas classes e mediadas pelo Estado em face das 

sequelas da questão social. A particularidade do Serviço Social como especialização do 

trabalho coletivo inscrito na divisão social e técnica do trabalho está organicamente 
vinculada às configurações conjunturais e estruturais da questão social e às formas 

históricas do seu enfrentamento, que são permeadas pela ação dos trabalhadores, do 

capital e do Estado. (CARDOSO, 1997, p. 73). 

 

Segundo o Relatório Final da Pesquisa Avaliativa da Implementação das 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Serviço Social (ABEPSS, 2008), a garantia desta 

caracterização profissional do assistente social foi considerada como o mais importante do 

Serviço Social, e ainda como um grande desafio nos processos de revisão curricular dos 

cursos. O relatório ressalta, ainda, que a busca dessa perspectiva na formação profissional 

inferiu uma visão pública no currículo de 1982, numa dinâmica social marcada pela ascensão 

das lutas sociais no Brasil, portanto, bastante favorável na constituição de um projeto ético-

político do Serviço Social orientado pelo pensamento crítico e articulado à perspectiva 

emancipatória da luta dos trabalhadores. 

Outro ponto destacado no Discurso dos Sujeitos Coletivos refere-se à questão 

social e à categoria trabalho como centrais para o Serviço Social. Sob este aspecto, podemos 

destacar a ideia de que o surgimento do Serviço Social como profissão vincula-se, 

medularmente, à emergência da “questão social” nos marcos do Estado capitalista, sendo sua 

institucionalização, no Brasil, associada à intervenção do Estado nos processos de regulação 

social. 

No referente à centralidade dessas categorias na formação profissional do 

assistente social, podemos destacar os seguintes pressupostos sugeridos nas formulações da 

ABEPSS: 

 

1. O Serviço Social particulariza-se nas relações sociais de produção e reprodução 

da vida social como uma profissão interventiva no âmbito da questão social, 

expressa pelas contradições do desenvolvimento do capitalismo monopolista; 
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2. A relação do Serviço Social com a questão social – fundamento básico da sua 

existência – é mediatizada por um conjunto de processos sócio-históricos e teórico 

metodológicos constitutivos do seu processo de trabalho; 

3. O processo de trabalho do Serviço Social é determinado pelas configurações 

estruturais e conjunturais da questão social e pelas formas históricas de seu 

enfrentamento permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital e do Estado, por 

meio das políticas e lutas sociais; (ABEPSS; CEDEPSS, 1996, p. 60). 

 

Importante é salientar, conforme ressaltam Behring e Santos (2009), que a questão 

social constitui um eixo central e polêmico no Serviço Social, sendo objeto, por excelência, 

do trabalho profissional e temática fundante da formação profissional. E assim a definem: 

 
Questão social é a expressão das contradições inerentes ao capitalismo que, ao construir 

o trabalho vivo como a única fonte de valor, e ao mesmo tempo reduzi-lo 

progressivamente em decorrência da elevação da composição orgânica do capital – o que 

implica um predomínio do trabalho morto (capital constante) sobre o trabalho vivo 

(capital variável) promove a expansão do exército industrial de reserva (ou 

superpopulação relativa) em larga escala. (BEHRING; SANTOS, 2009, p. 276). 

 

Pensando na relação Estado e questão social, refletimos que existe de fato um 

desafio para o Serviço Social o qual consiste tanto num desafio de entendimento do Estado e 

da “questão social” pautado numa reflexão epistemológica aprofundada e historicamente 

situada e exige um trato qualificado e crítico no desenvolvimento da ação interventiva do 

assistente social, tendo em vista que as refrações da questão social constituem matéria-prima 

da prática/práxis do assistente social e caracteriza-se como uma temática que alicerça a 

formação profissional deste segmento profissional. 

Outro ponto destacado no DSC1 refere-se ao perfil profissional que se pretende 

formar nos cursos de graduação em Serviço Social, defendido pelo Projeto Nacional de 

Formação Profissional. Sobre este tópico os atores sociais asseveram que 

 
A proposta nacional de formação busca desenvolver um profissional crítico, analítico e 

que ele possa fazer uma contextualização de sua prática. Outras características seriam ser 

um profissional com alta capacidade de negociação, de argumentação, de articulação 

com o diferente, plural no sentido do diálogo com outros, mas mantendo a hegemonia 

com direção política. Humanista no sentido da humanidade, de compreender, por 

exemplo, esse ciclo societário que a gente vive. Em síntese, um profissional interventivo, 

propositivo, com competência teórico/metodológico com compromisso e capacidade de 

argumentação (DSC1). 

 

Nas Diretrizes Curriculares do MEC, o perfil profissional vem descrito da 

seguinte forma: 

 
Profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando 

propostas de intervenção para seu enfrentamento, com capacidade de promover o 

exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e propositiva dos usuários do Serviço 

Social no conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho (BRASIL, 1996, p. 1). 
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As Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996) definem que a formação 

profissional do assistente social no Brasil deve implicar uma capacitação teórico-

metodológica, ético política e técnico-operativa postula como princípios os que estão na 

sequência 

 

1 Apreensão crítica do processo histórico como totalidade. 

2 Investigação sobre a formação histórica e os processos sociais contemporâneos que 

conformam a sociedade brasileira no sentido de apreender as particularidades da 

constituição e desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social no País. 

3 Apreensão do significado social da profissão desvelando as possibilidades de ação 

contidas na realidade. 

4 Apreensão das demandas – consolidadas e emergentes – postas ao Serviço Social 

via mercado de trabalho, visando a formular respostas profissionais que 

potencializem o enfretamento da questão social, considerando as novas 

articulações entre público e privado, e  

5 Exercício profissional cumprindo as competências e atribuições previstas na 

Legislação Profissional em vigor. 

 

Desta feita, percebe-se a articulação realizada entre os discursos dos sujeitos e os 

marcos legais que sistematizam o perfil dos formandos no curso sob estudo. No DSC1, 

destacam-se, até mais minunciosamente, as características necessárias a este profissional que 

defende e que se fundamenta numa teoria social crítica. 

 

Quadro 5 – Ancoragem B - DSC2 

DSC 2- O referencial teórico do projeto nacional de formação profissional é o 

marxismo ortodoxo, sendo este trabalhado de maneira mais doutrinária do que 

científica, não dando conta sozinho da complexidade da sociedade atual, necessitando, 

pois, de abertura a outros autores e paradigmas.  

        Eu acho que no projeto nacional tem o peso ainda da teoria crítica. Acho que ela dá o 

tom da formação profissional. Esse referencial teórico que eu identifico no projeto 

nacional, chega através da orientação da ABEPSS, através das interpretações. O que nos 

chega aqui através dos representantes é uma vertente marxista ortodoxa, centrada 

especialmente na questão do capitalismo, mas com pouca tradução ou com pouca leitura do 

capitalismo atual, desse processo tão complexo. 

            Então há uma hegemonia, pelo menos no discurso, do grupo mais próximo ao 

marxista ortodoxo, com leituras de realidade bastante equivocadas e isso faz com que não 

inove esta prática e nem se produza sobre ela. Então existe uma concepção explicitada 

através das orientações da ABEPSS e existe uma concepção velada que se configura através 

da posição individual dos professores. Esses professores também não são organizados e 
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ninguém expõe o que pensa, a gente sabe assim na vida, na atividade e não concorda com 

aquela outra opinião, mas as pessoas não explicitam a sua opinião claramente.  

 O que eu vejo é uma leitura pouco aprofundada das teorias. Eu acho que as pessoas ficam 

na leitura dos clássicos, no caso Marx, em leituras mal aprofundadas e negando as leituras 

atuais, especialmente das posturas divergentes, porque nós vamos ampliar o nosso 

conhecimento é buscando nos divergentes para nos fortalecer.  Temos pouquíssimas 

discussões sobre os outros teóricos como Weber, Durkheim, os clássicos e os 

contemporâneos, poder atualizar essas leituras com outros autores da sociologia. O próprio 

Foucault, Bourdieu tem entrado na nossa formação, mas as vezes esses autores ainda não 

estão sendo muito bem vistos. Então, particularmente, isso se traduz numa perspectiva 

muito mais doutrinária.  

Eu vejo um temor e vejo aí do ranço da igreja católica muito forte. E assim, a ideologia 

ela é assumida como religião e como um dogma. Porque as teorias marxistas elas são vistas 

não como uma teoria que dê uma grande explicação para uma época, tem muitos momentos 

que ela está superada e existem outros teóricos do próprio marxismo que deram uma nova 

versão, que não é uma única interpretação, que há um grande debate em torno disso e você 

vai ver que em mil novecentos e trinta na escola de Frankfurt já se questionavam e quer 

dizer, muitas vezes no serviço social nem a escola de Frankfurt é posta no curso.  

      O que eu vejo também é que muitas vezes a própria forma como a teoria crítica foi 

apropriada e ainda persiste uma forma fechada e isso acaba atrapalhando que o 

profissional faça um trabalho mais crítico, por exemplo, acho que nas pequenas práticas 

elas foram desprezadas em detrimento das grandes articulações. Então eu acho que a 

própria forma como essa teoria crítica ela é muitas vezes imposta dentro da profissão 

acaba desmotivando alguns profissionais por acharem que eles não contribuem. 

 Então, eu acho que quando se caminha para um dogma aí é um desastre no campo da 

formação e há uma grande lacuna por isso. Eu acho que tinha que se quebrar, romper esse 

ciclo.  

Tratar o marxismo como receita, como algo intocável nega a própria questão da 

totalidade, da dialética, de que as coisas são processuais e que muda e parece que se quer 

ingessar um paradigma. O próprio questionamento do projeto ético político expressa essa 

coisa do engessamento, de como é imposto, tirando das profissionais a condição de sujeito 

que movimenta esse projeto. 

Quando você vai para os encontros nacionais, já consegue ver grupos dissidentes que 

estão estudando outras coisas, a questão da subjetividade, que por muito tempo a gente 

deixou um pouco pra lá, por querer fazer uma relação direta com a questão material e aí 

acabou esquecendo desse sujeito que agem dentro dessa materialidade. Eu acho que 

consigo perceber alguns ambientes das discussões nacionais, as vozes dissidentes e eu acho 

isso muito importante, muito interessante, isso é potencializar transformação. Mas de novo 

eu vejo que isso não é muito bem visto e dizem cuidado para que vocês não se percam na 

coisa do cotidiano tão pequeno. E aí a gente tem esse discurso de pessoas que tem muito 

peso na profissão, acho que isso acaba muitas vezes desmotivando quem esta lá fazendo e 

se achando talvez até inadequado.  

Então as experiências dos sujeitos que estão ali lidando no cotidiano árduo da prática 

tendo que fazer mil malabarismos para poder tentar dar o mínimo de resposta para quem 

nos demanda, tem que ser consideradas. Acho que temos que avançar e deixar de lado essa 

coisa do intocável para entender que é um processo que os profissionais são sujeitos da 

articulação desse projeto ético político e os sujeitos muitas vezes não são reconhecidos por 

conta de um discurso que é imposto e que eu nem consigo ver como hegemônico se ele não 

tem respaldo sabe.  
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É por isso que eu falo que é uma coisa meio esquizofrênica, você vê que é um pequeno 

grupo que defende e que diz ser hegemônico enquanto no cotidiano, no dia a dia você vê os 

profissionais falando dessa crítica ao projeto. Não que ele seja ruim para o curso, mas a 

forma como ele é colocado é como se não tivesse nenhuma movimentação da realidade. 

Manter aquilo intocado é como colocar uma receita e mais, é uma coisa que tem que ser 

venerada até às vezes eu acho. Eu sei que teve toda uma construção, é linda, mas isso não 

parou, a construção continuou e ela continua, só não é reconhecida. 
Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 

 

O DSC2 é um discurso que pode ser considerado divergente em relação aos 

DSC1. Neste, os sujeitos reconhecem o peso da Teoria Social Crítica como fundamento 

epistemológico do Projeto Nacional de Formação Profissional, no entanto, a sua hegemonia – 

hegemonia no discurso – é questionada considerando que vários profissionais não reconhecem 

essa orientação teórica como a única que fundamenta a intervenção profissional. Nesse 

sentido, expõe-se que a apropriação desse marxismo é realizada de maneira mais doutrinária 

do que científica, haja vista o pouco espaço para seu questionamento. 

No DSC2, foi esposada a ideia de que a vertente apropriada para os estudos do 

marxismo foi a de conteúdo ortodoxo, a qual se centra na crítica do capitalismo com pouca 

leitura do que é o capitalismo atual. Analisando as referências bibliográficas dos artigos 

publicados pelos assistentes sociais, intelectuais que se fundamentam no marxismo e as 

menções literárias das disciplinas, é comum encontrar-se o livro O capital, de Marx. Nas 

primeiras apropriações feitas do marxismo, a escolha realizada foi a dos marxistas 

estruturalistas, com destaque para Louis Althusser, mas também Mao Tsé Tung, Rosa de 

Luxemburgo e Lênin. Os autores mais contemporâneos destacados pelas disciplinas são 

George Lukács, Istevan Mézaros, Eric Hobsbawn e David Harvey, com destaque também 

para Ricardo Antunes e o próprio José Paulo Netto. Esses escritores realmente, centram-se 

numa análise do capitalismo, sem tantas inflexões para os estudos das subjetividades, no 

entanto, se referem à atualidade do capitalismo, focando numa análise mais voltada para a 

Teoria do Valor Trabalho. 

Destaque na crítica exposta no DSC2 o modo como essa apropriação do marxismo 

ocorre por parte daqueles professores que assumem tal perspectiva. No DSC2, destacam-se a 

perspectiva mais doutrinária do que científica, o engessamento do paradigma marxista, a 

forma fechada a quem foi apropriada essa teoria e a leitura de realidade bastante equivocada e 

pouco aprofundada das teorias. Nos discursos, relaciona-se, também, de modo direto, essa 

forma de apropriação do marxismo com a não inovação da prática profissional. Como assinala 

Ferreira Silva (2008, p. 146), 
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Entende-se que esse questionamento é basilar, devido à incidência, principalmente nas 

Ciências Humanas, de posturas intelectuais ortodoxas e fortemente discriminatórias que, 

infelizmente, ainda persistem no meio acadêmico. São posturas que se tornam um 

antagonismo dentro desse espaço acadêmico, por ser a academia, por excelência, o 

espaço do debate, do plural, da diversidade, do diálogo enriquecedor, da troca de ideias e 

da livre construção. Trata-se da falta de maturidade intelectual para conviver com o 

diferente e, por isso, há uma constante a tendência a se agarrar a uma corrente de 

pensamento como se esta fosse perfeita e capaz de dar todas as respostas para todas as 

questões. Assim, as correntes se fecham como se fossem verdades absolutas, razão pela 

qual é imprescindível uma autovigilância para se evitarem tais posturas. 

  

Também é destaque no discurso dos sujeitos o questionamento da hegemonia da 

Teoria Social Crítica, afirmando que essa hegemonia só se faz presente no discurso. Sobre 

esse posicionamento assumem-se a existência de professores do curso, que não explicitam a 

posição individual, mas planejam suas aulas e fazem suas pesquisas tendo como referência 

outras teorias, não sendo, no entanto, isso explicitado num debate. Também foi mencionada a 

existência de pesquisas em curso no âmbito nacional que representam vozes dissidentes ao 

referencial marxista e que privilegiam o estudo das subjetividades. 

No discurso analisado, foi ressaltado ainda que muitos assistentes sociais postados 

no exercício profissional têm certo temor em asseverar publicamente qual o cotidiano das suas 

ações por medo de serem tachados de pós-modernos ou de terem suas ações descaracterizadas 

como próprias do Serviço Social. Muito fortemente foi acentuado o fato de que afirmar a 

hegemonia da teoria crítica está associado a uma esquizofrenia da categoria profissional. 

Sobre essa necessidade de abertura a outras concepções Silva e Silva (2011, p. 

311-312) entendem que 

 
É importante discutir e avaliar as produções contemporâneas do Serviço Social para ver 

a apropriação das vertentes analíticas no âmbito das representações, do cotidiano, do 

imaginário, do simbólico. Parece que o serviço social não tem ainda trabalhado com 

essas novas vertentes, que são colocadas na atualidade, como capazes de fornecer pistas 
fecundas para ampliar o olhar analítico do cientista social ao desvendar a realidade 

social. 

 

Para Ferreira Silva (2008), percebe-se até os dias atuais, é que, de forma efetiva, 

essa proposta de abertura da teoria marxista, para com outras teorias e disciplinas do 

conhecimento, encontra bastante resistência no mundo acadêmico. E acrescenta: 

 
É importante, porém, não transformarmos essa direção social hegemônica, contida na 

formação acadêmica do assistente social, em seu Projeto Político Pedagógico atual, 

aprovado em 1996 - que é a teoria social marxista – em uma postura ortodoxa, 

absolutizada. Dessa forma, vivenciaríamos um profundo paradoxo com aquilo que é 
proposto por essa mesma teoria - a perspectiva dialética - que, por sua vez, propicia o 

movimento da abertura para o novo e diferente, numa relação de respeito, coerência e 

criticidade. (FERREIRA SILVA, 2008, p. 149). 
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O conteúdo do discurso dos sujeitos e das falas dos autores revela no mínimo, a 

necessidade de um diálogo mais plural e de uma auto e hetero crítica em relação à forma 

como essa hegemonia do marxismo foi e está sendo constituída no Serviço Social, revelando 

clara solicitação de um posicionamento de maior abertura. 

 

Quadro 6 – Ancoragem C - DSC3 

DSC 3 - Os referenciais teóricos defendidos pelo projeto nacional são seguidos pelo 

curso e estão nos conteúdos, nos princípios formativos, nas categorias de análise, 

dentre outros. 

           No nosso projeto pedagógico nós seguimos as orientações da ABEPSS. O PPC do 

curso se aproxima bastante dessa proposta nacional, pois gente tem essa perspectiva da 

teoria crítica e isso está claro no projeto pedagógico, naquilo que a gente identifica de 

análise da vida social e no conhecimento do próprio método marxista.  

        Essa teoria se materializa no nosso projeto pedagógico através dos princípios, por 

exemplo, da indissociabilidade entre teoria e prática, da articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão e até um pouco da questão da flexibilidade, no sentido de você abrir os 

horizontes, ter um conhecimento plural, ver novas perspectivas.  Eu acho que nós não 

flexibilizamos na perspectiva do MEC, de abrir.  

Essa preocupação com a unidade de teoria prática ela está no currículo desde cedo, 

mas eu acho que ela se materializa com mais consistência quando é o período do estágio 

curricular, tendo a busca de nos fundamentarmos na Política Nacional de Estágio, desde as 

orientações relativas à supervisão acadêmica, aos instrumentais até o diálogo que nós 

temos com os acadêmicos e o estreitamento que a gente tem buscado, não com facilidade, 

com os supervisores de campo. 

         Está presente também nas referências de algumas categorias que são fundamentais 

para o projeto como: trabalho, produção, reprodução, questão social, dentre outras. Essas 

são categorias que aparecem como conteúdo mesmo que transversal de várias disciplinas, 

só não sei como cada professor trabalha essa transversalidade. 

           No projeto pedagógico do curso, no currículo formal, eu acho que eles são bem 

delineados com os três núcleos: o núcleo da análise da vida social, o núcleo da formação 

sócio-histórica e o do trabalho profissional. Assim, no nosso projeto todas as disciplinas 

estão organizadas nos eixos propostos nas diretrizes. 

        Está presente também nas referências de algumas categorias que são fundamentais 

para o projeto como: trabalho, produção, reprodução, são categorias que aparecem como 

conteúdo mesmo que transversal de várias disciplinas. Essa relação do Serviço Social com 

o contexto social, econômico e político, então há essa clareza.  

Vejo também nos seminários que são produzidos pelos laboratórios, naquilo que a 

gente pode chamar de atividades complementares, tentativa dos professores irem às fontes 

e buscar os próprios autores e aí ficam muitas leituras como as referências fundamentais: 

Marx, Lukács Gramsci como autores fundamentais.  

       Isso se complementa pela nossa participação histórica e assídua tanto nos encontros 

da ABEPSS e CFESS, como nas diretorias de tais entidades. Eu vejo que esses alunos e 

professores são sujeitos políticos. São sujeitos políticos que estão se construindo e se 

refazendo no cotidiano. 

      Então, acho que o curso de Serviço Social trás na sua proposta pedagógica ao 

ingressante quando ele propõe o perfil humanista, critico. Ele fala do serviço social como 

um trabalho dentro da divisão social e técnica do trabalho, ele coloca que a profissão, que 
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nós temos um projeto respeitoso ao código de ética.  Ele compreende que o nosso projeto 

ético/político nos seus elementos construtivos se materializa nas diretrizes, na Lei de 

Regulamentação da Profissão e a gente vai trabalhando aí e tem uma articulação forte com 

o projeto nacional, mas na operacionalização na sala de aula eu estou muito preocupada 

com a forma com que as coisas se passam, entendeu?  

Então, apesar disso tudo há uma busca desesperada, o momento que está muito difícil 

de buscar quem cuida da teoria social crítica, mas há uma busca de garantir essa diretriz 

da teoria social critica. Então, essa perspectiva de inspiração marxiana que dá conta da 

categoria da totalidade, ela é transversal no currículo do curso. No nosso currículo ela é 

transversal desde o primeiro semestre até o final dele quando a gente introduz ou opta por 

disciplinas que ainda estão costurando essa formação crítica, então eu percebo que essa é 

a grande inspiração teórica, uma perspectiva marxiana, mas que dialoga, que bebe de 

outras fontes para que dê conta de certa forma do nosso objeto que é constantemente 

mutável que é o estudo da realidade social. 
Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 

 

O discurso que trata da ancoragem C (DSC3) assevera que a formação 

profissional trabalhada nos cursos segue os referenciais teóricos do Projeto Nacional de 

Formação Profissional do Assistente Social – a Teoria Crítica. Segundo os discursos, esses 

referenciais se encontram de várias formas tanto no currículo prescrito, no Projeto Pedagógico 

dos Cursos, quanto no currículo em ação, presente no desenvolvimento curricular, nas ações 

institucionais do curso e na prática docente. 

Quanto às orientações nacionais dos projetos pedagógicos dos cursos, os sujeitos 

asseguram que as orientações da ABEPSS e das Diretrizes do MEC são seguidas, ao fazerem 

a proposta de organização curricular fundamentada nos três núcleos: 1. Núcleo de 

Fundamentos da Vida Social, responsável pelo tratamento do ser social como totalidade 

histórica, fornecendo os componentes fundamentais da vida social que serão particularizados 

nos núcleos de fundamentação da realidade brasileira e do trabalho profissional; 2.Núcleo de 

Fundamentos da Formação Sócio-Histórica da Sociedade Brasileira (inserida na divisão 

internacional do trabalho)- remete ao conhecimento da constituição econômica, social, 

política e cultural da sociedade brasileira na sua configuração dependente, urbano-industrial, 

nas diversidades regionais, articulada com a análise da questão agrária, como um elemento 

fundamental da particularidade histórica nacional e 3.Núcleo de Fundamentação do 

Trabalho Profissional, cujo foco é a compreensão do SS como forma de especialização do 

trabalho social determinado por sua inscrição na divisão sociotécnica do trabalho. Trata-se de 

decifrar os elementos do processo de trabalho do assistente social – objeto, matéria-prima, 

meios, resultados, conteúdos, seu ethos. 
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Outro ponto no qual esses referenciais se revelam é na adoção dos princípios 

formativos do curso – a compreensão da unidade teoria e prática, a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão, no princípio da flexibilização curricular, entendida como conhecimento 

plural – e, ainda, nas categorias centrais trabalhadas nas disciplinas e demais componentes 

curriculares: trabalho, questão social, produção, reprodução, totalidade, dentre outras. 

Analisando o texto dos projetos, confirmamos essa adoção da lógica curricular, dos princípios 

e categorias e, ainda, observamos que estas se encontram na definição dos próprios 

componentes curriculares: disciplinas, seminários e oficinas. Tais categorias fundamentam até 

mesmo a definição corrente do Serviço Social, como destaca Iamamoto (1994, p. 65): 

 
Chamado historicamente a intervir nas expressões da questão social, ao encerrar no seio 

da profissão a análise das formas de produção e reprodução da vida social, o Serviço 

Social brasileiro encontra no fecundo debate da teoria social crítica os seus fundamentos 

atuais. A busca constante de estabelecer respostas ao seu cotidiano profissional e à sua 

própria condição de trabalhador, no processo de intervenção na realidade social, 

econômica, política e suas contradições históricas, depara-se com a necessidade de 

ultrapassar as características imediatistas e de subalternidade da ação profissional, presas, 

até então, às concepções fatalistas e/ou messiânicas. 

 

O DSC3 também aponta esse referencial nas indicações bibliográficas que os 

professores fazem em suas disciplinas e nos grupos de estudos ou laboratórios de pesquisa. 

Na leitura dos projetos e demais documentos dos cursos, no entanto, verificamos que, na 

UECE alguns laboratórios seguem essa orientação da teoria crítica, outros pela própria 

temática que estudam concedem vez a outros referenciais teóricos. Na FAMETRO, a segunda 

tendência de ir para outros referenciais para fundamentar a pesquisa também ocorre. Um dos 

fatores que contribui para isso é que nem sempre os laboratórios de pesquisa ou grupos de 

estudo têm somente professores com formação em Serviço Social, mas estão lá outras 

graduações: Sociologia, Antropologia, História, dentre outros. 

No âmbito do estágio, os sujeitos pesquisados garantem seguir as orientações 

legais da Lei de Regulamentação da Profissão, nas Diretrizes Curriculares, no Código de Ética 

Profissional e, com destaque, o que está prescrito na Política Nacional de Estágio. 

Vale mencionar que a importância do estágio para a formação profissional está 

sendo percebida tanto no âmbito da formação acadêmica em geral, com a sistematização da 

Lei 11.788/2008, quanto no conceito particular da formação em Serviço Social. No que se 

refere a Lei Federal, observamos uma preocupação maior na sistematização da supervisão 

acadêmica e do papel da universidade nesse acompanhamento, tanto no que se refere à 

aprendizagem profissional, quanto no respeitante às condições institucionais- de infraestrutura 

física e de profissionais- de realização do estágio. 



 
144 

 

No âmbito da formação profissional do assistente social, percebemos uma 

preocupação que advém do âmbito interno à profissão, com sua tradição de cuidado com a 

qualidade da formação profissional e por considerar o estágio um importante componente 

curricular, conforme indicam as Diretrizes Curriculares da ABEPSS. Esse cuidado se firma 

num terreno de contradições e desafios, quando – como já mencionamos- no ensino superior, 

há uma expansão privatista e mercantilizada da oferta de cursos de graduação, com particular 

relevância da proliferação dos cursos de graduação a distância, que por instituições públicas, 

mediadas pelo Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), ou por iniciativa de projetos 

isolados das IES particulares. O estágio é um importante componente curricular da formação 

profissional do assistente social, razão pela qual recebe um trato particular na pesquisa 

avaliativa das Diretrizes Curriculares, culminando com a elaboração da Política Nacional de 

Estágio (PNE). Relativamente à discussão sobre o estágio, Abramides (2003, p. 16) salienta 

que 

 
A partir da concepção definida pelas diretrizes curriculares aprovadas nos fóruns da 

ABEPSS, a temática do estágio na formação profissional deve constituir-se em 

aprofundamento permanente no interior do debate acadêmico, como elemento 

constituinte e constitutivo da formação profissional, e de competência das unidades de 

ensino no processo formativo. Nessa direção, o tratamento dado ao estágio deve ser 

pauta constante dos fóruns da ABEPSS, no sentido de antecipar-se de forma articulada e 

organizada na defesa do projeto ético-político da profissão, do ensino da formação de 

qualidade; pressupostos das diretrizes. 

 

O relatório da pesquisa avaliativa sobre a implementação das Diretrizes 

Curriculares do Curso de Serviço Social apontou a necessidade de elaboração de documentos 

específicos que regulamentassem esse componente curricular. Dessa necessidade, foram 

constituídas duas sistematizações importantes: a Política Nacional de Estágio e a Resolução 

533/2008, a qual regulamenta a supervisão direta de estágio em Serviço Social. 

Outro ponto do Discurso do Sujeito Coletivo aqui analisado é a luta ainda 

existente pela manutenção e defesa do paradigma crítico como hegemônico nos processos de 

formação e intervenção profissionais, principalmente num contexto atual de contradições e de 

retorno a antigas práticas de exploração do trabalho e atomização dos sujeitos sociais. Acerca 

desse aspecto, Guerra (2002) se posiciona, assinalando a necessidade de se conhecer e 

constituir novas possibilidades para a intervenção profissional, num campo contraditório de 

práticas e retóricas que fortalecem a fragmentação e a atomização nos processos sociais e de 

trabalho. Isto se torna estratégico e exige o esforço crítico-reflexivo, por meio de uma 

formação profissional que se coloca para além da lógica instrumental na ação profissional. 
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Aliado a essa defesa do paradigma crítico vem a definição do perfil profissional, 

que destaca, pelo discurso, uma formação humanista e crítica que se coaduna com o que está 

descrito nas diretrizes curriculares do MEC e da ABEPSS, que está descrito como um 

 
Profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando 

propostas de intervenção para seu enfrentamento, com capacidade de promover o 

exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e propositiva dos usuários do Serviço 

Social no conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho. (BRASIL, 2002, p. 1). 

 

Nos documentos oficiais, vemos também a defesa da necessidade da reafirmação 

e aprofundamento do debate e elaboração concreta de instrumentos que possibilitem a 

materialização da lógica curricular que “[...] expressa uma concepção de ensino e 

aprendizagem calcada na dinâmica da vida social, o que estabelece os parâmetros para a 

inserção profissional na realidade sócio-institucional.” (ABESS; CEDEPSS, 1996, p. 8). 

 

Quadro 7 – Ancoragem D - DSC4 

DSC 4- A referência na Teoria Crítica não está sendo capaz de combater o 

conservadorismo profissional, pois existem outros componentes de realidade que 

interferem na manutenção de posturas conservadoras, dentre eles o modelo de 

sociedade vigente, a realidade institucional, a situação de precarização do trabalho do 

assistente social, entre outros. 

Eu acho que há certa tensão entre esse perfil historicamente definido pelo curso, em 

particular, e a convivência hoje com certo conservadorismo que prega mais pelo 

pragmatismo, pelo operacional desvinculado dos fundamentos. 

Na pesquisa que eu fiz se evidencia um avanço quanto ao combate ao conservadorismo. 

Nos últimos anos tem melhorado essa questão do conservadorismo, mas isso não tem 

impedido, tanto na formação quanto na intervenção, de aparecer práticas conservadoras ou 

na tentativa de transformar um serviço social numa terapia ou no trabalhar com o 

subjetivismo que acha que o importante é a autoestima do usuário, com a lógica do 

empoderamento que trabalha um pouco com o viés psicologizante do exercício profissional. 

Então, eu acho que o projeto ético político ainda enfrenta um grande conservadorismo 

moral no contexto das instituições e que muito do que está presente no discurso nem sempre 

se traduz naquilo que está sendo posto do ponto de vista prático.  

Mas assim, muita gente que se formou nessa visão mais tradicional esta se aposentando 

e os quadros profissionais tem se renovado, vários profissionais que se formaram dentro 

dessa visão mais crítica tem ido para as instituições. Agora eu acho que alguns, mesmo 

formados numa visão mais crítica, acabam tendo uma prática conservadora porque você 

tem uma referência crítica, mas você não consegue fazer as mediações para que aquela 

teoria seja prática e materialista. Mas têm trabalhos muitos interessantes, as alunas de 

estagio e as supervisoras de campo novas, pessoas que foram formadas há pouco tempo, 

então elas já trazem outra visão e a gente nota aquele aluno que esta com uma supervisora 

que foi formada há pouco tempo e aquela que é uma visão tradicional que é aquela que esta 

formada há trinta anos, vinte e cinco anos, porque o que o aluno traz do conteúdo dessa 

prática é diferente.  

     Mas não é só o referencial que muda essa prática. “Eu posso ser o mais competente 

possível”, mas quais são as determinações do meu trabalho? Primeiro de tudo sou 
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assalariado. A matéria-prima do meu trabalho são os direitos sociais transformados em 

serviços, então, eu sozinha não viro isso, quem vira isso são as forças sociais em disputa. 

Então, nessa situação eu posso ter competência teórica, tenho um estudo muito bem 

metodologicamente com estratégias e táticas para trabalhar têm um compromisso, mas 

trabalho numa empresa privada, o que acontece? Essa estória, o projeto ultrapassa na e 

pela vontade do profissional. Eu posso ser um melhor profissional, mas se eu não tiver 

condições... Eu posso ser muito capaz, mas essa minha capacidade não me qualifica de 

imediato para não adotar essa prática assistencialista. 

          Na pesquisa, também encontrei condições muito adversas de trabalho: assistente 

social ganhando salário de nível médio, dificuldades com o sigilo profissional no cotidiano, 

dificuldades com a interação com outros profissionais. Mas, hoje eu acho que o pessoal está 

antenado na realidade do usuário, da cultura da comunidade, com a preocupação com essa 

interação com outros profissionais, atuação na rede social e não só naquela 

instituiçãozinha. Mas também têm práticas como o assistente social associando muito a sua 

religião. O moralismo presente na prática profissional, no sentido de orientar 

aluno/usuários a partir dos seus preceitos religiosos ou mesmo científicos, mas querendo 

impor ao usuário determinada perspectiva de ver o mundo. 

Então, tem assistentes sociais também que não tem competência e nem capacidade para 

desvelar esse jogo todo que acaba se justificando, se desculpando e acaba transformando 

seu objetivo profissional como objetivo da instituição. Mas, eu acho que não é a formação 

só teórica nossa que vai permitir modificar essa situação, é a organização política. Se a 

gente não tiver uma forte organização política e aí quando eu falo em organização política 

não é só da categoria, é para estruturar, articular com os movimentos sociais, fortalecer os 

conselhos políticos, mas por vezes, não estamos nem aí para ver isso aí, entendeu? Então, 

só a formação não dá conta, a formação qualifica para o exercício profissional, agora o 

exercício profissional ele precisa dessa qualificação e de mais coisas né? Eu não consigo 

reverter isso aí, as forças do poder são muito hábeis. Agora se eu for bem qualificada eu 

ajudo esse processo andar. 

        Se agente lembrar, as conquistas da década de oitenta não foi só um setor, foi um 

todo que deu aquela constituinte cidadã e que foi possível naquele momento. Tanto é que se 

fala na contrarreforma do Estado, é reforma, mas está na Constituição e já foi um avanço e 

não era uma revolução, mas era uma reforma que qualificava mais os direitos sociais, 

então foi um avanço importante.  E aí não são só as forças nacionais mais os processos 

internacionais. Então não é por crítica a questão da teoria, é porque não avança porque as 

forças sociais em questão historicamente falando elas vão se redefinindo e capturando 

pessoas, por exemplo, o Lula foi uma captura. Quer dizer, a gente vem num processo 

avançando aí vem a social democracia que também foi uma captura. Mas, hoje em dia já 

tem uma reorganização no mundo é porque é tão pequenininho que as pessoas não veem, 

mas da para ver uma reorganização da classe trabalhadora contra o neoliberalismo que 

não vai ser pra gente, eu não vou ver, mas ela tá andando.  Quer dizer, não da pra você ter 

essa visão se não tiver certa estrada, muita leitura, muita vivência. 
Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 

 

Nos discursos dos atores sociais pesquisados, percebe-se unanimamente, a 

concepção de que existem inúmeros fatores que convergem para a permanência ou 

reatualização do conservadorismo no Serviço Social e que não é somente por haver a teoria 

crítica como norteadora do projeto de formação profissional e, por consequência, fundamentar 
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as análises da vida social e a intervenção qualitativa na realidade, que o conservadorismo não 

está mais na profissão. 

No DSC 4, admite-se até uma tensão entre o perfil crítico, que está sendo 

constituído desde a década de 1970, e o conservadorismo profissional, caracterizado pela 

valoração ao assistencialismo e ao operacional desvinculado dos fundamentos, de todo um 

referencial que se coadune e dê feição à prática profissional. 

No curso há também o que muitos chamam de neoconservadorismo, caracterizado 

pela ascensão de atitudes subjetivistas, que falam da necessidade de se trabalhar a autoestima 

dos usuários, trazendo inclusive uma identificação entre terapia e serviço social, o trabalho 

com a lógica do empoderamento um viés “psicologizante” e individualista no tratamento das 

questões sociais e, por fim, um grande conservadorismo moral, consubstanciado em 

posicionamentos muitas vezes preconceituosos que desafiam a materialidade e o exercício dos 

princípios profissionais do Código de Ética do assistente social, dentre os quais se destacam a 

democracia, o combate a todas as formas de preconceito, o pluralismo, a defesa intransigente 

dos direitos humanos e sociais, dentre outros.  

Guerra (2002) compreende que a profissionalidade do Serviço Social é 

cotidianamente constituída, num movimento entre renovação e conservadorismo. Esse 

movimento mobiliza a formação e a intervenção do Serviço Social. Quando se propõe romper 

com o conservadorismo, torna-se relevante se estabelecer as condições materiais necessárias a 

uma intervenção profissional que supere a prática burocratizada, imediatista e reformista. 

Essa condição destacada pela autora há pouco referida encontra-se nos discursos, 

quando os sujeitos exprimem que muitos dos alunos egressos, mesmo formados numa visão 

crítica tem uma prática conservadora pois não é só o referencial que muda a prática. No 

entendimento dos sujeitos, esta prática está determinada por múltiplos fatores, mas 

principalmente, pelas condições materiais afetas às instituições que muitas vezes materializam 

condições de trabalho adversas: salários incompatíveis com o nível de formação, estruturas 

físicas que impossibilitam um atendimento qualitativo com sigilo etc. 

Outros fatores referentes a essa prática mais conservadora estão relacionados a 

impossibilidade de os profissionais fazerem algumas mediações para a prática daquilo que é 

assumido teoricamente e, neste ponto, os atores sociais entrevistados exprimem dois aspectos. 

O primeiro é uma dificuldade no plano das competências necessárias para desvendar todo o 

jogo político e conjuntural. E o segundo caracteriza-se pela consciência de que a 

implementação de um projeto de transformação ultrapassa as vontades individuais. Nesse 

sentido, há a exigência de uma visão política e esclarecida das forças sociais em disputa no 
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capitalismo. Para tal fim a formação profissional seria uma das formas de qualificar essa ação 

mas não somente esta. 

Nesse debate, salienta-se a necessidade de trabalhar o campo das mediações que 

possibilitem transitar de níveis elevados de abstração para as singularidades da ação 

profissional, o que reclama desenvolvimentos mais amplos. O dilema metodológico é o de 

detectar as dimensões de universalidade, particularidade e singularidade na análise dos 

fenômenos do contexto da prática profissional (IAMAMOTO, 2010). 

Trata-se, pois, de estabelecer um amadurecimento teórico e atribuir uma nova 

qualidade à intervenção, de reconhecer a natureza das demandas, os modos de vida dos 

usuários, suas estratégias de sobrevivência e, em última instância, formar uma competência 

técnica, intelectual e, mantendo um compromisso político e humano com quem está sendo 

atendido. Mais que isso, exige do profissional uma leitura do contexto nacional e 

internacional e uma articulação com os movimentos sociais no campo macroestrutural. 

Compreendendo que o Serviço Social perfaz esse caminho, a pesquisa e a 

orientação a estagiários estão destacada pelos sujeitos entrevistados, eles afirmam uma 

transformação de qualidade no campo da prática, sendo possível observar uma saída desse 

conservadorismo tão arraigado ao exercício profissional do assistente social, trazendo assim 

projetos profissionais inovadores. 

 

Quadro 8 – Ancoragem E - DSC5 

DSC 5 - Embora haja uma direção social da formação e exercícios profissionais no 

marxismo, há a necessidade da estabelecimento do pluralismo, fazendo-se um diálogo 

com outras perspectivas dentro do próprio campo crítico, com o cuidado de não 

misturar atitudes teóricas inconciliáveis, a fim de não cair no ecletismo ou sincretismo. 

          O Referencial teórico da nossa formação é a teoria social crítica, o marxismo. A 

teoria social crítica traz como método de análise da realidade e de compreensão da 

sociedade: o método dialético marxista. No entanto, entendendo a complexidade da 

sociedade atual, alguns princípios éticos tem que está presente, por exemplo, o pluralismo. 

Pluralismo para mim não é consenso, é respeito à diversidade, é diálogo com outras formas 

de ver o mundo tentando manter a hegemonia da teoria social crítica.  

             Eu observo nacionalmente também uma preocupação, ainda que inicial, de também 

conhecer autores para além também do marxismo. Ainda que esteja muito no campo social 

crítico, eu observo esse movimento. Eu acho que há uma tendência ainda hegemônica de 

afirmação do paradigma marxista como uma referência fundamental para análise da vida 

social, mas também um pluralismo no sentido de dialogar com outras teorias que estão no 

campo social crítico. E considero que ainda permanece hegemonicamente sem negar outras 

possibilidades, como o diálogo com perspectivas mais culturalistas e outras.  

         Então nós temos o marxismo como referência, nós trabalhamos algumas categorias 

centrais como trabalho e questão social. Mas nós também não negamos o debate com 

outras perspectivas, como a pós-modernidade, que nos tempos mais contemporâneos 
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apareceu e sabemos que alguns professores do curso defendem, mas essas perspectivas não 

são discutidas abertamente.  

         No nosso laboratório agente não esconde as nossas divergências na frente dos alunos, 

entendeu, e nem a gente resolve nossas divergências lá no nosso quartinho, claro que tem 

algumas questões que eu resolvo, até porque tem questões que não diz respeito ao todo, e a 

gente sai com uma posição unificada, homogênea conhecida politicamente, 

ideologicamente. E acho que a coordenação de curso também é para isso, é pra gente 

colocar as nossas divergências e não ter medo de discutir e ter essa liberdade de enfrentar 

as nossas divergências e tentar construir um consenso relativo. Então acho que é uma 

prática legal.  

          Então, esse sujeito ele é coletivo, ele é político e ele não é homogêneo, entendeu, ele 

tem uma heterogeneidade necessária, quando ele é homogêneo é porque as pessoas estão 

abrindo mão de sua posição. Então assim, dos grupos que eu participo eu não tenho receio, 

de me confrontar mesmo com aqueles que eu optei estar junto porque não sou igual a ele e 

porque eu vou fazer de conta que não tenho divergências, entendeu, então acho que é na 

verdade e na liberdade que a gente vai construindo autonomia e sujeito crítico. E isso é uma 

aprendizagem para os alunos, ver as divergências, porque ele vai enfrentar coisa pior no 

CFESS que é briga de cobra engolindo cobra, no CRESS, no colegiado, então vamos abrir 

o nosso espaço que tem respeito, que tem liberdade e vamos aprender também.  

No curso de serviço social eu acho que a gente tem uma proposta interessante e nós 

estamos vivendo o que a realidade atual está vivendo, então não é exclusivo do serviço 

social. Há uma renovação forte e algumas divergências de concepções, mas eu acho que a 

gente não tem inimigos de campos ideológicos diferentes. 

Agora há um embate e isso eu acho que faz uma confusão na cabeça do aluno na 

questão da própria formação. Porque o que é uma formação? É um direcionamento 

dinâmico, é um processo de conhecimento que vai lhe levar a uma prática profissional. 

Então, o aluno demonstra em sala de aula esse conflito, que é um conflito existente entre os 

próprios professores, agora é um conflito pouco discutido, como se tudo tivesse entendido 

porque o próprio curso não faz um debate dessas temáticas entre os próprios professores, 

na academia cada qual toma a sua linha de pensamento e não se discute.  

A meu ver poderia ser melhor para a formação se entre nós ou com as outras ciências, 

com os outros professores se tivesse pelo menos uma colocação do que é que se entende por 

essas perspectivas teóricas e metodológicas. Se a gente ampliasse essa discussão com os 

professores que são da formação, mas que não são da coordenação do curso.  

Eu acho que uma característica do nosso curso é essa questão mesmo dessa tentativa do 

diálogo, de ser plural, de respeitar. Tomando o cuidado que José Paulo Netto fala de não 

ser sincrético e de até conhecer, se aprofundar para não fazer as apropriações mal feitas. 

Então acho que esse é o caminho se apropriar das demais teorias e ver até porque a gente 

tem, e eu acho que isso faz parte da teoria crítica, perceber que a realidade está em 

movimento, que ela não é estática e que a questão social se expressa de várias formas e que 

muitas vezes um referencial só não vai dar conta e agora como você vai fazer essa 

articulação desses referenciais é que é a grande questão para a gente e que a gente tem que 

continuar avançando. 

          Eu acho que o corpo docente tem uma ideia plural, não eclética e nem sincrética, mas 

plural no sentido que há necessidade da gente se comunicar com outras teorias até porque 

a ciência ela é só aproximativa, não vai esgotar o real nunca. Então eu percebo que essa é 

a grande inspiração teórica, uma perspectiva marxiana, mas que dialoga, que bebe de 

outras fontes para que dê conta de certa forma do nosso objeto que ele é constantemente 

mutável que é o estudo da realidade social. 
Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 
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O Discurso do Sujeito Coletivo 4 destaca a necessidade da manutenção de uma 

teoria fundante do currículo. Defende o argumento que essa teoria que daria uma direção 

social à formação profissional nos cursos de Serviço Social seria o marxismo, mas postula 

como necessário a elaboração de um pluralismo, como princípio e prática de respeito a 

posicionamentos e concepções divergentes, ou mesmo admite a necessidade de um diálogo 

com diversas perspectivas teóricas, mantendo a coerência e o cuidado desse diálogo que se 

estabeleceu no âmbito do terreno crítico. 

Pluralismo, pela fala dos atores sociais investigados, é entendido não como 

consenso e sim como respeito à diversidade, um diálogo possível com outras formas de ver o 

mundo, tentando manter a hegemonia da Teoria Social Crítica; ou seja, mesmo admitindo 

formas outras de leitura e análise da realidade, há uma clara defesa da manutenção do que se 

convencionou chamar no Serviço Social de direção social, sendo esta ancorada no marxismo. 

Voltando a visão para o marco legal da profissão observamos que o pluralismo é 

defendido como princípio de formação das Diretrizes Curriculares sistematizadas pela 

ABEPSS (1996, p. 23) e está descrito da seguinte forma: 

 
Exercício do pluralismo como elemento próprio da natureza da vida acadêmica e 

profissional, impondo-se o necessário debate sobre as várias tendências teóricas, em luta 

pela direção social da formação profissional, que compõem a produção das ciências 
humanas e sociais. 

 

No Serviço Social, o pluralismo afirma-se também como princípio básico da 

atuação profissional no Código de Ética Profissional (Resolução CFESS 273/1993) e está 

assim descrito: Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas e compromisso com o constante 

aprimoramento intelectual (CFESS, 1993). 

Nas discussões sobre o Projeto Nacional da Formação Profissional do Assistente 

Social no Brasil, o pluralismo aparece como questão problemática (SILVA, 2011, p. 269) da 

seguinte forma: 

 
A segunda dificuldade se refere à questão da direção social do Projeto de Formação 

Profissional versus pluralismo, que coloca a convicção de uma luta pela hegemonia e, ao 

mesmo tempo, a dificuldade de convivência de posicionamentos divergentes, sendo o 

equívoco mais frequente a confusão entre pluralismo e ecletismo. 

 

Nesta está expresso na seara da necessidade do diálogo com posicionamentos 

divergentes, mas se afirma no âmbito da realidade, a dificuldade de realização deste. No DSC 

2, essa dificuldade foi recorrentemente apontada. Admitiu-se que dentro dos cursos, existem 
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divergências não explicitadas, não discutidas, inclusive se apontando até o medo de debater. 

Foi expresso que existe um conhecimento de posições divergentes do campo crítico e a 

adoção dos paradigmas da Pós-Modernidade por alguns professores, mas que isso não é posto 

explicitamente no debate. 

Por pluralismo, Iamamoto (2009, p. 189-190) defende a ideação de que, 

 
Não significa o fechamento dos pesquisadores às contribuições oriundas de outras 

vertentes teóricas. Ao contrário, implica o embate e o debate com as mesmas, 

incorporando sugestões de análise acerca de novos temas emergentes na prática social, 

de novas descobertas científicas efetuadas, realizando concomitantemente sua crítica, de 

modo que atribua unidade teórico-metodológica às análises efetuadas. 

 

No discurso dos atores sociais, o sujeito é reconhecido como tendo uma 

heterogeneidade necessária, assim como a necessidade da formação de um consenso relativo e 

da explicitação das divergências, até certo ponto, até para os discentes do curso, 

possibilitando assim um amadurecimento na própria formação do aluno. Como defesa dessa 

heterogeneidade necessária, retomam-se a Teoria Crítica e a visão deste paradigma, ao 

conceber a ideia de que o objeto de estudo do Serviço Social: a realidade social sempre em 

movimento e a ciência como somente aproximativa, nunca esgotando o conhecimento do real. 

Sobre esse tema, Carvalho sustenta a necessidade de uma “interlocução de 

paradigmas” no debate contemporâneo do Serviço Social, de modo que a profissão não se 

alheie das múltiplas tendências teóricas que hoje permeiam a produção das Ciências Sociais, 

como os paradigmas da subjetividade, da hermenêutica etc. 

Sobre a polêmica entre ecletismo e pluralismo, vale destacar as contribuições de 

Iamamoto (2010, p. 187) quando ela assinala: 

 
As indagações que vem emergindo das discussões apontam para a questão fulcral de 

como manter um debate teoricamente plural no Serviço Social sem resvalar para os 

efeitos danosos derivados do ecletismo teórico. Encaminha-la implica explicitar a 

compreensão que se tem da perspectiva teórico-metodológica marxiana como baliza para 

elucidar o diálogo possível com as contribuições no campo do conhecimento, produzidas 

a partir de outras matrizes ou paradigmas analíticos que enriquecem o acervo científico.  

