
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NUCLEO DE POS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATITUDE INVESTIGATIVA 
procedimento qualificador da formação e atuação do 
Assistente Social numa perspectiva crítico-dialética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silmere Alves Santos de Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aracaju – Sergipe 
2007 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NUCLEO DE POS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATITUDE INVESTIGATIVA 
procedimento qualificador da formação e atuação do 
Assistente Social numa perspectiva crítico-dialética 

 
 
 
 
 
 

Silmere Alves Santos de Souza 
(Mestranda) 

 
Profª. Drª. Maria Helena Santana Cruz 

(Orientadora) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aracaju – Sergipe 

2007 
 



Dissertação de Mestrado 
 
 
 
 
 

Silmere Alves Santos de Souza 
 
 
 
 
 

ATITUDE INVESTIGATIVA 
procedimento qualificador da formação e atuação do 
Assistente Social numa perspectiva crítico-dialética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aracaju – Sergipe 
2007 

Dissertação submetida ao Colegiado do Curso de Mestrado em 
Educação da Universidade Federal de Sergipe, em cumprimento 
parcial dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em 
Educação sob a orientação da Profª. Drª. Maria Helena Santana 
Cruz. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



“ATITUDE INVESTIGATIVA:PROCEDIMENTO QUALIFICADOR DA  
FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NUMA 

PERSPECTIVA CRÍTICO-DIALÉTICA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVADO PELA COMISSÃO EXAMINADORA EM  
26 DE ABRIL DE 2007 

 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

__________________________________________ 
Profª. Drª. Maria Helena Santana Cruz - Orientadora 

(Universidade Federal de Sergipe) 
 
 
 

_________________________________________ 
Profª. Drª. Bernadete de Lourdes Figeirêdo de Almeida 

(Universidade Federal da Paraída)  
 
 
 

Prof. Dr. Bernard Charlot 
(Universidade Federal de Sergipe) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Às mulheres chefes de família, estudantes e profissionais 

que ousam traçar projetos profissionais articulados à 

pesquisa, à docência e ao Serviço Social. Campos 

minados pelas diferenças de gênero. Espaços 

desafiadores