 

No DSC5, ora analisado, os atores sociais fazem também essa ressalva da existência 

do pluralismo, porém sem cair no ecletismo ou no sincretismo. Assim, aparece no discurso 

uma diferenciação necessária entre pluralismo, ecletismo e sincretismo. Buscando dar conta 

desta, procuramos definir os termos na sua etimologia. Segundo o Dicionário de Filosofia- 

Abbagnano (2000, p. 298) – há uma diferenciação entre pluralismo, ecletismo e sincretismo. 
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Pluralismo na terminologia contemporânea designa-se como o reconhecimento da 

possibilidade de soluções diferentes para um mesmo problema ou de interpretações 

diferentes para uma mesma realidade ou conceito, ou de uma diversidade de fatores, 

situações ou evoluções no mesmo campo Ecletismo seria “a diretriz filosófica que 

consiste em escolher, dentre as doutrinas de diferentes filósofos, as teses que mais 

apreciadas, sem se preocupar em demasia da coerência dessas teses entre si e de sua 

conexão com os sistemas de origem e Sincretismo é o termo introduzido na 

terminologia filosófica por Burker para indicar “uma conciliação mal feita” de doutrinas 

filosóficas entre si”. Desde então, é frequentemente indicada por este nome toda 

conciliação que se julga mal feita ou mesmo o ponto de vista que almeja ou projeta uma 

conciliação que não se deseja. O termo foi aplicado também a história do pensamento 
religioso que mostra frequentemente fenômenos de superposição e fusão de crenças de 

origens diversas. Também neste caso, o termo é usado polemicamente, isto é, para 

designar sínteses mal realizadas, e portanto, não tem significado preciso. 

 

O destaque recorrente no discurso dos sujeitos coletivos tem sua razão histórica. 

O Serviço Social, em sua trajetória de apropriação dos paradigmas advindos das Ciências 

Sociais e Humanas, em diversos momentos, incorreu em apropriações errôneas ou superficiais 

de paradigmas, pois numa posição eclética e/ou sincrética propôs a junção de concepções 

teóricas mesmo que estas fossem colidentes. 

Ainda no momento da institucionalização do Serviço Social no Brasil, esse 

efetivou uma junção do que se propunha na Escola Americana, de raízes tipicamente 

“psicologizantes”, com as proposições da Escola Europeia, fundada nas análises sociológicas 

do positivismo. A essa junção mal feita, José Paulo Netto denominou de sincretismo 

ideológico. Esse mesmo autor aponta outras duas formas de sincretismo no Serviço Social, o 

sincretismo profissional e o sincretismo teórico. 

O sincretismo profissional caracteriza-se pela mistura de práticas ou mesmo pela 

pouca definição do que é o campo específico da profissão, dado o seu caráter polivalente, sua 

formação generalista e seu terreno de atuação profissional não ser exclusivo: a atuação na 

realidade social – no que se convencionou chamar de refrações da questão social. 

O sincretismo teórico evidenciou-se historicamente em diversos momentos do 

Serviço Social. Nas décadas de 1960/1970, na perspectiva da modernização conservadora, 

houve uma mistura, ou uma conciliação mal feita entre a Doutrina Social da Igreja, 

particularmente o neotomismo – e a defesa dos princípios da perfectibilidade, sociabilidade e 

dignidade humanas – e o positivismo, na tentativa de trazer um caráter mais operacional e 

técnico para a profissão.  

Na segunda vertente do Movimento de Reconceituação, denominada por Paulo 

Netto (1991) de “Reatualização do Conservadorismo”, tentou-se estabelecer um modelo 

metodológico de intervenção para o Serviço Social fundado pretensamente na fenomenologia, 
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que acabou retomando um viés “psicologista” da profissão e retomou o Serviço Social de 

Caso. 

Na perspectiva de intenção de ruptura, também por apropriações mal feitas do 

marxismo, no campo do marxismo estruturalista, houve o que Quiroga (1991) apontou como 

invasão positivista no marxismo, da acentuação em que se deu a questão metodológica. 

Assim, permanece no Serviço Social o reconhecimento da necessidade de um debate plural, 

porém, com as ressalvas marcadas pelos “erros” históricos ocasionados pela leitura superficial 

dos diversos campos epistemológicos. 

 

6.2 Formação e prática docente 

 

Pensar a formação e a prática docente no contexto nas instituições de ensino 

superior, ou seja, a docência universitária, e particularmente, os processos e práticas 

estabelecidos nos cursos de Serviço Social investigados, nos remete à própria definição de 

docência neste nível formativo. Dentre os autores destacados e trabalhados no capítulo 4 desta 

tese, evidenciamos a reflexão feita por Nóvoa (1992), ao acentuar que a docência é um 

processo complexo que se faz em um contexto multideterminado e se refaz dentro das 

dinâmicas pessoal, profissional e institucional (a qual exige tanto uma preparação cuidadosa 

como singulares condições para seu exercício). 

No dizer de Cunha (1998, p. 15), “[...] o professor é um articulador por excelência 

do paradigma de ensinar e aprender na universidade e daí a importância de estudar sua prática 

e sua formação.” Fundamentando-se nessa responsabilidade do professor como epicentro do 

processo educativo, esta investigação visa a analisar a prática docente nos cursos de Serviço 

Social e discutir as suas implicações no desenvolvimento curricular, reconhecendo que as 

inovações curriculares ocorrerão, de fato, com a renovação dos saberes e práticas docentes. 

Outra reflexão que consideramos necessária para a abertura das análises dessa 

temática, é o que considera Therrien e Loyola (2003, p. 3) quando ensina que 

 
A docência como “gestão pedagógica/ética da matéria procede através de uma 

racionalidade interativa, dialógica, do entendimento, que não exclui a racionalidade 
normativa, instrumental de determinados campos da ciência e da tecnologia, mas que a 

integra num processo voltado para a emancipação humana e profissional dos sujeitos em 

formação. A formação do sujeito pedagógico, o docente, passa pelos princípios do 

conhecimento/compreensão do universo social, da integração teoria/prática, do 

disciplinamento para a reflexão e a transformação como professor-pesquisador, do 

trabalho cooperativo e colaborativo, da racvionalidade dialógica do entendimento, da 

competência regulada pela autonomia profissional, da ética de uma profissão que tem 

sua identidade fundada em saberes próprios, entre outros. 
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É sobre esses aspectos multidimensionais da docência, destacados na reflexão dos 

autores há pouco referidos, que os discursos dos sujeitos coletivos, analisados neste tópico, 

vão versar. Na análise com os operadores do discurso, exposta no capítulo anterior, cinco 

ancoragens foram retiradas das idéias centrais: 

 

A- A formação da maioria dos professores é bacharelado em Serviço Social ou áreas 

afins e a formação para a docência é mais uma busca individual, formação 

autodidática: aprender fazendo. 

B-  Na instituição, a formação pedagógica é trabalhada por meio de um programa 

coordenado pelo setor pedagógico e no curso frequentemente o projeto e as práticas 

pedagógicas são discutidos coletivamente, embora uma parte do investimento na 

formação seja pessoal. 

C- Os professores têm, em sua maioria, uma prática mais tradicional, com muitas aulas 

expositivas. 

D- Os professores estão sobrecarregados e isso dificulta sua participação nos espaços 

coletivos, o investimento em formação pedagógica, a discussão do projeto 

pedagógico e o atendimento da especificidade de cada currículo. 

E- Há a necessidade de uma educação permanente do professor com foco na formação 

pedagógica, pois a qualidade do currículo depende dos professores. 

 

A primeira e a segunda ancoragens exprimem posicionamentos divergentes no 

que se refere à formação para a docência universitária. Neste tópico, os discursos são 

contrastantes, principalmente, pela realidade da instituição na qual estão inseridos os 

docentes. 

Na ambiência da instituição pública, apesar de haver um esforço institucional de 

sistematização e oficialização de um programa de formação docente, marcado por avanços e 

recuos, há uma representação que se destaca no discurso dos professores dessa instituição, ao 

compreender que a formação docente se desenvolve muito mais por uma busca individual, 

que não encontra um programa ou uma política voltada para essa formação, nem no curso 

tampouco na universidade. 

No contexto da instituição particular, se reconhece que há um programa dedicado 

à formação docente, no qual são desenvolvidas ações sistemáticas voltadas para todos os 

professores da IES e, ainda, se reconhece que há, dentro do curso, momentos para discussão 

coletiva, voltados para o projeto pedagógico do curso, no qual está a frente o Núcleo de 
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Desenvolvimento Estruturante (NDE), além de haver ocasiões de discussão do 

desenvolvimento curricular durante o semestre, realizado pelo planejamento coletivo dos 

conteúdos programáticos das disciplinas e das atividades do curso. 

Esses dois discursos dissonantes fazem parte do DSC6 e no DSC 7 que 

analisaremos logo abaixo. 

 

Quadro 9 – Ancoragem A - DSC6 

DSC 6 - A formação da maioria dos professores é bacharelado em Serviço Social ou 

áreas afins e a formação para a docência é mais uma busca individual, formação 

autodidática: aprender fazendo. 

O professor do curso não é formado para ensinar, pois somos um curso de 

bacharelado. Pode ser que individualmente tenham pessoas que estejam mais preparadas 

porque a formação delas, ou foi no campo da educação ou ela se especializou, mas 

coletivamente a gente tem certa dificuldade. 

       Mas, eu vejo que a nossa formação a maioria é em serviço social ou áreas afins e essa 

formação pedagógica a gente tenta driblar um pouco com estratégias mais individuais 

mesmo. Falta esse debate mais coletivo e uma intervenção mais coletiva, no sentido de ter 

curso direcionado para isso. A gente sente dificuldade até numa oficina que a gente realiza 

com professores, porque fica meio complicado entender a amplitude do que é esse 

pedagógico. 

     Ainda que alguém possa ter passado por disciplinas dos mestrados, de didática, essa 

dificuldade com relação a didática é uma coisa que os alunos sentem e a gente também 

sente uma certa dificuldade de estar se adequando também ao próprio movimento 

geracional. A cada geração que vem de estudantes eles vêm com novas necessidades e hoje 

eles trabalham muito com a imagem, então a gente tem que primeiro se adaptar e é quase 

como uma opção individual do professor e não a discussão coletiva de dificuldades quanto 

à questão da didática. Esse meu fazer, esse me fazer professora tem todo esse saber da 

experiência, mas também o lado pedagógico. 

  Os mestrados e doutorados têm formado muito mais enquanto pesquisadores do que 

professores. Quando você sai do mestrado e vai entrar na sala de aula e assim, algumas 

coisas mesmo pedagógicas eu senti bastante dificuldade.  Agente nos mestrados não sabe 

nada de didática do ensino superior. 

         Eu vejo que já tem algumas discussões provocadas até institucionalmente, mas no 

curso de Serviço Social, acho que pela dinâmica, pela heterogeneidade de atividade a gente 

acaba não priorizando 

         Então cada professor vai inventando as suas estratégias, suas formas de driblar um 

pouco essas dificuldades que a gente tem então o problema é de formação quanto a 

didática e o problema também é de não existir o debate coletivo  

      Eu também acho que a formação docente ela se dá no processo, você se forma fazendo 

e nem que você faça disciplinas e disciplinas de didática você faz transformações na sua 

prática Então, eu acho que eu fui meio que uma autodidata mesmo, aprendendo, tentando 

fazer, aprendo fazendo. Então você se forma professor e qualquer profissão e não só 

professor mas enfermeiro, médico você se forma sendo, fazendo  

       Eu acho então que a formação pedagógica é tanto construída pelas nossas opções 

individuais da gente se lançar, mas também pela abertura do curso, da universidade e da 

possibilidade da gente construir, e eu acho que na nossa instituição a gente tem liberdade 

de fazer pós-doutorado, de fazer doutorado, de ter bolsa sanduiche, então assim, o docente 

aqui tem muitas possibilidades, tem esse caminho aqui exatamente. 
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      Eu acho que o curso contribui ainda, na questão da formação para docência com a 

ampliação das monitorias, com a nossa própria postura em sala de aula. Eu pelo menos 

assim, tem alguns professores na minha graduação que digo eu quero ser parecida com ele 

e outros que dizem Deus me livre ser igual, quer dizer, então acho que a gente vai se 

formando na nossa vida como um todo.  

       Tive somente uma única experiência de formação, o resto é uma busca pessoal e uma 

busca solitária mesmo. Nesse processo a gente vai construindo essa coisa da relação que é 

necessária para o ensino e aprendizagem e que é também permeada por tantos processos 

subjetivos e objetivos. 
Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 

 

Pelo discurso dos sujeitos ora relatado, destaca-se que a formação proveniente do 

curso por ser da modalidade de bacharelado e não licenciatura, não havendo uma formação 

inicial para o ensino. No discurso, repete-se a realidade de muitos professores do ensino 

superior, os docentes que não tem formação pedagógica e que desenvolvem a sua prática 

reproduzindo ou refletindo a proposta de outros docentes que atuaram na sua formação ou 

mesmo superam as dificuldades no âmbito didático pedagógico pelo investimento individual e 

autodidatismo. 

No âmbito do plano jurídico formal, essa preparação só se daria, por 

obrigatoriedade da lei, na formação de pós-graduação. Pela legislação brasileira, é instituído 

que os docentes do ensino superior são preparados, preferencialmente, nos programas de pós-

graduação stricto sensu, pois, ao tratar da preparação para “dar aulas” no ensino superior 

exige o Mestrado ou o Doutoramento (art. 66). Assim, embora no seu art. 13 tenha sido 

explicitada a importância da capacitação pedagógica, a mesma lei situa os títulos de Mestre e 

de Doutor como suficientes e imprescindíveis para transformar o pós-graduando em 

professor. 

É destacado no DSC 6 o fato de que essa exigência de titulação no patamar de 

mestrado e doutorado para se exercer a docência no ensino superior não capacita 

adequadamente os professores, tendo em vista que a prioridade que concede para formação de 

pesquisadores e, pelo que fora destacado no DSC6, mesmo que essa capacitação existisse, que 

as disciplinas fossem cursadas obrigatoriamente pelos docentes. Mesmo assim, essa 

apropriação teórica formal não garantiria a transformação da prática docente em nossas 

instituições de ensino superior. 

Sobre a formação pedagógica do professor universitário contida na LDB (Lei 

9394/96) Morosinni (2001, p. 71) destaca: 

 
A principal característica dessa legislação sobre quem é o professor universitário, no 

âmbito de sua formação didática, é o silêncio. Enquanto nos outros níveis de ensino o 
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professor é bem identificado, no ensino superior parte-se do princípio de que sua 

competência advém do domínio da área de conhecimento na qual atua. E aí nos remete à 

definição de Pierre Bourdieu quando caracteriza o campo científico e discute a 

competência científica do professor como resultante da imbricação entre competência 

técnica e poder social, sendo a primeira definida no próprio campo científico, pelos 

pares. 

 

Na análise da LDB, torna-se clara, pois, a ideia de que a exigência é de 

competência técnica, compreendida como domínio de um conhecimento específico da área 

profissional e do conhecimento em que se atua, em detrimento da formação pedagógica. Essa 

se configura muito mais no campo da iniciativa individual, do intuitivo, do improviso, “onde 

cada professor inventa suas estratégias”, como destaca o DSC6 e com muita dificuldade de 

entender o que é o pedagógico. 

Ainda sobre esse aspecto Veiga e Viana (2010, p. 19) destacam: 

 

Docência é uma atividade que exige vários conhecimentos e aprendizagens ao longo da 

prática educativa, bem como o domínio dos conhecimentos específicos do campo 

científico no qual se situa a disciplina, dos conhecimentos pedagógicos e dos 

conhecimentos experienciais. 

 

Outro aspecto destacado no discurso é a necessidade de o professor adequar suas 

metodologias de ensino e aprendizagem às novas gerações ou ao movimento geracional, 

entendendo que os jovens que hoje estudam no nível universitário estão muito ligados à 

imagem. Essa adequação da prática pedagógica às novas tecnologias, com a utilização das 

redes sociais, dos softwares para registro das atividades de ensino, do uso da internet em 

grande escala e fazendo parte do cotidiano da aprendizagem no ensino superior também é um 

desafio para a docência universitária. 

 

Quadro 10 – Ancoragem B - DSC7 

DSC 7- Na instituição, a formação pedagógica é trabalhada por meio de um programa 

coordenado pelo setor pedagógico e no curso, frequentemente, o projeto e as práticas 

pedagógicas são discutidas coletivamente, embora uma parte do investimento na 

formação seja pessoal. 

        A instituição tem um programa de formação pedagógica. Existe um trabalho realizado 

pela assessoria pedagógica da instituição, que é um trabalho que se direciona a todos os 

decentes da instituição e não só ao docente de Serviço Social. Eu mesmo participei de um 

momento no começo desse semestre, que é mais voltado para didática. Nesse primeiro 

encontro do semestre algumas experiências exitosas de práticas pedagógicas dos 

professores. Indicaram fazer dinâmicas, mas às vezes eu me vejo resistente porque vejo o 

conteúdo que tenho que dar e o cronograma, mas nas revisões de conteúdo eu comecei a 

tentar fazer dinâmicas de grupo e descontruir essa história de que fazer dinâmica é enrolar 

aula.  

Então aqui na instituição eu percebo que há uma preocupação de acompanhamento dos 

professores e de saber como é que está. Aqui eu me senti amparada, pois há uma 
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preocupação de acompanhamento do professor, tenho colegas que compartilham as 

experiências, as dificuldades e não sou só eu e eu acho que isso é importante. Eu acho que 

esses momentos eles são louváveis e devem sempre existir. Esse momento de formação foi 

com professores de outros cursos e vimos projetos ousados, teve um professor que fez uma 

revista. Pela instituição nós temos um projeto não uma política de formação docente.  O 

núcleo pedagógico procura fazer bem a sua parte, mas isso não está estabelecido numa 

política. Então, periodicamente nós temos os professores novatos, eles têm capacitação, 

que é mais uma semana de integração de quando tiver na faculdade saber as políticas de 

ensino, como é que elas se estabelecem os tipos de provas e essa relação professor/aluno, 

diretoria, coordenação e qual o papel do professor e o que a instituição espera dele e 

também a integração com os sistemas que a gente utiliza. Mas essa integração eu acho que 

ela é importante. Ela não aprofunda e fica mais no sentido de uma inserção do professor na 

instituição, que é muito positivo. Inclusive muitos professores que vem eles se admiram 

muito que a instituição tenha isso. Então é isso aí, é uma ação que ela é sistematizada. O 

que eu vejo é que ela não é continuada, Poderia ser questionado: que professores são esses 

que estão entrando? Qual é o perfil deles? Como que a gente poderia trabalhar o professor 

novato além desses aspectos?  

A direção acadêmica solicita aos coordenadores que repassem o projeto pedagógico 

para os professores. Mas, na verdade nós não sabemos se isso realmente acontece. Muitas 

vezes isso não se dá de uma forma mais discursiva procurando entender a questão do 

projeto pedagógico e tudo. E depois se tem periodicamente dois encontros a cada semestre, 

um no início e outro no final. Nesses encontros sempre se discute algumas temáticas mais 

inovadoras, às vezes se pede sugestão aos professores, mas eu digo que isso é um processo 

que se iniciou e que ela deverá se estabelecer futuramente como uma política. 

Então, nós trabalhamos também essa parte das metodologias ativas, o mapa conceitual. 

Então, várias questões metodológicas, e também o que contribuiu muito para o curso é que 

nós tínhamos professores que estavam fazendo doutorado em educação, então o que tinha 

de novo que se estava vendo lá se trazia para discutir dentro do grupo, por isso que eu digo 

que o curso de serviço social, essa formação embora ela não estivesse estabelecida numa 

política, mas foi uma política implícita no grupo e que ela pode ser levada para os outros 

campos da faculdade. 

Mas no serviço social a gente também tem momentos de planejar e de avaliar o 

semestre e durante o semestre nas reuniões temos como colocar as dificuldades e por isso 

me senti também amparada.  Outra coisa é que nos temos que lidar com a burocracia da 

docência: planos de aula, frequência, cadernetas digitais. Eu diria que a formação dos 

professores do curso serviço social ela se dá de uma forma mais especifica. Eu acho que 

ela avança até mais pelo próprio corpo docente do que pela instituição 

Do Serviço Social a gente compreende assim um comprometimento forte do quadro 

docente e que entre esse grupo existe essa preocupação, por exemplo, quando nós fomos 

fazer a revisão do projeto pedagógico houve um seminário para se discutir, para que todos 

os professores tivessem essa visão do processo de formação curricular, ter uma concepção 

curricular. Os professores normalmente entendem da sua disciplina, da matriz curricular. 

A gente observa que eles vão à matriz curricular, mas não se tinha esse entendimento que 

para chegar na matriz existem outras questões que são políticas, que estão por trás das 

diretrizes, de orientação da própria categoria da profissão, aspectos legais que tem que 

existir, então como que a gente ia fazer uma reformulação curricular sem ter esse 

entendimento?  

No caso especifico do serviço social a gente não tem realizado com frequência um 

processo de formação, mas um processo que não deixa de ser de formação, que é um 

processo de comunicação, que está sendo feito dos espaços democráticos de deliberação. A 
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coordenação desde sempre tem uma trajetória de aproximação com os docentes, então é 

um grupo que se forma e discute sua prática, então ao mesmo tempo em que a gente tem 

essa prática estamos em processo de formação.  

No curso de serviço social não existe um projeto de formação, mas a ação de refletir 

sobre a docência no curso, de planejar conjuntamente, de pensar sobre o projeto 

pedagógico. No núcleo docente estruturante, estamos fechando os documentos do processo 

de reconhecimento de curso e já se falou dessa necessidade de trazer para perto os outros 

professores, até porque nós não temos só assistentes sociais ensinando no curso, temos 

sociólogos, historiadores e outras formações, e são pessoas que contribuem de uma forma 

muito interessante para o curso de serviço social, dialogado mesmo.  

No trabalho feito para o reconhecimento do curso, temos discutido o projeto 

pedagógico, que não deixa de ser um processo de formação. A própria prática 

interdisciplinar tem formado grupos para discussão da proposta, porque quando esse 

acadêmico ele vai para o campo para investigar a prática do assistente social, quando ele 

vai com esse olhar dos diversos espaços sócios ocupacionais do assistente social, essa 

discussão tem que ser mediada por todas as disciplinas do semestre. Então esses 

professores eles estão fazendo parte mesmo que eles não sejam assistentes sociais, isso tem 

construído esse coletivo e ao mesmo tempo em que eles os constroem se comprometem, e 

eles têm o retorno, tem se aproximado, dialogar com os nossos autores mesmo nas 

disciplinas que não sejam especifica de Serviço Social.  
Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 

 

No Discurso do Sujeito Coletivo ora referido, ressalta-se a existência de um 

programa de formação docente desenvolvido pela instituição, que se caracteriza por ser a 

instituição particular investigada. Esse programa de formação pedagógica é desenvolvido pela 

Diretoria Pedagógica e consiste em estabelecer momentos de diálogos sistemáticos, sempre 

no início e final do semestre, para o qual é chamado um palestrante com a discussão de um 

tema definido anteriormente pela própria necessidade dos docentes, sendo também realizado 

na forma de socialização de experiências pedagógicas exitosas, realizada com a exposição dos 

próprios professores aos demais docentes dos variados cursos da instituição. 

A proposição desse fluxo de formação coaduna-se com as reflexões de Shulman 

(1987, p. 59) que destaca: 

 
O ensino ocorrendo num contexto reflexivo, revela um sentido histórico que se relaciona 

com os conhecimentos pessoal e profissional do professor e que se situam num 

continuum pessoal. Caracteriza-se, igualmente, por uma atividade prática sendo possível 
o aperfeiçoamento do professor através da reflexão e sentido crítico. Se a ação se pode 

melhorar por intermédio da reflexão, o interesse residirá no conhecimento do próprio 

professor e nas suas atitudes. Neste ponto, abre-se o debate sobre o ensino como uma 

ciência, técnica e arte. Embora se reconheça que o professor é formado que utiliza um 

corpo especializado de conhecimento, e que necessita de aprender habilidades básicas de 

ensino, contudo, não se poderá caminhar em direção a uma certeza absoluta, a prescrição 

generalisáveis, dado que o ensino se situa, [...] num terreno de tomada de dicisões, de 

debate e de insegurança. 
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Como parte da formação docente destacada no discurso em análise, também são 

inclusas atividades que possibilitam o conhecimento da dinâmica institucional e treinamentos 

no uso do software acadêmico. Outra atividade destacada é a solicitação feita aos 

coordenadores de apresentação do projeto pedagógico do curso aos professores admitidos a 

este. Sobre esta atividade não se tem uma avaliação, haja vista que não há um 

acompanhamento de como está se realizando esse momento formativo. 

No Serviço Social, os professores destacam que a principal via de formação 

docente se efetiva pela discussão coletiva efetivada nas reuniões de colegiado e nas reuniões 

do Núcleo Docente Estruturante. Nas reuniões de colegiado destacam-se as dedicadas ao 

planejamento das disciplinas onde há um empenho na socialização dos conteúdos 

programaticos abordados, nas formas de avaliação e metodologias de ensino-aprendizagem. 

Pelas observações participantes realizadas, esse é um momento de socialização e abertura, 

inclusive a sugestões de modificação de conteúdos e autores utilizados, articulando o 

conhecimento necessário nas disciplinas que compõe os núcleos de fundamentos da vida 

social e o da formação sócio-histórica com os conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento do conteúdo no núcleo do trabalho profissional. Esse era um momento em 

que os saberes docentes de conteúdo e da experiência se manifestavam e pela abertura 

característica do grupo de professores então lotados no curso, se dava de forma crítica, 

discursiva e aberta. 

Nas reuniões de NDE que se estabeleceram de forma sistemática, tendo em vista 

a aproximação com o reconhecimento do curso, o que esteve em pauta foram o projeto 

pedagógico e a discussão mais presente do perfil que se pretende formar na instituição, dos 

principios formativos e dos conteúdos da sua organização curricular. 

Como fruto dessas discussões, foi realizada uma revisão curricular que de 

maneira mais clara, implicou uma modificação do fluxo, bem como um aprimoramento da 

proposta pedagógica do curso como um todo, como bem destaca o DSC7: 

 
No trabalho feito para o reconhecimento do curso, temos discutido o projeto pedagógico, 

que não deixa de ser um processo de formação. Então esses professores eles estão 

fazendo parte mesmo que eles não sejam assistentes sociais, isso tem construído esse 

coletivo e ao mesmo tempo em que eles os constroem se comprometem, e eles têm o 

retorno, tem se aproximado, dialogar com os nossos autores mesmo nas disciplinas que 

não sejam especifica de Serviço Social. 

 

Destacando esses momentos de debate do projeto pedagógico do curso e do 

planejamento coletivo como espaços de formação, observamos que essa proposta de formação 

se coaduna com o que afirma Leitinho (2007, p. 22): “[...] o conhecimento pedagógico e o 
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conhecimento da compreensão do professor sobre si mesmo, do seu desenvolvimento 

cognitivo, dos princípios do ensino, do currículo, do aluno, dos meios e recursos didáticos, da 

aprendizagem e do contexto.” 

 

Quadro 11 – Ancoragem C - DSC8 

DSC 8 - Os professores têm em sua maioria, uma prática mais tradicional, com o 

ensino centrado ainda no professor e muitas aulas expositivas. 

Quanto a prática pedagógica do professor eu diria que é mais tradicional, muitas aulas 

expositivas apesar de ter as experiências em seminários, seminários mais participativos, 

mas são poucos, eu mesma às vezes me vejo muito tradicional Tem várias questões, mas 

pelo menos, em particular, a minha tem sido mais tradicional. Mas, eu vejo e ouço de 

alguns professores, e eu particularmente, também sinto a necessidade de aprender novos 

mecanismos para fixar conteúdo, porque expor tudo bem você expõe, mas para maioria ou 

às vezes não fixa o conteúdo pelo próprio limite da escuta e por outras questões. 

    Nas avaliações, a experiência que eu tenho tido assim com alunos do curso, tem sido de 

que se nós não passarmos prova os alunos não estudam, pode se tentar a coisa mais 

elaborada, pode ser uma avaliação, pode ser o que for, mas se não tiver aquele dia que ele 

faça aquela avaliação individual, a maioria não estuda, pode ser que alguém tenha 

conseguido ser diferente, eu particularmente não consegui. 

Quanto a prática pedagógica ainda, eu penso que na questão mesmo do diálogo com 

esses alunos e mais da abertura para ouvi-los apesar de ser muito difícil eles se 

expressarem, é uma resistência de expressão, acho que aquela coisa do medo ainda de 

errar, de falar, acho que tem dificultado um pouco esse processo de abertura de diálogo 

para conversar, para ser mais propositivo.  

Acho que a gente tem uma tendência ainda nessa questão de centrar o ensino no 

professor, acho que isso é da nossa cultura mesmo, da ideia do professor que sabe e do 

aluno que só recebe, então assim, quando você coloca essa ideia de construção coletiva 

parece às vezes que você não está a fim de trabalhar. É bem complicada essa relação, mas 

eu tenho insistido em tentar ouvi-los. Então é assim, esse é um exercício constante ainda de 

abrir esse diálogo, de não ser só aula expositiva, mas de saber que os alunos também são 

construtores do saber e eu preciso descentralizar. 
Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 

 

Esta ancoragem revela que apesar de todas as inovações pensadas na área 

pedagógica e já discutidas em alguns cursos de graduação, como a metodologia de projetos, a 

proposta de prática como componente curricular, as metodologias ativas e, ainda, todas as 

inovações no campo das tecnologias- softwares de pesquisa e apresentação de conteúdos, 

programas acadêmicos, e-mails, utilização das redes sociais e novos equipamentos - a prática 

docente nos cursos de graduação ainda continua fundamentada na aula expositiva e centrada 

na figura do professor. 

Estudiosos do ensino superior sinalizam que esta prática se repete, pois, a grande 

preocupação do ensino superior é com o ensino, no seu sentido mais comum, ou seja, do 

professor transmitir seu conteúdo, intelectualmente constituido pelos seus estudos individuais 
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e desenvolvidos no seu percurso formativo na graduação e pós-graduação e uma expectativa 

de que os alunos retenham esse conhecimento pela atenção dispensada às aulas e pelos 

estudos dos textos indicados. Para Masetto (2003b, p. 80-81) essa preocupação se apoia em 

três pilares, a saber: 

 

1.Na organização curricular que privilegia disciplinas conteudísticas e técnicas, 

estanques e fechadas, transmitindo conhecimentos próprios de sua área, nem sempre em 

consonância perfeita com as necessidades e exigências do profissional que se pretende 
formar naquele curso; 2.Na constituição de um corpo docente altamente capacitado do 

ponto de vista profissional, com mestrado e doutorado, em sua área de conhecimento, 

mas nem sempre com competência na área pedagógica, pois o importante para ser 

professor é dominar com profundidade e atualização os conteúdos que deverão ser 

transmitidos; 3.Em uma metodologia que, em primeiro lugar, deve dar conta de um 

programa a ser cumprido, em determinado tempo, com a turma toda. Por isso mesmo, 

uma metodologia que esgota 90% das possíveis atividades em aulas expositivas, e a 

avaliação se realiza como verificação, em determinados momentos, da apreensão ou não 

dos conteúdos ou práticas esperadas. 

 

Essa reflexão de Masetto (2003b) e as informações dos discursos analisados nos 

fazem refletir sobre a permanência do ensino centrado no professor, sendo este que seleciona 

o conteúdo das disciplinas que muitas vezes tem sua ementa e a sua permanência no fluxo 

curricular por sua participação, ele é quem escolhe as referências básicas para o estudo das 

temáticas das disciplinas, a lógica da organização do conteúdo, as formas de apreensão e 

avaliação destes, dentre outros processos da prática docente. 

Daí a necessidade de formação pedagógica deste professor e, mais ainda, da 

revisão do paradigma e da lógica que sustenta esse nível de ensino, tão fortemente expressos 

no desenvolvimento curricular, na prática docente e até no exercício discente, quando esse 

aluno tem a expectativa do professor atender às necessidades do ensino e não da 

aprendizagem. 

 

Quadro 12 – Ancoragem D - DSC9 

DSC 9 - Os professores estão sobrecarregados e isso dificulta sua participação nos 

espaços coletivos, o investimento em formação pedagógica, a discussão do projeto 

pedagógico e o atendimento da especificidade de cada currículo. 

Atualmente nós temos algumas dificuldades de implantação do currículo, na verdade 

são dificuldades históricas. Os professores estão numa vida sobrecarregada e de fato 

assim pegar quatro disciplinas e responder as exigências de cada currículo e cada 

proposta pedagógica do curso realmente é difícil. Então, isso eu acho que é um elemento 

que é muito ruim para a gente  

       Então, para mim o principal desafio é o tempo do professor, porque tem um tempo que 

não é pago. Que é o tempo que não se mensura, que é o tempo que a gente fica 

pesquisando, que o tempo que você está preparando a aula, que é o tempo que você está 

estudando para se atualizar. Então, principal desafio é ter tempo para qualificar essa 

preparação, porque a preparação não é só você ler um livro, mas ler o novo livro que 
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chegou sobre aquele tema, é levar uma sugestão de filme para eles assistirem e que tem a 

ver com aquele tema, levar uma reflexão, uma poesia, um vídeo, algum.  

       Eu acho que a comissão pedagógica ela tem esse papel muito importante, mas acaba 

que como nós somos tão assoberbados, nós somos tão cobrados, eu acho que tem que dar 

conta de tanta coisa que a gente acaba não se envolvendo em determinadas questões 

principalmente, nessa questão da comissão pedagógica que teria esse papel de pensar, de 

planejar, de organizara coisa que os anime mais para estar em sala de aula 

Porque acaba que a gente quase nem se encontra, a corrida é tão grande, as 

atribuições e você não se encontra com os colegas, você não tem tempo. Tem horas que eu 

fico me perguntando se vale a pena, porque você é tão cobrada, e sem muita possibilidade 

de fazer outras coisas às vezes penso que não vale a pena 

Tem horas que eu fico me perguntando se vale a pena, porque você é tão cobrada, e 

sem muita possibilidade de fazer outras coisas às vezes penso que não vale a pena. Tenho 

uma paixão pela área de saúde e não tem muito espaço para discutir no serviço social.   

      O que de fato existe é a precarização do trabalho docente. Por exemplo, se a gente não 

tivesse uma carga horária tão violenta, se a gente não tivesse um salário tão baixo a gente 

poderia comprar mais material, fazer grupo de estudo para os alunos e não tem condição. 

A gente não consegue ter núcleo de estudo e você vê a riqueza que nós temos, nós temos 

dez núcleos que nós nem conhecemos, aí eu estava sonhando, vou botar em cada reunião 

de departamento pauta I, que horário? O pessoal fica correndo para trabalhar depois e só 

temos duas horas para fazer reunião. Então com isso tudo seu fazer profissional fica 

capenga embora eu busque fazer o melhor e não existe um fazer profissional sozinha, ele 

se constrói no coletivo. 
Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 

 

Este discurso trata, essencialmente, do cotidiano docente, que, impactado pelas 

condições estruturais que as instituições de ensino superior lhes impõem – baixos salários, 

lotação em várias disciplinas, aulas na graduação e pós-graduação, cargos na gestão 

acadêmica, dentre outros – fica sobrecarregado, pensando principalmente no tempo que não é 

contabilizado: o tempo de pesquisa e preparação de aulas, de correção de avaliações, dentre 

outros. 

Outro fator que incide sobre o tempo docente é a exigência de produção 

acadêmica, que comumente é chamado de produtivismo acadêmico, como analisa Vale (2012, 

p. 53): 

 
A pressão por atualização constante do Currículo Lattes é um dos instrumentos que 

evidencia a dinâmica de intensificação do trabalho docente A sociabilidade produtiva é 

expressa no cotidiano acadêmico e o Lattes torna-se o termômetro do nível de 

competitividade e de hierarquização entre os professores, ao tempo em que também 

mensura o valor do docente para captar recursos. De fato, ele tem sua importância como 
banco de dados, memória e registro da carreira acadêmica; o que sinalizamos, entretanto, 

é que a corrida para preenchê-lo constantemente expressa o fenômeno da intensificação 

do produtivismo. O problema não é o instrumento em si, mas a importância ao 

quantitativo que nele se sinaliza, através de indicadores que mensuram o trabalho 

docente. 
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Para os docentes entrevistados, essa cobrança que incide sobre o tempo do 

professor transborda inclusive para o tempo que deveria ser de lazer, trazendo um desgaste 

físico e emocional e levando a um questionamento se esse trabalho docente, com os níveis de 

exigências atuais, vale a pena. Essa sobrecarga de trabalho também aparece como fator 

impossibilitador ou dificultador das discussões acontecerem no âmbito coletivo. 

Voltando a visão para análises da configuração atual do ensino superior, a tônica é 

a sua massificação, seja na modalidade presencial ou a distância. Essa expansão também 

ocorre nos cursos de Serviço Social com o avanço dos cursos nas instituições privadas e na 

modalidade de ensino a distância. Essa realidade traz também a necessidade da contratação 

massiva de professores. Muitos são os profissionais que, desde a graduação, se identificam 

com a docência ou a veem como forma de se inserirem no mercado de trabalho. Objetivando 

tal inserção, muitos alunos buscam participar de programas de monitoria acadêmica, 

programas de educação tutorial (PET’s) e grupos de pesquisa, com ou sem bolsas de iniciação 

científica. Estes traçam um caminho de formação na pós-graduação como ponte para o 

exercício, em breve, da docência. São cada vez mais frequentes os casos em que alunos – 

mesmo antes de defenderem a sua monografia e/ou obter o título de graduado – são aprovados 

em mestrados acadêmicos e destes seguem direto para o doutorado. Esse caminho nos indica e 

faz refletir que a preparação para a docência ainda é entendida apenas como titulação. 

Muitos professores do ensino superior, no entanto, se encontram em condições de 

precarização do seu trabalho docente. A educação continua sendo uma área de baixos salários. 

A busca pela complementação salarial faz com que os professores assumam atividades 

complementares: cargos de confiança na administração das instituições pela gratificação, 

profiram aulas nas especializações pagas, complementem seus horários na rede privada de 

ensino, assumam outras atividades produtivas, enfim, de alguma forma, troquem seus 

conhecimentos em atividades inúmeras que os mantenham com um determinado nível de 

vida. 

Esse envolvimento em atividades e setores diversos faz com que seu tempo, que 

poderia ser dedicado à preparação para o ensino, dedicação à pesquisa e desenvolvimento da 

extensão, seja focalizado na sobrevivência e em fins particulares: “[...] a progressiva 

desvalorização social das atividades de extensão – transformadas atualmente, de maneira 

geral, na venda de serviços, cujo critério não costuma ser outro senão o da rentabilidade.” 

(GENTILLI, 2001, p. 109). Essa realidade ainda acarreta mais um agravante, quando 

enfraquece o caráter de classe e esvazia de sentido a luta por questões coletivas. 
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Ante esse quadro, há a necessidade iminente de se repensar e reestruturar a 

dimensão formativa do ensino superior, pensando especificamente a reestruturação das 

atividades docentes e a inversão da lógica do produtivismo que incide muito mais sobre a 

quantidade do que sobre a qualidade da produção científica dos docentes. 

 

Quadro 13 – Ancoragem E - DSC10 

DSC 10 - Há a necessidade de uma educação permanente do professor com foco na 

formação pedagógica, pois a qualidade do currículo depende dos professores. 

Vejo que tem necessidade de formação docente. Deveríamos ter um projeto de 

capacitação docente e nós não temos praticamente. A gente tem o que? Quer dizer, a 

formação docente seria o quê? Um projeto porque eu não posso chamar o que agente faz, o 

plano de saída para o doutorado isso não é um projeto de capacitação.  

       Se a gente tivesse mais oportunidade, se tivesse uma educação permanente eu acho que 

a gente poderia melhorar. A gente teria que ter periodicamente os encontros, a gente teria 

que discutir, por exemplo, juntar as disciplinas de fundamentos para discussão, juntar todo 

mundo e depois fazer a troca. A gente vai tentar fazer um planejamento, mas ele tá muito 

distante do que eu estou falando. 

      Acho que é uma necessidade o professor se aperfeiçoar individualmente, mas quando a 

gente observa que o mesmo grupo de professores tem essa dificuldade eu acho que era 

interessante propor cursos, alternativas e trabalhar isso com uma resposta mais coletiva. E 

do ponto de vista das relações entre alunos e professores eu não vejo grandes dramas, não 

sei, isso não chega para coordenação do curso. As vezes uma vez por outra você observa 

alguns elementos também com dificuldade de relacionamento, que eu acho que é natural em 

toda e qualquer relação humana. 

Nas poucas reuniões que a gente teve, nós conseguimos definir alguns livros inteiros ao 

invés de xerox para algumas disciplinas, eu acho que isso foi um avanço. Ainda que 

esporadicamente, a gente vem tentando reunir os professores de disciplinas afins de alguma 

forma, para discutir os conteúdos e as formas de ensinar também.  

A gente tem revisto os seminários também no sentido de dar maior dinamicidade, 

acompanhados por estudos dirigidos e fazendo com que as turmas se empenhem mais na 

leitura dos textos, se envolvam mais, agente vêm trocando algumas experiências com isso, 

mas tem muito limite ainda quanto a isso. Eu acho que tem alguns avanços e alguns limites. 

      Então, a proposta da educação permanente que é bem evidente na saúde e que eu achei 

interessante, propõe pensar essa educação para o trabalho e no trabalho. É a partir dos 

próprios processos do trabalho que você vai refletir em cima das suas próprias experiências 

e construir metodologias.  

Porque não adianta a gente chegar e dizer tem que dar aula assim, porque eu ouvi e vou 

continuar fazendo como eu faço. Eu tenho que perguntar como é que vocês estão dando 

aula, identificar os problemas e tentar encontrar propostas para solucionar.  

Então, todo dia eu estou tentando aprender e melhorar e eu sei que ainda tem muita 

coisa que precisa ser melhorado, conseguir, por exemplo, dialogar com essas novas 

tecnologias, com essas novas formas propriamente dos alunos. Entender como é que povo 

funciona. 

Então você tem que esta se atualizando, você tem pelo menos uma vez por ano ter a 

prática de avaliar o nosso próprio processo pedagógico, avaliar as metodologias que a 

gente trabalha como é que a gente pode melhorar, saber quem são os nossos alunos e todo 

esse processo junto com os alunos, não é para ter professor de um lado e aluno do outro 

não, é junto.  
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     Então essa formação é um desafio, agora se a gente fizesse, como eu disse, um projeto 

coletivo, se construísse um projeto coletivo de educação permanente daria muito mais 

frutos. Eu acho que a gente tinha que discutir mais o projeto pedagógico e esse processo ele 

funciona como uma formação. Você para pra avaliar, você para pra saber como é que esta 

acontecendo. Para mim foi muito rico quando eu cheguei ter participado daquelas oficinas 

e aí fui conhecer o projeto pedagógico. 

      Eu acho que nosso projeto, nosso compromisso com a formação profissional e a nossa 

contribuição acho que perpassa por todas essas relações sabe, inclusive para fazer análise 

crítica da condição da universidade pública brasileira e a realidade da greve, da realidade 

da luta. Bem, eu procuro sempre dentro desse fazer pedagógico estar realmente focada nas 

referências de formação profissional, porque eu tenho que ver o que essa disciplina que tá 

dentro de um projeto pedagógico maior contribui para formação profissional do aluno. 

Tenho que olhar para os conteúdos, as reflexões, o aprendizado, a didática que se utiliza 

para o aluno participar, incentivar o aluno a buscar a pesquisa. Porque a pesquisa dentro 

do mundo acadêmico não é só a pesquisa de campo, mas ela pode se dar de várias formas: 

bibliográfica, levantamento documental, então eu procuro dentro desse meu fazer 

pedagógico eu procuro sempre dar essa coerência. 

E a mudança que houve é pela própria dinâmica da própria política e tinha que 

atualizar como a nova legislação está e ter novos textos que vão te ajudar, mas em termo de 

orientação do que é pedagógico e o currículo novo as disciplinas, ela é afetada pela 

realidade, pelas transformações que ocorrem na realidade, agora as outras deveriam ter 

sido afetadas por causa da mudança do projeto pedagógico, mas eu não sei até que ponto 

elas foram afetadas e se elas foram só ajustadas, por exemplo, a pesquisa aplicada como 

não existia e aí acabou que eu acho a gente ainda não acertou não, parece que tem hora 

que ela não tem sentido, não tem sentido. Precisa de uma discussão coletiva.  

Eu acho que a qualidade do currículo depende dos professores. Os professores 

normalmente entendem da sua disciplina, da matriz curricular. A gente observa que eles 

vão à matriz curricular, mas não se tinha esse entendimento que para chegar na matriz 

existem outras questões que são políticas, que estão por trás das diretrizes, de orientação 

da própria categoria da profissão, aspectos legais que tem que existir, então como que a 

gente ia fazer uma reformulação curricular sem ter esse entendimento? O fazer docente não 

é um fazer pedagógico sem referência, intuitivo, daí a importância da formação. 
Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 

 

O destaque realizado no Discurso do Sujeito 10 é para a necessidade da formação 

pedagógica docente, tendo esta formação um caráter permanente e coletivo, haja vista o fato 

de que as dificuldades dos professores são sentidas também pelos seus pares. A sugestão é 

que esta se realize em variados momentos, que seja realizada em discussões coletivas sobre o 

projeto pedagógico, acerca do conteúdo e planejamento de disciplinas afins e que esse 

coletivo seja composto por professores e alunos. 

Outro ponto destacado nos discursos é a relação direta entre atuação docente e 

qualidade da formação profissional e do currículo. Sobre essa relação Sacristán (2000) 

acentua que prática docente e currículo têm imbricações dialéticas, haja vista que considera o 

currículo como práxis onde se expressam comportamentos diversos, dinâmicos e históricos e, 
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por isso, deve ser estudado processualmente, considerando as condições de realização e 

reflexão sobre o mesmo e a ação educativa empreendida nas instituições escolares. 

Assim sendo, a atuação profissional dos professores está condicionada pelo papel 

que lhes é atribuído no desenvolvimento curricular, bem como a evolução dos currículos se 

faz pela sua atuação como sujeito pedagógico. E acrescenta: “O currículo é um ponto central 

de referência de melhora da qualidade do ensino, na mudança das condições da prática, no 

aperfeiçoamento dos professores, na renovação da instituição escolar em geral e nos projetos 

de inovação dos centros escolares.” (SACRISTAN, 2000b, p. 32). 

Como tematizamos no capítulo 4 desta tese, a docência é um processo complexo 

que se faz em um contexto multideterminado e se refaz dentro das dinâmicas pessoal, 

profissional e institucional (NOVOA, 1992). Cabe, portanto, ao docente do ensino superior, 

compreender o conteúdo da sua área específica e, ao mesmo tempo, ter o conhecimento 

pedagógico necessário à função docente e outras, tendo em vista que eles são responsáveis nas 

instituições de ensino superior pela formulação, avaliação e implementação dos currículos, 

dentre outras funções na área administrativo-pedagógica que o docente possa ocupar na 

instituição ou no curso. 

Pensando nessa relação docente e currículo, os marcos legais, em destaque a LDB 

traz como exigência ao docente em qualquer nível de ensino: 

 
Art.13, I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; II-elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; III - zelar pela aprendizagem dos alunos; IV-estabelecer 

estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; V - ministrar os dias letivos 

e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VI- Colaborar com as 

atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. (BRASIL, 1996,     

p. 5). 

 

Tendo por base todas essas reflexões e fundamentando-nos numa teoria crítica da 

educação, nossa avaliação é de que a reflexão sobre a ação e o saber pedagógicos docentes 

estão implicados com múltiplas dimensões – a estrutural, a econômica, a social, a política, a 

individual/psicológica – implica também a apreensão de uma cultura profissional que envolve 

“[...] o conhecimento pedagógico e o conhecimento da compreensão do professor sobre si 

mesmo, do seu desenvolvimento cognitivo, dos princípios do ensino, do currículo, do aluno, 

dos meios e recursos didáticos, da aprendizagem e do contexto.” (LEITINHO, 2007, p. 22).  

 

 

 



 
168 

 

6.3 DSC Síntese: o nono sujeito da pesquisa e integração das áreas discursivas 

 

O discurso síntese que nos propomos a realizar neste tópico, constitui-se numa 

opção em estabelecer uma visão de totalidade, integrando todos os campos de análise e 

também uma tentativa de materializar um princípio presente nesta pesquisa: a de que o 

pesquisador não é neutro, considerando o mesmo como um ator ou agente social da pesquisa e 

como tal, com um perfil semelhante aos professores entrevistados, como destacamos a seguir:  

 

Perfil da pesquisadora: Possui graduação em Serviço Social na UECE (1993), mestrado em 

educação pela Universidade Estadual do Ceará (2007), doutorado em conclusão no Programa 

de Pós-Graduação em Educação Brasileira na UFC (2014), professora assistente do curso de 

Serviço Social da UECE. Tem experiência de 19 anos na docência universitária. Envolvida na 

avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos, tendo participado da coordenação pedagógica 

e NDE do Curso de Serviço Social da FAMETRO e atualmente faz parte da Comissão 

Pedagógica do Curso de Serviço Social da UECE. Desenvolve pesquisas na área de educação, 

currículo, formação profissional do assistente social e desenvolvimento profissional docente 

no ensino superior.  

Assim sendo, faremos um discurso coletivo redigido na primeira pessoa, 

lembrando que os discursos aqui destacados são construídos coletivamente, nesta fase incluirá 

a voz da pesquisadora. 

Como o momento é de síntese, destacamos abaixo as quatro áreas de análise da 

nossa pesquisa e uma síntese das ancoragens de cada área, deixando claro que a análise do 

campo dos fundamentos e da formação e prática docentes, foram feitos em detalhe (item 5.1 e 

5.2). A análise das áreas: concepções de currículo e avaliação da formação do assistente social 

e suas práticas profissionais estará integrada a este discurso síntese, que apresentamos neste 

tópico.  

Apresentamos, na Figura 11 que se segue, áreas e ancoragens da pesquisa na 

perspectiva de evidenciar uma síntese de sua integração no processo.  
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Figura 13 – Áreas e Ancoragens  

 
Fonte: Dados da pesquisa (Dezembro/2014). 

 

Ao longo da pesquisa, procurei encontrar elos entre a proposta de formação 

profissional dos cursos de graduação em Serviço Social e a prática docente. Observei na 

verdade, a relação ou unidade teoria e prática, o que os professores defendem como ideologia 

e concepção política que orientam essa unidade no cotidiano da sala de aula e no 

desenvolvimento curricular das propostas formativas dos cursos. 

Essa busca esteve permeada de um olhar atento aos fundamentos epistemológicos 

da formação profissional do assistente social e da sua prática docente. A procura realmente foi 

pela coerência ou dissonância entre verbo e ação, mas encontrei uma intricada e contraditória 

teia de condições objetivas e subjetivas, vontade individual e realização coletiva, desejo e 

materialidade. 

O que observo é a existência de uma defesa, política e ideológica, da perspectiva 

marxista, sobretudo de um grupo de professores e um grupo hegemônico que dirige os órgãos 
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representativos da categoria. Essa defesa está articulada a toda uma militância desenvolvida 

historicamente contra o conservadorismo profissional, o qual trouxe para a profissão um holo 

de subalternidade, com características particulares, de ser um profissional que subsidia a 

prática de outros profissionais e atua para um controle social. 

O que modificou, na profissão com a adoção da perspectiva crítica, foi à noção do 

que é Serviço Social, que passou a ser visto como uma profissão que tem seu lugar na divisão 

sócio técnica do trabalho e atua nas refrações da questão social, ou seja, nas condições de vida 

geradas pelas contradições capital x trabalho, considerando, então, que o papel profissional 

associa-se a afirmativa de direitos de diversas naturezas- sociais, civis, políticos, humanos. 

Essa contraposição às posturas conservadoras articula-se também a uma defesa de 

outro projeto societário, que não o vigente no capitalismo e suas formas de sociabilidade que 

são fundadas no lucro, no consumismo, na aparência e no ter. As relações capitalistas 

atingem, pois, diretamente, as formas de vida, as condições desiguais, a emersão e 

aprofundamento da pobreza, a questão social – solo de nossa atividade profissional, não 

compartilhando com minhas ideias, pois assumo uma postura contraposta a esse tipo de 

projeto societário, pretendendo a superação deste modelo capitalista. 

Concordo que o paradigma crítico concede fundamentos para pensarmos as 

contradições sociais, que nos permite uma visão de totalidade e que traz um método 

consistente de conhecimento – o dialético. No entanto, quando considero os argumentos de 

outro grupo que traz uma crítica a ortodoxia, a uma visão doutrinária e a forma com a qual se 

defende este paradigma, concordo e compreendo que o fechamento da apropriação teórica é 

uma característica que contradiz a perspectiva de transformação incessante, a democracia e 

dialética. 

Nesse ponto, como identifiquei nos discursos e nos textos legais, o pluralismo, a 

conversa aberta com perspectivas diferentes, o respeito a posturas divergentes é fundamental, 

afinal, crescemos na divergência. É na maturidade desse diálogo com o diferente que percebo 

dificuldades; Por um lado, a defesa apaixonada pelo marxismo pode obnubilar suas lacunas 

interpretativas em relação à sociedade contemporânea, por outro, os adeptos de perspectivas 

divergentes podem ver essa defesa aguerrida como fechamento e ela existe de fato, já que no 

relato dos professores e nas observações do cotidiano docente, aparecem discursos sobre o 

medo de alguns professores, profissionais e alunos serem taxados de pós-modernos ou 

neoconservadores pelo desenvolvimento de posturas e concepções que distoam do que é 

professado, pelos professores dos cursos investigados, como correto para um “bom 

profissional marxista”. 
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Sobre o aspecto doutrinário, uma fala me chamou a atenção: “é como se o Serviço 

Social não tivesse saído da perspectiva doutrinária, religiosa e encarasse os fundamentos 

epistemológicos como princípios religiosos.” Essa frase pode servir de alerta para os 

profissionais, docentes e discentes, pois assevera a existência de posturas mais doutrinárias 

que cientificas. 

Esse aspecto doutrinário quer na defesa do marxismo, quer da teoria crítica, pode 

trazer a antipatia de profissionais, professores e alunos, já que constatamos a existência de 

posturas, que adotam perspectivas teóricas diferenciadas ou colidentes com o marxismo. 

Além da antipatia, observo movimentos de professores que se afastam das discussões 

coletivas no colegiado, na comissão pedagógica e em outros espaços acadêmicos e 

profissionais, tendo por fundamento o pensamento de que não vale a pena discutir e levar 

posicionamentos divergentes para os foros de discussão, haja vista que estes não serão 

pautados ou respeitados. Isso ocorre, sobremaneira, na realidade da instituição pública 

pesquisada (UECE). Há, de fato, o reconhecimento dos sujeitos investigados, da existência de 

um conflito de perspectivas e práticas, só que pouco discutido. Esse conflito afeta, de forma 

plausível, as relações pessoais entre os grupos no contexto dos cursos o que acaba 

reverberando nas relações profissionais. 

Em relação a essa postura científica, gostaria de destacar outro relato marcante: “o 

Serviço Social é pouco amadurecido intelectualmente”. Para mim, essa afirmativa vincula-se 

ao fato dos assistentes sociais fortalecerem e se exporem muito mais nos eventos acadêmicos 

organizados e direcionados a esta categoria profissional e, pouco se exporem em eventos 

científicos outros, mais plurais, em termos de vinculação profissional e formativa. 

O que percebo é que o Serviço Social, principalmente, a partir da década de 1980, 

empreendeu esforços no sentido de estabelecer sua maturidade intelectual e acadêmica. Para 

tal fim, fortaleceu a quantidade e qualidade de suas publicações. Na década de 1990, a 

categoria profissional alargou sua produção acadêmica e suas publicações para várias 

editoras. Esse fato está associado ao crescimento da pós-graduação e a diversificação do 

mercado editorial. Outro fato observável é a publicação de revistas específicas: Revista 

Serviço Social e Sociedade, Revista Temporalis, dentre outras que realmente tem na quase 

totalidade, artigos escritos por assistentes sociais. 

Ressalto que os fóruns de discussões científicas e profissionais específicas do 

Serviço Social tem se fortalecido nas últimas quatro décadas, com destaque para os 

Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais (CBAS), os Encontros Nacionais de 

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), as oficinas nacionais e locais da ABEPSS. No 
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entanto, pela imersão no campo de pesquisa, foi possível verificar a inserção de vários 

professores, assistentes sociais, com formação na pós-graduação em outros campos, dentre os 

quais os mais frequentes: sociologia, políticas sociais e educação. Na minha percepção, essa 

inserção possibilita tanto uma participação quanto publicações em outras áreas, o que se torna 

cada vez mais frequente no campo profissional estudado. 

Mesmo sobre aqueles que fizeram sua formação strictu sensu no Serviço Social há 

relatos de participação em outros fóruns que não só os específicos do Serviço Social. O que 

talvez tenhamos que fazer é intensificar essa exposição em eventos de participação mais 

plural. Outra tendência que é necessário ressaltar é a participação em eventos internacionais 

sejam eles da área ou afins, o que tem possibilitado a ampliação de visão do Serviço Social 

em contextos diferenciados da realidade brasileira, e, tem favorecido uma articulação das 

entidades nacionais com as internacionais, a exemplo da articulação da ABEPSS com a 

ALAEITS. 

Como a pesquisa em questão, incidiu sobre a investigação de dois perfis 

institucionais, o público e o privado, constato existir algumas particularidades que essa 

caraterização institucional implica na apropriação do paradigma marxista como norte do 

projeto de formação dos cursos. Não só isso, mas também se diferencia no perfil dos 

professores, sua participação no desenvolvimento curricular, sua prática e sua formação. 

Ficou evidente no discurso, que no espaço público a liberdade de expressão até o 

nível da constestação e da militância política aberta, é permitido e aceito, não sem 

contestações ou contraposições, afinal de contas a universidade é tida como espaço de 

formação e reflexão crítica, embora haja formações extremamente tecnicistas. 

No curso de Serviço Social da UECE, por exemplo, é fato a participação de vários 

professores, em tempos diferenciados, na direção do sindicato docente ou engajamento em 

sua base, fortalecendo os movimentos de luta por melhores condições de trabalho e de salário. 

Observei, ainda, a inserção de professores na ABEPSS e no conjunto CFESS/CRESS e de 

seus alunos na ENESSO ou nos Diretórios e Centros Acadêmicos. Minha observação é que 

muitos docentes iniciaram sua inserção política, ainda, no movimento estudantil. 

Existem, no entanto, teóricos – em especial Antônio Gramsci – que defendem a 

instituição como um espaço contraditório. Uma dessas contradições que observei na pesquisa 

está na invasão da lógica privatista no espaço público, que não escapa das novas ordenações 

no âmbito do Estado e da educação. Pude perceber na pesquisa que essa lógica da 

universidade operacional é materializada, por exemplo, quando alguns laboratórios de estudo 

funcionam de fato como empresas de assessorias, com o objetivo de trazer recursos para a 
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universidade e complementação salarial aos docentes participantes. Outro exemplo é o 

funcionamento de cursos pagos em nível da pós-graduação lato e strictu sensu – 

especializações e mestrados profissionais – e o funcionamento de institutos com o fim de 

gerenciar a arrecadação vinda de outras fontes, que não o financiamento público estatal. 

Contapondo-se a essa lógica privatista, ressalto a existência de um curso de 

especialização gratuito no Serviço Social, o qual para se institucionalizar necessitou de toda 

uma defesa do caráter público da universidade e uma autorização das instâncias normativas 

desses cursos na universidade. 

A compreensão da instituição como espaço contraditório também é sentida na 

instituição particular. Pelo seu caráter privado, a rigor, essa instituição, tem uma vinculação 

com o lucro e com o atendimento às demandas do mercado. Em contraface a esta 

caracterização das instituições particulares, constatei que na FAMETRO, no documento 

prescrito - projeto pedagógico do curso- e no currículo em ação, a formação profissional do 

assistente social desenvolvida, explicita sua vinculação aos pressupostos críticos, porém, com 

um diálogo mais aberto entre posturas contrapostas. Isso se deve novamente ao perfil dos 

professores e a cultura instituída no curso, de diálogo com as diretrizes nacionais da ABEPSS 

e a participação sistemática dos professores nos foros de discussão da categoria. Minha 

percepção é que na instituição particular existe uma dialética entre a lógica mercantil e a 

lógica de uma formação crítica. 

No que se refere ao movimento docente, o que observo é que na instituição 

particular pesquisada, a militância docente é minimizada em busca de melhores condições de 

trabalho e salário, pela estrutura de poder da instituição. Nesta, os salários já são pactuados de 

acordo com a titulação e o professor que questionar esse acordo tem o direito de não 

permanecer na instituição. A participação em momentos de discussão administrativa e 

pedagógicas são, em sua maioria, remunerados. No entanto, o que observamos no curso é 

mais do que um interesse financeiro quando a questão é o envolvimento com a qualidade da 

docência ou a participação em espaços administrativos e pedagógicos. Contraditoriamente, no 

espaço privado, é que observamos maior participação nas reuniões administrativas e 

pedagógicas e, ainda, um clima de empolgação e de quererem construir juntos um projeto de 

qualidade. 

Isso se deve, dentre outros fatores, ao direcionamento que a coordenação do curso 

empreendeu desde o início do mesmo, que foi estabelecer uma relação mais horizontal com os 

professores e uma tradição de discussão coletiva. Outro fator que contribuiu para essa 

realidade foi o perfil dos primeiros professores do curso, os quais estavam antenados com as 
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discussões nacionais, tinham experiência docente e uma estreita vinculação com a pesquisa 

pela participação em programas de pós-graduação, grupos e laboratórios de pesquisa. Essa 

característica foi observada na seleção dos professores que o curso foi necessitando ao longo 

da implementação do mesmo. 

Quando se trata de movimento estudantil há também a existência desse no espaço 

privado, com a formação do centro acadêmico vinculado ao movimento mais amplo 

coordenado pela ENESSO. No entanto, há limitações no que se refere à formação política 

desses alunos e nas determinações mais estruturais tendo em vista que o perfil do aluno da 

FAMETRO é essencialmente de estudantes trabalhadores. No entanto, isso não se configura 

num empecilho para participação em encontros de estudantes a nível nacional e local e, é 

notório o incentivo à produção científica quando muitos dos alunos e professores participam 

de eventos científicos até em nível internacional, não raro obtendo apoio financeiro para essa 

participação. 

Procurando discutir um pouco mais a relação do referencial epistemológico 

crítico, no qual está ancorado o projeto de formação profissional dos assistentes sociais, e a 

concepção de currículo presente nos cursos, à afirmativa que encontrei nos discursos dos 

professores foi que a diretriz teórica e ideológica do currículo é a teoria crítica e a educação 

emancipatória. 

Observo que essa direção teórica está presente nos conteúdos dos componentes 

curriculares (disciplinas, oficinas e seminários) e em indicações bibliográficas. Está presente 

ainda, na definição das disciplinas centrais do currículo, as quais articulam teoria, 

metodologia e história: as disciplinas de fundamentos, as que estudam a categoria trabalho, 

sociabilidade e questão social e as que, se propõem articular o Serviço Social com os estudos 

da realidade brasileira. 

No entanto, a lógica da organização curricular, por mais que se referenciem nos 

núcleos indicados pelas diretrizes do MEC e da ABEPSS, ainda se faz por disciplinas, no 

velho modelo de organização do currículo por matérias. Essa concepção de organização do 

currículo traz uma proposta de avaliação curricular centrada na análise dos conteúdos e da 

organização das disciplinas em um fluxo, que reincidentemente é compreendido como 

“grade” curricular. Essa denominação sempre dói aos meus ouvidos porque em termos 

semânticos e simbólicos se vincula a prisão, cadeia, cárcere, gradil, ou seja, um sentido nada 

positivo quando se trata da intensão de formação de sujeitos críticos e mentes abertas. 

Assim, os docentes quando se propõem a fazer uma revisão dos projetos 

pedagógicos dos cursos, comumente fazem uma análise das disciplinas e sua adequação nos 
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semestres, sua carga horária, seus conteúdos, ementas e bibliografia, demonstrando assim uma 

visão mais tradicional de avaliação curricular, contestada desde os anos de 1970, quando 

Traldi propunha currículos centrados em áreas do conhecimento, enfatizando o processo de 

sua aquisição e propondo uma avaliação de currículo que considere a observação sistemática 

da cultura e uma investigação orientada. 

Presenciei, nos dois campos sociais investigados, uma dificuldade de identificar e 

sistematizar as disciplinas ou componentes curriculares por núcleos. Outra dificuldade 

pontuada foi com a estruturação do núcleo de trabalho profissional, principalmente, no que se 

refere às disciplinas de estágio, afirmando um dos docentes: “agente não tem tempo de 

trabalhar na gestão dos núcleos”. Essa dificuldade de trabalhar articuladamente os núcleos 

tem raízes no terreno estrutural – pois os docentes vêm de outro departamento e não fazem a 

mediação com as exigências da formação específica em Serviço Social – e no campo das 

formas de racionalidade, marcada pela dificuldade de uma visão de integralidade do fluxo e 

totalidade dos conteúdos. Em geral, a forma de organização curricular vincula-se ao 

pensamento moderno cartesiano de divisão de áreas, matérias, disciplinas com pouca ou 

nenhuma articulação entre elas. 

No entanto, é importante ressaltar que procurando investigar a temática da 

avaliação curricular encontrei dois grandes estudos, fundamentados em pesquisas e 

sistematizados em relatórios pela ABEPSS: 1. Pesquisa Nacional de Avaliação do Currículo 

Mínimo, ainda na década de 1980 e publicada na revista na Revista Serviço Social e 

Sociedade n 14, de 1984 e 2. A pesquisa avaliativa da Implementação das Diretrizes 

Curriculares do Curso de Serviço Social, publicada em relatório em outubro de 2008. Assim, 

constatei que no Serviço Social, já ocorreram avaliações nacionais centradas em pesquisas e 

com objetivos bem definidos e discutidos, o que caracteriza uma tendência atualizada de 

avaliar o currículo. Percebo ainda, um debate sistemático da formação profissional, que é 

realizado de forma periódica por meio das oficinas nacionais, regionais e locais, coordenadas 

pela ABEPSS, e, mais recentemente no Projeto ABEPSS itinerante18, o que é inovador numa 

categoria profissional: pensar a formação de maneira coletiva e de modo nacional e local. 

                                                
18 O Projeto ABEPSS itinerante é um projeto nacional que tem por objetivo “fortalecer as estratégias politico-

pedagógicas de enfrentamento a precarização do ensino superior, por meio da difusão ampla dos princípios, 

conteúdos e desafios colocados para a consolidação das Diretrizes Curriculares como instrumento fundamental 

da formação de novos profissionais (ABEPSS, 2011, p. 15). Propõe, desta forma, pensar aspectos fulcrais da 

formação profissional junto aos representantes de cada unidade de formação, sejam estas filiadas ou não a 

ABEPSS. Os participantes se reúnem em oficinas por região com no máximo 40 participantes e se 

responsabilizam a serem multiplicadores da discussão para cada Estado. O tema da primeira ABEPSS 

itinerante (2014) foi Estágio Supervisionado em Serviço Social: desfazendo os nós e construindo alternativas.  
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No âmbito dos cursos investigados, no entanto, percebo essa tendência histórica 

de se pensar a avaliação do currículo centrada no fluxo e nos conteúdos, embora nas últimas 

revisões em curso - tanto na instituição particular quanto na pública – tenha se buscado pensar 

no currículo de formação, incluindo a reflexão sobre questões mais amplas da formação. Essa 

modificação na visão de reformulação dos projetos pedagógicos, a meu ver, se deu por conta 

da inserção de alguns sujeitos que tinham formação em Serviço Social, mas também em 

educação e por meio de assessorias realizadas, pensaram mais globalmente no processo 

formativo antes de definir os conteúdos. No entanto, faz-se necessário estar vigilante porque, 

vez por outra, o conteúdo das disciplinas volta a ser foco da discussão do currículo, de forma 

não articulada. 

No processo de formulação ou reformulação dos projetos pedagógicos observei 

que pouco se refle sobre o sujeito que se quer formar, o perfil dos egressos, os princípios 

formativos, as habilidades e competências. Percebi desde a pesquisa exploratória foi 

sinalizado há pouca reflexão dos docentes sobre o perfil desses sujeitos que se quer formar. O 

que constatei é que a prioridade dada é para a formação do ser político, o estabelecimento de 

uma perspectiva de formar um sujeito crítico e propositivo, sendo outras dimensões 

negligenciadas ou pouco olhadas pelo coletivo dos professores. Dificuldades de 

aprendizagem, por exemplo, que podem estar no âmbito cognitivo ou psicológico estão pouco 

presentes nas reflexões docentes e quando se faz presente é a nível individual; embora as duas 

instituições tenham setores de atendimento psicopedagógico, o encaminhamento a esses 

setores é pouco frequente, talvez até pela pouca detecção desses problemas. 

Outro aspecto percebido na pesquisa é que o modelo de formação por 

competências, estabelecido pelo MEC, é pouco entendido pelos docentes. O que me parece é 

que há pouco conhecimento da área educacional e, que por isso, os docentes seguem num 

“tatear meio cego” em busca de estabelecer uma formação de qualidade. Há inclusive aqueles 

que afirmam que gostariam de entender mais sobre metodologias ativas, pedagogia da 

problematização dentre outros. No entanto a vontade individual ainda não se faz presente 

como materialidade coletiva e os cursos seguem sem uma formação docente adequada às suas 

particularidades e necessidades da área de Serviço Social. 

Muitos são os docentes que reconhecem a insuficiência dos seus conhecimentos 

pedagógicos sobre temas como: currículo, aprendizagem adulta ou andragogia, avaliação da 

aprendizagem, dentre outros que deveriam permear o desenvolvimento profissional docente. 

Olhando para a prática pedagógica dos docentes, observo que alguns têm tentado 

aproximar sua prática deste universo teórico totalizante e totalizador que o marxismo propõe. 
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Estes professores procuram desenvolver uma leitura de realidade que vai além do aparente e 

que vê as contradições. No entanto, existem limites nessas apropriações, principalmente, 

quando se trata da prática educativa requerida para a formação de um profissional crítico. Um 

dos maiores limites identificados foi a falta de tempo do professor e a heterogeneidade da 

condição de trabalho dos docentes, o que faz com que este não consiga mergulhar no seu 

cotidiano devido as inúmeras atividades as quais ele se responsabiliza: o ensino, a pesquisa, a 

extensão, a gestão, a militância. As condições objetivas do trabalho docente dos cursos 

investigados dificulta pois, práticas docentes mais integradas, considerando ainda que o 

professor não encontram tempo e espaço suficientes para o debate curricular. Assim, as 

práticas docentes persistem fragmentadas, sobretudo daqueles professores que não são do 

Serviço Social, mas dão aula no curso. 

Mesmo com todas essas dificuldades apontadas, percebo que há uma tradição nos 

cursos de encontrar espaços nesse cotidiano para a discussão do projeto pedagógico. Nesse 

ponto, destaco as singularidades percebidas dos cursos, tais como: 

Na UECE essa discussão tem sido feita sempre com os dois segmentos: docentes 

e discentes, estes últimos com assento formalmente instituído no colegiado do curso e na 

comissão pedagógica; normalmente as discussões são realizadas de coletiva e igualitária. No 

entanto, uma lacuna tem sido a participação de docentes das disciplinas dos núcleos de 

fundamentos da vida social e do núcleo da formação sóciohistórica, professores com 

formação em psicologia, Sociologia, Filosofia, História, Letras, Economia, dentre outras. Na 

minha visão, esses professores são importantes para o desenvolvimento curricular e a 

qualidade da formação profissional do curso em estudo; entretanto, estes recorrentemente não 

são convidados a participar dos espaços de discussão do projeto pedagógico, e, quando 

requerida sua presença, poucos comparecem, o que implica necessariamente na qualidade da 

formação, pois não raro escutamos depoimentos de que os conteúdos presentes nas ementas 

dessas disciplinas não foram vistos ou que os professores dessas outras áreas fazem uma 

crítica aberta a adoção do marxismo como direção do currículo, concebendo-o inclusive como 

perspectiva ultrapassada. Esta dificuldade de conversa com professores de outras áreas é 

sentida, sobretudo, porque esses professores são “cedidos” de outros cursos, muitas vezes são 

substitutos ou substituídos de semestre a semestre. Foram poucos os professores de outras 

áreas que ficaram longamente no curso, embora alguns, nele permaneça por um período maior 

de tempo. 

Na FAMETRO por outro lado, há uma dificuldade de envolvimento dos alunos 

nas discussões sobre o projeto pedagógico do curso, pela própria condição de aluno 
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trabalhador. Embora no regimento da instituição esteja previsto a participação discente no 

colegiado e no NDE, esta não ocorre de modo sistemático. A participação nas discussões do 

projeto pedagógico só aconteceu em alguns em momentos específicos, a exemplo de uma 

oficina só com os discentes, sem a participação dos professores. Por outro lado, a participação 

dos professores com formação em outras áreas, ocorre de forma sistemática e orgânica, sendo 

estes chamados a participar de todas as reuniões de colegiado, tendo assento no Núcleo 

Docente Estruturante e fazendo parte da liderança em grupos de estudo ou pesquisa, 

participando sempre do planejamento do curso e das disciplinas. 

No meu entendimento, essa participação de docentes, assistentes sociais e 

docentes com formação afins, facilita a compreensão do projeto pedagógico do curso e sua 

materialidade no desenvolvimento curricular, bem como possibilita a interdisciplinaridade, 

que é um princípio formativo explicitado no currículo do Curso de Serviço Social da 

FAMETRO, inclusive contendo no fluxo curricular suas práticas. 

Outra inovação curricular no curso da FAMETRO é da adoção do princípio: 

ensino com pesquisa, sendo materializado por projetos que consideram o grau de maturidade 

investigativa dos alunos de cada semestre. 

Compreendo que os projetos pedagógicos são materializados por sujeitos, no caso 

professores e alunos, a sua qualidade se constrói pela ação pedagógica, política, social, 

ideológica, de quem os constitui, incluindo docentes e discentes, mas também a gestão dos 

cursos e das instituições. 

Nesse sentido, observo que a educação emancipatória está presente nos discursos 

dos sujeitos da pesquisa e precisa de mais compreensão dos docentes, sendo igualmente 

necessária que haja uma apropriação da proposta pedagógica do curso de uma forma mais 

dinâmica e vivencial. Entendo que um paradigma crítico de orientação de uma formação 

profissional, não persiste se não for materializado em todas as suas dimensões, superando os 

influxos de uma prática conservadora no ensino profissional. 

Compreendo que a concepção dialética e crítica, quando aplicada à organização 

de projetos pedagógicos, precisa ser interiorizada no pensamento e ação docente, não 

permitindo espaços para uma prática conservadora imanada pela lógica cartesiana ou 

tecnicista/formal. Ao mesmo tempo considero que esse professor necessita ter condições de 

trabalho, o que inclui tempo e espaço para a reflexão sobre sua ação social, política, ética, 

mas, sobretudo, pedagógica. Esse tempo e espaço também precisa ser reconfigurado, haja 

vista que as buscas por formação e ação pedagógicas mais qualitativas ainda são, 
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preponderantemente, individualizadas e o trabalho docente ainda muito solitário, pouco 

solidário. 

Penso também, que há necessidade de uma formação adequada à especificidade 

do curso onde os docentes atuam; em muitos professores existe à vontade/desejo, de fazer 

bem o seu oficio de professor, de pesquisador, de orientador, mas existem condicionantes 

históricos e estruturais que embargam essa intencionalidade, principalmente, a falta de 

formação pedagógica inicial e continuada. 

Afirmo que, além dessa questão do tempo e das condições de trabalho impostas ao 

professor, outro condicionante é o próprio modelo educacional, ainda mais centrado no 

conteúdo e mais voltado para o desenvolvimento cognitivo/intelectual de seus sujeitos. Essa 

caracterização da educação, por sua vez, é condicionada pela forma de organização do Estado 

(neoliberal/neodesenvolvimentista) e pelo próprio modelo de sociabilidade capitalista. 

Desse modo, a formação profissional do assistente social, que se proponha na sua 

organização ser crítica, reflexiva, além de contestar as macro estruturas, a cultura institucional 

por vezes conservadora e objetivar a formação do sujeito político, precisa caminhar para 

mudanças estruturais relacionadas com o campo intersubjetivo, pois a preocupação com o 

sujeito que forma(docente) e o com o sujeito que se forma(discente) é condição fundante para 

uma educação emancipatória e emancipadora. 

Esse discurso síntese, resultante do discurso coletivo dos sujeitos da investigação, 

revela uma intencionalidade em contribuir para o repensar permanente da formação 

profissional de Serviço Social na perspectiva de superação das contradições teóricas e práticas 

considerando a não dialetização entre os pressupostos teóricos do projeto nacional de 

formação profissional e do pensamento e ação docentes no desenvolvimento curricular. Para 

tal fim, ficou evidente a necessidade de um repensar coletivo, permanente e crítico, fundado 

num diálogo plural, possibilitando uma mudança de atitude individualizada, solitária para 

assumir um processo de construção coletiva, mais solidário e aberto. 

Desta feita, posiciono-me no campo teórico do marxismo. A esta perspectiva 

paradigmática vinculo minhas reflexões sobre a formação profissional do assistente social, 

numa perpspectiva histórico – crítica, sobre avaliação – avaliação emancipatória – e currículo 

– Teoria Crítica do Currículo. Porém, considero essencial um posicionamento de abertura a 

outras perspectivas teóricas que contribuam para pensar a formação profissional do assistente 

social articulada às novas determinações da sociedade contemporânea. 

Assim sendo, meu posicionamento é de contraposição a visões doutrinárias; e 

favorecimento de atitudes que se tornem veios ao pleno exercício da dialética e da vivência 
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interiorizada e inter-relacionada (verbo e ação/práxis) de princípios democráticos, 

humanitários e politicamente conscientes da necessidade de negação dos valores 

individualistas e relações mercantilizadas, para que possa haver uma constituição de uma 

sociabilidade justa e de afirmação de direitos. 

 

 

  

  



 
181 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação profissional do assistente social no Brasil é matéria complexa de 

estudo, pois exige uma análise multidimensional que envolve a compreensão histórica da 

profissão, a análise das influências teóricas relacionadas com os posicionamentos políticos da 

categoria em correlação com o jogo político vivenciado na realidade nacional, a visão da 

especificidade profissional e sua caracterização como eminentemente interventiva, embora 

essa intervenção se relaciona imbricadamente com a dimensão investigativa, o 

acompanhamento das transformações societárias que incidem nas reformas do Estado e nas 

reconfigurações do mundo do trabalho, dentre outros aspectos. 

Assim sendo, nosso desafio investigativo nesta tese foi empreender essa visão de 

totalidade, sem perder o foco na particularidade e singularidade do objeto de estudo. 

Pressupomos que o Serviço Social tem uma história elaborada coletivamente, não 

sem contradições, tendo por protagonistas os assistentes sociais, os docentes e os discentes 

dos cursos e as entidades representativas da categoria, em destaque a ABEPSS, que está 

atuando com o propósito de orientar a dimensão formativa e de pesquisa pretendida para a 

profissão na contextura nacional desde 1946. 

Sem a pretensão de retomar toda a discussão efetivada o capitulo 3 desta tese, mas 

buscando retratar uma síntese, observamos que nessa trajetória muitos foram os referenciais 

que deram base para a compreensão do significado social da profissão e que subsidiaram a 

formação dos assistentes sociais. Desde seu surgimento à sua institucionalização o referencial 

da formação e prática profissionais foi, por excelência, a Doutrina Social da Igreja, 

representada pelo neotomismo. Os influxos dessa perspectiva foram sentidos nas propostas 

teórico-metodológicas sistematizadas até os anos de 1960 (Documento de Araxá- 1967). e no 

ethos profissional até os anos de 1970. 

Outro paradigma da formação e prática dos assistentes sociais no Brasil foi o 

positivismo, com suas derivações ancoradas no funcionalismo. Esta perspectiva teórica 

marcou, de forma significativa, a compreensão de que a formação deveria se ancorar numa 

razão instrumental e numa racionalidade técnica, absorta com uma perspectiva política e 

imersa numa defesa da neutralidade. 

Do encontro dessas duas perspectivas que dão feição ao conservadorismo 

profissional, surgem duas posições e grupos profissionais que apostam, uma na defesa da 

importância da subjetividade e uma tentativa de aproximação com a fenomenologia e outra 

que, coadunada a um projeto societário de luta anticapitalista, defende o referencial crítico, a 
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teoria marxista e todo seu universo categorial, como suporte para a formação e o exercício 

profissional do assistente social. 

Essa apropriação do marxismo ou dos marxismos, em curso desde os anos de 

1970, se fortaleceu e se aprofundou nas décadas seguintes, com a apropriação de vários 

autores, até os dias atuais, e é definida como uma perspectiva hegemônica, não sem 

questionamentos, pelos profissionais em Serviço Social em suas variadas atuações – inclusive 

na docência – e pelos órgãos representativos da categoria. 

A definição dessa base teórica e política ideológica presente no Serviço Social, e 

mais, o acompanhamento dessas discussões nos patamares nacional e local, nos instigaram a 

pesquisar e aprofundar nossa visão sobre como esse referencial crítico subsidia o 

desenvolvimento curricular nos cursos de graduação em Serviço Social e como ele se 

encontra na formação e prática docente. 

Então, nos propomos a compreender a formação profissional do assistente social, 

a visão de currículo e a docência exercida no curso, escolhendo uma lente que auxiliasse no 

entendimento das racionalidades, explicitas e implícitas, desse universo formativo que se 

torna “chão” para a atuação docente. 

Nesta incursão investigativa, nosso objetivo principal foi compreender os 

referenciais epistemológicos e teórico-práticos do projeto nacional de formação profissional 

dos assistentes sociais e sua efetivação na organização e desenvolvimento curricular dos 

cursos de graduação em Serviço Social, com foco no pensamento e ação pedagógico dos 

docentes. 

Embora essa versão do texto não traga ainda uma análise conclusiva de todos os 

dados coletados por meio das entrevistas aos atores sociais pesquisados – os docentes dos 

cursos de graduação em Serviço Social da UECE e da FAMETRO – apresentaremos aqui 

algumas reflexões, subsidiada pela análise dos discursos proferidos nos documentos e pelos 

discursos dos sujeitos coletivos entrevistados, com base na inserção no campo de investigação 

e nos referenciais de que nos cercamos. 

Consideramos, pois, que a análise do material discursivo nos oferece importantes 

pistas na compreensão da tese: Os referenciais epistemológicos e teórico-práticos que 

orientam o projeto nacional de formação profissional do assistente social em cursos de 

graduação estão fundados na Teoria Social Crítica, a qual se efetiva nos currículos dos 

cursos de Serviço Social como uma concepção ideológica e na defesa do homem como ser 

político, estando contraditoriamente, o planejamento e desenvolvimento curriculares, e a 

prática docente, fundados numa lógica formal e numa razão instrumental. 
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Numa revisita aos questionamentos iniciais da pesquisa, destacamos a forma 

como estes foram originalmente anunciadas: Quais os fundamentos orientadores do projeto 

nacional de formação profissional do assistente social e da prática dos docentes que atuam nos 

cursos de Serviço Social e a que perspectivas epistemológicas e político-ideológicas se 

vinculam? Quais as implicações dessa vinculação teórico-metodológica na concretização 

curricular do projeto formativo profissional dos cursos de Serviço Social? Como os 

fundamentos teórico metodológicos do Serviço Social se fazem presentes na prática curricular 

dos docentes dos cursos de graduação em Serviço Social? 

Nesse momento, faremos uma reflexão sobre até que ponto essas questões foram 

respondidas e se a tese foi confirmada ou negada, total ou parcialmente. O caminho para 

chegarmos a essas considerações foi, numa tentativa de síntese, revisitar todas as ancoragens 

da pesquisa exploratória, nas entrevistas realizadas com os docentes e na análise documental.  

Sobre os fundamentos orientadores do Projeto Nacional de Formação Profissional 

do Assistente Social no Brasil e sua presença no desenho curricular dos cursos de graduação 

em Serviço Social investigados, a presença hegemônica do referencial epistemológico e 

político ideológico do marxismo (teoria crítica) é incontestável. Esse referencial e suas 

categorias fundantes também são encontrados nos marcos legais da profissão. Assim sendo, o 

currículo traz uma direção teórica e ideológica da Teoria Crítica e da perspectiva materialista 

histórico - dialética. 

O que é contestado pelos discursos dos atores sociais, no entanto, é a hegemonia 

desse paradigma, haja vista a existência de grupos de professores, profissionais e estudantes 

que contestam a possibilidade de essa matriz do pensamento humano ser capaz de entender e 

explicar toda a complexidade em que está envolta a sociedade contemporânea e seus influxos 

sobre as novas formas de organização do Estado e do trabalho que dá o tom à questão social 

associada às transformações culturais. 

Nesse ponto de reflexão, alguns docentes reconhecem a necessidade do 

estabelecimento de um diálogo plural com outras vertentes teóricas, no entanto, tomando o 

cuidado de esse diálogo se ater ao campo crítico, a fim de não cairmos no ecletismo ou no 

sincretismo, de conciliações mal feitas entre os paradigmas que defendem visões colidentes. 

Outros já adotam perspectivas teóricas diferenciadas da teoria crítica, no entanto, sem 

explicitar essas fundamentações, mas levando para sua prática docente em sala de aula, nas 

pesquisas, nos projetos de extensão, dentre outros espaços. 

Essas “vozes dissonantes” também estão entre os profissionais, assistentes sociais 

que desenvolvem sua prática profissional não no campo da educação, mas que estão 
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desenvolvendo pesquisas sobre sua prática cotidiana ancorados em referenciais por vezes 

colidentes com a teoria crítica. 

Outra crítica referente à adoção do paradigma crítico, como base da direção social 

da formação empreendida no curso e do exercício profissional, é a forma com que o mesmo é 

apropriado, de modo mais doutrinária do que científico. A este respeito as críticas referem-se 

ao marxismo ortodoxo e sua impossibilidade de compreender a sociedade atual em todas as 

suas dimensões. Outro viés dessa crítica refere-se ao fechamento dessa apropriação e à 

negação da própria lógica dialética que deveria subsidiar a adoção desse referencial. 

Para os atores que efetivam essa crítica, a ortodoxia da apropriação do marxismo 

também enseja antipatia dos discentes e afastamento de alguns profissionais dessas 

referências, o que abre espaço para posições mais conservadoras, observadas no exercício 

profissional, considerando que alguns profissionais trabalham com uma lógica centrada nas 

dinâmicas individuais, no imediato, reatualizando o viés “psicologizante” e assistencialista. 

Outro ponto problemático se destaca na seguinte ancoragem: o Curso tem um 

currículo generalista que dá condições do aluno fazer uma boa análise da realidade social, e 

ter uma boa fundamentação teórico/intelectual, mas encontra certo limite no técnico 

operacional ou no link desse técnico operacional com os fundamentos e as dimensões da 

instrumentalidade. Essa ancoragem se destaca no discurso dos sujeitos coletivos investigados: 

 
Avançamos muito na construção da mega teorias e somos capazes de fazer bem a análise 

da conjuntura mas não sabemos fazer a mediação dessa mega teoria para o dia a dia 

profissional; Alguns alunos que vão para o estágio não conseguem associar a toda a 

referência teórica que e vista no curso e acaba assumindo a linguagem institucional e seu 

habitus sem crítica. Como agravante dessa situação, existe atualmente uma explosão de 

cursos de graduação em Serviço Social e isso está imprimindo um novo perfil 

profissional e uma formação precária; fragilizando em última instância os serviços 

prestados aos usuários dos serviços sociais. (DSC). 

 

Tais afirmações asseveram uma ancoragem sistematizada desde a pesquisa 

exploratória e evidenciam uma fragilidade da formação profissional relativa à capacitação 

para o trabalho do assistente social em sua instrumentalidade e especificidades profissionais. 

 Por outro lado, observamos que as implicações dessa vinculação teórico-

metodológica fundada numa teoria crítica têm trazido avanços na concretização curricular do 

projeto formativo profissional dos cursos de Serviço Social. Notamos que existe uma 

permanente busca pela relação teoria e empiria, concretizada na demanda pelo entendimento 

da realidade social, muitas vezes subsidiada pela pesquisa, a fim de realizar uma intervenção 

mais qualificada nas realidades institucionais em que a prática profissional se desenvolve. 
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Quanto a essa contribuição positiva, alguns docentes relatam observar práticas 

inovadoras no campo profissional que possibilitam assegurar os direitos dos usuários e, por 

vezes, ampliar esses direitos. No âmbito da formação, essa base critica traz inovações para o 

currículo, seja na compreensão de que a formação profissional se faz articulada pelos distintos 

núcleos propostos nas diretrizes curriculares (MEC e ABEPSS) e por meio de variados 

componentes curriculares, seja na proposição de práticas interdisciplinares e da defesa do 

ensino com pesquisa. 

Ao mesmo tempo, porém, em que esse redimensionamento existe, é fato, em 

algumas realidades institucionais, o retorno ou permanência do conservadorismo. Nas nossas 

análises sobre esse aspecto, uma ancoragem se destaca: a referência na Teoria Crítica não está 

sendo capaz de combater o conservadorismo profissional, pois existem outros componentes 

de realidade que interferem na manutenção de atitudes conservadoras, dentre eles o modelo de 

sociedade vigente, a realidade institucional, a situação de precarização do trabalho do 

assistente social e do labor docente. 

Tal conservadorismo também está nas instituições de ensino superior, pela via de 

práticas pedagógicas centradas na concepção de que o professor é o centro do processo 

educacional e da permanência de metodologias que privilegiam as aulas expositivas 

(preleções) e o ensino centrado no conteúdo. Embora as transformações societárias tenham 

seus influxos plenamente presentes no contexto das instituições de ensino superior, em alguns 

aspectos os ritos clássicos de uma estrutura medieval permanecem no interior da academia. 

Sobre essas transformações Zabalza (2004, p. 25) destaca: 

 
De um bem cultural, a universidade passou a ser um bem econômico. De um lugar 

reservado a uns poucos privilegiados, tornou-se um lugar destinado ao maior número 

possível de cidadãos. De um bem direcionado ao aprimoramento de indivíduos, tornou-

se um lugar destinado ao maior número possível de cidadãos. De um bem cujo 

beneficiário é o conjunto da sociedade (sociedade do conhecimento, sociedade da 

competitividade). De instituição com uma “missão” que ultrapassa os compromissos 

terrenos imediatos, tornou-se uma instituição para a qual se encomenda um “serviço” 

que deve resultar na melhor preparação e competitividade da força do trabalho da 
sociedade à qual pertence. De instituição conduzida por acadêmicos que definiam sua 

orientação e administravam seu desenvolvimento, tornou-se mais um espaço em que se 

destacam as prioridades e as decisões políticas. 

 

Em adição a essas transformações, vemos ser estabelecido no ambiente 

universitário o holo do produtivismo acadêmico, que incide diretamente na organização do 

tempo do professor e no estabelecimento de relações entre os pares, muitas vezes retornando à 

cultura do escambo e do favor nas produções cientificas e no acesso às formas de publicação 

em espaços considerados de qualidade (qualis). 
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Outro fator marcante para a análise da prática docente é a sobrecarga de trabalho 

do professor. Não raro, vemos estudos sobre os adoecimentos dos professores. Essa 

sobrecarga de trabalho também esgarça o sentido coletivo da academia e dificulta a existência 

das discussões que reúnam os professores, a não ser que esse seja um tempo pago e uma 

exigência legal e institucional, como verificamos na instituição particular pesquisada. Assim, 

vemos confirmada a seguinte síntese analítica (Ac): As condições de trabalho do professor e 

sua heterogeneidade não possibilitam a este ter tempo e espaço para debater a materialidade 

do projeto e refletir sobre seu cotidiano. Assim sendo, qualquer discussão sobre currículo e 

prática docente precisa infletir suas reflexões sobre as condições do trabalho docente a fim de 

não cair no subjetivismo de inferir que a qualidade do ensino-aprendizagem, efetivados na 

formação superior, relaciona-se tão somente ao compromisso do professor e do aluno. 

Todos esses fatores concorrem para a afirmação expressa nas seguintes 

ancoragens:1. A formação da maioria dos professores é bacharelado em Serviço Social ou 

áreas afins e a formação para a docência é mais uma busca individual, formação autodidata: 

aprender fazendo e 2.Há a necessidade de uma educação permanente do professor com foco 

na formação pedagógica, pois a qualidade do currículo depende dos professores. Nesse 

sentido, destacamos a fala dos atores sociais pesquisados: 

 
É necessária uma apropriação melhor da proposta pedagógica do curso para que os 

professores exteriorizem essa compreensão em suas práticas visto que quem vai dar 

materialidade ao projeto são os sujeitos- professores e alunos- que são sujeitos políticos, 

éticos e que vivenciam disputas teóricas e ideológicas. (DSC1). 

 

Essas considerações, não conclusivas, nos permitem asseverar que o pensamento 

expresso no inicio dessa investigação, proposto na tese, se confirma: O planejamento e o 

desenvolvimento curricular dos cursos de graduação de Serviço Social e a prática docente 

exercida nestes, estão fundados numa lógica formal e numa razão instrumental. Essa 

afirmação entra em dissonância em relação à lógica dialética, na qual se ancora a teoria crítica 

que dá feição a dimensão formativa e interventiva do assistente social na atualidade, 

anunciada no Projeto Nacional de Formação Profissional, nos marcos legais da profissão e 

inscrita nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. 
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APÊNDICE A – QUADROS DISCURSIVOS: INTRODUÇÃO A ANÁLISE DO 

DISCURSO 1 

 

Quadro 1 

IAD1 - Análise da Entrevista sobre Referenciais Teóricos do Projeto Nacional de 

Formação Profissional do Serviço Social e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

Investigados 

 

 

OBJETIVO: Compreender os referenciais epistemológicos e teórico-práticos do projeto 

nacional de formação profissional dos assistentes sociais e sua efetivação no 

desenvolvimento curricular dos cursos investigados. 
 

Ator E1 

Expressões-chave Ideias Centrais 

O Serviço Social em termos de projeto nacional tem uma direção 

política que é apropriação da teoria social crítica. Então, as referências 
do ponto de vista do conteúdo estão indicadas nacionalmente e, 

principalmente, do ponto de vista da apropriação do marxismo. Acho 

que o Serviço Social principalmente após o Movimento de 

Reconceituação teve uma preocupação muito grande em se aproximar 

desse referencial crítico e essa aproximação vem se dando 

progressivamente no sentido de ir às fontes. Antes a apropriação era 

muito pelas interpretações e agora muito na perspectiva de ir às fontes. 

E ao mesmo tempo eu observo nacionalmente também uma 

preocupação, ainda que inicial, de também conhecer autores para além 

também do marxismo. Ainda que esteja muito no campo social crítico, 

eu observo esses movimentos.  
Eu acho que há uma tendência ainda hegemônica de afirmação do 

paradigma marxista como uma referência fundamental para análise da 

vida social, mas também um pluralismo no sentido de dialogar com 

outras teorias que estão no campo social crítico.  

No caso do Serviço Social da UECE a gente tem essa perspectiva, e 

isso está claro no projeto pedagógico, naquilo que a gente identifica de 

análise da vida social o que tem que ter como conteúdos fundamentais, 

nas referências bibliográficas dos programas, as próprias ementas e na 

própria expectativa dos alunos, há certa cultura quanto a isso do 

conhecimento do próprio método marxista. Está presente também nas 

referências de algumas categorias que são fundamentais para o projeto 

como: trabalho, produção, reprodução, são categorias que aparecem 
como conteúdo mesmo que transversal de várias disciplinas. Essa 

relação do Serviço Social com o contexto social, econômico e político, 

então há essa clareza. E considero que ainda permanece 

hegemonicamente sem negar outras possibilidades essa tendência de 

considerar o marxismo como uma referência fundamental para entender 

a vida social, com o diálogo com perspectivas mais culturalistas e 

outras.  

      Nas ementas essa tendência se evidencia. No projeto, naquilo que se 

quer dos núcleos e associação que se faz com as disciplinas, nas 

referências bibliográficas, até nos grupos de estudo que focalizam 

determinadas categorias, determinados conteúdos que estão mais 
próximos desse campo social crítico.   Porque tem grupos aqui que 

estudam trabalho, tem grupos aqui que estudam cidades, que são temas 

transversais e dentro dessa ótica mais crítica.  

Vejo também nos seminários que são produzidos pelos laboratórios, 

naquilo que a gente pode chamar de atividades complementares. 

1ª: Existe um projeto nacional de 

formação profissional do serviço 
social que tem uma direção 

politica e que é hegemônico; 

 

 

2ª: O referencial teórico é a teoria 

crítica mais precisamente o 

marxismo; 

 

 

3ª: O curso de Serviço social da 

UECE segue a fundamentação no 
paradigma marxista e faz o 

caminho de ir às fontes; 

 

 

4ª:  O marxismo é considerado 

uma referência fundamental para 

entender a vida social; 

 

 

5ª :A hegemonia do marxismo não 

nega o diálogo com outras 

perspectivas dentro do campo 
crítico; 

 

 

6ª: O marxismo está presente no 

projeto pedagógico do curso por 

meio da referência para uma 

analise da vida social, nos 

programas das disciplinas, na 

escolha de categorias de análise 

fundamentais para o projeto 

(trabalho, produção, reprodução), 
relação com o contexto e nas 

expectativas dos alunos; 

 

7ª: As categorias vinculadas a 

teoria marxista aparecem como 
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Observo isso como coloquei no primeiro momento das expectativas dos 

alunos, na tentativa dos professores irem às fontes e buscar os próprios 

autores e aí ficam muitas leituras como as referências fundamentais: 

Marx, Lukács Gramsci como autores fundamentais.  

Na tentativa de diálogos com outros professores externos nas 

disciplinas de fundamentos e historicamente isso é uma preocupação da 

comissão pedagógica e uma preocupação dos alunos, na própria 

cobrança que os alunos fazem da coerência das aulas com o programa 

da disciplina e com a perspectiva social crítica do curso. Então, eu vejo 

nas reuniões de colegiado e nas discussões que aparecem, nas reuniões 

da comissão pedagógica, mas eu vejo muito também em sala de aula.   
Mas, eu posso te falar da pesquisa que eu fiz no campo e das 

experiências de estágio, eu acho que há um avanço quanto ao combate 

ao conservadorismo. Mas isso não tem impedido também tanto na 

formação quanto na intervenção de aparecer práticas conservadoras ou 

na tentativa de transformar um serviço social numa terapia ou no 

trabalhar com o subjetivismo que acha que o importante é a autoestima 

do usuário, com a lógica do empoderamento que trabalha um pouco com 

o viés psicologizante do exercício profissional. 

Há uma forma particular em cada instituição que também não 

impede a presença dessa onda mais conservadora. Eu acho que a 

convivência, eu diria que há uma tensão entre esse perfil historicamente 

definido pela UECE, em particular, e a convivência hoje com certo 
conservadorismo que prega mais pelo pragmatismo, pelo operacional 

desvinculado dos fundamentos. Depois que eu fiz a pesquisa eu 

confesso que eu fiquei mais esperançosa, não vi nas respostas dos 

assistentes sociais algo tão desvinculado daquilo que a gente indica aqui, 

pelo menos e aí a minha particularidade, pensando no exercício 

profissional na parte da categoria de instrumentalidade, eu até achei que 

ia encontrar uma separação muito grande.  

Agora encontro condições muito adversas de trabalho, 

encontrei o assistente social ganhando salário de nível médio, com as 

dificuldades com o sigilo profissional no cotidiano, com as dificuldades 

da interação com outros profissionais. Mas, hoje pra finalizar, eu acho 
que o pessoal está antenado na realidade do usuário, da cultura da 

comunidade, com a preocupação com essa interação com outros 

profissionais, atuação na rede social e não só naquela instituiçãozinha. 

Mas também têm práticas como o assistente social associando muito a 

sua religião. O moralismo presente na prática profissional, no sentido de 

orientar aluno/usuários a partir dos seus preceitos religiosos ou mesmo 

científicos, mas querendo impor ao usuário determinada perspectiva de 

ver o mundo, isso não está afirmado na universidade, pelo contrário.  

conteúdo transversal de muitas 

disciplinas; 

 

8ª :Os referenciais teóricos estão 

presentes nas ementas das 

disciplinas, nas referências 

bibliográficas, nos grupos de 

estudos (categorias estudadas), 

atividades complementares; 

 

9ª: O referencial crítico está 
presente na docência com a 

utilização de autores como Marx, 

Lukács e Gramsci; 

 

10ª : O referencial crítico está 

presente na prática discente de 

cobrar coerência do professor com 

a ementa da disciplina e com a 

teoria social critica; 

 

11ª: Há uma tensão entre esse 

perfil historicamente definido pela 
UECE, em particular, e a 

convivência hoje com certo 

conservadorismo que prega mais 

pelo pragmatismo, desvinculado 

dos fundamentos; 

 

12ª: Na pesquisa observei que a 

pratica profissional está vinculado 

ao que é visto na academia; 

 

Ator E2 

Expressões-chave Ideias Centrais 

 
Os referenciais nacionais são baseados na teoria social crítica e a 

análise da realidade brasileira são as primeiras ferramentas para 

compreender a sociedade. A teoria marxista é uma teoria potente, eu 

acho que ela dá conta principalmente tendo em vista a nossa realidade, 

de trabalhar a questão social, então não teria outra teoria que desse conta 

dessa análise. 

 Essa teoria se materializa no nosso projeto pedagógico através dos 

princípios, por exemplo, da indissociabilidade entre teoria e prática, a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão e até um pouco da questão 

da flexibilidade que está lá como um dos princípios e às vezes ele tem 
duplo sentido. Flexibilidade no sentido de você abrir os horizontes, ter 

um conhecimento plural, ver novas perspectivas, mas ao mesmo tempo 

a flexibilidade pode significar também não seguir a matriz curricular. 

Então ela pode ter diversos usos inclusive eu percebo que o próprio 

MEC ele usa muito esse termo da flexibilidade para flexibilizar os 

 

1ª: O referencial teórico existente 

no projeto nacional de formação 

profissional é a teoria social 

critica; 
 

 

2ª: O referencial da teoria critica 

se materializa no projeto 

pedagógico do curso através dos 

princípios de formação (relação 

teoria e prática, articulação ensino, 

pesquisa e extensão); 

 

 

3ª: Devemos implementar o 
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currículos, para flexibilizar a própria formação no momento para 

justificar a educação a distância e é com o mesmo princípio. Esse 

principio da flexibilidade também faz parte da nossa diretriz curricular 

no sentido do pluralismo, de você ver as realidades locais para montar 

os currículos de acordo com as necessidades locais.   Por exemplo, um 

curso de serviço social lá na Amazônia, então o conteúdo da realidade 

social tem que se adequar a realidade local, quer dizer, você vai ter 

grandes referenciais para uma análise mais ampla, mas você tem que ver 

ter a flexibilidade de ver a realidade local.  

No projeto pedagógico do curso, no currículo formal, eu acho que 

eles são bem delineados com os três núcleos: o núcleo da análise da vida 
social, o núcleo da formação sócio-histórica e o do trabalho profissional. 

O PPC do curso se aproxima bastante dessa proposta nacional. Eu acho 

que nós não flexibilizamos na perspectiva do MEC, de abrir.  Nesse 

currículo eu vejo que contempla a questão dos conteúdos que são 

transversais, a questão social é um conteúdo transversal da disciplina, a 

questão da pesquisa, da ética. Só não sei como cada professor trabalha 

essa transversalidade.  

 Eu tenho observado que nos últimos anos tem melhorado essa 

questão do conservadorismo sabe. Eu acho que esta tendo uma 

ampliação. Muita gente que se formou nessa visão mais tradicional esta 

se aposentando e tem se renovado os quadros profissionais, vários 

profissionais que se formaram dentro dessa visão mais crítica tem ido 
para as instituições. 

Agora eu acho que alguns, mesmo formados numa visão mais 

crítica, acabam tendo uma prática conservadora porque você tem uma 

referência crítica, mas você não consegue fazer as mediações para que 

aquela teoria seja prática e materialista. Mas tem trabalhos muitos 

interessantes, as alunas de estagio e as supervisoras de campo novas, 

pessoas que foram formadas há pouco tempo, então elas já trazem outra 

visão e a gente nota aquele aluno que esta com uma supervisora que foi 

formada há pouco tempo e aquela que é uma visão tradicional que é 

aquela que esta formada há trinta anos, vinte e cinco anos, porque o que 

o aluno traz do conteúdo dessa prática é diferente.  
Olha, eu tive no semestre passado uma aluna que ela tem uma 

supervisora de estágio que se formou antes de mim e ela (aluna) disse 

assim: professora eu estou na protoformas do serviço social (risos). A 

minha supervisora continua chamando os usuários de clientes e eu digo 

é uma excelente oportunidade que você está tendo, mas aí que está a 

riqueza porque apesar dela ter alguma coisa de conservadora, mas a 

própria prática obriga aquele profissional a se atualizar. E aí depois ela 

traz, olha hoje a gente esta discutindo o Estatuto do Idoso, a assistente 

social levou para o grupo o Estatuto do Idoso.  

pluralismo; 

 

 

4ª: O princípio da flexibilidade do 

currículo deve ser entendido, entre 

outras coisas, como a 

possibilidade de abrir horizontes, 

ter um conhecimento plural e 

adequação às realidades locais; 

 

 
5ª : O principio da flexibilidade 

está sendo utilizado pelo MEC 

para não seguir as diretrizes e 

justificar o ensino à distância; 

 

 

6ª: As categorias vinculadas à 

teoria marxista aparecem como 

conteúdo transversal de muitas 

disciplinas; 

 

  
7ª: O curso não segue o principio 

da flexibilidade no sentido 

defendido pelo MEC; 

 

 

8ª: Os alunos identificam os 

profissionais conservadores e os 

críticos e almejam ser como os 

críticos; 

 

9ª: Tem alunos jovens que são 
conservadores e preconceituosos; 

 

 

Ator E3 

Expressões-chave Ideias Centrais 

          O referencial da formação profissional foi construído ao longo 

dos anos 80, dentro de todo aquele Movimento de Reconceituação até o 

momento, aprofundando o entendimento da teoria social crítica, do 

marxismo. Essa busca de nos referenciarmos numa teoria critica veio 
numa tentativa de combater o conservadorismo na profissão tanto no 

que diz respeito a formação quanto a intervenção. Então nós temos um 

projeto nacional de formação profissional, que constantemente é posto 

em discussão pela ABEPSS, principalmente, mas que se junta ao que 

chamamos de projeto ético politico que é defendido pelas entidades 

irmãs CFESS e ENESSO. Esse também é um diferencial do Serviço 

Social, nós compreendemos que todo esse avanço da profissão deve ser 

discutido tanto pelos assistentes sociais e professores quanto pelos 

estudantes, através de suas entidades representativas.  

Então nós temos o marxismo como referência, nós trabalhamos 

algumas categorias centrais como trabalho e questão social. Mas nós 

1ª: O referencial do projeto de 

formação profissional foi 

construído historicamente desde ou 

dentro do Movimento de 
Reconceituação; 

 

 

2ª: O referencial teórico do projeto 

nacional de formação profissional 

é a teoria critica; 

 

3ª: A aproximação com a teoria 

critica teve o proposito de 

combater ao conservadorismo na 

profissão; 
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também não negamos o debate com outras perspectivas, como a pós-

modernidade, que nos tempos mais contemporâneos apareceu e agente 

sabe que alguns professores do curso defendem, mas essas perspectivas 

não são discutidas abertamente.  

Essa teoria critica se materializa na tentativa de seguirmos 

alguns princípios como a contextualização histórica, a visão de 

totalidade, a categoria trabalho como fundante da vida social.  

No nosso projeto nós seguimos as orientações da ABEPSS, 

construindo as disciplinas a partir dos núcleos e tendo a defesa dos 

princípios da relação ensino, pesquisa, extensão, o estudo da categoria 

trabalho como fundante, e isso se complementa pela nossa participação 
histórica e assídua tanto nos encontros da ABEPSS e CFESS, como nas 

diretorias de tais entidades.  

Eu vejo que esses alunos e professores são sujeitos políticos. 

São sujeitos políticos que estão se construindo e se refazendo no 

cotidiano. Nós não estamos nos construindo nos nossos guetos. Eu estou 

tendo divergência com minhas colegas, no nosso laboratório agente não 

esconde as nossas divergências na frente dos alunos, entendeu, e nem a 

gente resolve nossas divergências lá no nosso quartinho, claro que tem 

algumas questões que eu resolvo, até porque tem questões que não diz 

respeito ao todo, e a gente sai com uma posição unificada, homogênea 

conhecida politicamente, ideologicamente, entendeu, então eu mesma 

me surpreendo. 
E acho que a coordenação de curso também é para isso, é pra 

gente colocar as nossas divergências e não ter medo de discutir e ter 

essa liberdade de enfrentar as nossas divergências e tentar construir um 

consenso relativo. Então acho que é uma prática legal. Então, esse 

sujeito ele é coletivo, ele é político e ele não é homogêneo, entendeu, 

ele tem uma heterogeneidade necessária, quando ele é homogêneo é 

porque as pessoas estão abrindo mão de sua posição. E uma das coisas 

que eu digo para os meus alunos eu não sou dona de vocês, eu sou seu 

orientador na iniciação cientifica, mestrado você é livre para escolher, 

eu não quero ser dona de ninguém porque eu nunca quis que ninguém 

fosse dona de mim, entendeu.  
Então assim, dos grupos que eu participo eu não tenho receio, 

de me confrontar mesmo com aqueles que eu optei estar junto porque 

não sou igual a ele e porque eu vou fazer de conta que não tenho 

divergências, entendeu, então acho que é na verdade e na liberdade que 

a gente vai construindo autonomia e sujeito crítico. E isso é uma 

aprendizagem para os alunos, ver as divergências, porque ele vai 

enfrentar coisa pior no CFESS que é briga de cobra engolindo cobra, no 

CRESS, no colegiado, então vamos abrir o nosso espaço que tem 

respeito, que tem liberdade e vamos aprender também. 

 

4ª: o projeto nacional de formação 

profissional articula-se e faz parte 

do projeto ético politico da 

profissão; 

 

5ª: A teoria critica aparece no 

currículo no trato de algumas 

categorias centrais como trabalho, 

questão social, totalidade e 

historicidade; 
 

6ª: A teoria critica aparece no 

currículo na  defesa da relação 

ensino, pesquisa e extensão na 

formação profissional oferecida no 

curso de serviço social da UECE; 

 

7ª: o Curso de Serviço Social da 

UECE historicamente participa das 

gestões da ABEPSS e CFESS, por 

isso constrói sua atuação como 

protagonista desse projeto; 
 

 

8ª: Professores e alunos são 

sujeitos políticos que estão se 

construindo e se refazendo no 

cotidiano; 

 

 

9ª: É preciso que as divergências 

sejam discutidas e tentar construir 

um consenso relativo; 
 

Ator E4 

Expressões-chave Ideias Centrais 

O Referencial teórico é a teoria social crítica, o marxismo. A teoria 

social crítica entendendo como método de análise da realidade, o 

método dialético marxista na compreensão da sociedade, mas 

entendendo a complexidade da sociedade e daí os princípios éticos tem 
que está presente, por exemplo, o pluralismo. Pluralismo para mim não 

é consenso, é respeito à diversidade, é diálogo com outras formas de ver 

o mundo tentando manter a hegemonia da teoria social crítica.   

Ela se materializa primeiro em entender que o Serviço Social é um 

trabalho, ele está no campo dos serviços e não está no campo da 

produção direta, mas embora ele não seja objeto produtor ele propicia as 

condições para esse produto se efetivar. O Serviço Social, como um 

trabalho, dentro da divisão social e técnica do trabalho, ele tem um 

papel que é o de produção e reprodução das relações sociais. O que quer 

dizer isso? Produção e reprodução do modo de viver, de trabalhar, de 

relacionar, cultura tanto nos formatos materiais como nos imateriais, 

1ª: O fundamento do projeto 

nacional de formação profissional 

do assistente social é a teoria 

crítica; 
 

 

2ª: Um dos princípios éticos 

presentes nesse projeto é o 

pluralismo entendido como 

respeito a diversidade, mas com 

direção politica; 

 

 

3ª: o projeto de formação 

profissional articula-se com um 
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pensamento, cultura, ou seja, ele ajuda a manter essa reprodução. Ele vai 

surgir para fazer esse controle no interesse do Estado. Mas o que nós 

falamos da Reconceituação da teoria social que eu acho o nosso 

currículo atual é fazer uma proposta contra hegemônica a partir dos 

limites e das possibilidades da sua prática.  

 Então, a gente entender a questão da formação com clareza teórica 

e ter que se instrumentalizar metodologicamente a partir do seu 

compromisso ético/político para entender que esta contradição não é 

própria da profissão, é da realidade.  

Qualquer profissional que tenha compromisso com projeto 

societário como a nossa tem, ele vai viver essas contradições. E como é 
que eu trabalho essas contradições? Eu tenho que ter clareza disso para 

não enlouquecer, não sou militante eu sou profissional assalariado, faço 

parte da classe trabalhadora tanto quanto o usuário do meu serviço, além 

do serviço da instituição a quem eu presto.  

Que a minha prática para mim é à base da educação política.  Quer 

dizer, que vai além da prestação de serviço. A prestação de serviço é a 

base material que permite ter sentido a minha prática, entendeu? 

Então, Marilda quando fala do núcleo de prática profissional que se 

a gente quiser conhecer tem que entender o usuário, como ele vive, 

como ele se diverte, como ele come, como ele ama, como ele briga, 

como ele trabalha, a cultura, os valores para desvelar esse outro mundo 

que ele tem. Eu tenho que ter um profissional altamente competente 
teoricamente para compreender a totalidade dessas relações. Aí precisa 

fundamentar metodologicamente e a partir do compromisso que ele tem 

ele vai ver a sua proposta.  Mas, não é só individual ela é coletiva.  

E aí outro marco referencial, nós temos uma profissão, então 

primeiro, interventiva para entender como trabalho e que tem o 

significado na sua divisão social e técnica do trabalho e que tem uma 

função que é produção, e aí tem um dilema ético/político e não é 

técnico, não é de capacitação. Eu posso ser altamente capacitado, mas o 

dilema é a quem eu vou fundamentalmente fortalecer, quais das pontas 

que eu trabalho que fundamentalmente fortaleça. Eu acho que essa é a 

grande jogada da proposta nova e que desde a Reconceituação que a 
gente vem trabalhando.  

A proposta nacional de formação profissional busca um profissional 

com alta capacidade de negociação, de argumentação, de articulação 

com o diferente, plural no sentido do diálogo com outros, mas mantendo 

a hegemonia com direção política. Humanista no sentido da 

humanidade, de compreender, por exemplo, esse ciclo societário que a 

gente vive. Quer dizer, nesse momento esse bloco de sociabilidade que 

eu vivo. Aí o profissional interventivo, propositivo, com competência 

teórico/metodológico com compromisso, capacidade de argumentação.  

Então acho que os referenciais é esse, é a compreensão na 

sociedade como uma sociedade de classes, com contradições, porque o 

interesse da minoria não é da grande maioria que não percebe, e nós 
trabalhamos em cima desse processo. É uma formação que tem projeto 

político de formação e tem o projeto societário, essa é a diferença da 

nossa profissão com outros.  

Então, acho que o curso de Serviço Social da UECE trás na sua 

proposta pedagógica ao ingressante quando ele propõe o perfil 

humanista, critico. Ele fala do serviço social como um trabalho dentro 

da divisão social e técnica do trabalho, ele coloca que a profissão, que 

nós temos um projeto respeitoso ao código de ética.  Ele compreende 

que o nosso projeto ético/político nos seus elementos construtivos se 

materializa nas diretrizes, na Lei de Regulamentação da Profissão e a 

gente vai trabalhando aí e tem uma articulação forte com o projeto 
nacional, mas na operacionalização na sala de aula eu estou muito 

preocupada com a forma com que as coisas se passam, entendeu?  

Então, eu acho que ele traz os referenciais nacionais mas com as 

projeto societário anticapitalista; 

 

 

4ª: As contradições que se 

apresentam para a profissão são 

próprias da realidade; 

 

5ª: É necessário saber diferenciar 

militância de atuação profissional; 

6ª: O Serviço Social é 

caracterizado como um trabalho, 
dentro da divisão social e técnica 

do trabalho, ele tem um papel que 

é o de produção e reprodução das 

relações sociais; 

 

 

7ª: Necessária identificação do 

assistente social enquanto classe 

trabalhadora tanto quanto seu 

usuário; 

 

 
8ª: Necessidade de entender a 

cultura e o cotidiano do usuário; 

 

 

9ª: Defesa que o profissional ser 

competente técnica e teoricamente 

e comprometido com os usuários 

dos seus serviços; 

 

 

10ª: A profissão é essencialmente 
interventiva; 

 

 

11ª: A proposta nacional de 

formação profissional busca 

formar um profissional 

interventivo, propositivo, 

humanista, plural, com alta 

capacidade de negociação, com 

competência teórica metodológica 

e com compromisso social; 

 
 

12ª: Necessária compreensão da 

sociedade como uma sociedade de 

classes; 

 

 

13ª: Existe um projeto politico de 

formação e um projeto societário 

que lhe dá feição; 

 

 
14ª: Os referenciais nacionais são 

seguidos mas com as contradições 

de uma realidade de uma 
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próprias contradições que a gente vive num curso do Nordeste, numa 

estadual que está sendo massacrada e querem terminar, numa UECE 

paupérrima, no jogo político partidário terrível que nós vivemos aqui e 

que não foi bom e um monte que a gente vive daquele projeto que a 

gente vem avançando e na própria categoria.  Eu acho que ele traz e isso 

tudo se reflete na prática docente do curso de serviço social da UECE e 

que não é só dele. Ele não é nem pior e nem melhor, é apenas mais uma 

escola diferente. 

Assim, mas eu acho que a gente avança. Apesar disso tudo, tem 

resistência no curso de serviço social da UECE, todos lutam por aquilo 

que acreditam e há momentos que eu acho que nós vivemos agora a 
questão da oferta um momento belíssimo e nós vimos alternativas e que 

eu sentei com os companheiros, aqueles que agente disconcordava e, no 

entanto, chegamos em algumas coisas que eu não teria pensado antes 

sozinha. Então, apesar disso tudo há uma busca desesperada, o momento 

que está muito difícil de buscar quem cuida da teoria social crítica, mas 

há uma busca de garantir essa diretriz da teoria social critica. 

Assistente social é uma categoria organizada, mas ainda estamos 

vivendo numa desorganização e a UECE não está de fora disso e daí eu 

acho que tem uma proposta interessante, mas não consegue entender o 

que é pluralismo. Pluralismo não é ecletismo, misturam aqui “ah eu 

trabalho com outros autores”, depende dos autores que eu trabalho para 

complementar.  
Porque quando eu falo no método de análise da verdade eu trago o 

material para fazer leitura da sociedade capitalista e quem mais estudou 

a sociedade capitalista na sua luta de classes, na sua inserção no mundo 

trabalho foi Marx. Ele (Marx) não parou para discutir o papel da mulher 

no mundo do trabalho, ele não parou para discutir o negro, até porque 

essa verdade não existia na época dele, a sociedade se complexificou. 

Então, quando a gente fala pluralismo eu digo qual o autor me dá o olhar 

e a partir do olhar que eu tenho da sociedade ele complementa dizendo 

como é que a mulher está nesse mundo do trabalho? Então o método de 

analise da realidade que eu tenho é esse. Agora eu tenho o material que 

eu preciso e alguns autores que eu possa até trabalhar para contrapor 
aquilo que eu discordo, como o exemplo também da oficina, inclusive 

trouxe a Ieda, a mulher do partido pra falar para mostrar o seguinte, eu 

tenho divergências com ela mas ela não é por exemplo Collor para mim. 

Então, essas gradações está no âmbito que a gente tem que entender, 

mas isso não quer dizer que eu pense como ela, senão cai no ecletismo.  

Eu acho que no curso de serviço social acho que a gente tem uma 

proposta interessante e nós estamos vivendo o que a realidade atual está 

vivendo, eu acho que não é exclusivo do serviço social da UECE. Uma 

renovação forte e algumas divergências de concepções, mas eu acho que 

a gente não tem inimigos de campos ideológicos diferentes. Tem 

proposta diferente e tem muita visão personalizada das coisas, a gente 

fala muito do sujeito politico coletivo, mas no outro, a gente não se se 
vê nisso. Quando eu falo no coletivo não é dez pessoas. É como é que 

uma ideia ela saia do nada e vira pedacinho da pessoa e ela vai e se 

torna uma verdade na sociedade.  Então eles fazem uma discussão, mas, 

eles não se veem assistente social.  

Porque não é só o referencial que muda essa prática. “Eu posso ser 

o mais competente possível”, mas quais são as determinações do meu 

trabalho? Primeiro de tudo sou assalariado. A matéria-prima do meu 

trabalho são os direitos sociais transformados em serviços, então, eu 

sozinha não viro isso, quem vira isso são as forças sociais em disputa.  

Então, nessa situação eu posso ter competência teórica, tenho um 

estudo muito bem metodologicamente com estratégias e táticas para 
trabalhar têm um compromisso, mas trabalho numa empresa privada, o 

que acontece? Essa estória, o projeto ultrapassa na e pela vontade do 

profissional.  

universidade pobre, do nordeste, 

com um jogo partidário desigual; 

 

15ª: Embora tenhamos grupos 

divergentes a dificuldade 

estrutural nos une e buscamos 

soluções no coletivo; 

16ª- Apesar das dificuldades, o 

curso tem resistência e luta por 

aquilo que acredita, buscando 

garantir a diretriz da teoria social 
critica; 

 

 

17ª:  Há uma renovação forte no 

serviço social como em outras 

áreas, há divergências mas não em 

campos ideológicos diferentes; 

 

 

18ª: Ainda não conseguimos 

entender o que é pluralismo, 

pluralismo aqui as vezes é 
entendido como ecletismo; 

 

 

19ª: Quem mais estudou a 

sociedade capitalista na sua luta de 

classes e inserção n mundo do 

trabalho foi Karl Marx; 

 

 

20ª: A sociedade se complexificou 

e precisamos de novos autores 
para fazer a leitura da sociedade 

atual; 

 

 

21ª Se há uma escolha de um 

método de analise da realidade os 

autores que escolho tem que ser 

coerentes com o método, senão 

vira ecletismo; 

 

 

22ª : Não é só o referencial teórico 
ou a formação que muda a prática 

mas também as determinações do 

trabalho; 

 

 

23ª- O indivíduo sozinho não 

transforma sua prática, o projeto 

ultrapassa a vontade do 

profissional em particular; 

 

 
24ª: Eu posso ser muito capaz, 

mas essa minha capacidade não 

me qualifica de imediato para não 
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Eu posso ser um melhor profissional, mas se eu não tiver 

condições... Eu posso ser muito capaz, mas essa minha capacidade não 

me qualifica de imediato para não adotar essa prática assistencialista.  

Por exemplo, atuar criticamente nos programas de assistência que tem 

uma compreensão como na época do Fernando Henrique Cardoso do 

Programa Comunidade Solidária é muito difícil. Agora tem assistentes 

sociais também que não tem competência e nem capacidade para 

desvelar esse jogo todo que acaba se justificando, se desculpando e 

acaba transformando seu objetivo profissional como objetivo da 

instituição.  

Mas, eu acho que não é a formação só teórica nossa que vai permitir 
modificar essa situação, é a organização política. Se a gente não tiver 

uma forte organização política e aí quando eu falo em organização 

política não é só da categoria, é para estruturar, articular com os 

movimentos sociais, fortalecer os conselhos políticos, mas por vezes, 

não estamos nem aí para ver isso aí, entendeu?  

Então, só a formação não dá conta, a formação qualifica para o 

exercício profissional, agora o exercício profissional ele precisa dessa 

qualificação e de mais coisas né? Eu não consigo reverter isso aí, as 

forças do poder são muito hábeis. Agora se eu for bem qualificada eu 

ajudo esse processo andar. 

Se agente lembrar, as conquistas da década de oitenta não foi só um 

setor, foi um todo que deu aquela constituinte cidadão e que foi possível 
naquele momento. Tanto é que se fala na contrarreforma do Estado, é 

reforma, mas está na Constituição e já foi um avanço e não era uma 

revolução, mas era uma reforma que qualificava mais os direitos sociais, 

então foi um avanço importante.  E aí não são só as forças nacionais 

mais os processos internacionais. 

Então não é por crítica a questão a teoria, é porque não avança 

porque as forças sociais em questão historicamente falando elas vão se 

redefinindo e capturando pessoas, por exemplo, o Lula foi uma captura. 

Quer dizer, a gente vem num processo avançando aí a social democracia 

foi uma captura. Mas, hoje em dia já tem uma reorganização no mundo 

é porque é tão pequenininho que as pessoas não veem, mas da para ver 
uma reorganização da classe trabalhadora contra o neoliberalismo que 

não vai ser pra gente, eu não vou ver, mas ela tá andando.  Quer dizer, 

não da pra você ter essa visão se não tiver certa estrada, muita leitura, 

muita vivência. 

adotar essa prática assistencialista; 

 

 

25ª: A organização politica que 

permite a modificação da prática; 

 

26ª: A formação qualifica para o 

exercício profissional, agora o 

exercício profissional e precisa 

dessa qualificação e de mais 

coisas; 
 

27ª: Há uma reorganização da 

classe trabalhadora contra o 

neoliberalismo mas nós não vamos 

ver isso agora; 

Ator E5 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Os referenciais teóricos que eu identifico no projeto nacional, que 

chega através da orientação da ABEPSS, eu vejo através das 

interpretações. O que nos chega aqui através dos representantes é uma 

vertente marxista ortodoxa, centrada especialmente na questão do 

capitalismo, mas com pouca tradução ou com pouca leitura do 

capitalismo atual, desse processo tão complexo. A gente não desconhece 

o que é o capitalismo, mas hoje nós vivemos numa situação muito 

complexa no mundo e, particularmente, no Brasil, onde o Estado tem se 

mostrado muito forte, um Estado interventor que caminha para um 
desenvolvimento interno.  

Então, o que eu vejo é que são teóricos ou indicação de teóricos 

internacionais no caso Marx, que tem pouquíssimas discussões sobre os 

outros teóricos como Weber, Durkheim, Foucault, os clássicos e os 

contemporâneos, então particularmente isso se traduz pelo menos o que 

eu vejo de uma perspectiva muito mais doutrinária.  

Agora há um embate e isso eu acho que faz uma confusão na cabeça 

do aluno na questão da própria formação. Porque o que é uma 

formação? É um direcionamento dinâmico, é um processo de 

conhecimento que vai lhe levar a uma prática profissional. Então, o 

aluno demonstra em sala de aula esse conflito, que é um conflito 

 1ª: Os referenciais nacionais de 

formação estão ancorados no 

marxismo ortodoxo centrada na 

questão do capitalismo e com 

pouca tradução do capitalismo 

atual; 

 

 

2ª: Existe pouca discussão sobre 
outros teóricos conformando uma 

perspectiva mais doutrinária; 

 

 

3ª: Há a necessidade de discussão 

de ideias inclusive entre os 

professores que participam da 

formação e não são assistentes 

sociais pois as divergências 

permanecem veladas; 
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existente entre os próprios professores, agora é um conflito pouco 

discutido, como se tudo tivesse entendido porque o próprio curso não 

faz um debate dessas temáticas entre os próprios professores, na 

academia cada qual toma a sua linha de pensamento e não se discute.  

A meu ver poderia ser melhor para a formação se entre nós ou com 

as outras ciências, com os outros professores se tivesse pelo menos uma 

colocação do que é que se entende por essas perspectivas teóricas e 

metodológicas. Se a gente ampliasse essa discussão com os professores 

que são da formação, mas que não são da coordenação do curso.  

De uns dez anos para cá não se discute muito. Antes nós tínhamos 

reuniões do próprio colegiado do curso, mas nós tínhamos reuniões 
ampliadas com as outras formações, com professores de sociologia, 

antropologia, economia e hoje não se tem. Então há uma linha velada, e 

quando chega no curso chega como uma determinação da ABEPSS, 

como algo de cima para baixo, é apresentado para que se cumpra mas 

não é discutido e chega para o aluno de forma dicotomizada.  

Há um grande choque quando ele vai para prática profissional. 

Porque a teoria ela deve ser analisada, ela deve ser uma luz pra clarear a 

realidade, para clarear a empiria. Ela vem da empiria, ela é 

sistematizada e volta para empiria. Isso é dada de forma separada no 

curso, quando o aluno chega na prática ele não encontra quase nada 

daquilo que ele viu no curso, porque não é feita essa relação concreta e 

na maioria das vezes não sei se ele domina alguma coisa, algo de 
instrumental que também deve ser relacionado com a concepção teórica 

e com o método. 

Ou seja, ele vai para o senso comum ou obedece aos princípios 

institucionais, tem uma certa adesão do princípio institucional porque 

ele não consegue identificar o que ele aprende no curso com o que a 

instituição pede ou com os marcos legais e ele (aluno) cumpre aquilo 

que é determinado pela instituição, que vem pela política sem uma 

crítica ou então ele caminha via professor de estágio, supervisor de 

campo, que na maioria das vezes também tem uma prática não crítica e 

muitas vezes até conservadora. Eu vejo assim o que os alunos dizem 

algo assim muito misturado com a questão da religião, com a 
religiosidade, vai depender da visão ideológica e religiosa dos técnicos 

de apoio, por exemplo, às vezes a gente sabe de alunos, os alunos 

contam que algumas vezes tem algumas instituições que os assistentes 

sociais começam rezando o Pai Nosso, então não é uma coisa assim 

muito louca e eu acho que falta uma discussão mais aprofundada na 

academia sobre esses caminhos. 

 Então existe uma concepção explicitada através das orientações 

da ABEPSS e existe uma concepção velada que se configura através da 

posição individual dos professores. Esses professores também não são 

organizados e ninguém expõe o que pensa, a gente sabe assim na vida, 

na atividade e não concorda com aquela outra opinião, mas as pessoas 

não explicitam a sua opinião claramente. Então há uma hegemonia, pelo 
menos no discurso, do grupo mais próximo ao marxista ortodoxo, com 

leituras de realidade bastante equivocadas e isso faz com que não inove 

esta prática e nem se produza sobre ela. Nós somos uma profissão que 

deveríamos produzir muito a respeito disso aí, porque nós estamos 

muito próximos da empiria, do campo institucional para discutir isso, 

para refazer, para reelaborar e nós não temos isso infelizmente.  

Pois é, se ela vai assumir um caráter muito dogmático ela é um 

impedimento, porque as pessoas negam, negam o campo, ela não 

consegue aplicar porque ela não consegue fazer a leitura dessa realidade. 

Então, há dois discursos, o discurso da academia e o discurso da prática 

profissional. Então no exercício profissional muitas vezes o aluno 
direcionado pelos marcos legais sem nenhuma crítica, é o que ele 

aprendeu no curso retalhado, muito do senso comum que ele traz de casa 

e também do senso comum do técnico de apoio. 

 

4ª: O que vem da ABEPSS chega 

como uma determinação que tem 

que se cumprir; 

 

 

5ª:O aluno tem um choque quando 

vai para a prática profissional 

porque ele não consegue 

identificar o que viu no curso com 

o que a instituição pede; 
 

6ª: o aluno segue o que e 

determinado pela instituição ou 

pela politica sem uma critica; 

7ª: existe uma concepção 

explicitada através das orientações 

da ABEPSS e existe uma 

concepção velada que se configura 

através da posição individual dos 

professores; 

 

 
8ª:Há uma hegemonia, pelo menos 

no discurso, do grupo mais 

próximo ao marxista ortodoxo, 

com leituras de realidade bastante 

equivocadas e isso faz com que 

não inove esta prática e nem se 

produza sobre ela; 

 

 

9ª: Muitas vezes os alunos 

utilizam os marcos legais como 
referencial teórico, erroneamente; 

 

 

10ª: O aluno faz separações do que 

ele aprendeu no curso e o que ele 

vai trabalhar no exercício 

profissional; 

 

 

11ª: Vê a investigação como 

fundamental e a pesquisa como 

instrumento de trabalho; 
 

 

12ª A profissão se faz pela 

intervenção na realidade e não 

através de uma militância politica; 

 

 

13ª: As pessoas ficam só na leitura 

dos clássicos negando as leituras 

atuais e divergentes; 

 
 

14ª: Nós somos pouco 

amadurecidos enquanto 
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Então em muitos locais eu vejo aplicação do marco legal inclusive 

alunos tendo marco legal como teoria. O aluno faz essas separações do 

que ele aprendeu no curso e o que ele vai trabalhar na prática do 

exercício profissional. Ele poderia sair mais sistematizado, claro que 

essa dubiedade também vai interferir, mas isso eu acho que é um 

problema sério para formação, porque uma formação ela é muito mais 

conturbada do que numa certa direção, ela cria lacunas, ela cria muitos 

conflitos, no próprio caminho, no próprio percurso da formação 

profissional. 

A minha militância política é como cidadão e claro que tá 

correlacionado também com a minha profissão, com o Código de Ética e 
tal. Mas, isso eu acho que é um ranço muito grande ainda do Movimento 

de Reconceituação, é uma leitura pouco aprofundada das teorias. Eu 

acho que as pessoas ficam só nos clássicos, em leituras mal 

aprofundadas e negando as leituras atuais, especialmente das posturas 

divergentes, porque nós vamos ampliar o nosso conhecimento é 

buscando nos divergentes para nos fortalecer.  

Então se não tem um debate, se não tem uma divergência clara, tem 

uma divergência velada, então não tem sequer, não é explicitado, então 

eu acho que a gente é pouco amadurecido enquanto intelectual. Eu acho 

que também pesa aí é ser uma profissão feminina, pouco iniciada no 

debate teórico e no debate teórico sempre foram dos homens que 

dominaram, mesmo sendo teórico feminino né no serviço social. Então, 
a produção de serviço social é uma produção já considerável, mas é uma 

produção eu acho assim que não se põe para os outros conhecimentos.  

Nós tivemos durante muito tempo a SBPC que durante todo o 

período da ditadura e pós-ditadura era o local onde se apresentava as 

produções, todas as profissões iam se expor e nós não víamos os 

teóricos do serviço social, as pessoas que sistematizavam a profissão 

nesses encontros. Então, é um grupo que tem produção, mas essa 

produção ela é discutida entre nós mesmas, nos encontros da ABEPSS, 

então a nossa produção ela não é avaliada no campo do conhecimento 

da ciência, ela é pouca avaliada, mas mesmo assim nós temos produções 

sérias, mas ela não é avaliada, ela é pouco criticada porque nós não 
saímos dos nossos guetos para expor os nossos pensamentos.  

Então, isso é algo que ainda é muito feminino e muito assim, eu 

vejo um temor e vejo aí do ranço da igreja católica muito forte. E assim, 

a ideologia ela é assumida como religião e porque é assumida como 

religião e como um dogma. Porque as teorias marxistas elas são vistas 

não como uma teoria que dê uma grande explicação para uma época, 

tem muitos momentos que ela está superada e existem outros teóricos do 

próprio marxismo que deram uma nova versão, que não é uma única 

interpretação, que há um grande debate em torno disso e você vai ver 

que em mil novecentos e trinta na escola de Frankfurt já se 

questionavam e quer dizer, muitas vezes no serviço social nem a escola 

de Frankfurt é posta no curso.  
Então, eu acho que quando se caminha para um dogma aí é um 

desastre no campo da formação e há uma grande lacuna por isso. Eu 

acho que tinha que se quebrar, romper esse ciclo. E uma sugestão que eu 

dou até de expor a nossa produção, expondo para servir de crítica para 

as outras pessoas tomarem conhecimento.  

intelectuais; 

 

 

15ª:O Serviço Social é uma 

profissão essencialmente feminina 

pouco iniciada no debate teórico 

dominada pelos homens; 

 

 

16ª: Os teóricos do Serviço Social 

pouco se expressam fora dos 
fóruns da categoria, a produção é 

discutida entre os pares, por isso 

pouco avaliada; 

 

 

17ª: Existe um ranço da formação 

doutrinária forte ainda, a ideologia 

é assumida como uma religião e 

como um dogma; 

 

 

18ª ideia- As teorias marxistas são 
vistas não como teorias e estão 

superadas; 

Ator E6 

Expressões-chave Ideias Centrais 

 Eu acho que no projeto nacional tem o peso ainda da teoria crítica. 

Acho que ela dá o tom da formação profissional. Desde oitenta e dois 

que essa é a nossa busca de esta sempre articulando essa teoria crítica na 

formação desses novos assistentes.  

Esses referenciais se expressam no trabalho da FAMETRO, no 

projeto do curso eu acho que nós temos respeitado essa direção e o 

pluralismo também. Agente tem essa direção da teoria crítica no projeto 

1ª O projeto nacional de formação 

profissional traz o peso da teoria 

crítica; 

 

 

2ª No PPC da FAMETRO 

respeita-se essa direção teórica da 
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nacional e algumas vezes eu percebo um pouco que isso é fechado na 

teoria marxista, mas eu já tenho visto o avanço de conseguir fazer um 

diálogo que a gente também prevê no projeto de formação nacional.  

Tem sido muito difícil e percebo assim em alguns espaços de 

formação ele é mais fechado e há dificuldade de você quebrar com isso, 

mas nós temos avançado rumo ao pluralismo e de ter a teoria crítica de 

Marx como um norte, mas já poder atualizar essas leituras com outros 

autores da sociologia, o próprio Foucault, Bourdieu tem entrado na 

nossa formação, mas as vezes esses autores ainda não estão sendo muito 

vistos. Tem ainda uma batalha, mas temos avançado no sentido de fazer 

um diálogo plural.  
Quando você vai também para os encontros nacionais, já consegue 

ver esses grupos dissidentes que estão estudando outras coisas, a questão 

da subjetividade, que por muito tempo a gente deixou um pouco pra lá, 

querendo fazer essa relação direta com a questão material direta e aí 

acabou esquecendo desse sujeito que age dentro dessa materialidade. Eu 

acho que consigo perceber alguns ambientes das discussões nacionais, 

as vozes dissidentes e eu acho isso muito importante, é interessante. 

Na FAMETRO eu acho que uma característica do nosso curso é 

essa questão mesmo dessa tentativa do diálogo, de ser plural, de 

respeitar. Tomando o cuidado que José Paulo Netto fala de não ser 

sincrético e de até conhecer, se aprofundar pra não fazer as apropriações 

mal feitas. Então acho que esse é o caminho se apropriar das demais 
teorias e ver até porque a gente tem, e eu acho que isso faz parte da 

teoria crítica, perceber que a realidade está em movimento, que ela não é 

estática e que a questão social se expressa de várias formas e que muitas 

vezes um referencial só não vai dar conta e agora como você vai fazer 

essa articulação desses referenciais é que é a grande questão pra gente e 

que a gente tem que continuar avançando. 

Acho que esses referenciais se expressam nas disciplinas pensadas. 

Esse pluralismo intenso é contemplado na formulação das disciplinas do 

curso. Acho que nas nossas cadeiras de fundamentos de serviço social a 

gente tem realmente prezado para o que diz o projeto nacional e os 

autores que são clássicos do serviço social e esse diálogo se expressa.  
No terceiro semestre na disciplina de fundamentos está trazendo os 

autores que tratam da renovação do Serviço Social e eles já trazem a 

leitura desses autores das disciplinas de sociologia e teoria politica, 

Gramsci, Althusser. Então eu tenho percebido que a gente tem 

conversado e é assim que eles tem se expressado com várias teorias e de 

novo conseguindo fazer esse diálogo. A reformulação feita no fluxo 

curricular deu muito certo. Eu percebo a diferença mesmo dos diálogos 

em sala de aula. Agente já parte do que os alunos viram nas disciplinas 

que compõem o núcleo de fundamentos da vida social e essa é uma 

referência para fazermos a reflexão necessária as disciplinas próprias do 

Serviço Social. 

Marilda coloca essa nossa tendência de ser fatalista ou então de 
querer transformar tudo. Eu acho que a busca desse equilíbrio ainda está 

em curso.  Agente já entendeu que fazer a revolução não é o papel nosso 

enquanto profissão, porque enquanto profissão a gente tem um limite aí 

posto, mas a gente pode avançar articulando com outros espaços e 

outros sujeitos.  

O que eu vejo também é que muitas vezes a própria forma como a 

teoria crítica foi apropriada e ainda persiste uma forma fechada de se 

apropriar da teoria critica, acaba atrapalhando que o profissional faça 

um trabalho mais crítico, por exemplo, acho que nas pequenas práticas 

elas foram desprezadas em detrimento das grandes articulações.  

Eu penso assim você tem o cotidiano como o seu espaço de prática, 
mas muitas vezes sua ação no cotidiano é criticada porque o que você 

esta fazendo não é nada diante de um contexto estrutural, e aí você fica 

tão apegado nesse contexto estrutural que acaba não fazendo muita 

formação e procura se praticar o 

pluralismo; 

 

 

3ª Há a necessidade de atualizar a 

apropriação teórica que o serviço 

social tem feito com outras 

leituras mais contemporâneas; 

 

 

4ª: o diálogo plural ainda está 
sendo construído com 

dificuldades; 

 

 

5ª: Existem nacionalmente vozes 

dissidentes ao marxismo que 

estudam a questão da 

subjetividade humana; 

 

 

 

6ª: Na FAMETRO se tem uma 
atitude respeitosa com outras 

perspectivas teóricas que se 

manifestam sem cair no ecletismo 

ou sincretismo; 

 

 

7ª : A teoria critica se faz presente 

nos currículos quando entendemos 

a realidade como movimento e 

percebemos que a questão social 

pode ser entendida por 
perspectivas diversas; 

 

 

8ª: Muitas vezes um referencial 

apenas não dá conta do 

entendimento da realidade atual; 

 

 

9ª: Os referenciais do projeto 

nacional estão expressos nas 

disciplinas, principalmente as de 

fundamentos em serviço social; 
 

 

10ª: A articulação entre as 

disciplinas dos núcleos de 

fundamentos da vida social e de 

fundamentos do trabalho 

profissional foi aperfeiçoada na 

ultima revisão curricular e está 

dando certo; 

 

 
11ª:Ainda não rompemos com o 

conservadorismo: o nosso próprio 

fazer nos tendência a ficar preso 
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coisa. 

 Então eu acho que a própria forma como essa teoria crítica ela é 

pra mim muitas vezes imposta dentro da profissão acaba desmotivando 

alguns profissionais por se achar que não, de fato não contribui. Eu acho 

que a Marilda  trata de forma mais acessível essa teoria,  quando ela fala 

do miúdo do cotidiano, da importância desse pequeno.  Quando você 

começa a trabalhar essas questões de esclarecer,  e aí também eu gosto 

muito da Marina Maciel quando ela fala da nossa função pedagógica, eu 

acho que nesse momento aí a teoria crítica nos é favorável mesmo de e é 

uma forma que a gente consegue colocar ela em movimento, mas eu 

percebo que isso é desprezado e aí ainda bem que nós temos o 
pluralismo, que a gente consegue ouvir essas vozes dissidentes.  

Os trabalhos, no último CBAS que eu pude ver achei importante um 

trabalho que estava numa mesa de destaque, que procurava saber como 

as mulheres recebem bolsa família e como elas se sentem. Esse trabalho 

destaca a necessidade de conheceremos a subjetividade do outro e fazer 

com que a pessoa entenda o seu momento e como aquilo, como um 

direito, como algo que tocou em outro patamar de negociação até dos 

trabalhos escravos que a gente tem ainda.  

Então isso é potencializar transformação, pra mim isso é, mas de 

novo eu vejo que isso não é muito bem visto e dizem cuidado para que 

vocês não se percam na coisa do cotidiano tão pequeno. E aí a gente tem 

esse discurso de pessoas que tem muito peso na profissão,  acho que isso 
acaba muitas vezes desmotivando quem esta lá fazendo e se achando 

talvez até inadequado. Eu tenho uma colega que trabalha no CAPS da 

saúde e ela fala que tem um grupo de trabalho com pessoas viciadas e é 

um grupo que a gente escuta, mas Deus me livre de dizer que eu faço 

isso porque isso não é conhecido e vou ser chamada de conservadora, de 

pós-moderna ou não sei o que, mas eu tenho sentido vida na vida das 

pessoas.  

E isso, não é que o que agente vê lá na Augusta Almeida, (na 

proposta fenomenológica do serviço social) de tentar só ver a questão do 

indivíduo e não é só isso, é compreender que esse é um problema maior 

e tem muito a ver com a questão mesmo da própria produção capitalista.  
Às vezes quem está atuando nesse cotidiano se acha inadequado, acha 

que está e isso tem dado espaço para o conservadorismo continuar 

porque você vai reproduzindo o que está colocado. A tentativa de 

desqualificar o outro que pensa diferente tem sido um entrave para se 

avançar no pluralismo.  Eu penso que a gente precisa avançar nesse 

setor do diálogo com outras perspectivas teóricas. Dentro da nossa 

profissão isso tem sido um grande entrave para agente conseguir 

avançar mais.  

Tratar o marxismo como receita, como algo intocável nega a 

própria questão da totalidade, da dialética, de que as coisas são 

processuais e que muda e parece que se quer ingessar um paradigma. O 

próprio questionamento do projeto ético político expressa essa coisa do 
engessamento, de como é imposto, tirando das profissionais a condição 

de sujeito que movimenta esse projeto. 

As experiências dos sujeitos que estão ali lidando no cotidiano 

árduo da prática tendo que fazer mil malabarismos para poder tentar dar 

o mínimo de resposta para quem nos demanda, tem que ser 

consideradas. Acho que temos que avançar e deixar de lado essa coisa 

do intocável para entender que é um processo que os profissionais são 

sujeitos e os sujeitos muitas vezes não são reconhecidos. Que nós somos 

sujeitos sim da articulação desse projeto ético político, mas muitas vezes 

não somos reconhecidos por falta de um discurso que é imposto e que eu 

nem consigo ver como hegemônico se ele não tem respaldo sabe.  
É por isso que eu falo que é uma coisa meio esquizofrênica, você vê 

que é um pequeno grupo que defende e que diz ser hegemônico 

enquanto no cotidiano, no dia a dia você ver os profissionais falando 

no cotidiano sem reflexão e é 

nisso que o ranço conservador 

consegue se perpetuar; 

 

 

12ª: Agente já entendeu que fazer 

a revolução não é o papel nosso 

enquanto profissão, porque 

enquanto profissão a gente tem um 

limite aí posto, mas a gente pode 

avançar articulando com outros 
espaços e outros sujeitos; 

 

 

13ª: A forma fechada a qual a 

teoria crítica foi apropriada, acaba 

atrapalhando que o profissional 

faça um trabalho mais crítico; 

 

 

14ª: A teoria critica muitas vezes é 

imposta e isso acaba 

desmotivando alguns 
profissionais, não consigo ver o 

discurso marxista como 

hegemônico; 

 

 

15ª: Conseguimos colocar a teoria 

critica em movimento quando 

esclarecemos sobre direito, 

quando exercemos nossa função 

pedagógica; 

 
 

16ª: Algumas pessoas sentem 

medo de assumir que trabalham 

com a subjetividade e gostam 

disso, e serem taxadas de 

conservadoras ou pós modernas; 

 

 

17ª: As experiências dos sujeitos 

que estão ali lidando no cotidiano 

árduo da prática precisam ser 

consideradas como construtoras 
do projeto ético politico da 

profissão; 
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dessa crítica ao projeto. Não que ele seja ruim para o curso, mas a forma 

como ele é colocado é como se não tivesse nenhuma movimentação da 

realidade. Manter aquilo intocado é como colocar uma receita e mais, é 

uma coisa que tem que ser venerada até às vezes eu acho. Eu sei que 

teve toda uma construção, é linda, mas isso não parou, a construção 

continuou ela continua só não é reconhecida.  

Ator E7 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Eu vejo que um dos fundamentos da formação é a questão social. Outro 

é de termos que desenvolver um profissional critico, analítico e que ele 

possa fazer uma contextualização de sua prática e vejo também a 

preocupação com relação a formação em si,  nos aspectos realmente da 

profissão, dos aspectos teóricos de dar essa formação ao aluno.   

Eu vejo também essa questão dos eixos de formação e que tem 
relação aos fundamentos teóricos, históricos da profissão como também 

dessa visão mais generalista, sociológica que não centra o projeto 

somente nos aspectos teóricos do curso. Existe também essa 

preocupação com essa formação também generalista, das questões 

éticas, das questões sociais.   

Para a construção do projeto a referência foi as diretrizes do 

MEC, mas sobretudo a Diretrizes Curriculares da ABEPSS, as políticas 

nacionais e o no nosso projeto todas as disciplinas estão organizadas nos 

eixos propostos nas diretrizes. E o nosso projeto avançou com um 

diferencial que eu vejo é sobre a questão de se preocupar com outros 

conteúdos também, tipo essa questão da gestão no Serviço Social.  

Outro ponto forte que eu vejo é com relação à pesquisa, que é 
um dos pontos que tanto no início do projeto como na revisão que 

ocorreu em dois mil e treze nessa questão do ensino com a pesquisa para 

fortalecer a questão investigativa, fortalecer a própria formação do 

assistente social e a nossa atuação também nessa questão investigativa. 

Quando você diz que o sujeito é analítico, crítico ele tá muito 

relacionado com a pesquisa. E eu falo muito para os alunos, a pesquisa 

ela não é somente de natureza acadêmica, ela pode se dá dentro do seu 

espaço ocupacional, de acordo com os seus resultados, quem é essa 

população que você está atendendo? Esses usuários como que eles vêm 

desenvolvendo?  

Para mim os fundamentos do projeto nacional se evidenciam 
em uma constante reflexão do que eu estou fazendo, qual é o objetivo da 

disciplina e o que o curso forma. 

Quando eu retornei meu contato com o Serviço Social, aqui no 

trabalho com a FAMETRO, quando nós fomos criar o curso de Serviço 

Social eu tive uma surpresa. Eu via que o assistencialismo era forte nas 

politicas no período que eu estava trabalhando como assistente social 

que foi na década de oitenta pra noventa. Durante todo esse tempo eu 

via muito assistencialismo e aquilo já incomodava. Quem estava saindo 

do curso naquela época não comungava mais com aquela postura, com 

essa parte mais conservadora. Tanto que na nossa atuação já teve uma 

diferença, os empregados sentiram, os colaboradores da instituição 

sentiram uma mudança no serviço social e foi graças a essa teoria mais 
crítica embora ela não fosse muito presente, mas a gente já tinha 

passado por todo o processo Reconceituação do Serviço Social e essas 

discussões existiam. Embora o comportamento de alguns fosse 

assistencialista o curso já dava uma formação critica. Era como se o 

assistente social tivesse que fazer essa política assistencialista porque 

era o que tinha no momento.  

Hoje eu vejo que esse grupo mais critico foi se fortalecendo através 

das próprias representações, CFESS, ABEPSS e isso aí foi criando força 

para ter uma nova dinâmica. E no curso eu percebo isso claramente a 

partir da construção do projeto pedagógico que para mim foi assim até o 

momento de participação, de tanto falar em projeto ético político a gente 

1ª: Vê que o projeto nacional de 

formação coloca a questão social 

como central; 

 

 

2ª: O projeto defende a 
necessidade de formação de um 

profissional crítico, analítico, 

generalista, que contextualize; 

 

 

3ª: O projeto do curso segue muito 

mais as orientações da ABEPSS 

que as do MEC; 

 

 

4ª Relação forte do PPC da 

FAMETRO com a pesquisa; 
 

 

5ª: Os fundamentos do projeto 

nacional se evidenciam na 

constante reflexão sobre a prática 

pedagógica, do objetivo da 

disciplina e o perfil de formação 

do curso; 

 

 

6ª: O assistencialismo era forte na 
profissão hoje não mais; 

 

 

7ª: A teoria critica possibilitou 

mudanças no serviço social; 

 

 

8ª O grupo mais critico foi se 

fortalecendo através das próprias 

representações nas entidades 

nacionais; 

 
 

9ª: Quando fui elaborar o projeto 

pedagógico do curso percebi que a 

teoria critica estava mais concreta 

e forte; 
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vai pensando o que tem nesse projeto ético político que a gente tanto 

ouve falar? Mas, eu não tinha tempo e nem foco naquele período que 

foram assim quase dez anos de afastamento. Então, quando eu fui 

apresentada novamente ao projeto ético político, todas as 

regulamentações, eu percebi que existia algo assim mais concreto e 

forte. 

Ator E8 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Na realidade eu percebo desde a mudança das diretrizes curriculares 

a partir das orientações da ABEPSS, mas que não foram integralizadas 

nas orientações do MEC. Aqui na FAMETRO eu percebo que há uma 

base teórica de inspiração marxiana, baseada não só nos clássicos, mas 

também nos autores do serviço social que tem o diálogo com essa 

perspectiva, mas eu também percebo que não há um engessamento em 
relação a essa proposta.  

Eu acho que o corpo docente tem uma ideia plural, não eclética e 

nem sincrética, mas plural no sentido que há necessidade da gente se 

comunicar com outras teorias até porque a ciência ela é só aproximativa, 

não vai esgotar o real nunca.  

Então, essa perspectiva de inspiração marxiana que dá conta da 

categoria da totalidade, ela é transversal no currículo do curso da 

FAMETRO. No nosso currículo ela é transversal desde o primeiro 

semestre até o final dele quando a gente introduz ou opta por disciplinas 

que ainda estão costurando essa formação crítica, então eu percebo que 

essa é a grande inspiração teórica, uma perspectiva marxiana, mas que 

dialoga, que bebe de outras fontes para que dê conta de certa forma do 
nosso objeto que ele é constantemente mutável que é o estudo da 

realidade social. 

Além da questão da formação na perspectiva critica da teoria social 

crítica, o projeto de estágio da FAMETRO também é muito bem 

pensado nessa lógica de formação profissional pra atuar para além da 

imediaticidade. Então, se pegar a distribuição que nós temos em relação 

ao estágio e na formação profissional que se dá desde o início do curso, 

com as práticas interdisciplinares, o curso amadureceu, materializou 

uma prática que já acontecia que eram os trabalhos 

interdisciplinares.Então, desde o segundo semestre, do primeiro que a 

gente já começa do segundo porque já é uma parte prática essa 
aproximação do estudante, do acadêmico de serviço social com a prática 

profissional, com o campo aonde ele vai e se identifica e se desilude 

também. Eu acho que esse elemento a gente tem tido esse retorno do 

campo, nos espaços onde a nossa prática profissional acontece e nossa 

prática profissional ela tem várias manifestações.  

Então, essa preocupação com a formação, essa unidade de teoria 

prática ela está no currículo desde cedo, mas eu acho que ela materializa 

mais com consistência quando é o período do estágio curricular, tendo a 

busca que nós temos de basear a nossa situação na política nacional de 

estágio, desde as orientações relativas à supervisão acadêmica, aos 

instrumentais até o diálogo que nós temos com os acadêmicos e o 

estreitamento que a gente tem buscado, não com facilidade, com os 
supervisores de campo. 

Então, no início dos semestres do curso a gente tenta essas 

perspectivas teóricas da sociologia, da filosofia inclusive ampliada, 

dialogando com autores Foucault, Lyotard, que são autores 

contemporâneos que não tem uma grande ênfase na perspectiva apenas 

do materialismo histórico ou da teoria social crítica, mas que eles vão 

responder outras esferas de compreensão, outros fenômenos e aí eu acho 

que a gente amplia a perspectiva de totalidade, que aí outras lentes 

teóricas vão ser trabalhadas. 

Pela vivência profissional e pela oportunidade que eu tenho tido de 

captar as falas dos meus alunos que estão no campo profissional, no 

1ª: As diretrizes curriculares do 

MEC são essencialmente 

diferentes das da ABEPSS; 

 

 

2ª: O PPC da FAMETRO 
fundamenta-se no marxismo, mas 

com o exercício do pluralismo, 

sem cair no ecletismo ou 

sincretismo; 

 

 

3ª A formação que se tem no curso 

é uma formação crítica: 

 

 

4ª A inovação trazida pelo projeto 

está nas práticas interdisciplinares: 
 

 

5ª Existe uma preocupação da 

relação teoria e prática 

materializada no currículo e na 

prática docente; 

 

 

6ª o estágio curricular materializa 

com mais consistência essa 

relação teoria e prática proferida 
no currículo: 

 

 

7ª: Há um diálogo com autores 

contemporâneos que não tem uma 

ênfase na perspectiva da teoria 

social critica; 

 

 

8ª: A psicologização da questão 

social na prática profissional ainda 

existe; 
 

 

9ª: Eu acho que a teoria critica não 

é hegemônica na categoria, mas 

existem profissionais que tem 

compromisso; 

 

 

10ª: Não da para analisar apenas 

como o fato do sujeito de querer 

ou de desejar ou de compreender a 
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campo de estágio não há uma hegemonia em relação ao 

conservadorismo. Eu acho que o projeto ético político ele ainda enfrenta 

um grande conservadorismo moral no contexto das instituições. É 

notório, o discurso nem sempre se traduz naquilo que tá sendo posto do 

ponto de vista prático.  

Então, a nossa reprodução da psicologização da questão social na 

prática profissional ainda existe muito ranço.  Eu acho que a teoria 

critica não é hegemônica na categoria, eu acho que nós temos excelentes 

exemplos de como essa teoria possibilita, de como era teoria se plasma, 

se materializa numa intervenção que tem de respeitar a dignidade da 

pessoa humana, que tem uma percepção de protagonismo, de 
emancipação daquele sujeito. E eu sempre falo pros meus alunos assim 

não é a própria sociedade, mas em cada ação que você está no cotidiano 

você está colaborando para esse processo, e tenho percebido e ao longo 

dessa minha historia, não estou falando desse momento agora, que 

muitas práticas se reproduzem, muitas práticas se repetem e você se 

pergunta como é que todo esse novo currículo, toda essa discussão 

aconteceu e não se valoriza.  

Eu acho que já existe uma força assim de profissionais que 

realmente tem compromisso e por outro lado eu acho que a gente não 

pode deixar de levar em consideração as condições objetivas do trabalho 

desse sujeito que acaba colocando esses princípios em risco no sentido 

da própria sobrevivência. Então assim, são infinidades de questões para 
gente analisar, não da pra você analisar isoladamente porque aí eu vou 

negar a própria categoria da totalidade. Não da para analisar apenas 

como o fato do sujeito de querer ou de desejar ou de compreender a 

teoria para colocar em prática, existem uma série de fatores que se 

colocam ao redor disso.  

 Como é o espaço? Quais são as condições de trabalho daquele 

sujeito? Que tipo de contrato? Foi feita uma pesquisa também você sabe 

da precarização dos contratos de trabalho, das situações de exploração, 

de subcontratação e como é que essa pessoa, esse sujeito vai vivenciar 

os princípios fundamentais, do código de ética, daquilo que a gente 

discute do ponto de vista da teoria social crítica e como é que eu vou 
plasmar isso nessa condição que eu estou? Então, requer um esforço 

muito maior desse sujeito e uma consciência muito maior e os desejos 

também. A questão da subjetividade posta nisso ela também interfere e 

eu acho que ainda faltam muitas pesquisas pra serem feitas. Eu penso 

que uma grande marca ainda a ser rompida é essa prática do 

imediatismo, do pragmatismo que ainda existe, mas tenho percebido que 

essa profissão tem crescido em termos da produção científica, em 

termos de espaços de discussão, que para mim imprimem um 

compromisso muito maior para com esse processo de formação.  

teoria para colocar em prática, 

existem uma série de fatores que 

se colocam ao redor disso; 

 

 

11ª: Eu penso que uma grande 

marca ainda a ser rompida é essa 

prática do imediatismo, do 

pragmatismo que ainda existe, 

mas tenho percebido que essa 

profissão tem crescido em termos 
da produção científica, em termos 

de espaços de discussão, que para 

mim imprimem um compromisso 

muito maior para com esse 

processo de formação; 

 

 

SÍNTESE ANALITICA (ANCORAGENS): 

 

A- O referencial teórico do projeto nacional de formação profissional é a teoria social 

critica/ marxismo, sendo este hegemônico e um paradigma fundamental para a 

análise da vida social.  

B- O referencial teórico do projeto nacional de formação profissional é o marxismo 

ortodoxo, sendo este trabalhado de modo mais doutrinário do que científico, não 

dando conta sozinha da complexidade da sociedade atual, necessitando, pois, de 

abertura a outros autores e paradigmas.  

C-  Os referenciais teóricos defendidos pelo projeto nacional são seguidos pelo curso e 

está nos conteúdos, nos princípios formativos, nas categorias de análise, dentre 

outros. 

D- A referência na teoria crítica não está sendo capaz de combater o conservadorismo 
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profissional, pois existem outros componentes de realidade que interferem na 

manutenção de posturas conservadoras, dentre eles o modelo de sociedade vigente, 

a realidade institucional, a situação de precarização do trabalho do assistente social, 

dentre outros. 

E- Embora haja uma direção social da formação e exercícios profissionais no 

marxismo, há a necessidade do estabelecimento do pluralismo, estabelecendo um 

diálogo com outras perspectivas dentro do próprio campo crítico, com o cuidado de 

não misturar posturas teóricas inconciliáveis a fim de não cair no ecletismo ou 

sincretismo. 
Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 
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Quadro 2 

IAD1-Análise das Entrevistas Sobre a Formação e a Prática Docente 

OBJETIVO: Compreender os referenciais epistemológicos e teórico-práticos do 

projeto nacional de formação profissional dos assistentes sociais e sua efetivação no 

desenvolvimento curricular desses cursos, com foco no pensamento e ação pedagógicos 

dos docentes; 

 

Ator E1 
Expressões-chave Ideias Centrais 

O professor do curso não é formado para ensinar. Ainda que 
alguém possa ter passado por disciplinas dos mestrados, de didática, 

essa dificuldade com relação a didática é uma coisa que os alunos 

sentem e a gente também sente uma certa dificuldade de estar se 
adequando também ao próprio movimento geracional. A cada geração 

que vem de estudantes eles vêm com novas necessidades e hoje eles 

trabalham muito com a imagem, então a gente tem que primeiro se 

adaptar e é quase como uma opção individual do professor e não a 
discussão coletiva de dificuldades quanto à questão da didática. Então 

cada professor vai inventando as suas estratégias, suas formas de 

driblar um pouco essas dificuldades que a gente tem então o problema 
é de formação quanto a didática e o problema também é de não existir 

o debate coletivo, pelo menos do curso de serviço social e não sei se a 

UECE já tem.  
Em geral as saídas são individuais. Eu vejo que na UECE já tem 

algumas discussões provocadas até institucionalmente, mas no curso 

de Serviço Social, acho que pela dinâmica, pela heterogeneidade de 

atividade a gente acaba não priorizando isso, mas é um problema que 
sempre aparece agente ir se adequando a essas novas demandas que 

chegam dessa juventude também, chega com novas necessidades, com 

novas questões e com muitos elementos e dificuldade para leitura. Eu 
acho que a gente tem hoje uma dificuldade enorme de fazer com que 

esse aluno leia, e o nosso conteúdo é denso, precisa fazer bastante 

leituras, mas eu considero que a gente já avançou em algumas coisas.  
Nas poucas reuniões que agente teve, nós conseguimos definir 

alguns livros inteiros ao invés de xerox para algumas disciplinas, eu 

acho que isso foi um avanço. Ainda que esporadicamente, a gente vem 

tentando reunir os professores de disciplinas afins de alguma forma, 
para discutir os conteúdos e as formas de ensinar também.  

A gente tem revisto os seminários também no sentido de dar maior 

dinamicidade, acompanhados por estudos dirigidos e fazendo com que 
as turmas se empenhem mais na leitura dos textos, se envolvam mais, 

agente vêm trocando algumas experiências com isso, mas tem muito 

limite ainda quanto a isso. Eu acho que tem alguns avanço e alguns 

limites. 
Quanto a prática pedagógica do professor eu diria que é mais 

tradicional, não sei se isso qualifica necessariamente. Eu não sei quais 

são os parâmetros, mas eu não sei se qualificaria como conservadora, 
porque mesmo o professor que usa mais a exposição, a relação dele 

com o aluno, pode ser avançada mesmo ele dando mais aulas 

expositivas ou não, utilizando parâmetros mais diversificados. Às 
vezes pode ter um professor que utilize bastante atividades inclusive 

lúdicas mas, que não esteja adequado aquele conhecimento ou não faça 

a turma avançar no ponto de vista do conhecimento. Mas, eu vejo e 

ouço de alguns professores, e eu particularmente, também sinto a 

1ª: o professor do curso 
não tem formação 

pedagógica para o ensino 

superior; 
 

2ª Necessidade do 

professor se adequar as 

demandas das novas 
gerações 

 

3ª: As estratégias 
construídas na docência 

em geral são pensadas 

individualmente; 
 

4ª: São poucos os espaços 

de discussão e construção 

coletiva, estes quando 
existem são viabilizados 

pela comissão 

pedagógica; 
 

5ª: Os professores tem em 

sua maioria, uma prática 
mais tradicional; 

 

6ª: Alguns professores 

sentem a necessidade de 
aprender novas 

metodologias de ensino 

aprendizagem; 
 

7ª: os professores estão 

sobrecarregados e isso 

dificulta sua dedicação 
maior a graduação e a 

participação nos espaços 

coletivos; 
 

8ª: perfil de professores 

interessantes por serem 
concursados/efetivos; 

 

9ª:- A formação da 

maioria dos professores é 
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necessidade de aprender novos mecanismos para fixar conteúdo, 

porque expor tudo bem você expõe, mas para maioria ou às vezes não 

fixa o conteúdo pelo próprio limite da escuta e por outras questões. 

 Tem várias questões, mas pelo menos, em particular, a minha tem 
sido mais tradicional e eu sinto necessidade de conhecer novas formas 

de ensino. Mas, essa relação se é mais conservadora ou mais avançada 

eu acho que depende de vários fatores. Depende da relação do 
professor com o aluno para que nem seja autoritário e nem seja 

permissivo, porque esse é um equilíbrio que é difícil de ter.  

As avaliações, a experiência que eu tenho tido assim com alunos 
da UECE tem sido de que se agente não passar prova os alunos não 

estudam, pode se tentar a coisa mais elaborada, pode ser uma 

avaliação, pode ser o que for, mas se não tiver aquele dia que ele faça 

aquela avaliação individual, a maioria não estuda, pode ser que alguém 
tenha conseguido ser diferente, eu particularmente não consegui. E tem 

o limite das condições de trabalho do professor, não dá para passar um 

número muito grande de trabalhos como meio de fixar o conteúdo, 
porque nós hoje na UECE somos sobrecarregados em termo de carga 

horária e envolvidos não só em sala de aula, mas pesquisa, extensão, 

monitoria que exige do professor muito tempo.  

Então, nesse sentido eu acho que é preciso mais elementos para 
agente dizer se é tradicional ou conservador ou se é inovador.  Eu acho 

que temos as duas coisas aqui, mas que há uma tendência acho que há 

uma abertura pelo menos da maioria dos professores em entender 
novas formas, até porque eu vejo muitos professores reclamando que 

os alunos não leem e não sei se isso é, mas eu escuto muito isso dos 

professores aqui no dia a dia.  
Nós temos um perfil muito interessante de professores aqui no 

curso.  Acho que são professores que tem elemento fundamental que é 

ser professor concursado, efetivo e com as lutas que a gente teve nos 

últimos tempos pelo menos reduzir a contratação de professor 
substituto que é um problema do ponto de vista que ele fica muito 

reduzido a sala de aula porque a universidade não dá condição dele 

fazer pesquisa e extensão.  
Eu acho que há um nível de carência na formação do professor. 

Pode ser que individualmente tenham pessoas que estejam mais 

preparadas porque a formação delas, ou foi no campo da educação ou 

ela se especializou, mas coletivamente a gente tem uma certa 
dificuldade. Eu acho inclusive a gente tem que reparar um pouco nesse 

uso abusivo da forma expositiva, do uso abusivo de slides, ao mesmo 

tempo em que é expositivo, ainda que seja um instrumento que ajude 
bastante. 

Mas, eu vejo que a nossa formação a maioria é em serviço social 

ou áreas afins e essa formação pedagógica a gente tenta driblar um 
pouco com estratégias mais individuais mesmo. Falta esse debate mais 

coletivo e uma intervenção mais coletiva, no sentido de ter curso 

direcionado para isso. A gente sente dificuldade até numa oficina que a 

gente realiza com professores, porque fica meio complicado entender a 
amplitude do que é esse pedagógico. Então eu vejo agente num 

processo de tentativa de saída do tradicional, das exposições 

meramente em sala de aula, mas ao mesmo tempo entendo isso e 
percebo muito como uma saída ainda individualizada, ainda professor 

que corre atrás de se aperfeiçoar.  

Acho que é uma necessidade o professor se aperfeiçoar 
individualmente, mas quando a gente observa que o mesmo grupo de 

em Serviço Social ou 

áreas afins e a formação 

para a docência é mais 

uma busca individual; 
 

10ª: Há professores que 

buscam romper com o 
tradicional, mas 

individualmente; 

 
11ª: É complicado 

entender a amplitude do 

que é esse pedagógico; 

 
12ª: Há uma necessidade 

de se trabalhar uma 

formação mais coletiva; 
 

13ª: Não existe muitas 

dificuldades nas relações 

professor aluno; 
 

14ª: A formação para a 

docência foi muito 
autodidata- aprender 

fazendo; 

 
15ª: Cada turma é 

diferente e tem que fazer 

adaptações na forma de 

dar aulas; 
 

16ª ideia - O que tem sido 

bom é aliar o que estou 
pesquisando ao conteúdo 

das disciplinas; 

 

17ª: O grande desafio hoje 
é despertar o interesse dos 

alunos; 

 
18ª:Necessidade de buscar 

o equilíbrio entre 

permissividade e 
autoritarismo; 

 

19ª: Como docente 

procura não dar destaque 
a nenhum aluno pois seu 

papel é formar assistentes 

sociais críticos para atuar 
na realidade; 

 

20ª: Uma boa estratégia 
para trazer o interesse dos 
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professores tem essa dificuldade eu acho que era interessante propor 

cursos, alternativas e trabalhar isso com uma resposta mais coletiva. E 

do ponto de vista das relações entre alunos e professores eu não vejo 

grandes dramas, não sei, isso não chega para coordenação do curso. As 
vezes uma vez por outra você observa alguns elementos também com 

dificuldade de relacionamento, que eu acho que é natural em toda e 

qualquer relação humana. 
A minha carreira ela foi muito acadêmica. Eu fui do PET e no PET 

inclusive a nossa tutora tinha muito essa preocupação em trabalhar 

com a dimensão da didática, teve inclusive curso interno mesmo. Em 
seguida o meu mestrado foi em educação, mas apesar de ter sido em 

educação meu estudo no mestrado foi muito especializado para a 

categoria que eu estava estudando que era trabalho e educação. Então 

inclusive a gente nem teve disciplina na época de didática. Não sei se 
isso modificou agora, mas não tinha naquela época. Depois eu fui para 

o doutorado no serviço social já passando pela trajetória aqui de 

professora.  
Então, eu acho que eu fui meio que uma autodidata mesmo, 

aprendendo, tentando fazer, aprendo fazendo. Aí cada turma que eu 

entro eu vejo um perfil daquela turma e tento adequar o perfil, porque 

tem turmas que você não tem tanta dificuldade na aula expositiva 
agora tem turmas que tem que ter dinâmica. Tem que ter atividade 

porque senão você não consegue nem sair do lugar. Mas, hoje assim 

meio como uma estratégia de sobrevivência eu nem faço mais essa 
pergunta de quem leu o texto. Eu faço a exposição do conteúdo, 

complemento com o estudo dirigido, ainda uso seminário que eu acho 

que é uma forma da gente avaliar e fazer com que eles estudem, mas 
não são formas exclusivas.  

Então, eu passo por um processo muito de adaptação. E uma coisa 

que eu tenho aprendido e que tem sido bacana nos últimos tempos tem 

sido aliar o que eu estou pesquisando com a sala de aula, por exemplo, 
minha monitora desenvolve uma pesquisa comigo sobre 

instrumentalidade, aí ela traz os elementos da pesquisa para aula, então 

essa aliança tem funcionado bem, é uma das coisas que eu me 
encontrei digamos assim do ponto de vista didático. Essa tem sido uma 

forma que interessa mais os alunos, é uma novidade para eles e 

também alimenta a pesquisa. O que eu acho que a grande questão hoje 

é despertar o interesse deles, porque eles vivem reclamando da 
heterogeneidade, do mundo de atividades que eles têm e enfim. E hoje 

também uma coisa que eu aprendi que foi mais duro para mim pela 

minha própria personalidade e eu tenho medo de cair noutro extremo, 
mas assim, eu tento não ser permissiva hoje assim com as notas, com a 

presença em sala de aula.  

Eu estou tentando buscar o equilíbrio nessa relação com o aluno de 
nem ser permissiva e nem ser autoritária, e isso é difícil, é desafiante 

porque o aluno o tempo inteiro está te testando de alguma forma, então 

eu tento esse equilíbrio, mas eu não acho esse equilíbrio fácil. Às vezes 

eu preparo aula super empolgada com aquele conteúdo, levo sugestão 
de três livros a mais, aí você depois no final da aula não vê nenhum 

aluno procurando aqueles livros, dá certo desânimo. Então, hoje 

também outra tentativa de equilíbrio que eu tento é nem gerar muita 
expectativa também porque senão me frustro demais e ao mesmo 

tempo também não subestimar a capacidade das turmas também, 

porque às vezes a apatia é só aparente, quando o aluno está mobilizado 
para realizar ele faz o trabalho bem feito, então é muito variado o perfil 

alunos é relacionar os 

conteúdos com a prática e 

o cotidiano profissional; 

 
21ª : O principal desafio é 

o tempo do professor para 

qualificar a preparação 
das aulas e renovar seu 

conhecimento; 

 
22ª: Não me considero 

pronta e estou aberta a 

aprender porque penso 

que tenho que me preparar 
muito ainda; 

 

23ª: Todo semestre tem 
que rever as notas de aula, 

as formas de avaliação, a 

bibliografia e adaptá-los 

ao perfil da turma; 
 

24ª: Existe um tempo que 

não se mensura que é o 
tempo que o professor 

estuda e planeja; 

 
25ª: Não espera que todos 

os alunos saiam iguais 

pois isso depende da 

motivação do aluno e sua 
vinculação com o curso; 

 

26ª: O currículo precisaria 
ser ampliado em algumas 

disciplinas 

 

27ª: Na minha prática de 
ensino elejo algumas 

categorias fundamentais 

para o aluno saber e o 
restante ele complementa;  

 

28ª: A universidade 
melhorou muito em 

termos de oportunidade de 

engajamento dos alunos 

em programas de 
pesquisa, monitoria, 

bolsas de extensão... 
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das turmas. Eu também tento nunca destacar um aluno, eu tento 

homogeneizar um pouco a turma ainda que é importante a contribuição 

de um ou de outro, mas nunca fui professora de dar destaque a turma 

porque acho que o nosso papel ali é formar assistentes sociais críticos 
para atuar na realidade.  

E por último, alguma coisa que eu acho que funciona bem também 

na sala de aula é essa coisa de trazer para prática profissional os 
conteúdos, isso os olhinhos deles brilham quando você relaciona com a 

prática profissional. Ainda que possa ser uma discussão abstrata às 

vezes quando você consegue, porque também não é sempre que você 
consegue, fazer esse link com o cotidiano profissional, parece que para 

eles faz mais sentido. Ainda que eu tenho limite disso também, mas eu 

tento fazer isso e eu acho que funciona também, por isso que a 

pesquisa ajuda. 
Eu sinceramente acho que ainda tenho que me preparar ainda 

muito porque é assim: professor prepara aula e essa coisa mesmo de 

preparar, todo semestre por mais que a gente prepare uma coisa, para o 
próximo já vai ser outra coisa por conta do perfil da turma. Então, hoje 

para mim o principal desafio é ter tempo para qualificar essa 

preparação, porque a preparação não é só você ler um livro, mas ler o 

novo livro que chegou sobre aquele tema, é levar uma sugestão de 
filme para eles assistirem e que tem a ver com aquele tema, levar uma 

reflexão, uma poesia, um vídeo, alguma coisa que os anime mais para 

estar em sala de aula. Então eu acho desafiante e para mim o principal 
desafio é o tempo do professor, porque tem um tempo que não é pago. 

Que é o tempo que não se mensura, que é o tempo que a gente fica 

pesquisando, que o tempo que você está preparando a aula, que é o 
tempo que você tá estudando para se atualizar.  

              Se eu me considerasse uma professora pronta eu fazia uma 

apostila e todo semestre seria aquela mesma apostila e não teria que 

acrescentar nada ou preparava umas notas de aula eternas, não dá, toda 
turma exige notas de aulas diferentes. Outra coisa, às vezes você rever 

aquele livro, aquele livro eu dei no semestre e sempre no final eu faço 

uma avaliação, aí as alunas dizem assim: “não professora esse livro 
seria melhor que fosse dado no final ou esse livro é muito difícil e a 

turma não tem perfil para aprender isso, vamos buscar outro”. Então 

você rever a bibliografia e para isso tem que estudar de novo. Não da 

pra confiar só na memória.  
Então assim, eu considero que sou uma pessoa aberta para 

aprender, mas tenho uma tradição muito na exposição. Ao mesmo 

tempo hoje eu não tenho muito essa loucura de que todo aluno tem que 
sair perfeito da disciplina. Isso não acontece, porque quando você está 

vindo de uma formação profissional você lida com pessoas que estão 

ali porque tem umas que gostam, que querem, mas tem aqueles que 
estão ali para terminar o ensino superior.  

Hoje eu acho que eu sou menos ansiosa com relação a agradar 

todo mundo, eu sei que não vou agradar porque ele se identificou com 

aquele tema ou ele não se identificou, ele não está ali porque, enfim, 
tem um mundo coisas que hoje me deixa mais tranquila sobre agradar 

o aluno também com essa didática ou não.  Para mim é cumprir o 

conteúdo que a disciplina exige e também saber dos limites que o 
próprio currículo tem.  

Nosso currículo precisava ser ampliado em algumas disciplinas 

para dar tempo a esse conteúdo e a gente não e ainda está em processo 
de revisão. Então, eu também tenho essa tranquilidade, então eu elejo 
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algumas categorias que eu considero essenciais para o aluno e não 

pode sair da disciplina sem saber daquilo ali, aí pronto. Mas o que não 

é essencial eu dou as dicas de leitura.  

Então fica muito o resultado desse aluno que está num nível de 
maturidade e que exige dele também que complemente, que ele 

busque, que ele vá estudar, que ele participe de pesquisa. E a 

universidade melhorou muito em termo de oportunidade hoje, em 
termo de bolsa. Após o movimento de greve isso facilitou, porque 

aumentou o número de bolsa na universidade, então acho que isso é 

um elemento que dá ao aluno a oportunidade impar de está aqui na 
UECE. Ter uma bolsa hoje que ele vá se dedicar a pesquisa é uma 

forma dele complementar a formação dele. 

 

Ator E2 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Eu acho que a formação docente ela se dá no processo, você se 

forma fazendo e nem que você faça disciplinas e disciplinas de 

didática você faz transformações na sua prática. Outro ponto é que 
somos um curso de bacharelado. Por conta do mestrado em educação 

tive uma disciplina de didática, uma disciplina pedagógica. Então você 

tem um pouco, mas a maioria não tem. Então você se forma professor 
e qualquer profissão e não só professor mas enfermeiro, médico você 

se forma sendo, fazendo. Você traz uma teoria, mas é um exercício 

muito difícil, principalmente quando você quer fazer uma coisa boa, 

prazerosa, que realmente dê uma contribuição para formação daqueles 
alunos. 

       Todo semestre eu faço uma avaliação, aí eu avalio o conteúdo da 

disciplina, a metodologia e a relação professor/aluno e faço uma auto 
avaliação do aproveitamento deles na disciplina e para darem 

sugestões. Então, na metodologia eu sinto que deixo a desejar 

entendeu, na didática. Nas avaliações os alunos dizem que sou muito 

flexível, que poderia ser mais dinâmica. Eu acho que realmente eu 
tenho um perfil um pouco parado, muito mais passivo, além da 

flexibilidade a passividade é um traço muito forte na minha própria 

vida e acho que isso é fruto da educação e fui formada assim. 
 Na prática pedagógica também somos muito tradicionais, muitas 

aulas expositivas apesar de ter as experiências em seminários, 

seminários mais participativos, mas são poucos, eu mesma às vezes me 
vejo muito tradicional.  

Quando eu era estudante eu me aproprie muito da educação 

popular e aí depois eu praticamente abandonei e nos últimos anos eu 

venho tentando novamente me aproximar da metodologia da educação 
popular e vejo como é difícil você problematizar porque você tem que 

saber fazer a pergunta, saber fazer uma pergunta que gere um debate e 

que não seja uma coisa que feche, porque tem resposta que fecha e tem 
pergunta que abre muitas possibilidades e eu coloquei até como 

desafio para mim e porque é outra metodologia que esta muito 

presente na saúde. Aí eu coloquei como um desafio para eu tentar 
perceber nos próximos anos e exercitar mais a questão da educação 

popular.  

Vejo que tem necessidade de formação docente. A saúde acaba 

sendo uma escola para muitas políticas. O SUS trabalha a questão da 
educação permanente e a educação permanente a partir dos próprios 

processos do trabalho, não é uma capacitação, não é um curso, não é 

uma reciclagem, mas é fazer esse processo formativo. Então, a 

1ª: A formação docente se 

dá no processo de prática. 

Qualquer profissão você 
se forma fazendo; 

 

2ª: O temperamento ou 
forma de ser do professor 

influencia na sua 

condução em sala de aula; 

 
3ª: A prática pedagógica 

dos professores ainda é 

muito tradicional com 
muitas aulas expositivas; 

 

4ª: Necessidade dos 

professores se 
apropriarem de novas 

metodologias a exemplo 

da educação popular; 

 

5ª: Há disciplinas que tem 

poucos alunos que 
favorecem o diálogo; 

 

6ª: Há a necessidade de 

formação docente; 
 

7ª: A proposta de 

educação permanente 
(para e no trabalho) 

trazida pelo campo da 

saúde seria interessante de 
ser aplicada na formação 

docente; 

 

8ª: Há a necessidade de 
dialogar com as novas 

tecnologias, com as novas 

formas dos alunos serem; 
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proposta da educação permanente que é bem evidente na saúde e que 

eu achei interessante, propõe pensar essa educação para o trabalho e no 

trabalho. É a partir dos próprios processos do trabalho que você vai 

refletir em cima das suas próprias experiências e construir 
metodologias.  

Porque não adianta a gente chegar e dizer tem que dar aula assim, 

porque eu ouvi e vou continuar fazendo como eu faço. Eu tenho que 
perguntar como é que vocês estão dando aula, identificar os problemas 

e tentar encontrar propostas para solucionar.  

Eu tenho treze anos de professor e todo dia eu estou tentando 
aprender e melhorar e eu sei que ainda tem muita coisa que precisa ser 

melhorado, conseguir, por exemplo, dialogar com essas novas 

tecnologias, com essas novas formas propriamente dos alunos. 

Entender como é que povo funciona.  
Então você tem que esta se atualizando, você tem pelo menos uma 

vez por ano ter a prática de avaliar o nosso próprio processo 

pedagógico, avaliar as metodologias que a gente trabalha como é que a 
gente pode melhorar quem são os nossos alunos e isso com os alunos, 

não é pra professor de um lado e aluno do outro não, é junto.  

Eu acho que a comissão pedagógica ela tem esse papel muito 

importante, mas acaba que como nós somos tão assoberbados, nós 
somos tão cobrados, eu acho que tem que dar conta de tanta coisa que 

a gente acaba não se envolvendo em determinadas questões 

principalmente, nessa questão da comissão pedagógica que teria esse 
papel de pensar, de planejar, de organizar.  

Nós tínhamos pensado enquanto mestrado propor um 

planejamento conjunto de graduação e pós, pois acaba que nós não 
estamos separados, eu sou professora lá no mestrado e sou professora 

aqui na graduação. Aqui nesse laboratório tem bolsista da graduação e 

têm os orientandos do mestrado, eles estão juntos e não são duas coisas 

é uma coisa só e a gente poderia estar pensando junto o que a pós-
graduação pode passar para graduação e o que as experiências da 

graduação podem fortalecer a pós, e a gente pensou essa ideia do 

planejamento, mas aí acabou que chegou a greve e aí pronto vamos ver 
se se concretiza. 

Fora o mestrado que eu tive a disciplina de didática eu participei 

de uma experiência de um pequeno curso para os novos professores 

que discutiu um pouco a questão da formação. Mas foi um momento 
pontual. Somente essa única experiência, o resto é uma busca pessoal e 

uma busca solitária mesmo. Porque acaba que a gente quase nem se 

encontra, a corrida é tão grande, as atribuições e você não se encontra 
com os colegas, você não tem tempo.  

Tem horas que eu fico me perguntando se vale a pena, porque você 

é tão cobrada, e sem muita possibilidade de fazer outras coisas às 
vezes penso que não vale a pena. Tenho uma paixão pela área de saúde 

e não tem muito espaço para discutir no serviço social.  

Talvez no final da carreira acadêmica, eu tenha que reduzir o 

volume de atribuições porque você vai envelhecendo e você vai tendo 
muitos problemas e eu ainda penso assim, essa corrida desse jeito sinto 

que estou envelhecendo mais rápido. Talvez eu sair do serviço social 

porque a paixão pela saúde é muito maior, mas não é fácil não viu, não 
é fácil, é muita demanda, é muita loucura. 

Se a gente tivesse mais oportunidade, se tivesse uma educação 

permanente eu acho que a gente poderia melhorar. Mas eu não desisto 
não. Eu estou sempre buscando, agora mesmo eu estou querendo me 

 

9ª: o professor precisa 

avaliar periodicamente 

sua prática docente com a 
participação dos alunos; 

 

10ª: Caberia a Comissão 
Pedagógica realizar essa 

formação dos professores; 

 
11ª: A sobrecarga de 

trabalho do professor 

dificulta a discussão 

coletiva e o investimento 
em formação pedagógica; 

 

12ª: Há a necessidade de 
se pensar conjuntamente 

graduação e pós-

graduação; 

 
13ª: O primeiro espaço de 

formação foi no mestrado 

com as disciplinas de 
didática e um curso com 

novos professores; 

 
14ª: A busca pela 

formação docente é 

pessoal e solitária; 

 
15ª: Os docentes quase 

não se encontram devido 

ao volume de atribuições; 
 

16ª: No cotidiano do 

docente existem muitas 

demandas e muita 
loucura; 

 

17ª: Poderia melhorar se 
tivesse uma educação 

permanente; 

 
18ª: Sempre busca 

individualmente a 

formação; 

 
19ª: Se fosse produzido 

um projeto coletivo de 

educação permanente teria 
muito mais frutos; 

 

20ª: A discussão do 
projeto pedagógico 
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apropriar mais dessa metodologia da problematização para ver se eu 

consigo dar um aparato melhor a minha atuação como professora e 

também contribuir e não é só querer ser melhor, mas é realmente 

contribuir, proporcionar uma aprendizagem mais significativa para o 
aluno.  

Essa formação é um desafio, agora se a gente fizesse um projeto 

coletivo, se construísse um projeto coletivo de educação permanente 
daria muito mais frutos. Eu acho que a gente tinha que discutir mais o 

projeto pedagógico e esse processo ele funciona como uma formação. 

Você para pra avaliar, você para pra saber como é que esta 
acontecendo. Para mim foi muito rico quando eu cheguei ter 

participado daquelas oficinas e aí fui conhecer o projeto pedagógico. 

Porque eu cheguei e me disseram assim: Está aqui, minha filha, a 

disciplina é essa e esta aqui a ementa (risos) se vire, e era só a ementa 
e você tinha que fazer o programa. E aí eu fui fazer o programa 

sozinha e isso que já existia e não houve muita mudança.  

E a mudança que houve é pela própria dinâmica da própria política 
e tinha que atualizar como a nova legislação está e ter novos textos que 

vão te ajudar, mas em termo de orientação do que é pedagógico e o 

currículo novo as disciplinas, ela é afetada pela realidade, pelas 

transformações que ocorrem na realidade, agora as outras deveriam ter 
sido afetadas por causa da mudança do projeto pedagógico, mas eu não 

sei até que ponto elas foram afetadas e se elas foram só ajustadas, por 

exemplo, a pesquisa aplicada como não existia e aí acabou que eu acho 
a gente ainda não acertou não, parece que tem hora que ela não tem 

sentido, não tem sentido. Precisa de uma discussão coletiva.  

 

funcionaria como 

formação; 

 

21ª: O currículo e as 
disciplinas são afetados 

pelas transformações que 

ocorrem na realidade; 
 

Ator E3 

Expressões-chave Ideias Centrais 

             Atualmente nós temos algumas dificuldades de implantação do 

currículo, na verdade são dificuldades históricas. Os professores estão 

numa vida sobrecarregada e de fato assim pegar quatro disciplinas e 
responder as exigências de cada currículo e cada proposta pedagógica 

do curso realmente é difícil. Então, isso eu acho que é um elemento 

que é muito ruim para gente garantir, e, por exemplo, o ensino da 
filosofia. Eu não fico e eu não defendo que o Serviço Social tenha seus 

próprios professores das disciplinas básicas, embora eu acho que isso 

seria o ideal, mas eu nem tenho expectativa de que a gente consiga um 
professor de filosofia e sociologia que vá defender a teoria crítica, eu 

acho que isso não é essencial, agora que ele traga a filosofia sabe, a 

essência da filosofia, ele precisa defender a nossa posição, mas ele tem 

que dar os fundamentos a esses alunos com o compromisso ético 
profissional e isso realmente a gente sabe que não, historicamente nas 

nossas avaliações dos cursos se reproduz essa postura de que eu dou de 

qualquer jeito, que eu pego um livro e fragmento o livro com os alunos 
e os alunos que coloquem.  

Quer dizer então, isso é muito ruim, aí a gente quando pega 

aluno no quarto semestre a gente vê a lacuna da filosofia, da 
psicologia. Embora a gente tenha que reconhecer que tem professores 

substitutos que chegam aqui que são maravilhosos porque integram 

com o curso e querem dar conta do projeto pedagógico, aí isso é legal 

demais. Então assim, tem essa coisa e não é só preto e não é só branco, 
mas é muita dinâmica, da diversidade que acontece no cotidiano e eu 

acho que a coordenação tem que ter muito esse jogo de construir essas 

mediações, escutar as pessoas. 

1ª: Os professores estão 

sobrecarregados e por isso 

responder as exigências de 
cada currículo é difícil; 

 

2ª: Historicamente no 
curso tem sido difícil 

garantir que nas 

disciplinas básicas 
(filosofia, sociologia, 

psicologia, antropologia) 

o conteúdo seja bem visto; 

 
3ª: Os alunos chegam no 

quarto semestre com uma 

defasagem muito grande 
dos conteúdos básicos; 

 

4ª: A coordenação deveria 
dialogar mais com os  

professores de outras 

áreas; 

 
5ª: O programa de 

monitoria contribui para a 

formação docente; 
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Eu acho que o curso contribui na questão da formação para 

docência com a ampliação das monitorias, com a nossa própria postura 

em sala de aula. Eu pelo menos assim, tem alguns professores na 

minha graduação que digo eu quero ser parecida com ele e outros que 
dizem Deus me livre ser igual, quer dizer, então acho que a gente vai 

se formando na nossa vida como um todo.  

Então assim, a minha professora da alfabetização ainda hoje eu 
me lembro dela, da ternura dela, então ela me ajudou na formação de 

docência. Assim de respeitar o aluno, em nenhum momento de colocar 

o aluno em situação de vexame, quer dizer, isso não é só do estatuto da 
criança e do adolescente, mas isso é do adulto também, as pessoas tem 

que ser respeitadas mesmo que elas falem besteira, que escrevam 

aberrações em provas, mas elas têm que ter a privacidade delas, então 

isso eu aprendi na minha vida toda.  
Eu ficava o tempo toda antenada que sujeito eu gostaria de ser 

quando crescesse. Agora eu acho que o nosso curso de graduação eu 

acho que a gente, a nossa postura ela ajuda, ela contribui na formação 
dos nossos futuros docentes, os espaços do laboratório, a monitoria, a 

pesquisa, a extensão e nosso mestrado.  

Eu acho que o nosso mestrado foi uma conquista importante, 

eu não tenho pressa em doutorado, porque eu acho que a gente tem que 
fazer as coisas bem feitas sem se estrangular. Eu não quero adoecer 

como muitos docentes estão aí adoecendo e esse desgaste se consegue 

por nós mesmos. Não, vamos garantir essa formação bem feita e 
vamos produzir com nossos alunos e vamos viver também, ter nosso 

mundo, nossa família, nosso sábado, entendeu.  

Eu não vou abrir mão porque esse não é o meu projeto, porque 
o meu projeto de formação acadêmica é dedicar por inteira a esse meu 

aluno e para eu estar por inteira a esse meu aluno eu tenho que ter 

tempo para respirar. Se a docência vai ocupar meus sete dias da 

semana eu não vou ser um bom docente e eu não quero isso pra mim 
porque minha vida não é só a docência, minha vida é minha família, é 

meu lazer, é meu marido, sou eu mesma. Eu acho que a gente tem que 

amadurecer, demoramos muito para ter o mestrado e podia ter tido 
antes, mas paciência são processos, são as determinações sócio-

históricas, mas eu acho que com o nosso mestrado a gente conquistou 

um espaço de garantia e uma direção teórica, ideológica, 

técnica/operativa para uma formação da docência porque aí depois do 
mestrado o aluno já tem uma maturidade maior e aí ele vai fazer o 

doutorado e tudo, mas eu acho que nosso projeto, nosso compromisso 

com a formação profissional e a nossa contribuição acho que perpassa 
por todas essas relações sabe, inclusive para fazer análise crítica da 

condição da universidade pública brasileira e a realidade da greve, da 

realidade da luta. 
Eu acho que isso é outro elemento que, ou seja, a formação 

pedagógica quer dizer, eu acho que ela é tanto construída pelas nossas 

opções individuais da gente se lançar, mas também pela abertura do 

curso, da universidade e da possibilidade da gente construir, e eu acho 
que na UECE  a gente tem liberdade de fazer pós-doutorado, de fazer 

doutorado, de ter bolsa sanduiche, então assim, o docente aqui tem 

muitas possibilidades, tem esse caminho aqui exatamente. 

Quando eu estava fazendo o mestrado eu morava em Minas 

Gerais eu fiz uma disciplina didática de ensino como aluna especial. 

Porque realmente o curso de mestrado não tinha a disciplina de 
didática e nem tinha estágio a docência. Então eu fiz isso e acho que 

 

6ª: A formação para a 

docência se faz na vida 

como um todo, na 
comparação do que quero 

ou não ser a partir do 

exemplo de outros 

professores; 

 

7ª: Os espaços de 
laboratório, monitoria, 

pesquisa, extensão, 

mestrado contribuem para 

a formação de futuros 
docentes; 

 

8ª: Muitos docentes estão 
adoecendo pela 

sobrecarga de trabalho; 

 

9ª: A vida do docente não 
é só a docência é a 

família, o lazer, etc; 

 
10ª: Com a existência do 

mestrado garantiu-se uma 

direção teórica, ideológica 
e técnico-operativa para 

uma formação para a 

docência; 

 
11ª: A formação 

pedagógica é feita pelas 

ações individuais, mas 
também possibilitadas 

pelo curso; 

 

12ª: Na UECE há a 
possibilidade e a liberdade 

para o docente fazer pós 

graduação; 
 

13ª: Sentiu a necessidade 

de formação para a 
docência e fez uma 

disciplina de didática 

como aluna especial; 

 
14ª: Foi construindo sua 

didática e sua formação na 

prática mesmo; 
 

15ª: Um componente 

importante na prática 
docente é a felicidade; 
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foi muito boa essa disciplina porque realmente ela dá uma noção do 

que é a docência, do que é a didática. Então acho que muito bom ali na 

prática mesmo, essa prática que eu fui construindo no magistério, que 

eu dei aula no magistério também e no ensino superior eu fui 
construindo assim, e acho que entra também a felicidade. 

Foi na educação mestrado e doutorado em educação, aí dei 

aula de alfabetização em jovens e adultos durante o meu mestrado, em 
São Carlos. E aí também foi e a gente vai construindo essa coisa da 

relação que é necessária para o ensino e aprendizagem e que é também 

permeada por tantos processos subjetivos e objetivos. Quando agente 
tem essa perspectiva da totalidade você não consegue não se ver fora 

dela. 

Eu sou muito inteira, completa em sala de aula. Quando eu 

entro em sala de aula, eu esqueço minha dor de cabeça, meu cansaço. 
Eu tenho uma energia porque eu acho que eu estou num período muito 

bom sabe assim eu não abro mão desse espaço de sala de aula, eu não 

consigo dizer para os meus alunos que tanto faz eles estarem em sala 
de aula como não, eu não acredito na educação a distância, talvez 

numa sociedade mais, a distância assim não presencial né, os alunos 

precisam estar todos os dias em sala de aula porque a gente sabe que 

na Alemanha é um sistema completamente diferente, mas é uma 
sociedade completamente diferente e com uma cultura completamente 

diferente da nossa.  

Então assim, eu me sinto completa em sala de aula, eu acho 
que a minha bagagem teórica ela me dá uma fundamentação, uma 

tranquilidade, mas eu não deixo de estudar, não deixo de ficar nervosa 

a cada disciplina que eu pegue (risos) porque é um recomeço, é o novo 
que esta diante de mim, são novas relações que eu vou construir, eu 

reconstruo a disciplina, então geralmente eu acordo de madrugada, 

quando eu não consigo estudar no dia anterior eu acordo quatro da 

manhã porque eu não venho para sala de aula sem estudar, mesmo que 
seja uma temática que eu saiba.  

Para mim, é muito tranquilo também compreender que eu não 

vou dar conta de tudo e que vai ter questões que eu não saberei 
responder e que eu posso responder depois, então os alunos sabem, eu 

digo olhe essa questão é muito interessante eu vou tentar responder, 

mas a gente responde na próxima aula, então a gente começa a discutir 

e na próxima aula eu respondo porque eu vou estudar, porque eu sei 
que eu não saio satisfeita, então sempre fica a questão eu não saio 

satisfeita, eu mesma retomo para eu estudar para que eu possa dar um 

retorno para esses alunos na outra aula, então eu acho que esse é o meu 
fazer pedagógico 

 

16ª: A relação ensino 

aprendizagem é permeada 

por processos objetivos e 
subjetivos; 

 

17ª: Me considero muito 
inteira/completa em sala 

de aula; 

 
18ª: Eu não acredito em 

educação à distância; 

 

19ª: A minha bagagem 
teórica me dá uma 

tranquilidade mas eu não 

deixo de estudar ou de 
ficar nervosa a cada 

disciplina que eu pegue; 

 

20ª: É tranquilo saber que 
não sei de tudo e se não 

sei responder algo vou 

estudar. 

Ator E4 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Olha, as minhas aulas são a base de tudo que eu estou falando. E aí 
essa é uma discussão fundamental, porque eu não consigo dar aula sem 

fazer esse triângulo todo para mostrar onde é que ele está naquele 

pequenininho e até o estágio, por exemplo, eu pergunto para o aluno 
você estagia aonde? Ah eu estagio em tal lugar, eu digo não, mas em 

quê? Qual é a sua política? Qual a base legal que ela tem? Qual a 

inserção estadual? Qual a inserção federal? Como é que se articula 

com outra política? O aluno fala como se fosse desprendido do real, da 
totalidade. Também por outro lado não é o professor de Serviço Social 

que vai fazer dessa juventude com horizonte porque elas tão 

desencantadas, saída do imediatismo que a própria formação/educação 

1ª: Não temos um projeto 
de capacitação docente 

temos um plano de saída 

para doutorado; 
 

2ª: Teríamos que ter 

momentos de discussão 

coletiva; 
 

3ª: Temos laboratórios de 

pesquisa e não 
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que os pais dão é essa.  

Deveríamos ter um projeto de capacitação docente e nós não 

temos praticamente. A gente tem o que? Quer dizer, a formação 

docente seria o quê? Um projeto porque eu não posso chamar o que 
agente faz, o plano de saída para o doutorado isso não é um projeto de 

capacitação.  

É isso que eu falei, a gente teria que ter periodicamente os 
encontros, a gente teria que discutir, por exemplo, juntar as disciplinas 

de fundamentos para discussão, juntar todo mundo e depois fazer a 

troca. A gente vai tentar fazer um planejamento, mas ele tá muito 
distante do que eu estou falando.  A gente não consegue ter núcleo de 

estudo e você vê a riqueza que nós temos, nós temos dez núcleos que 

nós nem conhecemos, aí eu estava sonhando, vou botar em cada 

reunião de departamento pauta I, que horário? O pessoal fica correndo 
para trabalhar depois e só temos duas horas para fazer reunião. 

Eu busco o tempo todo me fundamentar nesses referenciais são 

centrais na minha disciplina, são centrais nas minhas aulas – o meu 
referencial é esse e brigo. Eu busco sempre esse horizonte na minha 

formação, agora com muita dificuldade. Do fazer profissional você não 

tem material nenhum, você não tem, só tem a sua fala e o seu 

emocional o dia inteiro. Falta material para você trabalhar sobre o 
fazer profissional e você tem uma carga pesada também de trabalho, 

existe a precarização do trabalho docente. Por exemplo, se a gente não 

tivesse uma carga horária tão violenta, se a gente não tivesse um 
salário tão baixo a gente poderia comprar mais material, fazer grupo de 

estudo para os alunos e não tem condição. Então isso tudo seu fazer 

profissional fica capenga embora eu busque fazer o melhor e não 
existe um fazer profissional sozinha, ele se constrói no coletivo.  E 

algumas vezes fiquei afastada e vinha dar aula e ia embora.  

 

conhecemos o que se faz 

nestes; 

 

4ª: Não é o professor que 
vai mudar essa juventude 

que está desencantada; 

Ator E5 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Eu acho que a qualidade do currículo depende dos professores. 

Hoje o fato da gente ter um quadro muito reduzido de professores do 

quadro efetivo e temos uma gama muito grande de professores 
substitutos.  

Eu acho que os professores substitutos eles vem dessa formação, 

mais a pós-graduação da maioria deles são mais abertas, porque tem 
formação em sociologia, em educação, em politicas publicas, então 

isso ajuda a abrir as perspectivas e sai dessa formação marxista 

ortodoxa. Então até certo ponto esses professores novos que chegaram 

e que são professores substitutos eles tem uma nova formação, eles tem 
uma formação noutro campo que não é nesse campo restrito e de 

qualquer forma eu acho que eles oxigenam a própria formação 

profissional, porque como o curso em grande parte uns sessenta por 
cento é sustentado talvez por esses professores, então eles possibilitam 

essa formação mais complexa do aluno. 

Eu tive a minha primeira formação de assistente social no curso de 
serviço social da UECE. O que me ajudou muito uma prática 

profissional, eu trabalhei como assistente social vinte e cinco anos, em 

setores da Previdência Social que eram setores que apesar de 

conservadores, eram setores que buscavam muita a sistematização e a 
própria Previdência Social e sempre foi um campo de prática 

profissional muito importante.  

Mas desde que eu fiz o curso eu não ficava satisfeita com algo que 

1ª: a qualidade do 

currículo depende dos 

professores; 
2ª: O curso tem poucos 

professores efetivos e 

muitos substitutos 
3ª: Os professores 

substitutos tiveram uma 

formação mais aberta na 

pós-graduação e saem do 
marxismo ortodoxo; 

 

4ª: Os professores 
substitutos oxigenam a 

formação dada no curso; 

 
5ª: O primeiro espaço de 

formação foi na 

graduação em Serviço 

Social e Sociologia; 
 

6ª: Vê a investigação 

como fundamental e a 
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era dito, no tempo da gente era trabalhado muito as habilidades do 

Serviço Social, hoje a gente trabalha muito a questão instrumental no 

serviço social. Então, eu fui sair do serviço social e fui buscar a 

formação em sociologia. Eu tenho a formação, a graduação em 
sociologia para me aprofundar mais no serviço social. Tenho mestrado 

em sociologia e doutorado em sociologia.  

Então, a sociologia, o campo da ciência é que vai clarear o campo 
do serviço social, é quem vai iluminar essa intervenção profissional. 

Então, eu saí da formação e fui buscar na sociologia e que acho que as 

pessoas podem buscar em outros cantos também, subsídios para a 
minha prática profissional para essa intervenção, então hoje eu tenho 

muito claro isso.  

Na Previdência Social outra coisa que me ajudou muito foi ter 

participado de um programa que toda prática profissional era 
contextualizada dentro de uma equipe interprofissional, então foi o 

primeiro momento onde eu vi que a gente tinha que definir na divisão 

técnica do trabalho do nosso campo profissional.  
Então isso ficou muito mais claro pra mim nessa intervenção 

profissional e ver isso e fazer essa relação teoria e empiria, Eu sou uma 

pessoa assim que sempre batalhei muito dentro do curso por conta 

disso e em muitos momentos não fui entendida, e continuo assim 
batalhando, sempre eu ensinei no curso a disciplina de pesquisa porque 

eu via a investigação como fundamental.  

 
  

pesquisa como 

instrumento de trabalho; 

 

7ª: A profissão se faz pela 
intervenção na realidade e 

não através de uma 

militância politica; 
 

8ª: As pessoas ficam só na 

leitura dos clássicos 
negando as leituras atuais 

e divergentes; 

 

9ª: Os teóricos do Serviço 
Social pouco se 

expressam fora dos fóruns 

da categoria, a produção é 
discutida entre os pares, 

por isso pouco avaliada; 

 

10ª: Existe um ranço da 
formação doutrinária forte 

ainda, a ideologia é 

assumida como uma 
religião e como um 

dogma;  

Ator E6 

Expressões-chave Ideias Centrais 

 Quanto a prática pedagógica, eu penso que na questão mesmo do 

diálogo com esses alunos e mais da abertura para ouvi-los apesar de ser 

muito difícil eles se expressarem, é uma resistência de expressão, acho 

que aquela coisa do medo ainda de errar, de falar, acho que tem 
dificultado um pouco esse processo de abertura de diálogo para 

conversar, para ser mais propositivo.  

Acho que a gente tem uma tendência ainda nessa acho que da 
nossa cultura mesmo, da ideia do professor que sabe e do aluno que só 

recebe, então assim, quando você coloca essa ideia de construção 

coletiva parece às vezes que você não está a fim de trabalhar. É bem 
complicada essa relação, mas eu tenho insistido em tentar ouvi-los. 

No que diz respeito às avaliações, a gente tem certa imposição das 

provas que tem que ter, mas não fazer isso de uma forma impositiva, 

de conversar, de ouvir e de alguma forma a gente tenta convencê-lo 
sim da avaliação, da necessidade infelizmente, mas tem tido essa 

abertura pra ouvi-los mais e no sentido de tentar construir e 

principalmente uma construção coletiva. 
A orientação tem sido um momento muito especial e que a gente 

senta fora da sala de aula eu acho que isso traz mais a proximidade 

para até outras questões mesmo da própria formação. Acho que os 
alunos começam a ver que o professor é gente como gente. Acho que 

essa questão mesmo da participação acho que tem sido algo que tem se 

expressado na tentativa da minha prática pedagógica. 

De também suscitar leituras criticas, reflexões sobre a realidade 
articulando, principalmente, com o momento contemporâneo. Porque 

quando agente fala muito do processo histórico, às vezes quer roubar a 

gente de fazer articulações com o aqui e agora, o contemporâneo, mas 

1ª: Ainda existe uma 

cultura de que o professor 

sabe e o aluno só recebe; 

 
 

 

 
 

2ª: Na prática pedagógica 

tenta-se trabalhar mais 
com o diálogo apesar dos 

alunos terem uma 

resistência de expressão; 

 
 

3ª: Na FAMETRO há 

uma tentativa de 
construção coletiva com 

os alunos; 

 
 

4ª: Na prática pedagógica 

além do incentivo à 

participação dos alunos, 
tem sido presente as 

leituras criticas e a 

reflexão sobre o momento 



 
221 

 

tem sido também um exercício.  E fazendo uma leitura crítica da gente 

mesmo enquanto profissão e que vai se formando e se atualizando e se 

reatualizando e que não parou ali, todo tempo a gente esta em 

constante atualização, então acho que fazer essa leitura crítica também 
a gente tem feito um exercício nessa prática. 

Eu falaria na formação do professor do ensino superior, eu acho 

que tem deixado muito a desejar, os mestrados e seus doutorados eles 
tem formado muito mais enquanto pesquisadores do que professores. 

Quando você sai do mestrado tem o título de mestre e vai entrar na sala 

de aula e assim, algumas coisas mesmo pedagógicas eu senti bastante 
dificuldade, até cheguei a conversar com o setor pedagógico, até 

coloquei algumas dificuldades, pois eu sou muito mole e os meninos 

me dobram e eu tenho que ter mais firmeza. 

         Agente nos mestrados não sabe nada de didática do ensino 
superior. Eu fui para o estágio a docência e meu orientador afirmou 

que na docência agente aprende fazendo. Quando eu cheguei à 

FAMETRO eu me senti assim nossa e agora que responsabilidade, 
pois, foi minha primeira experiência de docência. Eu já tinha 

ministrado mini cursos, algumas capacitações, mas essa rotina de sala 

de aula eu não tinha. Aí quando eu assumi fiquei lembrando os meus 

professores como que eles faziam, mas assim, a formação da docência 
superior eu acho que ainda deixa muito a desejar nesse aspecto. Agora 

esse momento do estágio é um dos momentos e a gente sabe como às 

vezes acontece de forma melhor. 
Eu penso que não dá para desvincular pesquisa e ensino, mas eu 

penso que deveria ser mais bem trabalhado essa articulação. Na pós-

graduação nós ficamos muito voltados para pesquisa e aí isso é 
complicado porque às vezes você é um excelente professor, mas você 

não consegue passar o que você pesquisou as pessoas não 

compreendem o que você quer dizer e eu fiquei muito preocupada em 

não está sendo compreendida. Eu tive apoio de outras professoras. Sei 
que didática não é a receita do bolo, mas acredito que têm que ser dado 

alguns nortes para os professores. Eu acho que tem muito que melhorar 

ainda nessa questão da formação docente. 
A instituição tem um programa de formação pedagógica. Eu 

mesmo participei de um momento no começo desse semestre, que é 

mais voltado para didática. Nesse primeiro encontro do semestre 

algumas experiências exitosas de práticas pedagógicas dos professores. 
Indicaram fazer dinâmicas, mas as vezes eu me vejo resistente porque 

vejo o conteúdo que tenho que dar e o cronograma, mas nas revisões de 

conteúdo eu comecei a tentar fazer  dinâmicas de grupo e descontruir 
essa história de que fazer dinâmica é enrolar aula.  

Então é assim, esse é um exercício constante ainda de abrir esse 

diálogo, de não ser só aula expositiva, mas de saber que os alunos 
também são construtores do saber e eu preciso descentralizar. Mas aqui 

na FAMETRO eu percebo que há uma preocupação de 

acompanhamento dos professores e de saber como é que está. Aqui eu 

me senti amparada, pois há uma preocupação de acompanhamento do 
professor, tenho colegas que compartilham as experiências, as 

dificuldades e não sou só eu e eu acho que isso é importante. Eu acho 

que esses momentos eles são louváveis e devem sempre existir. Esse 
momento de formação foi com professores de outros cursos e vimos 

projetos ousados, teve um professor que fez uma revista.  

Mas no serviço social a gente também tem momentos de planejar e 
de avaliar o semestre e durante o semestre nas reuniões temos como 

contemporâneo; 

 

 

5ª: A formação leva muito 
para a analise do processo 

histórico e nos rouba das 

articulações com o aqui e 
agora. 

 

 
6ª: Os mestrados e 

doutorados formam muito 

mais o pesquisador que o 

professor; 
 

 

7ª: Nos mestrados não 
sabemos nada de didática 

do ensino superior; 

 

 
8ª: Quando me iniciei na 

docência fui lembrando 

como meus professores 
faziam; 

 

 
9ª: A formação para a 

docência no ensino 

superior deixa muito a 

desejar. 
 

 

10ª: A relação ensino com 
pesquisa precisa ser 

melhor trabalhada; 

 

11ª: Didática não é receita 
de bolo, mas é necessário 

ser dado um norte para os 

professores;  
 

12ª: A instituição tem um 

programa de formação 
didática dos professores 

que discute por exemplo 

experiências exitosas de 

práticas pedagógicas; 
 

 

11ª: Na FAMETRO se 

sentiu amparada pois há 

uma preocupação de 

acompanhamento do 
trabalho dos professores; 
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colocar as dificuldades e por isso me senti também amparada.  Outra 

coisa é que agente tem que lidar com a burocracia da docência: planos 

de aula, frequência, cadernetas digitais. Eu acho que a docência tem 

sido um desafio para mim. Como eu falei no semestre passado foi 
assim um momento de muitos sentimentos, muitos questionamentos da 

própria minha posição e assim, ter recebido a avaliação dos alunos foi 

muito interessante.  Tive algumas dificuldades, mas amparado pela 
coordenação do curso e conversando com os alunos nesses momentos 

de conversa com a turma eu fui também me formando, aprendendo 

como profissional.  Eu melhorei bastante nesse relacionamento com a 
turma e eles me ajudaram bastante com essa franqueza e que depois do 

momento que a gente teve esse desentendimento a gente conseguiu 

construir.  

Eu também descobri que cada turma tem um ritmo. O que me 
ajudou bastante também foi planejar a minha disciplina com outros 

professores. E assim trabalhar aqui, com essas pessoas me fez ver 

diferente a docência e o serviço social, porque teve um tempo que eu 
me questionei se eu queria mesmo o serviço social e a docência, pois 

eu via muita disputa, muita picuinha. Mas eu gosto do espaço de sala 

de aula, eu descobri um lugar que eu gosto de estar, eu tenho me 

encontrado na docência. E tem toda a relação afetiva com a 
FAMETRO que me acolheu num momento que eu estava pensando em 

deixar o Serviço Social. Essa experiência na docência realmente me 

devolveu o brilho no olhar eu estou me sentindo mais viva, com mais 
entusiasmo.  

Esse meu fazer, esse me fazer professora tem todo esse saber da 

experiência, mas também o lado pedagógico. Acho que a docência 
ainda continua sendo um desafio e por isso que eu não vou deixar.  

Hoje na docência eu consigo articular com a questão do estágio, e 

agora estando como assistentes sociais na UFC têm a visão de 

supervisora de campo e supervisora acadêmica.  

 

 

12ª: Existem também no 

curso os momentos de 
planejamento coletivo que 

oportuniza a explicitação 

de dificuldades e a 
discussão de saídas; 

 

 
13ª: Outro aspecto da 

docência que tem que ser 

aprendido é a burocracia; 

 

Ator E7 

Expressões-chave Ideias Centrais 

        Dentro da minha prática pedagógica fico pensando como é que a 

gente vai formar um sujeito reflexivo.  E as aulas do doutorado tem me 
dado muito essa fundamentação de perceber que o principal projeto 

não é o conteúdo em si. Que a princípio a gente se preocupa muito com 

o conteúdo, e existe o conteúdo, mas como é que o aluno está 
refletindo esse conteúdo na sua realidade? Então, eu procuro sempre 

correlacionar cada aula, a cada unidade teórica a atividades práticas, 

com estudo de caso, com questões que eles possam refletir a teoria com 

a prática, com artigos e também com mesmo assim manchetes de 
jornais, essas noticias que tem a ver com o conteúdo da disciplina. E 

um dos pontos que eu acho que eu cresci foi nessa parte de sempre 

analisar aquela teoria de um autor com um momento que ele estava 
vivenciando.  

Não existe uma fórmula para prática, assim a parte pedagógica é 

muito ligada a didática. Eu vejo que a cada semestre você vai criando. 
Agora o que eu percebo é que nós não estamos contribuindo 

cientificamente porque nós não estamos registrando essas experiências. 

Porque hoje a grande questão é assim: dentro dessa prática pedagógica 

o que nós estamos construindo de novo? Então, esse novo ele vai 
ficando abstrato e poderíamos a partir dele gerar novas reflexões para o 

próprio processo de formação de professores, então é isso. Eu diria que 

a formação dos professores do curso serviço social ela se dá de uma 

1ª: Na prática 

pedagógica procuro a 

correlacionar as unidades 

teóricas com atividades 
práticas; 

 

2ª: Quando os professores 
não registram suas 

práticas pedagógicas não 

há uma contribuição 

científica; 
 

3ª: A formação dos 

professores do curso de 
serviço social se dá de 

forma mais específica, ela 

avança mais pelo corpo 
docente do que pela 

instituição; 

 

4ª: Na instituição existe 
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forma mais especifica. Eu acho que ela avança até mais pelo próprio 

corpo docente do que pela instituição. 

Pela instituição nós temos um projeto não uma política de 

formação docente.  O núcleo pedagógico procura fazer bem a sua 
parte, mas isso não está estabelecido numa política. Então, 

periodicamente nós temos os professores novatos, eles têm 

capacitação, que é mais uma semana de integração de quando tiver na 
faculdade saber as políticas de ensino, como é que elas se estabelecem 

os tipos de provas e essa relação professor/aluno, diretoria, 

coordenação e qual o papel do professor e o que a instituição espera 
dele e também a integração com os sistemas que a gente utiliza. Mas 

essa integração eu acho que ela é importante. Ela não aprofunda e fica 

mais no sentido de uma inserção do professor na instituição, que é 

muito positivo. Inclusive muitos professores que vem eles se admiram 
muito que a instituição tenha isso. Então é isso aí, é uma ação que ela é 

sistematizada. O que eu vejo é que ela não é continuada, Poderia ser 

questionado: que professores são esses que estão entrando? Qual é o 
perfil deles? Como que a gente poderia trabalhar o professor novato 

além desses aspectos?  

A direção acadêmica solicita aos coordenadores que repassem o 

projeto pedagógico para os professores. Mas, na verdade nós não 
sabemos se isso realmente acontece. Muitas vezes isso não se dá de 

uma forma mais discursiva procurando entender a questão do projeto 

pedagógico e tudo. E depois se tem periodicamente dois encontros a 
cada semestre, um no início e outro no final. Nesses encontros sempre 

se discute algumas temáticas mais inovadoras, às vezes se pede 

sugestão aos professores, mas eu digo que isso é um processo que se 
iniciou e que ela deverá se estabelecer futuramente como uma política.  

Do Serviço Social a gente compreende assim um 

comprometimento forte do quadro docente e que entre esse grupo 

existe essa preocupação, por exemplo, quando nós fomos fazer a 
revisão do projeto pedagógico houve um seminário para se discutir, 

para que todos os professores tivessem essa visão do processo de 

formação curricular, ter uma concepção curricular. Os professores 
normalmente entendem da sua disciplina, da matriz curricular. A gente 

observa que eles vão à matriz curricular, mas não se tinha esse 

entendimento que para chegar na matriz existem outras questões que 

são políticas, que estão por trás das diretrizes, de orientação da própria 
categoria da profissão, aspectos legais que tem que existir, então como 

que a gente ia fazer uma reformulação curricular sem ter esse 

entendimento?  
Então, nós trabalhamos também essa parte das metodologias 

ativas, o mapa conceitual. Então, várias questões metodológicas, e 

também o que contribuiu muito para o curso é que nós tínhamos 
professores que estavam fazendo doutorado em educação, então o que 

tinha de novo que se estava vendo lá se trazia para discutir dentro do 

grupo, por isso que eu digo que o curso de serviço social, essa 

formação embora ela não estivesse estabelecida numa política, mas foi 
uma política implícita no grupo e que ela pode ser levada para os 

outros campos da faculdade. 

A minha formação como docente ela começou da prática 
profissional enquanto assistente social. Eu nunca pensei em ser 

professora, meu sonho era ser assistente social, trabalhar como 

assistente social e eu trabalhava no serviço social de empresa. Dentro 
da empresa nós nos aproximamos da gestão e passamos a identificar 

um projeto e não uma 

politica de formação 

docente; 

 
5ª: O projeto de formação 

existente fica mais na 

inserção do professor à 
instituição e não 

aprofunda; 

 
6ª: A formação docente é 

sistematizada mas não é 

continuada; 

 
7ª: O conhecimento do 

projeto pedagógico é 

garantido dependendo da 
ação da coordenação de 

curso; 

 

8ª: No Serviço Social 
existe um 

comprometimento forte 

do quadro docente e por 
isso se garante o 

conhecimento e 

discussão coletiva da 

proposta pedagógica do 

curso; 

 

9ª: Para fazermos a 

revisão curricular 

decidimos entender das 

questões politicas que 

estão por trás da matriz 

curricular. 

 

10ª: Nos encontros 

docentes institucionais 

normalmente se discute 

as metodologias; 

 

11ª: A formação para a 

docência começou na 

prática profissional 
 

12ª: O assistente social vê 

nas entrelinhas pois a 
formação é muito 

investigativa e analítica; 

 

13ª: As politicas 
governamentais oficiais 
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uma necessidade de treinamentos, seminários, de trabalhar as relações 

pessoais. Nós tínhamos projetos interdisciplinares junto com o serviço 

social, a psicologia, o médico do trabalho e a enfermeira do trabalho, o 

engenheiro e o técnico de segurança.  
Então assim, eu tive a felicidade de trabalhar nessa instituição que 

realmente abriu meu campo de atuação. A partir daí eu passei a 

gerenciar uma área que integrava o serviço social a medicina do 
trabalho e com plano de assistência médica. E a partir daí nós fizemos 

toda essa equipe e funcionamos de forma muito integrada. Nesse 

trabalho eu conheci um engenheiro de segurança que era coordenador 
do curso de engenharia de segurança do trabalho na UNIFOR e ele me 

convidou para dar uma palestra e em seguida me chamou para eu 

ministrar a disciplina de administração em medicina e segurança do 

trabalho. Peguei um referencial teórico muito pouco de administração e 
trabalhei mais as normas regulamentadoras.   

Então, eu percebi que aquela minha dimensão de ver, interpretar 

aquelas normas daquela forma foi por conta da minha vivência com a 
equipe interdisciplinar e da minha formação profissional em Serviço 

Social. Porque o assistente social ele vê coisas, espaços, as entrelinhas 

pela nossa própria formação que é muito investigativa e analítica. 

Nesse processo de formação eu conseguia ver espaços que ninguém via 
que o administrador não via, que o técnico de segurança por quê? 

Porque ele era especifico da profissão, da nossa formação. Então, a 

partir daí aí eu fiquei ministrando aula lá na pós-graduação e depois eu 
fui me apaixonando pela educação. O que mais me surpreendeu na 

educação foi eu ver a importância de compartilhar a prática, entendeu? 

De falar daquilo que você construiu, de discutir, de ver novas 
possibilidades, saber que sempre é possível você transformar, inovar 

mesmo no seu ambiente de trabalho. Para minha prática docente eu tive 

uma referência em um professor que me incentivou a cursar um 

mestrado.  
Então quando se fala sobre a concepção curricular e sobre esses 

aspectos que a gente diz que a pesquisa, o ensino com a pesquisa dessa 

fundamentação, eu vejo que tudo perpassa pelo professor, da 
importância da formação desse professor, porque ele me abriu 

caminhos. Eu passei a escrever artigos quando ainda não era do mundo 

acadêmico. Eu escrevia sobre as minhas experiências. Esse professor 

foi assim pra mim um grande orientador mesmo, espelho e a partir daí 
assim o que eu vi? Que eu era capaz. Porque antes eu ia para os 

congressos, mesmo os de serviço social e eu nunca escrevíamos 

trabalhos. Então, a partir daí eu fui entrando no mundo acadêmico e 
percebendo que era interessante e a cada aula que eu ia eu voltava bem 

empolgada e resolvi fazer o mestrado na Unifor. E a partir daí eu 

sempre participava de congressos, procurava, me atualizava, 
continuava escrevendo meus artigos. Dentro desse meu processo de 

formação eu fui também percebendo que era importante não só está 

nessa formação da didática. Com dois anos que eu estava nessa função 

de professora fui convidada a ser diretora acadêmica de uma instituição 
e aí isso me instigou muito para formação. Qual seria a formação que 

um diretor acadêmico precisa? Aí você vai pros aspectos legais né 

estudar as diretrizes, as políticas da educação e no final quando a gente 
vê essas políticas concluímos que tudo vem retroalimentar o projeto 

pedagógico, a sala de aula, a formação dos professores. Eu consegui 

visualizar isso.  
Então assim, eu acho que eu fui feliz assim e até hoje estou nesse 

como a da 

institucionalização do 

NDE acabam 

contribuindo para 
discussão coletiva do 

projeto pedagógico; 

 
14ª: A politica de 

avaliação do INEP 

contribui muito para a 
qualidade do curso 
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processo de formação, estou fazendo doutorado depois de muitos anos 

e está sendo um verdadeiro prazer de estudar o doutorado não só pela 

titulação em si, que hoje é o que menos tá pesando para mim, mas eu 

reflito sobre o que eu estou aprendendo e o que eu posso contribuir. Eu 
vejo que a gente pode inovar, que pode melhorar. E uma coisa que está 

pesando muito pra mim hoje nesse processo de formação é realmente o 

que nós estamos fazendo na nossa prática, porque a gente foca muito 
nossa prática profissional, mas como essa prática ela tá sendo 

transformada em conhecimento e que possam gerar novos 

conhecimentos. 
Eu vejo que as nossas experiências elas podem retroalimentar não 

de modificar, mas nossos méritos, nossas reflexões. Às vezes a gente 

fica um pouco acanhada ou muitas vezes eu penso também é pelo 

volume de trabalho que se tem na carreira docente. Agora eu acho 
assim se nós nos disciplinarmos enquanto NDE e por isso que ele é 

importante. A gente critica muito às vezes as políticas do governo mas, 

às vezes eu fico refletindo se não houvesse a obrigatoriedade do NDE 
você acha que as instituições estariam pagando hora para um grupo de 

professores se reunir e pensar o projeto pedagógico?  

Então assim, as políticas às vezes muitas coisas no Brasil 

funcionam pela pressão. A gente analisando assim as políticas 
educacionais, a própria avaliação do INEP contribui muito para a 

qualidade do curso, porque a partir do que é definido e cobrado nessas 

políticas forçosamente ela faz, as instituições têm que cumprir e isso 
quando a gente analisa no todo e remete ao crescimento do curso, a 

questão da qualidade do curso, de motivar realmente os professores. 

Nós temos aqui quatro horas semanais para ir estudando refletindo 
sobre o curso, não teria acontecido essas transformações que teve no 

projeto do serviço social. A gente daria só aula, aula e pouco tempo, 

uma reunião a cada dois meses ou três meses coletiva e as ideias iam 

tomando outros rumos. 
Bem, eu procuro sempre dentro desse fazer pedagógico estar realmente 

focada nas referências de formação profissional, porque eu tenho que 

ver o que essa disciplina que tá dentro de um projeto pedagógico maior 
contribui para formação profissional do aluno. Tenho que olhar para os 

conteúdos, as reflexões, o aprendizado, a didática que se utiliza para o 

aluno participar, incentivar o aluno a buscar a pesquisa. Porque a 

pesquisa dentro do mundo acadêmico não é só a pesquisa de campo, 
mas ela pode se dar de várias formas: bibliográfica, levantamento 

documental, então eu procuro dentro desse meu fazer pedagógico eu 

procuro sempre dar essa coerência.  
Eu não tenho hoje como avaliar o resultado disso, tenho sim de 

alguma forma através de alunos, alguns já me deram feedback bem 

positivo que me fizeram pensar: eu devo ter alguma coisa. Mas tudo 
que conseguimos no curso foi conquista coletiva, desde o inicio do 

projeto do curso, as alianças que foram estabelecidas,  o compromisso, 

as discussões, ou seja, não foi um curso individualizado.  

N primeiro semestre eram cinco professores e a coordenação. 
A gente estava sempre junto, sempre discutindo, então nós 

estabelecemos durante o curso uma dinâmica que eu diria de 

cumplicidade, de comprometimento, de querer fazer, de que esse fazer 
pedagógico ele não fosse individualizado, entendeu?  Lógico que cada 

professor tem a sua forma, suas características, a sua identidade, mas 

esse fazer pedagógico nós sempre focamos que ele fosse coletivo. E o 
aluno se identificam ou não. 
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Não é um fazer pedagógico sem referência, intuitivo, daí a 

importância da formação. Dentro do próprio curso a gente estudava 

alguns textos e teve um período em que se trouxemos alguns autores 

para discutir e explicar sobre currículo, sobre competências e isso foi 
formação pedagógica também. 

Ator E8 

Expressões-chave Ideias Centrais 

 Normalmente o docente do curso tem que fazer os links com 

essas disciplinas, a sociologia, a antropologia, a filosofia para 

fundamentar o estudo do serviço social, não de forma isolada, mas 

de forma interdisciplinar, por exemplo, trazendo para o serviço social 
o olhar antropológico dentro dos fenômenos estudados, qual a 

perspectiva ideológica que está posta nessa prática?. E aí você vai 

precisar fazer essa costura mesmo, essa tessitura com as outras teorias, 

com as outras disciplinas porque o serviço social pensa na perspectiva 
de intervenção e tem que ceder teoricamente também nas outras 

disciplinas.  

Existe um trabalho realizado pela assessoria pedagógica da 
instituição, que é um trabalho que se direciona a todos os decentes da 

FAMETRO e não só ao docente de Serviço Social.  

No caso especifico do serviço social a gente não tem realizado com 
frequência um processo de formação, mas um processo que não deixa 

de ser de formação, que é um processo de comunicação, que está sendo 

feito dos espaços democráticos de deliberação. A coordenação desde 

sempre tem uma trajetória de aproximação com os docentes, então é 
um grupo que se forma e discute sua prática, então ao mesmo tempo 

em que a gente tem essa prática estamos em processo de formação.  

No curso de serviço social não existe um projeto de formação, mas 
a ação de refletir sobre a docência no curso, de planejar conjuntamente, 

de pensar sobre o projeto pedagógico. No núcleo docente estruturante, 

estamos fechando os documentos do processo de reconhecimento de 

curso e já se falou dessa necessidade de trazer para perto os outros 
professores, até porque nós não temos só assistentes sociais ensinando 

no curso, temos sociólogos, historiadores e outras formações, e são 

pessoas que contribuem de uma forma muito interessante para o curso 
de serviço social, dialogado mesmo.  

No trabalho feito para o reconhecimento do curso, temos discutido 

o projeto pedagógico, que não deixa de ser um processo de formação. 
As próprias práticas interdisciplinares tem formado grupos para 

discussão da proposta, porque quando esse acadêmico ele vai para o 

campo para investigar a prática do assistente social, quando ele vai 

com esse olhar dos diversos espaços sócios ocupacionais do assistente 
social, essa discussão tem que ser mediada por todas as disciplinas do 

semestre. Então esses professores eles estão fazendo parte mesmo que 

eles não sejam assistentes sociais, isso tem construído esse coletivo e 
ao mesmo tempo que eles constroem eles se comprometem, e eles tem 

o retorno, tem se aproximado, dialogar com os nossos autores mesmo 

nas disciplinas que não sejam especifica de Serviço Social.  
As práticas interdisciplinares elas constituem disciplinas do 

currículo do curso, elas são cinco disciplinas, cinco práticas 

distribuídas nos semestres,  funciona sobre a supervisão de um 

professor que tem outra disciplina também no semestre. Isso já foi um 
avanço que se teve no sentido de que esse trabalho tivesse uma 

condução especifica, embora envolva todos os outros professores. 

Então, esse professor articula com os demais professores as atividades 

1ª: O docente, de forma 
interdisciplinar, precisa 

fazer a relação das 

disciplinas do núcleo de 
estudos da vida social 

com as do núcleo do 

trabalho profissional; 

 
 

2ª: O serviço Social pensa 

na perspectiva da 
intervenção e precisa 

dialogar com as outras 

ciências;  
 

 

3ª: Na instituição existe 

um trabalho realizado 
pela assessoria 

pedagógica que é de 

formação docente; 
 

 

4ª: No curso de Serviço 

Social existe um grupo 
que se forma e sempre 

discute a sua prática; 

 
 

5ª: No serviço social não 

existe um projeto de 
formação mas uma ação 

de refletir sobre a 

docência no curso, de 

planejar conjuntamente e 
de pensar sobre o projeto 

pedagógico do curso; 

 
 

6ª: O projeto pedagógico 

do curso foi pensado no 
coletivo; 

 

 

7ª: O processo de 
formação se dá nessas 

discussões coletivas com 

o grupo de professores do 
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a serem desenvolvidas, as discussões que vão, quais são os textos que 

estão sendo trabalhados, que olhar, até que eles categorizem o que 

especificamente vai ser objeto de estudo daquele semestre.  

Nós temos tido bons resultados no processo de formação. Alunos 
empolgadíssimos com a profissão e outros desestimulados, alguns 

sendo desestimulados pelos assistentes sociais nos campos de estágio.  

E aí a gente tenta trabalhar essas visões da profissão, procura perceber 
que os sujeitos que estão ali nas instituições eles não são só assistentes 

sociais. Existe uma condição humana que perpassa toda prática e aí 

acaba que ele vai percebendo elementos de formação, de perceber 
também o assistente social como sujeito, como ser humano, como 

pessoa que tem outras esferas da vida que não seja apenas aquela 

profissional.  

Então tem sido muito rico e desafiante. Esse é o primeiro semestre 
que tudo foi colocado em prática, formalizadamente com projeto, com 

estruturação, com cronograma. Antes foi feito um trabalho similar que 

foi o embrião dessa proposta curricular, mas não nesse formato, então 
tem sido muito interessante. Mas, a gente está em processo de 

avaliação, essa avaliação tem sido continuada e já temos percebido 

ajustes que precisam ser feitos para que essa interdisciplinaridade seja 

mais produtiva.  
Assim eu não me vejo pontualmente assim a profissional, a 

professora, me vejo no grupo. Eu acho que essa identidade com o 

grupo é uma sensação de pertencimento muito forte, acho até raiz nos 
meus pés. Eu tinha uma preocupação muito grande mas o que que eu 

percebi aqui é que o projeto do curso já foi pensado no coletivo,  então 

eu me sinto no grupo, num processo de formação. Evidente que eu 
tenho hoje uma responsabilidade a mais porque assumi uma função de 

direcionamento, de coordenação e isso tem uma obrigatoriedade de 

estar provocando espaços para que esse grupo se expresse, para que 

esse grupo cumpra os seus compromissos. Existe uma parte burocrática 
necessária, mas essencialmente o compromisso que assumi inclui dar 

continuidade a essa construção coletiva do curso, do currículo.  

 Quando fui assumir a coordenação me perguntaram qual seria meu 
plano de inovação, de proposta para o curso e eu falei: se eu conseguir 

manter a unidade desse grupo que já existe vai ser muito bom e depois 

disso a coisa vai. Então assim, eu me sinto num processo de formação 

do coletivo e eu compartilho com os meus colegas esse prazer de 
construir esse curso. Agente teve inserções de novos profissionais em 

julho mas desde o processo seletivo, nas provas didáticas, procuramos 

selecionar pessoas para acrescentar e não para dividir. Na minha vida 
profissional, tive a oportunidade de participar de um serviço de 

orientação. Lá a gente tinha um núcleo de orientação psicopedagógica 

e social e esse núcleo era responsável na instituição que eu trabalhava 
por articular processos de formação. Lá nós tínhamos uma ferramenta 

interessantíssima chamada planejamento participativo que foi instituído 

por uma diretora acadêmica, pedagoga com uma visão bem ampliada 

do processo de formação. Esses processos tinham momentos coletivos, 
de todos os docentes discutir a avaliação, discutir o perfil do professor 

daquela instituição, que discutiam estratégias metodológicas, mas 

também discutir as demandas do curso. Então foi uma experiência 
muito bacana e não muito fácil porque a adesão foi aumentando 

paulatinamente. Nós tínhamos também semanalmente reunião com 

todos os coordenadores de curso e direção acadêmica, então esse 
momento também era um momento de formação. A dinâmica é 

serviço social sobre o 

projeto pedagógico; 

 

 
8ª: A formação docente 

foi composta por uma 

experiência num núcleo 
de orientação pedagógica 

e social numa escola; 

 
 

9ª: Como professor você 

se compromete com o 

profissional que está 
formando, você é parte 

dele. 

 
 

10ª: Trabalhar na 

formação de sujeitos não 

é fácil; 
 

 

11ª: Tem muitos 
professores sem formação 

pedagógica; 

 
 

12ª: A falta de formação 

para a docência é um 

elemento problematizador 
e requer que as 

instituições tenham 

intervenções para 
capacitação docente; 
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diferente da dinâmica daqui, era mais sistemático que o daqui da 

FAMETRO. 

Nessa minha inserção como professora e coordenadora do curso eu 

acabo também me preocupando com esse processo de aprendizagem, 
para mim é importante que todos os alunos participem, para mim é 

importante que eles tenham acesso aos textos e que eles tenham a 

dimensão do que eles vão desempenhar na sociedade e que tipo de 
bagagem, de formação é importante para isso?. E de certa forma você 

se compromete com esse profissional, você é parte desse profissional 

que vai sair, ele é produto de uma construção coletiva, mas ele tem um 
pouco de mim nessa formação e até que ponto eu estou vinculada a 

ele? Até que ponto eu me preocupo com ele individualmente?  

E isso é emocionante também porque não é fácil escolher ser 

professor, ser docente, trabalhar na formação dos sujeitos não é fácil.  
Eu sempre me preocupei com a ideia do bacharel que vai ministrar 

aula, porque como eu trabalhei com todos os professores da instituição 

no processo de formação tinha muito disso “eu sou bacharel em 
determinada área e para aumentar a minha renda eu vou dar aula”. 

Então é muito preocupante esse mecanismo de complementação de 

renda sem a identificação com a formação para aquela profissão. Tem 

muitos profissionais, muitos professores que não tem uma formação 
pedagógica e aí é muito mais complicado o processo de formação 

desse docente, porque ele já está aqui, já está atuando e ele não tem 

bagagem ainda para a prática docente. Então, a prática docente vai ser 
um anexo da vida profissional dele às vezes secundarizado, que não é o 

caso nosso. Os nossos professores do curso de serviço social eles estão 

envolvidos no processo de formação e mesmo quem exerce a prática 
profissional sempre foi professor, então não é uma novidade no 

processo deles.  

Mas, voltando para o processo de formação dos professores de uma 

forma geral essa questão da falta de formação pedagógica, eu acho que 
é um elemento problematizador da prática docente e aí requer das 

instituições que houvesse intervenções no sentido de capacitar para 

esse exercício. Eu sou docente desde os quatorze anos. Eu comecei em 
sala de educação infantil, fiz magistério na época que era um curso de 

qualificação de ensino médio, fui aluna do magistério desde aquela 

época, fui para universidade, fiz o curso de serviço social sendo 

trabalhadora da educação, fui professora primária muitos anos, cursei 
serviço social trabalhando como professora. Depois eu fui para um 

espaço onde não tinha formação strictu sensu. Para concluir mestrado 

eu tive que sair da minha cidade, por um processo de formação, mas eu 
tive que esperar uma seleção de um programa de mestrado que me 

desse condições de viajar a cada quinzena para fazer as disciplinas 

porque eu não podia abandonar a minha vida profissional, meus filhos, 
meu marido para estudar, tinha que ser uma coisa que desse para 

conciliar.  

Então isso tem, eu acho que isso tem um desdobramento muito 

interessante na minha prática docente e como eu disse eu sou 
professora e me preocupo com isso. Hoje eu vinha pensando na turma, 

eu já dei esse conteúdo, mas vinha pensando uma forma de discutir e 

tal comunidade com essa turma hoje, como é que a gente com 
possibilidade de cada método e a estratégia já não é a mesma que eu 

estou aplicando porque essa sala é diferente. Então, essa perspectiva da 

totalidade social, dessa teoria social crítica e conseguir identificar 
dentro da sala de aula que grupo você tem, porque aí é o meu 
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empoderamento também na teoria, como é que essa teoria se dá no 

meu fazer pedagógico? E flui porque você rever a estratégia ao longo 

do que você vai ler com eles algumas coisas e não adianta só passar um 

estudo dirigido ou uma aula expositiva, vamos ler, vamos debater, hoje 
a gente está fazendo uma aula com leitura, é um grupo que não é igual 

aos outros grupos que eu trabalhei. Então não da para somente passar 

os meus slides do semestre passado e dar aula. Além dessa trajetória 
acadêmica eu acho que a vivência com a profissão, a conexão com a 

discussão que está sendo posta na categoria é importante para sala de 

aula.  
Eu acho que o próprio processo de construção do projeto 

pedagógico do curso da FAMETRO implica numa mudança de atitude 

em sala de aula, nessa questão de fomentar esse olhar investigativo, e 

essa postura que a gente já tem como docente de construir no coletivo 
esse projeto, também interfere na prática pedagógica. 

Síntese Analítica (ANCORAGENS) 

A- A formação da maioria dos professores é bacharelado em Serviço Social ou áreas 

afins e a formação para a docência é mais uma busca individual, formação 

autodidática: aprender fazendo. 

B-  Na instituição a formação pedagógica é trabalhada por meio de um programa 

coordenado pelo setor pedagógico e no curso frequentemente o projeto e as práticas 

pedagógicas são discutidos coletivamente, embora uma parte do investimento na 

formação seja pessoal;  

C- Os professores têm, em sua maioria, uma prática mais tradicional, com muitas aulas 

expositivas. 

D- Os professores estão sobrecarregados e isso dificulta sua participação nos espaços 

coletivos, o investimento em formação pedagógica, a discussão do projeto 

pedagógico e o atendimento da especificidade de cada currículo. 

E- Há a necessidade de uma educação permanente do professor com foco na formação 

pedagógica, pois a qualidade do currículo depende dos professores. 

Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2012). 
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Quadro 3 

IAD1-Análise das Entrevistas sobre Concepções de Currículo  

 

OBJETIVO: Analisar os referenciais epistemológicos, metodológicos e ético-políticos que 

fundamentam a concepção curricular predominante nos cursos. 

Ator E1 
Expressões-chave Ideias Centrais 

A própria direção da ABEPSS indica a organização do currículo por 
núcleo, que eu acho bacana porque me parece que dá uma visão mais de 

totalidade, de transversalidade entre os conteúdos, porque a medida que 

você diz  que o conhecimento da vida social ele tá vendo disciplina no 
início, ele está vendo disciplina no fim, ele tem uma disciplina que 

trabalha essa categoria e trabalha com a outra e esses são elementos para 

você entender a vida social, pegando o núcleo da vida social, e ao 

mesmo tempo as disciplinas elas tem uma relação com esses núcleos. 
Então eu compreendo que é interessante você trabalhar por núcleo. O 

que falta de fato são condições de trabalho para que a gente consiga ter 

mais tempo e espaço para debater o nosso projeto, a materialidade dele. 
Porque o projeto está em elaboração, ainda que passe constantemente 

por revisões, mas o problema é que sempre a gente esbarra ou pelo 

menos assim o obstáculo mais imediato é o fato da gente viver uma 
heterogeneidade hoje da condição do trabalho docente que faz com que 

o professor não possa mergulhar no seu cotidiano, porque ele prepara 

aula, ele dá aula, ele organiza pesquisa, ele faz extensão, inclusive pode 

está envolvido também em atividades militantes e tudo, e isso é de uma 
carga horária que agente vive na UECE hoje eu acho complicado.  

Se fosse uma carga horária de duas disciplinas e orientação daria 

condições da gente trabalhar melhor. Então, me parece que o maior 
problema, maior dificuldade que a gente tem hoje é não ter tempo para 

essas outras práticas, para discutir coletivamente. É tanto que quando a 

gente procura agendar uma reunião, poucos professores podem ir 
porque está envolvido com outras atividades, ter que encontrar uma 

agenda para maioria é uma dificuldade. Então, tem condições e 

objetivos que não depende só do compromisso do professor, mas é 

muito da realidade desse professor se dedicar também ao debate 
curricular, ao debate para ele está antenado que o que ele tá vendo ali 

tem um sentido, tem uma direção, didática, tem direção curricular, é 

complicado. Mas, o serviço social tem uma tradição na UECE de, a 
despeito dessas dificuldades a gente pensar encontrar caminhos, 

momentos de revisão do nosso currículo, acho que a gente tem essa 

tradição seja por um processo avaliativo, seja porque os alunos cobram 

isso, seja porque na observação dos alunos há uma inadequação de 
algumas disciplinas e oficinas. Quando agente chega no TCC 

observamos que parece que ele não passou por nenhuma disciplina. A 

dificuldade do processo da pesquisa, a repetição de conteúdo o aluno 
sempre reclama. Então isso chega para o professor mesmo que ele não 

esteja antenado para debater no coletivo, seja nessa dimensão mais 

didática, ou seja, nessa dimensão mais de conteúdo mesmo. 

1ª: A ABEPSS define que o 
currículo deve ser organizado 

por núcleo, o que permite uma 

visão de totalidade e de 
transversalidade entre os 

conteúdos; 

 

2ª: As condições de trabalho do 
professor não possibilitam ter 

mais tempo e espaço para 

debater a materialidade do 
projeto; 

 

3ª: A heterogeneidade da 
condição de trabalho do 

professor faz com que o 

professor não possa mergulhar 

no seu cotidiano (aulas na 
graduação e pós, pesquisa, 

extensão, militância) 

 
4ª: Tem objetivos e condições 

que não dependem somente do 

compromisso do professor e 
sim da realidade vivenciada por 

este;  

 

5ª: O aluno sente e reclama das 
inadequações do currículo e da 

prática do professor;  

 
6ª: As dificuldades do currículo 

chegam ao professor mesmo 

que este não participe do 

debate coletivo; 
 

Ator E2 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Eu acho assim que as práticas são muito fragmentadas, cada qual só 

vê o seu pedaço.  Eu acho que o currículo ele não é tão rígido porque ele 

não tem muita barreira e você pode circular em semestres, a não ser 
fundamentos. A questão que eu vejo das barreiras são os pré-requisitos. 

1ª: O modelo de currículo não é 

tão rígido pois pode-se circular 

nos semestres; 
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Por outro lado você precisa de alguns conhecimentos básicos e pode-se 

até avançar mas não pode ser muito engessado com muitos pré-

requisitos. Eu acho que o nosso caso não é tão engessado. Acho que os 

pré-requisitos eles são necessários, mas é pra ter um meio termo, não 
pode ser uma barreira muito forte.  

Mas, eu penso e eu participei já daqueles encontros que ocorrem no 

primeiro semestre e que apresenta o projeto pedagógico, os 
fundamentos, mas eu não sei se todo mundo participou e às vezes eu 

tenho impressão que nem todo mundo sabe o que é o projeto 

pedagógico do serviço social. Pode ser que os professores do serviço 
social saibam, mas eu acho que era importante os professores que não 

são do serviço social saberem também, conhecer esse currículo, quais 

são as disciplinas que estão sendo dadas dentro do semestre, porque elas 

podem dialogar.  Então, a gente tem que esta fazendo esses links entre 
as disciplinas, porque nem o aluno tem a noção de todo.  

Então assim, eu acho que o currículo ele acaba sendo um pouco essa 

grade e essa grade mal conhecida.  Têm aparecido muitas experiências 
novas, por exemplo, você trabalhar com competência, trabalhar com 

problemas, solução de problemas e eu até gostaria de viver uma 

experiência dessa para ver como é que funciona. Eu sei que a saúde tem 

testado muito essas duas metodologias, currículo com competência e 
organização dos conteúdos na parte de solução de problemas.  A 

metodologia sempre começa a partir de um problema e aí vão todos os 

conteúdos. Achei muito interessante e gostaria de vivenciar, de 
conhecer porque eu acho que nós ainda estamos na linha do tradicional. 

Nós temos disciplinas que favorecem o diálogo como estágio, como 

pesquisa, são disciplinas com poucos alunos. Mas aí você vai para uma 
disciplina com quarenta alunos com cinquenta alunos e inclusive dentro 

do Pro saúde que é o programa de orientação da formação já traz como 

uma das diretrizes da orientação pedagógica trabalhar com turmas 

pequenas justamente com a problematização, com metodologia 
participativa e mais objetivo, mas claro que nós estamos muito longe. 

 

2ª: As práticas docentes são 

fragmentadas, pois cada um vê 

a sua parte; 
 

 

3ª: Alguns professores 
desconhecem o projeto 

pedagógico do curso; 

 
 

4ª: Necessidade de socializar o 

projeto principalmente com os 

professores de outras áreas para 
poder fazer a relação entre os 

conteúdos; 

 
 

5ª: Existem muitos modelos de 

metodologias novas, mas o 

serviço social ainda está na 
linha do tradicional; 

 

 
6ª: Uma das diretrizes da 

educação em saúde orienta se 

trabalhar com a 
problematização ou 

metodologias participativas 

com turmas pequenas. 

 
 

Ator E3 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Vou destacar a minha concepção de currículo. Eu acho que 
currículo é uma categoria que revela o que representa a nossa proposta 

de formação acadêmica.  Ela passa por uma concepção ético/política, 

teórica, ideológica, quer dizer, a nossa concepção do currículo aqui na 
UECE ela é permeada pela direção teórica/crítica da sociologia e da 

perspectiva materialista histórica/dialética. Então eu acho que o 

currículo ele tem, ele traz em si uma direção teórica ideológica, porque 

eu não vejo teoria separada de ideologia.  
Ele também traz uma concepção de prática pedagógica. Então 

assim, nós queremos contribuir para formação de alunos críticos, 

criativos, autônomos que possam lidar com as suas contradições na sua 
vida cotidiana, as contradições no ambiente da universidade e as 

contradições no espaço do estágio. Nas minhas disciplinas eu sempre 

estou me mobilizando e provocando nos alunos essa dinâmica que se vê 
como sujeito na vida cotidiana que pega um ônibus, que se estressa e 

que chega aqui na Universidade para dar conta de uma formação 

específica, que vai para o estágio, que está nesse mundo.  

Enfim, eu acho que a gente, para mim isso é pacto da nossa 
proposta pedagógica, então eu não vejo os nossos alunos fragmentados 

na sala de aula, eu não lido com eles fragmentados eu lido com eles por 

inteiro.  Então assim, esse exercício de eu me apropriar da minha 

1ª: A concepção de currículo 
na UECE é permeada pela 

direção da teoria crítica e da 

perspectiva materialista 
histórico dialética; 

 

2ª: O currículo traz uma 

direção teórica e ideológica 
 

3ª: O proposito da prática 

pedagógica docente é formar 
alunos críticos, criativos, 

autônomos que possam lidar 

com as contradições da vida 
cotidiana; 

 

4ª: Que na prática pedagógica 

não se deveria ver o aluno 
fragmentado; 

 

5ª: Se apropriar da condição 
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condição humana, da minha formação profissional e da minha 

militância, eu acho que são coisas que perpassam a nossa formação e o 

nosso projeto.  

Eu acho que é necessário uma apropriação melhor da proposta 
pedagógica até porque a apropriação é um processo constante. A 

apropriação é algo que a própria realidade exige da gente, quer dizer, eu 

tenho uma noção, eu tenho uma associação dos projetos pedagógicos, 
mas a realidade é muito mais dinâmica do que o projeto. Então eu tenho 

que dá conta disso, precisa de uma associação permanente para eu poder 

me objetivar e me exteriorizar na minha prática como docente aqui na 
UECE.  

Então eu acho que isso é uma questão, a indissociabilidade do 

ensino, pesquisa e extensão, a questão dos laboratórios, enfim, eu acho 

que o currículo é essa síntese dessa complexidade que é a formação em 
serviço social. Então, hoje eu acho que nós já temos uma formação mais 

integrada dos alunos. Hoje é mais difícil você encontrar um aluno se 

formando que não passou por nenhum laboratório ou nenhuma 
experiência específica de pesquisa. Já não é só sala de aula. Os 

professores também estão engajados nos laboratórios, os substitutos 

chegam e já tão se inserindo.   

  . Quem vai dar materialidade a esse projeto, a esse currículo 

são os sujeitos e esses sujeitos são sujeitos políticos, éticos que tem 

posições teóricas, que escolheram posições teóricas e que vivenciam 

disputas teóricas/ideológicas, que isso é um processo dialético mesmo 
assim, é interessante.  

humana e da militância são 

aspectos que perpassam a 

formação profissional e o 

projeto pedagógico do curso; 
 

6ª: É necessária uma 

apropriação melhor da proposta 
pedagógica do curso para que 

os professores exteriorizem 

essa compreensão em suas 
práticas; 

 

7ª: A realidade é muito mais 

dinâmica que o projeto 
pedagógico do curso; 

 

8ª: No curso já temos uma 
formação mais integrada em 

termos de ensino, pesquisa e 

extensão; 

 
9ª: Quem vai dar materialidade 

ao projeto são os sujeitos- 

professores e alunos- que são 
sujeitos políticos, éticos e que 

vivenciam disputas teóricas e 

ideológicas;  

Ator E4 

Expressões-chave Ideias Centrais 

          Eu não tenho essa linguagem de competência que é mais dentro 

do campo da educação. Mas, eu acho que nós tentamos, quer dizer, a 

proposta nacional ela não se consolidou nunca e não é só na UECE não, 
a verdade é essa, e acho que isso não é louro da UECE nem crítica da 

UECE.  

           Quando Marilda coloca aquele primeiro núcleo de fundamentos 
do ser social que seria aquela visão maior e deve ainda lá atrás a 

contextualização que é o núcleo II que é da história e dentro daquilo ali 

a intervenção nossa ali. Mesmo Marilda afirma, nós nunca conseguimos 
estruturar o núcleo III e até hoje a gente tem problemas com estágio. As 

disciplinas eminentemente interventivas são as mais problemáticas haja 

vista a ABEPSS itinerante. Então a gente faz essa discussão.  

        Então, eu acho que o nosso currículo dentro disso ele tem essa 
estória do aplicado é um exercício, fundamento aplicado é um exemplo 

disso. Ficam disciplinas isoladas com guetos, donos e cada um é dono 

da sua disciplina ainda.  
        Se você pegar nosso currículo você vai encontrar dentro das 

disciplinas esses três pacotes. Eu teria os fundamentos filosóficos, 

sociológicos, econômicos, políticos. Eu teria o núcleo da intervenção 
profissional nos seus fundamentos teóricos e metodológicos e na sua 

intervenção propriamente dita, que são os estágios e eu teria o núcleo da 

produção do conhecimento que seria esse núcleo da pesquisa e o resto é 

enriquecimento, é produto conjuntural. 
       Mas a gente não consegue trabalhar na gestão dos núcleos. A 

comissão pedagógica não tem tempo de trabalhar. A gente não tem 

tempo e eu só lembro da filosofia, do Alto Filho, a filosofia precisa do 

1ª: A proposta nacional da 

forma que foi pensada nunca se 

consolidou; 
 

2ª: Nós nunca conseguimos 

estruturar o núcleo III: 
fundamentos do trabalho 

profissional, pois as disciplinas 

eminentemente interventivas 
são as mais problemáticas;  

 

3ª: Nós avançamos muito na 

construção da mega teorias e 
somos capazes de fazer bem a 

analise da conjuntura mas não 

sabemos fazer a mediação 
dessa mega teoria para o dia a 

dia profissional; 

 
4ª: Nós não estudamos a 

cultura do povo a quem se 

dirige nossa prática; 

 
5ª: Nossa formação ainda é 

muito focada no discurso e não 

sabemos fazer a mediação no 
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ócio e nós não temos tempo.  Aí o nosso currículo sofre isso e não é 

exclusivo da UECE, mas nós que vínhamos sempre com uma referência 

nacional querendo ou não a gente teve e tem ainda nacionalmente essa 

referência, não é a toa que é uma briga para gente está nas entidades 
nacionais.  

A primeira vez lá em mil novecentos e noventa e três, em Londrina 

foi o primeiro encontro quando Eduardo Wanderley era presidente da 
ABEPSS, fomos participar do encontro que discutiu a necessidade da 

revisão curricular.  De 93 a 96 foram mais de 200 oficinas. Participei de 

toda discussão de revisão curricular. Participei fechando a proposta do 
nordeste paro o encontro nacional em Recife e depois o último no Rio e 

a aprovação final das diretrizes curriculares.  

Depois o MEC veio e arrebentou tudo, poucos meses depois, mas 

conseguimos a nossa luta de botar como especialista do MEC, Marilda 
Iamamoto, Mariangela Belfiore e Berenice Couto, eram as nossas 

especialistas no MEC. Em dois mil eu fui para o CFESS e assumi a 

comissão de formação do CFESS, aí acompanhei toda a discussão da 
formação e no segundo curso de capacitação de pós-graduação do 

CFESS eu estava na coordenação nacional.  

Aí toda essa discussão do currículo acompanhou minha vida 

toda. Hoje eu sou da comissão de recursos humanos da saúde, eu 
sou do grupo que dá parecer para abertura de curso na medicina, 

psicologia e odontologia.  Participei da elaboração da diretriz 

curricular nacional para os cursos de saúde, sem ser pedagoga, 
participei de tudo isso. Participei como coordenadora e como 

membro da direção da ABEPSS. 

 

seu sentido mais pobre; 

 

6ª: A profissão vem 

melhorando mas ainda não está 
no padrão ouro das profissões e  

de certa forma ainda é 

subalterna; 
 

7ª: Há qualidade no trabalho de 

alguns profissionais que se 
sobressaem a nível nacional e 

que superam a subalternidade; 

 

8ª: Há disciplinas com donos, 
existem os guetos de 

professores;  

 
9ª: O currículo é dividido em 

três núcleos que tem disciplinas 

importantes, o restante é 

enriquecimento; 
 

10ª: A UECE sempre foi uma 

referência pois sempre esteve 
nas entidades nacionais 

 

11ª: A formação como docente 
foi permeada pela presença nos 

órgãos de representação da 

categoria CFESS e ABEPSS 

Ator E5 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Essa concepção de currículo aparece pelas diretrizes da ABEPSS e 

aparece também na formação dos professores. Geralmente os 

professores que optam pelas outras áreas de formação especialmente da 
pós-graduação, nas áreas de educação, de sociologia, de antropologia e 

essas outras áreas eles trazem esse enfoque que é muito enriquecedor.   

O grupo marxista ortodoxo eu acho que ele era mais forte no 
curso, eu acho que ele hoje está reduzido, mas não quer dizer que ele 

não direcione, porque ele é muito mobilizado, ele ocupa os espaços que 

pode especialmente o espaço da comissão pedagógica, está em todas as 

comissões, estava na coordenação até pouco tempo, então eles ocupam 
os espaços nessa luta, nesse embate ideológico e assim algo que eu 

considero muito ideológico porque não é explicitado, não é exposto 

como dúvidas. É um grupo assim que não tem dúvida em nada, só tem 
certezas, mas o outro grupo também não expõe a sua perspectiva nem 

entre eles e nem no conjunto e também não ajuda, mas que dá um marco 

na formação e não quer dizer que essa formação não tem direção, tem 
um redirecionamento. 

A formação para o exercício da docência está mais caracterizado 

com o mestrado, com a criação do mestrado de serviço social tem uma 

hegemonia maior do grupo marxista. Então, há certa tendência de querer 
que o docente do próprio curso tenham uma formação em serviço social, 

tanto na graduação como na pós-graduação. Mas eu tenho impressão 

que isso não se sustenta muito não.  

1ª: A concepção de curriculo 

aparece pelas diretrizes da 

ABEPSS e pela formação dos 
professores;  

2ª: Geralmente os professores 

que optam por uma formação 
na pós-graduação em outras 

áreas trazem um enfoque mais 

enriquecedor para o curso; 

 
3ª: O grupo marxista ortodoxo 

hoje está em numero mais 

reduzido, o que não quer dizer 
que ele não direcione; 

 

4ª: O grupo marxista é muito 
mobilizado e ocupam espaços 

importantes na luta ideológica; 

 

5ª: No curso existe outro grupo 
que não é mobilizado e não 

expõe claramente suas ideias 

entre si e no coletivo, mas 
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A tendência é até que na própria formação, na própria pós-

graduação haja uma abertura, porque eu acho que são sinais dos tempos 

e ninguém sustenta durante muito tempo só uma fé, num mundo tão 

conturbado desse só uma leitura de realidade não se sustenta. Então eu 
acho que o futuro é de questionamentos dessa base marxista ortodoxa, 

especialmente agora que entra professores efetivos também com outras 

formações na pós-graduação. 
 

influencia na formação; 

 

6ª: A formação tem um  

direcionamento 
 

7ª: A formação para a docência 

é essencialmente na pós-
graduação; 

 

8ª: Há uma tendência de 
formação em pós-graduação 

strictu sensu em outras áreas 

que não só em Serviço Social; 

 
9ª: Na realidade atual só uma 

perspectiva de leitura de 

realidade não se sustenta 
 

10ª: Com a entrada de 

professores efetivos e 

substitutos com formação em 
outras áreas há uma 

possibilidade de 

questionamento do marxismo 
ortodoxo; 

Ator E6 

Expressões-chave Ideias Centrais 

 Eu vejo realmente como um processo, até de ter sido chamado 
para reformular e para pensar o currículo, me dá mesmo essa ideia de 

que o currículo não é só algo que esta ali num quadrinho. A gente tem 

um projeto e eu consigo vê-lo em movimento pelo próprio esforço dos 

professores. Acho que a discussão do projeto está presente na 
preocupação com o perfil dos egressos, dos professores pensarem na sua 

responsabilidade, de quem está formando e colocando no mercado.  

Os professores de um mesmo semestre compartilham dos problemas 
uns com os outros e com a coordenação e pensam juntos o que podem 

fazer para resgatar os alunos, saber o que está acontecendo. De até 

refletir com os alunos porque eles estão ali, o que eles querem porque às 
vezes muitos querem só um diploma, mas tem que arcar com o ônus 

também, das escolhas. Então eu acho que o currículo ele não tem sido 

estático, eu tenho sentido que ele está em movimento. 

O nosso cotidiano agente tem colocado mais vigor nas práticas 
interdisciplinares, agente já tem conversado de alguns pontos que a 

gente precisa avaliar e pensar. Sabemos que vai ter o momento da gente 

fazer a síntese de tudo isso que percebemos e conversamos, mas é 
comum nos nossos momentos de encontro antes e depois aula, a gente 

falar o que está dando certo e o que não está. As dificuldades que a 

gente está tendo no cotidiano é pensado sempre como norte do que 
agente quer formar como profissionais, isso tem sido muito presente na 

nossa prática. 

A estrutura da FAMETRO tem possibilitado essa conversa, pela 

existência da sala dos professores e o funcionamento do curso na 
mesma unidade. eu avalio como muito positivo tanto entre os alunos e 

entre os professores.  

1ªideia: Currículo como 
processo construído no 

cotidiano pelo esforço e 

reflexão dos professores; 

 
2ª ideia- O currículo está em 

movimento; 

 
 

3ª ideia: A reflexão sobre o que 

o curso quer formar como 
profissionais está muito 

presente nas práticas e ideias 

dos professores; 

 
 

4ª ideia: A estrutura da 

FAMETRO tem possibilitado 
essa conversa no cotidiano 

Ator E7 
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Expressões-chave Ideias Centrais 

Nosso projeto segue a orientação dos eixos a partir do projeto 

nacional de formação. Mas isso não impede que a gente também possa 

criar questões inovadoras no projeto. Existe uma preocupação com a 
questão do ensino com a pesquisa, a questão interdisciplinar que é muito 

forte colocando no currículo as práticas integradoras. E eu vejo como 

um diferencial do curso essa questão do ensino com a pesquisa. E de 
que o aluno desde o início ele passe a ter esse contato com a realidade 

para ele poder a partir daí ser reflexivo. Como é que ele vai se refletir só 

a partir a prática? Ele teria que ter alguma vivência, horas de entrevistas, 

de visitas e desde o início começar porque senão ele não vai ter 
parâmetros para comparar. Então, desde o primeiro semestre ele tem 

contato com a pesquisa. 

Na reformulação curricular também foi implantado as práticas 
integradoras.  . Quando o projeto foi revisado para o reconhecimento, 

percebemos que algumas disciplinas tinham alguns conteúdos que se 

repetiam. Então houve todo um processo de capacitação antes para os 

professores entenderem a concepção do currículo, não somente do 
currículo escrito mas o currículo na prática e o currículo oculto. Uma 

das reflexões foi: Como é que os professores na prática estão aplicando 

esse currículo que está prescrito?. Então identificamos que estava 
havendo algumas repetições de alguns conteúdos que precisavam ser 

revisados. E nós percebemos também que desde o início a gente estava 

fazendo e não estava prescrito, mas estava presente na nossa prática, 
que eram as práticas interdisciplinares. Na minha visão as práticas 

integradoras estavam no currículo oculto e nós fizemos questão que ele 

se tornasse real e concreto e não só na prática. Então, isso para mim foi 

um grande avanço que nós conseguimos. 

1ª ideia- O projeto do curso 

segue as orientações do projeto 

nacional de formação 
profissional; 

 

2ª ideia- Embora as orientações 
nacionais sejam seguidas, 

existem questões inovadoras no 

currículo, a exemplo das 

práticas interdisciplinares e o 
ensino com pesquisa; 

 

3ª ideia: Desde o primeiro 
semestre o aluno do curso tem 

contato com a realidade 

profissional e com a pesquisa;  

 
4ªideia: O currículo do curso 

foi revisado mediante uma 

capacitação previa dos 
professores e em reuniões 

periódicas com os mesmos; 

 
5ª ideia: Existe o currículo 

prescrito e o currículo oculto; 

Ator E8 

Expressões-chave Ideias Centrais 

A perspectiva curricular da FAMETRO foi pensada no ensino com 

a pesquisa. É difícil isso no contexto de uma instituição de ensino 
particular que não tem a pesquisa como foco, mas eu creio que essa 

instituição até pela natureza da sua gênesis, a vinda de professores e 

pessoas que tem experiência no processo educacional, faz diferença.  
Existe uma questão de mercado porque é uma instituição particular 

que precisa de lucro, mas ela é uma instituição que até hoje tem prezado 

e vai continuar prezando pela qualidade até pelos sujeitos que fazem 

parte dela. Nós temos conseguido acesso a alguns espaços e 
reconhecimento social, dos nossos discentes e da própria sociedade, 

pois é um curso que já tem, apesar de não ter nenhuma turma formada, 

espaço garantido no sentido da qualidade.  
Então essa a questão do ensino com a pesquisa dá condições para 

que esse acadêmico possa ter uma atitude investigativa na sua profissão, 

então, essa dimensão investigativa para além dessa dimensão operativa. 
Também é um princípio de formação porque quando eu penso 

curricularmente no ensino com a pesquisa eu desenvolvo essas 

habilidades, de um olhar mais apurado, de um encontro com o real, do 

registro daquilo que está acontecendo e que pode ser aparente, mas que 
tem uma possibilidade de ser investigada. Então todas essas questões 

perpassam pelo currículo. Essa questão do ensino com a pesquisa além 

da associação com a iniciação científica e com a extensão, que ainda 
funciona com ações pontuais ou eventuais.   

Essa construção do nosso projeto pedagógico está amadurecendo, é 

uma proposta que já foi revista e eu acho que isso é fantástico porque 

1ª ideia- a perspectiva 

curricular da FAMETRO foi 
pensada a partir do ensino com 

pesquisa; 

 
 

2ª ideia- O ensino com 

pesquisa possibilita ir além da 

dimensão operativa e construir 
a dimensão investigativa; 

 

 
3ª ideia- O projeto pedagógico 

foi sendo revisto ao longo de 

sua implantação; 
 

 

4ª ideia - Os projetos 

pedagógicos são feitos por 
sujeitos; 

 

 
5ª ideia- mesmo a FAMETRO 

sendo uma instituição 

particular o foco do curso é na 



 
236 

 

tem três anos de história, de construção e já no decorrer desse tempo ele 

foi sempre revisitado e sendo percebida as suas fragilidades ou arestas 

que precisavam ser aparadas e o próprio grupo construiu esse currículo. 

Eu penso que os projetos pedagógicos são feitos por sujeitos. 
Evidentemente agente não pode negar a natureza e a história das 

instituições, mas o sujeito que forma essa proposta ele traz um grande 

diferencial, e o nosso projeto desde o inicio foi pensado com um 
compromisso de formação, de ter uma percepção crítica e eu acho que 

talvez por isso a gente se apaixone tanto por esse projeto e mesmo 

diante das diversidades, mesmo você tendo os conflitos entre o público 
e o privado, a gente não deixa de ter o foco na qualidade.  Então nós 

pensamos como é que a gente vai possibilitar que esse aluno, que de 

certa forma já foi excluído de uma seleção para a instituição de ensino 

pública e como é que nós vamos receber esse aluno com as suas 
deficiências ou os seus sonhos e possibilitar que ele possa extrair daqui 

a melhor formação possível? Então assim, o sujeito que fazem essa 

história são os alunos comprometidos com isso e aí gera muita 
responsabilidade também. Pensando nas disciplinas que eu tenho 

ministrado, há uma necessidade de fazer um resgate e costurar os 

conhecimentos que vem previamente sendo distribuídos. Então quando 

a gente pensou o currículo a gente pensou também isso, o que é 
necessário estar anteriormente passando nas disciplinas para que os 

alunos tenham condições de avaliar, analisar ou compreender a proposta 

que está na ementa ou que foi pensado em termos de plano de curso 
naquela disciplina.  

 

qualidade da formação 

profissional; 

 

 
6ª ideia- o projeto desde o 

inicio foi pensado com um 

compromisso de formação e de 
ter uma percepção crítica; 

 

 
7ª ideia: o aluno da FAMETRO 

já foi excluído de sua 

participação em uma 

instituição pública e por isso é 
preciso pensar na 

responsabilidade da formação 

que o curso oferece. 
 

 

8ªideia - Quando o currículo foi 

atualizado pensou-se nos 
encadeamento dos 

conhecimentos a serem 

proferidos nas disciplinas; 

 

Síntese Analítica (ANCORAGENS) 

A- As condições de trabalho do professor e sua heterogeneidade não possibilitam a este ter 

tempo e espaço para debater a materialidade do projeto e refletir sobre seu cotidiano. 

 

B- O currículo traz uma direção teórica e ideológica da Teoria Crítica e da perspectiva 

materialista histórico-dialética e a proposta de uma educação emancipatória. 

 

C- É necessária uma apropriação melhor da proposta pedagógica do curso para que os 

professores exteriorizem essa compreensão em suas práticas. 

 

D- Quem vai dar materialidade ao projeto são os sujeitos- professores e alunos- que são 

sujeitos políticos, éticos e que vivenciam disputas teóricas e ideológicas. 

 

E- Avançamos muito na elaboração da megateorias e somos capazes de fazer bem a análise 

da conjuntura, mas não sabemos fazer a mediação dessa megateoria para o dia a dia 

profissional. 

F- Embora as orientações nacionais sejam seguidas, existem questões inovadoras no 

currículo, a exemplo das práticas interdisciplinares e o ensino com pesquisa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 
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Quadro 4 

IAD 1- Análise das Entrevistas sobre a Avaliação da Formação e Prática Profissionais 

 

OBJETIVO: Analisar as contradições entre o pensar e o fazer pedagógico dos docentes que 

compõem os cursos estudados. 

Ator E1 
Expressões-chave Ideias Centrais 

Então, eu vejo que esse aluno que sai da UECE hoje ele tem um 

currículo generalista  que dá condições do aluno fazer uma boa análise 
da realidade social, dar condições dele fundamentar no ponto de vista 

teórico/intelectual a sua prática profissional, mas que talvez a gente 

ainda encontra um certo limite no técnico operacional ou no link desse 
técnico operacional com os fundamentos e as dimensões da 

instrumentalidade.  

Mas, uma coisa eu sei que o aluno da UECE sai com uma formação 
crítica, então ele tem uma capacidade de análise que até os assistentes 

sociais que estão no campo fazem a diferença desse aluno com alunos 

de outras faculdades, porque percebe a capacidade de ser proativo, a 

capacidade de ser crítico, então quando eu penso no currículo ou pelo 
menos nessa formação que é o sentido mais amplo, eu penso que esse 

aluno assim que passou pela UECE ele teve a oportunidade de sala de 

aula, teve oportunidade de pesquisa, teve oportunidade política no ponto 
de vista do movimento estudantil e teve oportunidade de extensão ainda 

que a gente encontre limites aqui na UECE, e da vivência coletiva, dos 

debates, dos seminários, da semana universitária, Então ele teve 

oportunidade de enriquecer e que eu acho que ele só encontra isso na 
universidade pública, que é o espaço da vivência, da coletividade dos 

debates e da liberdade de expressão que a gente tem na universidade 

pública, então eu acho que o aluno tem potencial para sair preparado, 
mas ele não sai pronto. Ele sai preparado com os elementos fundantes 

de formação, de debates que inclusive extrapola o conteúdo, debate 

quanto à questão dos valores e, no caso do serviço social, quanto aos 
direitos humanos, então eu acho que ele sai preparado, mas não pronto 

porque eu acho que pronto é um processo que é constante, que você 

nunca vai estar.  

Então, ele esta aqui estudando a seguridade social, que eu acho que 
inclusive no currículo deve ser ampliado, assegurado como disciplina 

obrigatória, mas no campo ele sabe que essa política de saúde vai mudar 

e que ele vai ter que se antenar, vai ter que se atualizar. Então esse 
sentido eu acho que também a universidade dá. Então ele sabe que vai 

ter que continuar estudando até porque a gente lida com uma profissão 

que está no campo da reprodução. Então, lida com relações sociais, 
humanas e políticas que se alteram o tempo inteiro, então em si é 

diferente de um tecnólogo que tem que aprender aquela tecnologia, se 

ele aprender e tiver acesso à tecnologia ele vai sair um excelente 

profissional. A gente pode aprender aqui na universidade a fazer um 
projeto, planejamento, mas no cotidiano desse profissional, o controle 

sobre esse resultado desse planejamento e desse projeto não é só 

profissional, é de um mundo de relações institucionais, sociais que ele 
não vai poder controlar, então eu acho que o aluno da UECE no 

presente momento ele sai com esse perfil de preparo para uma análise 

macro, uma análise institucional, mas ainda talvez precisando linkar 

mais com o operacional.  
Mas, esse operacional desde o primeiro semestre ele é chamado a 

1ª: A UECE tem um currículo 

generalista que dá condições do 
aluno fazer uma boa análise da 

realidade social, e ter uma boa 

fundamentação 
teórico/intelectual, mas 

encontra um certo limite no 

técnico operacional ou no link 
desse técnico operacional com 

os fundamentos e as dimensões 

da instrumentalidade; 

 
2ª: Os professores substitutos 

ficam muito mais em sala de 

aula e não tem condições para 
desenvolverem pesquisa; 

 

3ª: O aluno que sai da UECE 

tem um currículo generalista 
que dá condições para o aluno 

fazer uma boa análise da 

realidade social e dá uma 
fundamentação do ponto de 

vista teórico-intelectual mas há 

um certo limite no técnico 
operacional e nas dimensões da 

instrumentalidade; 

 

 
4ª: O aluno da UECE sai com 

uma formação crítica e 

capacidade de analise diferente 
dos outros cursos; 

 

 
5ª: Os alunos da UECE tem a 

oportunidade de formação em 

sala de aula, na pesquisa, na 

extensão e no movimento  
estudantil e da vivência 

coletiva em debates, 

seminários, semana 
universitária; 

 

 

6ª: O aluno tem potencial para 
sair preparado mas não sai 
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pesquisar. Ele vai às instituições pesquisar o que é o serviço social, ele 

vai fazer parte do grupo de estudo que está trabalhando as discussões. 

Então ele tem essas oportunidades e cabe ao aluno compor esse perfil, 

ainda que eu acho que não deve reservar só o indivíduo. Mas, no geral 
eu acho que a oferta é razoável, mas penso que todos os problemas que 

a gente tem no currículo hoje acho que estão sendo também indicados. 

Como as oficinas aquilo que é entendido como complementar não, 
como componente curricular e nem sempre tá adequado. Acho que essas 

coisas das oficinas nem sempre traz um conteúdo mais operacional que 

é o indicado para as oficinas. 
 Que a gente não está atualizando os temas. Vejo que as próprias 

pesquisas apontam, que essa coisa da repetição do conteúdo tem que 

rever, trabalhar mais com livros e menos com xerox, dar condições de 

recurso para o professor trabalhar, enfim, tem um mundo de situações aí 
que vai determinar essa formação dele.  

E a própria condição do professor hoje, que eu acho essa exigência 

pela intensificação do trabalho docente com o quadro de precarização 
não dá muito certo. Porque aí como é que o professor vai ter esse perfil 

ideal se ele não tem as condições reais para isso. Eu penso que sai 

preparado, eu te diria que sai preparado, mas não pronto e sai também 

com os limites da formação de universidade que não é prioridade na 
política educacional superior do Estado. 

Então, eu digo que hoje a nossa universidade é a melhor 

universidade norte e nordeste e do centro-oeste, mas, ela é a melhor 
muito pelo esforço dos pesquisadores, dos professores e dos próprios 

alunos que fazem a formação nas pesquisas, nas bolsas, mas não é por 

conta do investimento que tem aqui, falta investimento, falta condições 
de trabalho, inclusive condições de trabalho físicas, estruturais porque 

vai para uma sala de aula daquela muitas vezes suja, sem o mínimo de 

higiene, é você que tem que levar o seu data show, fazer o sorteio de 

quem vai pegar o data show se ele tiver funcionando muito bem, as 
salas de aulas sem ar condicionados,  a gente tem que botar de vez em 

quando um gato para fora, gato, cachorro, então das condições assim 

muito insalubres também, acho que a gente vive de trabalho. Então eu 
acho que isso precisa ser revisto urgentemente também. Espaço, para 

você pegar um espaço aqui você tem que ver uma agenda né e que é 

uma agenda de auditórios, e até formas alternativas é complicado.  

Então, se a gente não discutir esse currículo sem tratar dessa base, 
desse terreno concreto das condições de trabalho a gente não consegue 

problematizar e acaba caindo muito no compromisso ou do professor ou 

do aluno, então eu acho que é isso. Sem falar aí nas condições de 
segurança que a gente tem também sem falar dessas condições aí. 

Porque você deve passar aí por várias gerações para pensar essa 

formação e ao mesmo tempo você vai ter que levar em conta também 
que esse mercado de trabalho hoje ele é muito diversificado também, 

tem um perfil de atuação muito diversificado.  

Agora se eu penso a UECE, eu considero o que a gente precisa 

aprofundar para dar conta disso. Primeiro é essa coisa da gente cada vez 
mais aprofundar nos próprios clássicos. Eu acho que a gente precisa ir 

para os clássicos e para os autores, para as fontes, para leitura de livros, 

ou seja, não é muita teoria, falta teoria e aprofundamento nessa teoria. 
Quando eu falo clássicos não só, é também os contemporâneos, também 

os autores que são importantes para entender a vida social hoje tanto do 

trabalho, do ponto de vista do trabalho como da cultura, da 
subjetividade, enfim.  

pronto; 

 

 

7ª: A profissão lida com 
relações sociais humanas e 

politicas que se alteram o 

tempo inteiro então o aluno 
sabe que precisa se atualizar; 

 

 
8ª: O aluno sai com uma 

analise macro e institucional, 

mas precisando fazer a relação 

com o operacional; 
 

9ª: O currículo precisa ser 

revisto e há uma serie de 
determinantes que influenciam 

na formação do aluno; 

 

10ª: Um dos fatores que 
incidem sobre a formação do 

aluno são as condições de 

trabalho do professor: a 
intensificação do trabalho 

docente não lhe dá condições 

reais de uma boa preparação 
para as aulas; 

 

11ª: A formação universitária 

não é prioridade para o 
governo do Estado; 

 

12ª: A UECE é a melhor 
universidade estadual do norte, 

nordeste e centro-oeste pelo 

esforço dos 

professores/pesquisadores e 
alunos; 

 

13ª: Os professores da UECE 
vivem em condições 

insalubres; 

 
14ª: A discussão do currículo 

tem que levar em conta as 

condições de trabalho docente 

a fim de não cair no 
subjetivismo do apelo ao 

compromisso do professor e do 

aluno; 
 

15ª: Isso é muito dificuldade 

pensar, pois teria que 
considerar várias gerações de 
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Então, nunca da para você fazer uma ponte assim, se formou na 

UECE, vai ter uma atuação crítica, marxista, não da para fazer essa 

relação direta. Mas assim, com os contatos que eu tenho tido da prática 

profissional através da pesquisa ou como supervisora de estágio me 
mostra o quê? Me mostra que essa formação crítica ela tem resultado 

em uma atuação que não se preocupa hoje somente daquele miudinho, 

uma preocupação hoje com o registro, uma preocupação hoje com essa 
atuação que faça um link com as políticas das áreas, com a rede social.  

Eu vejo que quando eu fiz a pesquisa sobre instrumentalidade 

na prática profissional que eu peguei as ONG’s, instituições públicas e 
privadas e o que eu observei? Que essa discussão hoje dessa temática da 

instrumentalidade, ela é inclusive absorvida por esse profissional de 

forma que ele compreende que há três dimensões a serem propagadas, 

ele mostra a dificuldade no entendimento ou na aplicação do 
teórico/intelectual, no ético/político e do operacional, mas ele conhece 

esses conceitos, ele está desafiado com esses conceitos, agora é um 

mundo também de precarização do trabalho onde ele, que aí entra o 
teórico e não é nem a separação do teórico prático, são as condições de 

trabalho que muitas vezes dificulta esse serviço social mais mediado no 

sentido de que não é imediato, que vai além da aparência, que busca se 

relacionar com outras profissões que entende da política da sua área, 
que está preocupado em aprofundar determinadas formas de 

intervenção, que problematiza o viés político da sua prática.  

Então eu entendo que a UECE está no caminho certo, 
precisando aprofundar e melhorar essa formação generalista e crítica, 

talvez afunilar mais o operacional para que as pessoas percebam como 

esse operacional se relaciona com os fundamentos e percebo cada vez 
mais. E enfim, tem perfis diferenciados, diversificados, mas essa 

perspectiva que as entidades apostam seja ela ABEPSS, ENESSO, 

Conselho Federal, a própria sistematização que hoje tem o conselho 

federal na discussão coletiva dos parâmetros de atuação em cada área. 
Você sabe que, por exemplo, a discussão dos parâmetros que vem das 

entidades ela começou muito na saúde, com o pessoal discutindo esses 

parâmetros, então é um grupo que está preocupado com a prática 
profissional de sistematizar e dar uma qualidade e dizer esse parâmetro 

aqui é de uma dimensão ético-política, de uma dimensão teórica- 

intelectual e técnica.  

Então, eu não considero que há uma dissonância muito grande 
entre aquilo que a gente desenvolve no campo da teoria social crítica 

com a prática profissional. Agora a avaliar isso eu tenho que ter cuidado 

para entender que são momentos diferentes e que há uma diversidade na 
apropriação dessa teoria social crítica, tá certo?  

Eu acho que a gente convive com essas contradições. Eu acho 

que o medo, aliás, o desafio é tornar ainda que com os limites das 
universidades privadas, tornar essa direção que eu já tenho na UECE 

mais hegemônica também na formação de outras universidades também, 

que aí tem um limite de ser privada, de outra exigência do professor, 

mas eu digo que eu estou mais otimista sobre isso, eu tenho uma 
avaliação mais positiva. O meu elemento de pesquisa é pequeno, foram 

quinze instruções, mas a minha experiência de estágio que vai para mais 

de dez anos também me traz alguns elementos tanto positivos quanto 
negativos, mas eu diria que eu estou mais otimista com a nossa 

formação. No caso da UECE, em particular, a gente vem lutando com 

essa redução do professor precarizado para professor que hoje está mais 
em sala de aula, mais presente como um desafio da PNE, muitos 

formandos e tem que levar em 

conta que o mercado hoje é 

muito diversificado; 

 
16ª: Não acho que tenhamos 

muita teoria penso que falta 

aprofundamento dessa teoria; 
 

17ª: Não dá para fazer uma 

relação direta: se formou na 
UECE vai ter uma atuação 

crítica marxista; 

 

18ª: A formação critica tem um 
resultado que possibilitar fazer 

a relação do micro com o 

macro, com as politicas, com a 
rede social; 

 

19ª: Os profissionais 

identificam a existência das 
dimensões ético-politico, 

técnico-operativo e o teórico-

metodológico, o que falta é 
entender e aplicar essas 

dimensões; 

 
20ª: Precisamos aprofundar 

essa formação generalista e 

crítica, talvez afunilar mais o 

operacional para que as pessoas 
percebam como esse 

operacional se relaciona com 

os fundamentos; 
 

21ª: O estudo da teoria critica 

não tem impedido a presença 

do conservadorismo tanto na 
formação como na prática 

profissional e suas concepções 

(empoderamento, viés 
psicologizante, moralismo); 

 

22ª: Eu não considero que há 
uma dissonância muito grande 

entre aquilo que a gente 

desenvolve no campo da teoria 

social crítica com a prática 
profissional, mas há uma 

diversidade na apropriação 

dessa teoria; 
 

23ª: O desafio é tornar essa 

direção da formação que hoje 
existe na UECE hegemônica 
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desafios aí com o estágio.  

Mas é preciso também dizer do que de bom a gente conseguiu 

construir. Então, acho que essa formação genérica, a criticidade, a 

aproximação com a teoria crítica, a tentativa de ir para os clássicos, a 
retomada de não mais trabalhar com xerox e trabalhar com livros. Eu 

acho que a gente tem alguns avanços importantes, então acho que é isso 

e sem desconhecer e nem se alienar dizendo que tá tudo bem, mas tem 
os limites também. 

 

nos outros cursos, inclusive os 

privados; 

 

24ª: Eu acho que a gente tem 
alguns avanços importantes, 

sem desconhecer nem se 

alienar dizendo que tá tudo 
bem, mas tem os limites.  

Ator E2 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Os referenciais teóricos a gente precisaria aprofundar mais e que a 

gente estudasse mais. Eu acho que a teoria dá muito mais referência, 

acho que tem muito mais conteúdos que ajudam na prática pedagógica 

do que outros cursos. Então eu acho que eu tenho me aproximado um 
pouco dessa discussão da cultura, da discussão mesmo da formação, do 

papel intelectual. Então esses elementos eles são muito importantes para 

prática pedagógica. Eu estava lendo agora uma epigrafe de um texto que 
diz não é tão importante você descobrir uma grande teoria, é mais 

importante você trazer essa teoria para o povo. Uma teoria que não é 

usada para luta, para organização de um povo e que o povo conheça e 
que compreenda é muito mais fácil do que você inventar uma grande 

teoria. Eu acho isso muito rico, entendeu, porque às vezes a própria 

prática pedagógica às vezes você sabe, mas você não consegue que o 

aluno entenda o que você sabe. Quanto a lógica desenvolvida na nossa 
prática docente, eu acho que a lógica formal esta muito incorporada na 

nossa vida, a gente ainda pensa muito a usualidade, você fica muito nos 

opostos, pensando a usualidade e não pensa, a gente não consegue 
pensar dialeticamente porque você tem que fazer a análise e tem que 

construir a síntese e você tem que dialogar com esses contrários e 

muitas vezes a gente não dialoga, por que? 

Olhe precisaria fazer uma avaliação, porque antes de dois mil e seis, 
no currículo de 1982 havia uma crítica muito grande, dizia que não dava 

para uma intervenção. Com esse novo currículo é que introduziu alguns 

componentes curriculares que deveriam ser mais operacionais nas 
oficinas, o próprio estágio, então daria mais. Trabalhando a questão da 

instrumentalidade. Eu acho que também tem crescido um pouco a 

produção nessa área e que os currículos não tinham. Diferente da minha 
formação a gente tinha caso, grupo e comunidade e aí tinha os 

manuaizinhos de como é o caso, como é o grupo e a comunidade. 

Aquele livro de Desenvolvimento em Comunidade da Lúcia Maria de 

Souza tem umas partes assim de como chegar na comunidade, como 
reunir os grupos, como chegar nas lideranças e essa instrumentalidade lá 

está bem definida. Eu acho que a gente avançou no instrumental da 

pesquisa e de como fazer um projeto, das técnicas de pesquisa, mas da 
intervenção profissional acho que a gente esta muito fraco. Eu precisaria 

fazer uma pesquisa, analisar melhor os conteúdos dessas disciplinas e eu 

não teríamos assim mais informações. Os alunos eles acabam dizendo 
que eles saem muito teóricos e aí como a gente é generalista, mas depois 

eles conseguem trabalhar com coisas especificas, trabalha na saúde, na 

assistência, no sociopolítico e aí não sei como é que a gente estaria 

dialogando com esses campos e com essa intercessão. Mas que tem 
algumas coisas que são básicas como foi essa questão da escuta, do 

acolher. 

Eu tenho observado que nos últimos anos tem melhorado essa 

1ª: Precisamos aprofundar a 

análise teórica;  

 

 
2ª: É mais importante trazer 

uma grande teoria para o povo 

do que descobrir uma nova; 
 

 

3ª: Às vezes você sabe o 
conteúdo, mas não consegue 

fazer com que o aluno entenda; 

 

 
4ª: Não conseguimos pensar 

dialeticamente pois muitas 

vezes não dialogamos com os 
contrários; 

 

 

5ª: Fui formada em outra 
proposta de organização 

curricular mais tradicional; 

 
 

6ª: Acho que avançamos na 

pesquisa mas na intervenção 
estamos fracos; 

 

 

7ª : Os alunos afirmam que 
saem muito teóricos e depois 

conseguem trabalhar áreas 

específicas. 
 

 

8ª: Os quadros profissionais 
tem se renovado, muitos que se 

formaram numa visão 

conservadora estão se 

aposentando; 
 

 

9ª: Alguns mesformados numa 
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questão do conservadorismo sabe. Eu acho que esta tendo uma 

ampliação. Muita gente que se formou nessa visão mais tradicional esta 

se aposentando e tem se renovado os quadros profissionais, vários 

profissionais que se formaram dentro dessa visão mais crítica tem ido 
para as instituições. Agora eu acho que alguns, mesmo formados numa 

visão mais crítica, acabam tendo uma prática conservadora porque você 

tem uma referência crítica, mas você não consegue fazer as mediações 
para que aquela teoria seja prática e materialista. Mas tem trabalhos 

muitos interessantes, as alunas de estagio e as supervisoras de campo 

novas, pessoas que foram formadas há pouco tempo, então elas já 
trazem outra visão e a gente nota aquele aluno que esta com uma 

supervisora que foi formada há pouco tempo e aquela que é uma visão 

tradicional que é aquela que esta formada há trinta anos, vinte e cinco 

anos, porque o que o aluno traz do conteúdo dessa prática é diferente.  
Olha, eu tive no semestre passado uma aluna que ela tem uma 

supervisora de estágio que se formou antes de mim e ela (aluna) disse 

assim: professora eu estou na protoformas do serviço social (risos). A 
minha supervisora continua chamando os usuários de clientes e eu digo 

é uma excelente oportunidade que você está tendo, mas aí que está a 

riqueza porque apesar dela ter alguma coisa de conservadora, mas a 

própria prática obriga aquele profissional a se atualizar. E aí depois ela 
traz, olha hoje a gente esta discutindo o Estatuto do Idoso, a assistente 

social levou para o grupo o Estatuto do Idoso.  

Aí a contradição de como a assistente social atende os usuários, mas 
trazendo assim toda uma riqueza do conhecimento, de conteúdo que ela 

estava se atualizando.  Ela pode não esta se atualizando no técnico 

operativo, mas pelo menos no ponto de vista do conhecimento da 
realidade e até de uma forma sensível mesmo pela experiência e não 

pela uma reflexão teórica e dessa dimensão legal, as políticas. Mas a 

aluna diz que aprendeu muita coisa, sobre a realidade da população, por 

exemplo. Os alunos identificam o profissional conservador com a sua 
prática conservadora e aquele profissional crítico que é mais 

comprometido, os alunos se identificam e chegam a afirmar: tenho 

muita vontade de um dia me tornar assistente social como aquela, .  
Então, tem muita gente boa, mas eu acho assim que ainda precisa 

avançar porque essa formação é muito heterogênea porque depende 

muito dos referenciais que você traz.  A formação não vai dar conta, se 

você não for uma pessoa que já traz algum conhecimento, já traz uma 
visão um pouco mais aberta da realidade e que já sente que a vida é um 

pouco diferente. Eu via aqui e ainda foi na disciplina de pesquisa e eu 

tinha um aluno que puxa vida era flagrante assim ela, era uma pessoa 
jovem mas era conservadora e preconceituosa. Ás vezes eu ficava 

questionando determinadas coisas e ela encontrava uma forma 

brincalhona de sair pela tangente e permanecer naquele valor, 
preconceituosa inclusive com os colegas. E tem aqueles que são 

conservadores mas não externam, às vezes você não fala porque de 

repente você também é discriminado porque é diferente. 

visão mais critica tem uma 

prática conservadora; 

 

 
10ª: Mesmo aqueles mais 

conservadores vêem a 

necessidade de estudar, a 
própria prática obriga o 

profissional a se atualizar; 

 
11ª: E depende muito dos 

referenciais que cada 

profissional traz; 

Ator E2 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Eu acho que a gente tenta dar uma formação humanística, ética, 

política a esses alunos para que eles assumam uma postura crítica na 

realidade, eu acho que a gente procura dar uma concepção, dar esse 
movimento do real que é dialético queira ou não, eu acredito ou não ele 

é uma totalidade.  

O teórico que não fala em totalidade ele pode convencer de 

1ª: Tentamos dar uma 

formação humanística, ética, 

política a esses alunos para que 
eles assumam uma postura 

crítica na realidade;  
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muita coisa, mas ele não dá conta do movimento da realidade porque ele 

é contraditório, ele é dialético, é processual, então eu acho que o nosso 

curso ele tem essa preocupação de garantir que o aluno compreenda que 

a realidade é complexa, é contraditória, então ele chegar no estágio ele 
vai entrar no campo de contradições, então ele não vai encontrar as 

coisas agora, e qual a grande dificuldade nossa?  

É que a gente quer esta sempre numa zona de conforto na nossa 
vida cotidiana e profissional. Então a minha luta enquanto pessoa 

individual é por isso. Liana não adianta você não vai ter zona de 

conforto nunca, então eu estou vendo tudo, lutando contra essa minha 
tendência de querer estabilidade, aí eu me decepciono porque não tem 

estabilidade, então o meu trabalho e eu acho o curso a gente quando 

defende compreender essa realidade que é contraditória, que é um 

movimento de múltiplos processos e é preciso a gente compreender que 
isso acontece na minha vida cotidiana e na minha há vida profissional, 

então eu acho que isso é uma coisa fundamental e se a gente da dando 

conta ou não, é difícil dar conta também, porque a gente rema contra 
uma cultura positivista e conservadora, então era um processo muito 

lento, mas eu também acho assim que eu tenho paciência histórica.  

A formação do aluno não é só nesses quatro anos, ele termina 

com o básico e ele vai continuar construindo a sua formação. Então 
acho que curso nenhum garante cem por cento do que fala no projeto 

pedagógico, agora eu acho que a gente tem que dar uma fundamentação 

boa para esses alunos.  
A outra coisa que eu acho é que, me deixa ver, o estágio, o 

estágio eu acho que é o momento fundamental, agora claro como é que 

a gente sabe como estão nossos estágios, classe sobrelotada e professor 
superlotado. Então eu acho que aí a gente compromete a nossa formação 

e enquanto a gente não priorizar estágio realmente tem que ter 

centralidade no nosso curso. Porque é ali que o aluno vai pegar o 

fundamento que ele estudou e vai experimentar ainda com a gente 
dando suporte para que o impacto dele quando for trabalhar não ser tão 

destrutivo, para ele compreender que é contraditório, para ele se 

apropriar, pegar os fundamentos éticos e teóricos e mexer e se apropriar 
desses na perspectiva da sua prática metodológica da sua prática efetiva 

como estagiário, então eu acho que a gente tem que não pode ter um 

numero alto de alunos, o professor de estágio ele tem que ter uma carga 

horária especial para ele acompanhar esses alunos, fazer 
acompanhamento individual.  

Eu digo assim, o profissional de serviço social tem que ter 

grupo terapêutico, de terapia coletiva porque a gente lida com muito 
sofrimento, com muitas contradições, então a disciplina de estágio vai 

ter que funcionar um pouco assim com laboratório, um lugar que o 

aluno tenha espaço, como é que ele vai ter que esta tão precarizado, 
então eu acho que é uma coisa que a gente tem que priorizar sabe. 

Agente não está seguindo a PNE. Com essas condições que a 

gente tem aqui eu acho que não. Por isso que eu acho que tem questões 

no currículo que não é uma questão pessoal é uma questão coletiva, 
então leva para o coletivo, leva para os alunos, entendeu e não da um 

jeitinho. Então eu acho que tem que ter isso, é crucial, então eu acho 

que é uma área que a gente ainda não conseguiu priorizar e aí fica do 
jeito que está.  

Eu acho que, por exemplo, do curso a gente já colocou aí a 

questão do estágio como fragilidade a gente já colocou a questão da 
formação dos fundamentos da filosofia e sociologia como é também 

 

2ª: O curso tem a preocupação 

de fazer o aluno perceber que a 

realidade é complexa, 
contraditória, um movimento 

de múltiplos processos da vida 

cotidiana e profissional; 
 

 

3ª: Remamos contra uma 
cultura positivista e 

conservadora; 

 

 
 

4ª: A formação dos alunos não 

se resumem aos quatro anos de 
graduação; 

  

5ª: Nenhum curso garante 

100% do que está escrito no 
projeto pedagógico; 

 

6ª: O estágio é um momento 
fundamental e tem que ter 

centralidade no curso senão 

compromete a formação; 
 

7ª: O professor de estágio tem 

que ter uma carga horária 

especial para ele acompanhar 
os alunos inclusive 

individualmente; 

 
8ª: O profissional de serviço 

social precisa ter um grupo 

terapêutico, pois lidamos com 

muito sofrimento e 
contradições; 

 

9ª: A Politica Nacional de 
Estágio não é cumprida no 

curso, pois temos disciplinas de 

estágio excedendo a quantidade 
sugerida na PNE; 

 

10ª: Tem fragilidades nas 

disciplinas do núcleo de 
fundamentos da vida social e 

no estágio 

 
11ª: Existem fragilidades que a 

vida nos coloca  

 
12ª: No curso deveria ter mais 
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política econômica ou economia política e eu acho que essa área a gente 

tem fragilidade, mas a gente também tem fragilidades que a vida nos 

coloca, mas de certa forma eu acho que isso são áreas que a gente 

precisa ter mais cuidado, embora nem sempre está sobre o nosso 
controle.  

A outra coisa é que, por exemplo, na nossa formação eu acho 

que a gente tinha que ter mais espaço, inclusive e debates teórico sabe, 
dentro do curso de serviço social, por exemplo, nós temos dentro do 

próprio curso pessoas que estão estudando questões fundamentais que 

podem ajudar na nossa formação acadêmica e a não socializa, entendeu.  
Então, eu acho que a gente teria que ter uma política interna de 

socialização e formação. A gente, por exemplo, poderia ter uma 

formação das grandes bases teóricas do pensamento contemporâneo e 

pegando da teoria crítica a pós-moderna e os nossos professores virem a 
gente debater uns com os outros e porque não a gente não faz isso, 

entendeu, porque a gente tem pessoal que tem competência para falar da 

crítica marxista, da teoria crítica marxista a modernidade e passando por 
vários clássicos, então eu acho que isso ajudaria na nossa formação 

acadêmica.  

A gente poderia também fazer, por exemplo, as oficinas em 

relação a questão da didática e formação pedagógica. Porque eu acho 
que embora na prática a gente construa isso (se referindo a formação 

pedagógica), mas a gente pode trazer novos elementos porque a didática 

também não parou no tempo e no espaço e nem enquanto dinâmica em 
sala de aula e nem enquanto reflexão teórica construída na 

academia.Então eu acho que são coisas que são fragilidades que 

terminam sendo, ficando um pouco por conta de cada um e aproveitar 
espaço de debate que às vezes tem aqui na Universidade: oficina sobre 

pesquisa e a gente vai e participa, metodologia, ensino, enfim, a gente 

vai tentando, mas eu acho que isso poderia ter uma prioridade do curso 

e as condições objetivas nossas materiais que é uma fragilidade muito 
grande. 

debates teóricos; 

 

13ª: Existem pessoas que estão 

estudando temas fundamentais 
para a nossa formação mas não 

socializa; 

 
14ª: Teria que ter uma politica 

interna ao curso de socialização 

das produções; 
 

15ª: Deveria existir as oficinas 

de formação didático-

pedagógica; 
 

16ª: A didática não parou no 

tempo e no espaço e nem 
enquanto dinâmica em sala de 

aula e nem enquanto reflexão 

teórica construída na academia. 

 
17ª: As condições objetivas 

configura-se numa fragilidade 

muito grande; 

Ator E4 

Expressões-chave Ideias Centrais 

         Eu acho que apesar disso tudo você vê coisas lindas. Quando você 
chega no CFESS você vê uma Sâmia presidente do CFESS, Silvana, 

Daniela Neves, Valdenia, Mione Apolinário que tá na França, Ana 

Maria, Mônica, várias pessoas que foram daqui, alunas  da UECE e que 
se destacam no cenário nacional. Pessoas que são referência nacional, o 

movimento estudantil nosso que agora está mal e está se recuperando, 

mas já foi referência nacional.  Eu acho que de um modo geral a gente 

parece que está caindo, nós já fizemos melhor eu acho, entendeu? Mas, 
eu acho o curso de serviço social da UECE ainda possibilita algumas 

coisas para esses alunos na sua prática profissional. A gente tem 

algumas coisas assim interessantes ainda, então eu acho que subsidia, 
apesar de tudo ainda dá vaga e ainda passa no mestrado muita gente 

boa. 

        Marilda fez uma fala que eu amei, ela disse assim: “nós avançamos 
muito nas grandes construções das mega teorias. Nós somos capazes de 

fazer análise de conjuntura perfeita, análise das políticas sociais 

perfeitas, nós fizemos isso muito bem”. Quando a mediação disso pro 

meu dia a dia e nós não sabemos, nós não estudamos a cultura do povo a 
quem se dirige o nosso trabalho, nós não sabemos onde que mora, com 

quem mora, como vive e aquilo que eu falei do povo. a visão que ele 

tem e se eu pegasse que é cozinha pra mim e o que é que cozinha pra 

1ª: vários ex-alunos da UECE 
se destacam no cenário 

nacional inclusive em 

representações nas entidades 
nacionais; 

 

2ª: O movimento estudantil já 

foi referência nacional; 
 

3ª: A formação da UECE 

subsidia para intervenção 
profissional mas o nível da 

formação parece estar caindo. 

 
4ª: A maior fragilidade é a 

precarização do trabalho 

docente 

 
5ª: A maior potencialidade 

consiste no perfil do grupo de 

professores e alunos de serem 
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ele, eu não sei analisar. Então, nós não entendemos valores tal e tal, nós 

não conseguimos construir uma cultura de compreender o mundo a 

quem se dirige o nosso trabalho. Então nós temos um buraco e não é de 

agora, isso vem de muitos anos e não foi o currículo novo que deu conta 
disso. A avaliação da formação profissional feita nacionalmente pela 

ABEPSS demonstra claramente isso: nós não avançamos nas grandes 

referências. Nossa formação ainda é muito focada no discurso, não 
trabalhamos mediação não é uma categoria trabalhada, nós não sabemos 

fazer a mediação. Você vê que tem assistente social que tem o corpo 

duro e que não sabe nem mediar no sentido mais pobre da palavra 
mediar. 

        Ele não tem, ele não sabe fazer e falta também à compreensão que 

ele tem que ter muito conteúdo dentro dele para fazer um negócio 

pequenininho aqui fora, ele não percebe isso ainda? Socialmente a 
profissão vem melhorando, mas não está no rol do padrão ouro das 

profissões, nós somos ainda de certa maneira subalternos, não somos tão 

subalternos pela qualidade de alguns profissionais nossos no mundo do 
trabalho. Tipo pessoas que se sobressaem e as outras lutas das entidades 

nacionais. Eu estou muito satisfeita e acho que nós já avançamos 

bastante, mas falta muito ainda. 

A fragilidade maior é a precarização do trabalho docente.  
Precarização do trabalho vai levar a insatisfação, vai levar a 

desqualificação profissional porque ele precarizado ele não tem 

dinheiro, ele não pode comprar livro, ele não pode viajar para fazer 
curso, para os congressos que revitaliza nossa ação.   

As potencialidades eu acho que são pessoas jovens e eu acredito 

muito em vocês, nas jovens, eu acho que é um grupo ainda combativo. 
Dentro da UECE há pessoas que gostam da sua universidade ainda. Eu 

acho que uma relação boa com os alunos e acho que isso é um ponto 

muito importante e que eles deveriam aproveitar melhor. A relação com 

os alunos, a garantia das suas representações. Outro ponto positivo é 
nossa participação com as entidades nacionais é um grande potencial. A 

Erlênia agora está na comissão nacional de ensino, ou seja, é uma 

oportunidade dela trazer para cá tudo de mais novo que está se 
discutindo a nível nacional, porque trabalha junto com a ABEPSS e 

MEC. E essa é uma possibilidade dela trazer tudo de melhor para nós 

discutirmos aqui. 

Ou seja, essa é uma das estratégias do nosso curso que a gente tem 
que trazer e que é muito bom e a gente mantém isso há muitos anos e 

isso é importante tanto nacional como estadual, e já teve época que a 

gente estava na ABEPSS, no CFESS e no CRESS, pesado, mas já teve. 
Eu acho que isso é a questão potencial. 

Acho que a fragilidade principal é a precarização do trabalho e das 

condições em que essas liberdades existem. Essa semana vi numa 
revista que nossa universidade se mantém com um recurso anual de 

cento e sessenta e três milhões ao ano e a USP tem quase dez vezes 

mais que esse recurso. Internamente também as condições de trabalho. 

Nossos funcionários não são qualificados, estão infelizes, o quadro dos 
professores substitutos que são maravilhosos como pessoas humanas, 

mas que mostra fragilidades e que desistem dos contratos e isso aí gera 

o quê? Descontinuidade da oferta e não tem acompanhamento e até é 
difícil montar a oferta porque ficam por um tempo depois saem, falta de 

professor, isso aí é um negócio sério.  

       E potencial eu acho que muito mais, é o que tem um combatido o 
movimento estudantil, essa articulação nacional com as entidades. 

combativos; 

 

6ª: A boa relação com os 

alunos e a garantia de suas 
representações nos espaços e 

discussões coletivas são pontos 

positivos; 
 

7ª: O fato dos sujeitos gostarem 

da instituição é positivo; 
 

8ª: Outro ponto positivo é a 

participação histórica nos 

órgãos de representação da 
categoria, a nível nacional e 

local: isso se configura numa 

estratégia;   
 

9ª: O movimento estudantil 

feito na UECE é referência 

histórica nacional; 
 

10ª: No serviço social existe 

uma articulação nacional das 
entidades de assistentes sociais 

e estudantes; 

 
11ª: Na profissão há uma boa 

articulação internacional, da 

ABEPSS com a ALAEITS; 

 
12ª: A nossa articulação na 

América Latina é forte 

 
13ª: Na Europa está surgindo o 

Serviço Social crítico que 

questiona a postura dos 

assistentes sociais e associam a 
uma postura politica. 
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E na profissão há uma articulação interacional, que está muito boa 

da ABEPSS com a ALAEITS. A nossa articulação na América Latina é 

forte, nós fomos para FITS (Fundação Internacional dos Trabalhadores 

Sociais). No último congresso internacional tinha 40 assistentes sociais 
no Brasil. Inclusive lá em Estocolmo eles nos chamaram para uma 

reunião que estão fazendo na Europa agora do serviço social crítico e 

falei ah gente olha a nossa Reconceituação, a crise batendo, o 
capitalismo e tão fazendo, aí chamaram os brasileiros com a nossa 

experiência e pediu ajuda puxado pelo americano e pelo sueco. Aí tão 

questionando a postura dos assistentes sociais que são associados que já 
tem uma posição política, aí nós explicamos.  Tem uma articulação forte 

e muito boa.  

Ator E5 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Pois é, se ela vai assumir um caráter muito dogmático e isso é um 
impedimento, porque as pessoas negam, negam o campo, ela não 

consegue aplicar porque ela não consegue fazer a leitura dessa 

realidade. Então, há dois discursos, o discurso da academia e o discurso 
da prática profissional. Então no exercício profissional muitas vezes o 

aluno é direcionado pelos marcos legais sem nenhuma crítica, é o que 

ele aprendeu no curso retalhado, muito do senso comum que ele traz de 
casa e também do senso comum do técnico de apoio. 

Então em muitos locais eu vejo aplicação do marco legal inclusive 

alunos tendo marco legal como teoria. Eu vejo assim: nos momentos 

que eu fui dar cursos na especialização, os alunos que buscam a 
especialização ele tem como teoria o marco legal, quer dizer, é uma 

confusão.  

Então, o aluno ele sai daqui confuso, às vezes ele sai com uma 
profissão até gostando ou às vezes sai não gostando, não se 

identificando porque isso é um grande problema pra ele superar no 

exercício profissional. Ele busca outras formações e tem muitas pessoas 

que buscam outras formações e fica assim meio nesse embate. 
 Eu vejo dessa forma, o aluno faz essas separações do que ele 

aprendeu no curso e o que ele vai trabalhar na prática do exercício 

profissional. Ele poderia sair mais sistematizado, claro que essa 
dubiedade também vai interferir, mas isso eu acho que é um problema 

sério para formação, porque uma formação ela é muito mais conturbada 

do que numa certa direção, ela cria lacunas, ela cria muitos conflitos, no 
próprio caminho, no próprio percurso da formação profissional. 

Tudo é muito contraditório. Os alunos do curso de serviço social da 

UECE sendo aprovados nos mestrados e nos doutorados, tanto do 

serviço social como de outras áreas. Pois agora que abrimos o mestrado 
em serviço social. Na educação, na sociologia, na política os nossos 

alunos são aprovados mesmo fazendo essa crítica.  

Eu digo assim que eles saem com certa capacidade, com uma 
capacidade crítica, mas também com certo instrumental, com 

capacidade de sistematização, de crítica. Geralmente assim os melhores 

alunos aqui ou eles vão para a academia tentando o caminho do 
magistério ou então eles são bons técnicos ou eles estão em cargos de 

chefia.  

Isso nós fizemos uma pesquisa dos egressos do PET, no Programa 

de Educação Tutorial e setenta por cento está na academia, mas também 
você não pode generalizar porque o PET é um grupo de elite. Um 

percentual considerável que teve essa formação está na pós-graduação 

no Brasil, porque eles não fazem os cursos só no Estado do Ceará.  

1ª: A formação tem um caráter 
muito dogmático e os alunos 

não conseguem fazer essa 

leitura de realidade; 
 

2ª: Há dois discursos: o da 

academia e o da prática 
profissional; 

 

3ª: Na prática profissional 

muitas vezes as referências 
teóricas são confundidas com 

os marcos legais;  

 
4ª: O aluno sai da graduação 

confuso e faz a separação do 

que aprendeu no curso com sua 

prática profissional; 
 

5ª: Mesmo fazendo uma critica 

a qualidade do curso de serviço 
social da UECE, 

contraditoriamente, os alunos 

tem um bom índice de 
aprovação nos mestrados e 

doutorados; 

 

6ª: Bons alunos normalmente 
seguem a carreira acadêmica;  

 

7ª: Falta explorar alguns 

campos como o da avaliação de 
programas; 

 

8ª: Eu acho que há um medo, 

dentro da academia no curso de 
ser chamado de conservador, 

neoliberal, pós-moderno; 

 
9ª: Os grupos de pesquisa são 
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Mas vendo assim, fazendo uma crítica à formação mesmo sem ter 

resultado eu acho que nós poderíamos ser melhor, porque hoje há um 

campo muito bom para o serviço social, esse mercado ele é pouco 

explorado porque os assistentes sociais que saíssem daqui com 
formação eles poderiam formar núcleos, eles poderiam formar 

cooperativas de profissionais, eles poderiam trabalhar autonomamente 

em avaliação, ter escritórios. Falta no mercado de trabalho escritório de 
avaliação e nós não temos pessoas.  

As políticas de forma geral, os projetos governamentais já requer 

especialmente no setor público requer avaliação de políticas e nós não 
temos profissionais para avaliar políticas.  

Agora outra grande defasagem no campo de avaliação é ter tirado a 

estatística da formação profissional, essa é uma grande falha. Essa foi 

uma postura ideológica fortíssima que não leva a nada, porque o nosso 
estudante ele tem que saber média, ele tem que saber ler uma estatística 

e se eles quiserem se formarem no campo de avaliação eles tem que ter 

domínio estatístico, domínio de programas de computação, de 
programas estatísticos.  

Outra coisa que eu queria acrescentar são elementos de 

racionalidade para profissão, de caminhos de racionalidade, são 

elementos na formação do campo de racionalidade que tem os campos 
estatísticos que vão ajudar na proposta dos estudos, dos chamados 

estudos que contemplam aspectos objetivos e subjetivos.  

Então como é que eu vou trabalhar isso se eu não tenho dados, se eu 
não tenho formações, disciplinas que levam para questão da 

objetividade e que tem elementos de racionalidade e eu fico no campo 

mais ideológico ou campos subjetivos que precisam, como a linguística 
vai possibilitar, que a antropologia vai possibilitar, que o campo da 

sociologia vai possibilitar isso, que é as correntes que trabalham a 

questão da subjetividade e o próprio Weber é pouco explorado. Então 

são todas essas formações que eu acho que nós podemos ter um fluxo 
melhor, se ele fosse claro, se ele fosse objetivo e se seus professores se 

colocassem. Eu acho que há um medo, dentro da academia há um 

medo no curso de ser chamado de conservador, neoliberal, pós-
moderno. Eu não tenho nenhum medo e eu me coloco, mas eu acho 

assim que eu sou, como eu tem poucos professores que se colocam, 

então é preciso que haja isso. 

Os grupos de pesquisa têm colaborado, mas eles são ainda assim 
poucos significativos no conjunto dos estudantes. Nós crescermos 

porque mesmo que o curso não tomasse esse caminho oficialmente, 

porque eu vejo assim: qual é a compreensão da ABEPSS? Que essa 
compreensão ela tem que se dá mais no currículo. No currículo, o que é 

mais valorizado é a intervenção, é campo de estágio, é no que se dá nas 

disciplinas.   
Então, hoje pelo fato da Universidade ter crescido a pós-graduação 

e a pós-graduação na UECE ela é relativamente nova, então 

diferentemente das Universidades mais tradicionais que fizeram a partir 

de outros critérios para pós-graduação, o nosso critério foi um critério 
inovador do CNPq e CAPES que foi formar a pós-graduação a partir de 

um grupo de pesquisa. Então nós tivemos necessidade tanto dos 

doutorados, de formar os grupos de pesquisa para formar a pós-
graduação, especialmente o mestrado em políticas tanto acadêmico 

como profissional. Então, daí surgiram os grupos e os grupos eles já 

tem, eles já levam essa demanda para os estudantes, os estudantes 
gostam e querem participar, mas eles são poucos representativos e já 

importantes, mas são pouco 

significativos no conjunto dos 

estudantes; 

 
10ª: No currículo o que é mais 

valorizado é a intervenção e 

não a pesquisa; 
 

11ª: Há uma resistência, 

sobretudo dos professores mais 
antigos, de terem iniciação 

científica, pois significa 

trabalhar mais; 

 
12ª: Os cursos de graduação 

devem melhorar com a pós-

graduação; 
 

13ª: Se teoria crítica for vista 

de forma fechada/ ortodoxa 

torna-se um limite ou 
impedimento para os 

assistentes sociais 

vislumbrarem saídas;  
 

14ª: Quando a teoria critica é 

dada nessa estreiteza ela não 
possibilita uma abertura e ao 

contrário os alunos dentro do 

curso estão negando essa teoria 

e a tendência é ir para o 
conservadorismo; 

15ª: Eu acho que a saída para 

uma boa formação é começar a 
pesquisa desde o início do 

curso, amarrando teoria e 

empiria; 

 
16ª: A ciência deve ser um foco 

da formação; 

 
17ª: O aluno vai para o estágio 

no quinto semestre e não 

associa a toda a referencia 
teórica que e vista no curso e 

acaba assumindo toda a 

linguagem institucional sem 

crítica; 
 

18ª: As disciplinas teóricas 

foram fragilizadas no 

currículo atual; 

 

19ª: O projeto pedagógico tem 
uma linha mas vai depender da 



 
247 

 

houve um avanço, mas eles são poucos representativos no curso.  

Outra coisa no curso é o seguinte: é que dos professores que tem 

doutorado hoje há uma resistência muitas vezes por parte dos 

professores, especialmente os professores mais velhos de terem alunos 
de iniciação cientifica, porque ter aluno de iniciação cientifica significa 

trabalhar mais, você ajuda a formar. Então, como eu participava da 

câmara de pesquisa em determinado momento as nossas bolsas que 
eram do serviço social foram redistribuídas para os outros cursos porque 

existiam poucos professores que queriam, que submetia o projeto, então 

nós tivemos esse número que já era pequeno para Universidade, mas 
nós tivemos o nosso número reduzido e foi contemplado outras áreas 

porque poucos professores tinham projetos de iniciação cientifica.  

Que a formação também se dá com os projetos de iniciação 

cientifica e os alunos são despertados para pesquisa, mas eles têm que 
ter um campo, uma prática que são através dos grupos de pesquisa, 

através dos projetos dos professores. Então, os professores se sentiam já 

cansados e que tinham muitos trabalhos e fazem suas pesquisas 
individuais, fazem suas publicações individuais, mas não tem aluno de 

iniciação científica.  

Que é uma coisa que você até pode perguntar aos professores que 

você trabalhar. No meu laboratório temos cerca de seis bolsistas de 
iniciação científica, quatro são financiados e sempre eu tenho dois ou 

três voluntários, e nós temos também integrado no próprio grupo alunos 

que nós formamos na graduação e que hoje estão no mestrado, que 
pertencem ao grupo. Então nós temos uma relação mais ou menos 

equilibrada entre graduação e pós-graduação para poder produzir. 

A nossa produção tem que se dá dessa forma, e para manter os alunos 
vinculados ao grupo, por exemplo, a gente já tem professores 

universitários e já tem professor que saiu do grupo e que é professor 

efetivo em outro Estado, mas essa professora continua vinculada ao 

grupo. Então, a nossa produção é coletiva eu já pertenço ao grupo dela 
noutro Estado e ela continua no nosso grupo.  

Então assim, é essa coisa inovadora que trouxe a pós-graduação que 

é importante os cursos da graduação e deve melhorar com a pós-
graduação. Que a graduação é o estágio inicial da formação do nível 

superior, hoje a gente tem que ver isso, para ser caracterizado como 

uma universidade na sua condição ampla. 

É difícil eu chegar a essa conclusão, porque eu te digo, eu precisaria 
de uma pesquisa entre os profissionais para saber como é que está se 

dando. E eu tenho tido pouquíssimo contato, eu tive através do 

Sindicato, tive muito tempo através da comissão pedagógica, dos 
profissionais que me dá alguma informação às vezes quando eu dou na 

pós-graduação do serviço social. 

Então, essa teoria crítica que é dada aqui se ela for fechada, é esse o 
limite que eu coloco, se ela é feita nesse fechamento de interpretação do 

ponto de vista ortodoxo eu acho que ela é um impedimento porque as 

pessoas não vislumbram saídas, elas negam como, por exemplo, a 

negação da assistência tem se dado através da teoria crítica que é 
apoiada e que é vista dentro do próprio serviço social. 

Então ela não dá importância ao que é uma política própria nossa, 

que é uma política e ela pode ser aproveitada, ela é nossa, ela é da 
cidadania, mas os profissionais que tem uma finalidade muito mais 

próxima enquanto formação é o assistente social, então quando ela é 

dada nessa estreiteza ela não possibilita uma abertura e ao contrário os 
alunos dentro do curso negando isso. Agora eles vão para o mercado de 

tradução que o professor faz 

em sua prática docente; 

 

20ª: Toda a lógica do projeto 
pedagógico é voltado para a 

intervenção dissociada da 

pesquisa/investigação; 
 

21ª: A prioridade da pesquisa 

se dá muito mais a nível do 
discurso, pois não se amarra no 

currículo; 
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trabalho fazer o quê? É isso que eu me preocupo, aí como ele não tem 

uma saída à tendência dele é ir para prática conservadora, é orientado 

pelo marco legal, orientado pela socialização que ele teve e pela visão 

do supervisor de campo. 
Eu acho que a saída para uma boa formação é começar a pesquisa 

desde o início do curso. De amarrar teoria e empiria desde o início do 

curso e bater muito, por exemplo, na exigência enquanto instrumental, 
exigência de formação, exigência de ABNT desde o início.  

O aluno entra aqui “eu vou ser um cientista social, eu vou ser um 

profissional, mas eu vou ser um cientista, mas a ciência ela vai ser o 
foco principal da minha formação”. Eu discuto isso até em sala de aula 

passando para os alunos qual é a diferença entre serviço social, entre os 

grupos de religião, é a primeira coisa para ele se situar inclusive como 

profissional e inquieta-los. 
Porque todo mundo trabalha o social. Os políticos trabalham o 

social, os voluntários trabalham o social, então o social é campo de 

intervenção, mas qual é o nosso campo também? Nós também 
trabalhamos o social como o advogado trabalha, mas qual é a diferença? 

O que é que marca o nosso campo? Então, isso assim é muito 

interessante que eu jogo assim no quarto semestre, mas eu não sei se a 

gente já não perdeu um tempinho, pois uma estrada ele já percorreu.  
No quarto semestre ele já tá na bolsa do estágio, por exemplo, ele 

entra no estágio sem nenhuma preocupação de ler nada, aí no outro 

semestre ele vai para outro estágio. Ele vai e vai ter trabalho, mas ele 
não relaciona toda a teoria do trabalho que é dada aqui, questão social, 

serviço social com a prática que ele tem lá, aí ele trabalha numa 

empresa e chega pra mim diz que os operários são colaboradores, então 
ele assume toda a linguagem sem nenhuma crítica institucional. 

 Agora com a questão da violência, nós vimos assistentes sociais 

chamando jovens em conflitos com a Lei ou jovens que são infratores e 

que não estão de acordo com a Lei e chamam de meliantes e o aluno 
também chama de meliante, então eu fico preocupada com isso, com um 

discurso que estigmatiza. E vai para o resto da vida, porque o 

profissional às vezes faz dez anos que está afastado, mas o aluno está 
dentro da academia ainda. Mas, também não sei se isso é generalizado. 

E é isso que eu acho que essa sua pesquisa ela vai trazer esses novos 

elementos.   

Então, é diferente, por exemplo, dessas últimas versões de currículo. 
Porque eu participei de uma mudança de currículo, eu acho que há uns 

dez anos ou quinze anos atrás, onde houve o fortalecimento muito 

grande das teorias. Da teoria sociológica, da teoria psicológica, a gente 
tinha duas disciplinas de filosofia, nós tínhamos disciplina de economia 

política e sempre trabalhando os clássicos e os contemporâneos.  

Então eu vejo que isso foi suprimido nessa tendência de 
aligeiramento, de redução do tempo da graduação, e eu vejo as 

disciplinas teóricas bastante fragilizadas. Fora isso nós ainda temos a 

versão que o professor dar. Então eu posso dizer que o projeto 

pedagógico está muito fragilizado, tem uma linha mas vai depender do 
professor, de como é que ele traduz aquilo e como é que passa para os 

alunos.  

Na nossa formação a intervenção na realidade social sempre deu 
um marco nessa formação, mas uma formação para a intervenção sem o 

fundamento da ação teórica e com pouca pesquisa, que ainda hoje eu 

acho assim, se fala muito em ABEPSS em pesquisa, mas é muito só na 
fala, mas na prática nós vamos observar aonde que as disciplinas de 
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pesquisa começam, ela começa no período mais ou menos tarde na 

formação e toda lógica do projeto pedagógico é voltado para 

intervenção dissociada da pesquisa, da investigação. Então, é uma coisa 

que eu vejo assim que tem um discurso nas origens e nas falas, mas isso 
não se concretiza porque isso não se amarra no currículo, ao contrário, 

amarra com uma visão equivocada já na metade da formação. Então a 

intervenção não é pensada como algo que antes se investiga para depois 
intervir. Então, a disciplina de pesquisa tenta fazer um arremedo e a 

gente vê a dificuldade que o aluno tem em desenvolver uma pesquisa 

para concluir o seu curso e fazer o seu TCC que é um relatório de uma 
pesquisa. 

Ator E6 

Expressões-chave Ideias Centrais 

 Como servidora e como professora eu tenho tido um contato muito 

grande no momento deles relacionarem a formação com a prática. Então 
eu tenho visto bons resultados, inclusive as próprias supervisoras de 

campo têm falado muito dos alunos, que eles são comprometidos e 

querem aprender. Isso não é unanime, mas no geral a avaliação tem sido 
bem positiva.  

Então eu consigo perceber os alunos realmente fazendo essa leitura 

da realidade a partir do que elas tem aprendido no curso. Alguns alunos 
por vezes trazem mais o lado negativo das práticas institucionais e da 

própria visão que eles têm do assistente social, mas aí eu tenho feito o 

exercício de procurar perceber essa profissional dentro de um contexto. 

Tenho procurado articular o que a gente tem ensinado na sala de aula, 
das teorias com a prática, de não entender aquele assistente social 

isolado, mas como alguém que sofre influências das condições de 

trabalho, aí vai a questão da análise institucional, quais são as relações e 
de poder naquela instituição, ver mesmo essas mediações e que não é de 

todo ruim a prática da sala de aula.  

Eu acho que compreender esse assistente social também faz parte 

dessa articulação de não fazer a crítica pela crítica e também não deixar 
de ser crítico, fazer a crítica, mas também saber que ali tem um ser 

humano com algumas limitações também da própria estória e depois 

disso vejo como a relação entre a estagiária e o assistente social tem se 
construído melhor. A própria assistente social começa a ver o estagiário 

como alguém que não quer só lhe criticar, mas também constrói junto 

com ela e tem sido bem legal.  Eu acho que faz parte do processo 
também de amadurecimento profissional.   

E assim eu considero que o serviço social é uma profissão que não é 

fácil, é árdua, é difícil, a gente lida com muitos limites, com muitas 

necessidades e muitas limitações e assim, às vezes tem coisas que são 
muito para além de nós mesmas até como gente. Você lida com a mais 

alta necessidade do outro e que não tem muitas vezes perspectiva e aí 

você por outro lado lida com a falta de interesse mesmo de uma política 
pública realmente que seja universal e que seja para todos e você tem 

que selecionar. 

 É uma profissão mesmo assim bem difícil e lidar com isso muitas 
vezes nos desgasta e aí vem encontrar algumas colegas mesmo cansadas 

e também compreender isso, e eu acho que o estágio essa força deveria 

ser o momento de trazer animo para essa profissional que está ali na 

instituição. Eu vejo no estágio a possibilidade do encontro do cansaço 
com o vigor, acho que o estágio deve proporcionar isso, acho que esse é 

um momento bem interessante do estágio e de possibilidades também. 

Se não for de uma mudança da realidade, mas de uma mudança de 

1ª: As supervisoras de campo 

tem destacado o compromisso 
dos alunos da FAMETRO; 

 

2ª: É necessário compreender 
as limitações dos profissionais 

que estão em campo, pois eles 

sofrem as limitações das 
condições de trabalho e da 

própria condição humana;  

 

3ª: O Serviço Social é uma 
profissão difícil árdua, lidamos 

com muitos limites e 

necessidades; e com uma 
politica publica não universal; 

 

4ª: O estágio seria o encontro 

do cansaço com o vigor, pode 
ocasionar senão uma mudança 

na realidade, mas uma 

mudança de perspectiva; 
 

5ª: É necessário chamar os 

docentes para refletir sobre  seu 
papel de formador de outros 

assistentes sociais; 

 

6ª: A luta pelo pluralismo deve 
ser fortalecida pelo diálogo 

sem querer convencer o outro; 

 
7ª: Quando fui para pós 

graduação e tive contato com 

outros autores vi que estava 
com um discurso muito 

formatado 

 

8ª: Na pós-graduação vi que 
existem professores 

considerados não marxistas que 

tem grandes contribuições; 
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perspectiva, eu acho que o estágio ele proporciona isso e propõe 

também essa articulação de você até que enfim ver como é que eu vou 

articular toda essa teoria, esses instrumentais e de ver essa pluralidade 

dentro da profissão.   
Acho que nisso precisamos avançar. Acho que essa preocupação 

mesmo de chamar esses docentes para refletir sobre os seus formandos, 

pensar esse papel de ser formador de outros assistentes sociais é 
necessário. Acho que o nosso olhar tem sido voltado muito mais para 

questão da pesquisa e penso que devemos fortalecer a luta pelo 

pluralismo dentro da nossa formação, da nossa profissão, investir no 
diálogo com as outras disciplinas, com os outros cursos, com os outros 

profissionais que tem bastante a contribuir.  

 Eu vejo ainda muito o militantismo presente na nossa profissão e às 

vezes eu acho perigoso porque a gente se fecha para ver também o que 
os outros podem contribuir para gente, a própria psicologia, o direito e 

aí a gente tem que enfrentar e tem algumas leituras que são bem 

equivocadas e a gente tem que aprender a fazer esse diálogo. Eu acho 
que falta dialogar e não querer convencer o outro, mas ouvir e debater.  

Acho que isso também é um limite, a pura reprodução do discurso 

hegemônico e hegemônico entre aspas.  

Quando passei da graduação para o mestrado tive o contato com 
outros autores e com outros professores e ai fui desconstruindo minha 

visão e vendo que estava reproduzindo um discurso já formatado. E fui 

vendo que professores considerados não marxistas, mas que tem 
grandes contribuições. 

 

9ª: Há ainda muito 

militantismo presente na 

profissão; 

Ator E7 

Expressões-chave Ideias Centrais 

Os alunos desde o inicio tem uma formação teórica mas de 
forma orientada vão para o campo, temos um projeto de práticas 

interdisciplinares que tem toda uma metodologia, tem todo o roteiro de 

como o aluno deve pesquisar de acordo com o semestre e com o que ele 

estuda naquele semestre e culmina em um seminário onde apresentam 
as experiências e conhecimentos.  

Então assim, essa questão de verificar de como o aluno ele pode 

fazer essa correlação com o campo de atuação dele, é dado não somente 
dessa mas também no dia a dia na sala de aula. A gente não tem aquela 

aula somente teórica mas sempre procura trazer estudos de casos que 

são elaborados pelos professores, trazendo recorte de jornais que tem 
haver com conteúdo, então a gente procura aliar a teoria à prática. 

Bem, no campo da formação profissional como docente eu vejo muita 

fragilidade. Eu nunca participei de uma instituição que ela tivesse uma 

formação profissional docente. Então, precisamos de um espaço para 
discutir as fragilidades, na didática, no relacionamento com os alunos, 

eu recebia feedback dos alunos e passei a procurar ver uma forma 

melhor de dar aula que não fosse só com os slides, então isso para mim 
foi devido a falta de formação.   

Nós fazemos um bacharelado e vamos dar aula e agente se 

preocupa muito com o conteúdo da disciplina, como que aquele 
conteúdo pode ser dado de melhor forma. Agora o que eu aplico hoje, a 

forma como eu estou assim na minha experiência até hoje foi uma 

formação que foi muito buscada de forma autônoma, certo? Esses 

encontros que a gente tem semestrais e que se discute uma temática isso 
não dá uma formação, isso ajuda a despertar para buscar, ele dá alguns 

sinais de novos caminhos.  

Agora o que ajudou muito foram os congressos que eu fui tanto 

1ª: O aluno tem uma formação 
teórica, mas de forma orientada 

vão para o campo; 

 

2ª: Os princípios formativos da 
interdisciplinaridade do ensino 

com pesquisa estão presentes 

no curso; 
 

3ª: Existem vários momentos 

que são permitidos verificar a 
articulação que o aluno faz da 

teoria com a prática; 

 

4ª: Nunca participei de uma 
instituição que tivesse 

formação docente; 

 
5ª: Há a necessidade de espaço 

para discutir as fragilidades na 

didática, no relacionamento 
com os alunos; 

 

6ª: A partir do feedback dos 

alunos é que procurei ver uma 
melhor forma de dar aula que 

não fosse somente slides; 
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na parte de educação como na questão profissional, procurar ler sobre a 

docência e escolher coisas novas através da pesquisa. As minhas 

experiências profissionais hoje fazem muito parte da minha formação 

como docente. No curso essa formação se deu muito no coletivo, nas 
reuniões, na discussão de temas, na exposição de experiências, Então 

assim, a potencialidade de formação foi a busca autônoma e através do 

grupo de professores do curso. E as fragilidades é exatamente um 
processo de formação que não é sistemático.  

Tem sido sim. Porque comparando com o período que eu me formei 

para o que se tem agora, houve todo um processo de reformulação das 
políticas, do projeto pedagógico em si. Na época que eu me formei eu já 

percebia isso, já estou com mais de trinta anos de formada.  

A minha grande decepção foi quando eu fui para as diretrizes 

curriculares, que eu acho que elas precisam ser fortalecidas, porque 
dentro das diretrizes curriculares apresentadas pelo MEC é muito pouco 

tem lá. É uma folhinha e eles não dizem o que está lá no projeto ético 

politico. Então para mim foi um grande impacto porque eu vejo que 
diretrizes curriculares de outros cursos definem toda a ideologia do 

projeto de formação e na nossa não aparece.  

A gente entende assim: o nosso projeto aqui da Faculdade ele não 

foi estabelecido só pelas diretrizes do MEC, mas sim pelas orientações 
do projeto ético político que foi regulamentado com as diretrizes da 

ABEPSS, mas falta ainda essa luta que eu vejo que esse projeto ético 

político componha as diretrizes curriculares oficiais para se consolidar. 
Por exemplo, o que tem de discussão sobre os eixos que são discutidos 

no projeto ético político eles deveriam está nas diretrizes, como tem em 

outros cursos, porque na hora que eles chegam nas diretrizes eles são 
consolidados, vira Lei. 

 Eu sei que já foi uma grande luta, grandes conquistas de se validar 

o projeto do serviço social, como a questão do estágio, do plano 

nacional do estágio, nós que aplicamos a regulamentação tal como tem 
que ser entendemos que é importante para a formação do aluno.  Então 

se esse estágio não for bem fundamentado e acompanhado ele vai 

fragilizar todo o processo, porque às vezes a gente vê depoimentos de 
alunos até nessa questão teórico, crítica e assistencialista, quando eles 

começam a manter contato com o campo eles vem perfeitamente e 

sabem distinguir, sabem a diferença entre práticas conservadoras e as 

críticas.  
Então, se no estágio tiver espaço para trazer as questões da 

prática, para ele discutir como é que vai ficar a formação, dele ver que a 

referência da formação dele é a universidade e não somente o supervisor 
do estágio. O supervisor do estágio ele vai pra ajudá-lo a trazer a teoria 

com a prática, mas o mais importante é essa supervisão que é a que está 

consolidada na universidade. 

7ª: Nós fazemos bacharelado e 

vamos dar aula por isso nos 

preocupamos muito com o 

conteúdo das disciplinas; 
 

8ª: A forma que dou aula hoje 

foi buscada de forma autônoma 
(nos congressos e pelas 

leituras) 

 
9ª: No curso essa formação se 

deu mais nas discussões 

coletivas; 

 
10ª: O processo de formação 

não é sistemático; 

 
11ª: Houve uma mudança 

considerável de 30 anos para cá 

na formação profissional; 

 
12ª: As diretrizes curriculares 

do MEC não mencionam o que 

está presente no projeto ético-
politico do curso; 

 

13ª: Algumas diretrizes 
curriculares de outros cursos 

definem toda ideologia do 

projeto de formação e no 

serviço social isso não aparece; 
 

14ª: O projeto do curso foi 

estabelecido não só pelas 
diretrizes do MEC, mas 

também pelas orientações do 

projeto ético político que foi 

regulamentado com as 
diretrizes da ABEPSS; 

 

15ª: A supervisão acadêmica de 
estágio é importante para poder 

fazer a relação da teoria com a 

prática; 

Ator E8 

Expressões-chave Ideias Centrais 

       A gente ainda não tem o resultado final do processo no curso, pois 

não temos nenhuma turma formada, mas se a gente pegar a turma que 
está mais adiantada e que já passou pelas formações básicas dos 

fundamentos, de ética profissional e pensando especificamente nas 

disciplinas do serviço social e de instrumentalidade os que estão estágio 

I e II, você consegue perceber a capacidade deles, a análise de 
conjuntura, o olhar a respeito da questão social, a identificação inclusive 

daquilo que não deveria se fazer no campo profissional, porque 

reproduz o conservadorismo moral ou então a percepção daquilo que 

1ª: Os alunos mais adiantados 

demonstram uma boa 
capacidade de analise da 

realidade, de conjuntura e um 

olhar atento para a não 

reprodução do 
conservadorismo moral; 

 

2ª: A formação não é 
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fere os princípios do código de ética.  

Mas não é uma formação homogênea. São pessoas cada uma com 

suas estórias, com seus desejos, uns extremamente identificados e 

outros não, mas agente vê também a conexão daquele que participam 
mais ativamente dos processos de formação política ou das discussões 

da categoria e que isso colabora do ponto de vista complementar para 

formação deles. Esses conseguem ter um olhar mais aprofundado e na 
FAMETRO nós temos um histórico de formação e de participação 

política intensa mesmo sendo uma instituição particular, temos 

estudantes que vão para as discussões, para o movimento estudantil. Já 
tenho percebido bons frutos nos relatórios de estágio que nós 

poderíamos até publicar, pela condição de análise que esse acadêmico 

tem desde os princípios filosóficos, sociológicos, das discussões em 

relação à instituição que se manifestam de forma bem aprofundada e 
outros mais rasos também. Eu gosto de frisar isso, embora nós tenhamos 

uma maioria, eu diria que é uma maioria que tem essa condição, nós 

também temos alunos que a gente fica fazendo acompanhamento mais 
sistematizado no processo de formação.  

Então tem sido muito prazeroso embora também trabalhoso, 

acompanhar o estágio. Porque eu acho que o estágio é um momento que 

você consegue fazer um pouco dessa análise de como ele trabalha toda 
essa fundamentação teórica que lhe foi trazido e que a gente tem um 

produto da nossa prática que é construído, é processual. Então a prática 

profissional do assistente social ela é processual, onde a gente trabalha 
com procedimentos operacionais que são necessários em determinados 

aspectos e eu sempre digo isso para eles é preciso ter rotinas, é preciso 

que a gente tenha o que fazer em determinadas situações, mas a 
realidade nos surpreende cotidianamente, então que eu tenha que ter a 

capacidade de avaliar aquela realidade, propor a partir dos instrumentos 

que eu tenho, na condição de trabalho que eu tenho. Então eu acho que a 

gente tem conseguido já elementos que indicam uma boa formação 
profissional.  

Acho que talvez as fragilidades que a gente possa apontar assim de 

imediato é na questão do desgaste mesmo emocional e físico. Eu acho 
que talvez a gente tenha que pensar um projeto de formação e não só 

para o curso de serviço social. O processo de formação dos cursos de 

serviço social é individual, é o sujeito que vai para o mestrado e 

doutorado, que vai para as formações complementares, as 
especializações, que vai fazer um estudo sobre alguma área. Então isso 

é uma potencialidade a de buscar essa formação complementar, mas 

também é uma fragilidade porque ela é individual.   
A Fametro tem discutido sobre o perfil do professor, o que ele tem que 

imprimir nas suas atividades pedagógicas, no processo de avaliação, que 

fundamentos metodológicos a gente pode trabalhar. Nós tivemos uma 
oficina agora no início do ano que nós falamos de experiências de 

sucesso na sala de aula, então falaram de professores que tem trazido 

ferramentas inovadoras, metodologias que tem trabalhado mais 

profundamente algumas questões. Então, uma pessoa trouxe a ideia de 
como ele trabalha os artigos, outro trouxe a ideia de como trabalha o 

mapa conceitual, então essas discussões tem sido feitas. O projeto da 

FAMETRO para formação dos professores existe e é pensado. Ele é 
preparado por esse núcleo pedagógico e é partilhado. 

Eu trabalhei dezesseis anos como assistente social de prefeitura e 

passei pela assistência, pela saúde, pela educação e em várias políticas. 
Trabalhei no judiciário na central de penas alternativas, então tive 

homogênea e deve levar em 

consideração as características 

pessoais; 

 
3ª: Mesmo sendo uma 

instituição particular há uma 

história de participação politica 
sendo construída;  

 

4ª: Mesmo que não tenha 
nenhuma turma formada há 

elementos da formação que 

indicam a qualidade desta; 

 
5ª: Existe um desgaste 

emocional e físico do 

professor; 
 

6ª: Há a necessidade de pensar 

um processo de formação para 

todos os cursos; 
 

7ª: O processo de formação no 

serviço social é muito 
individual, da busca do sujeito; 

 

8ª: Na formação ofertada na 
FAMETRO tem sido discutido 

o perfil do professor, o que ele 

tem que imprimir nas suas 

atividades pedagógicas, que 
fundamentos metodológicos a 

gente pode trabalhar. 

 
9ª: O projeto de formação para 

os professores da FAMETRO 

existe e é pensado pelo núcleo 

pedagógico; 
 

10ª: No campo de estágio não 

há uma hegemonia de posturas 
conservadoras ou criticas; 

 

11ª: O projeto ético político ele 
ainda enfrenta um grande 

conservadorismo moral no 

contexto das instituições; 

 
12ª: O discurso nem sempre se 

traduz naquilo que tá sendo 

posto do ponto de vista prático. 
 

13ª: A prática profissional ela é 

realizada por um sujeito que 
vai aplicar a teoria social 
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oportunidade de estar em alguns espaços sócio ocupacionais do serviço 

social e lidar com diversos sujeitos dessa profissão. E também tem os 

relatos das impressões dos nossos alunos em relação aos profissionais 

que estão no campo.  
O processo de formação é importantíssimo, porque a prática 

profissional ela é realizada por um sujeito que vai aplicar a teoria social 

crítica, você vai perceber a totalidade, você vai identificar as impressões 
daquele sujeito, você avaliar e você vai fazer os encaminhamentos, os 

benefícios. Não existe essa perspectiva pronta porque existe um sujeito 

que conduz o processo, então esse sujeito ele tem um ethos profissional 
que deve ser dado pela formação, mas ele também tem o seu ethos 

individual, a sua constituição enquanto sujeito.  

 Nós temos vivido uma explosão dos cursos de graduação em 

serviço social, são 14 cursos presenciais no Ceará e fora os a distância. 
Em formação hoje nós temos cerca de nove mil acadêmicos no serviço 

social, mais acadêmicos do que profissionais inscritos no Conselho 

Regional do Serviço Social, e isso está imprimindo o aligeiramento da 
formação com essa explosão de uma formação precária ela pode 

desembocar num novo perfil profissional ou no antigo perfil 

profissional, um retorno ao processo de subalternidade profissional, 

porque a formação precária ela te limita para o embate, para a 
articulação institucional, te limita porque ela não te qualifica e aí assim 

como vai ser a nossa profissão daqui há dez anos?  

Eu participei de um processo de autorização de um determinado 
curso e a pergunta da avaliadora foi “como você vai inserir no campo de 

estágio?” E hoje há um estrangulamento no campo de estágio. Há uma 

luta também porque os espaços de ensino à distância têm buscado 
alternativas inclusive financeiras para o acesso a esses espaços.  

E aí a gente quer cumprir, a gente quer trabalhar nesses princípios e 

a coisa está ficando difícil. Não sei, eu acho que daqui a dez anos se a 

gente não cuidar, e eu penso que a gente tem que encontrar algumas 
estratégias de enfrentamento para isso, porque o que nós fizemos até 

então não foi suficiente e a questão não é o ensino à distância, é a 

precarização do ensino e no final das contas quem no final vai estar 
ainda mais fragilizado é o usuário dos serviços, porque os profissionais 

que estão sendo colocados para o desenvolvimento das políticas na 

ponta, como algumas pessoas falam, não terão capacidade para 

desenvolver tudo aquilo que a gente vinha falando, o protagonismo do 
sujeito, de emancipação, garantia do direito, respeito à dignidade e etc. 

É uma profissão que está sendo muito procurada para processo de 

formação e tem as possibilidades de espaços múltiplos de inserção 
profissional. A gente tem que dizer o tempo todo quem faz é o assistente 

social. Quando eu comecei na docência que eu fazia a tradicional 

pergunta por que você escolheu serviço social e alguém dizia por que eu 
queria ajudar, porque eu queria ainda com aquela, hoje essa fala ela é 

muito até pela própria condição do acesso a informação na internet a 

pessoa já não vem tão, vem com uma informação que não é 

conhecimento, é informação e já não vem tão crua. Agora no segundo 
semestre que eu estou ministrando disciplinas todas responderam a 

pergunta: Por que vocês continuam fazendo serviço social depois do 

primeiro semestre? Depois de introdução ao serviço social? Depois de 
se aproximar um pouco mais, por quê? Então, quando a gente faz a 

escolha gera um compromisso.  

Essa formação no curso não é só para você, ela volta para a 
sociedade, você vai ter um compromisso e isso em todas as profissões 

crítica. 

 

14ª: Não existe essa 

perspectiva pronta porque 
existe um sujeito que conduz o 

processo, então esse sujeito ele 

tem um ethos profissional que 
deve ser dado pela formação, 

mas ele também tem o seu 

ethos individual, a sua 
constituição enquanto sujeito. 

 

15ª: Existe uma explosão de 

cursos de graduação em serviço 
social e isso está imprimindo 

um novo perfil profissional e 

uma formação precária; 
 

16ª: A precarização do ensino 

fragiliza o serviço prestado aos 

usuários dos serviços sociais 
porque os profissionais que 

estão sendo colocados para o 

desenvolvimento das políticas 
na ponta, como algumas 

pessoas falam, não terão 

capacidade para desenvolver o 
protagonismo do sujeito, de 

emancipação, a garantia do 

direito, o respeito à dignidade e 

etc.; 
 

17ª: Todas as profissões 

deveriam discutir o 
compromisso e a 

responsabilidade que a 

profissão exige. 
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deveria ser discutido e eu questiono com meus alunos sobre essa 

responsabilidade que a profissão exige. 

Síntese Analítica (ANCORAGENS) 

A- O Curso tem um currículo generalista, que dá condições do aluno fazer uma boa análise 

da realidade social, e ter uma boa fundamentação teórico/intelectual, mas encontra certo 

limite no técnico operacional ou no link desse técnico operacional com os fundamentos e 

as dimensões da instrumentalidade. 

B- A discussão sobre o currículo e formação tem que levar em conta as condições do 

trabalho docente, a fim de não cair no subjetivismo do apelo ao compromisso do professor 

e do aluno.  

C- O estudo da Teoria Critica não impede a presença do conservadorismo tanto na formação 

como na prática profissional e suas concepções (empoderamento, viés psicologizante, 

moralismo). 

D- A prioridade da pesquisa se dá ainda mais ao nível do discurso, onde toda a lógica do 

projeto pedagógico é voltado para a intervenção dissociada da pesquisa/investigação.  

E- Se a Teoria Crítica for vista de forma fechada/ortodoxa, nega a lógica dialética, torna-se 

um limite ou impedimento para os assistentes sociais vislumbrarem saídas na sua 

intervenção e produz antipatia de alguns discentes. 

F- Existe uma explosão de cursos de graduação em Serviço Social e isso está imprimindo um 

novo perfil profissional e uma formação precária, fragilizando, em última instância, os 

serviços prestados aos usuários dos serviços sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (Outubro/2014). 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

LINHA DE PESQUISA: Educação, Currículo e Ensino. 

Orientadora: Meirecele Caliope Leitinho 

Orientanda: Elivânia da Silva Moraes 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 Quais os referenciais teóricos você identifica no Projeto Nacional de Formação 

Profissional do SS e como eles estão presentes no Projeto Pedagógico do Curso? 

 Como esses referenciais teóricos se evidenciam no desenvolvimento curricular e, 

particularmente na sua prática pedagógica? 

 Qual a concepção curricular que você identifica no curso de Serviço Social (da UECE 

ou da FAMETRO)? 

 Como se realiza o processo de Formação dos docentes do curso de Serviço Social e 

qual sua inserção nesse processo? 

 Você participou de quais processos de formação ao longo de sua carreira docente? 

 Como você analisa o seu fazer pedagógico diante dos referenciais teóricos de 

formação profissional do curso? 

 De que forma a formação desenvolvida no curso subsidia a intervenção profissional no 

campo de atuação do assistente social? 

 Como você analisa as fragilidades e potencialidades de sua formação profissional 

como docente do curso? 

 Você identifica que a teoria crítica discutida no curso tem sido capaz de reorientar a 

prática conservadora assistencialista dos profissionais na atualidade? 

 

 


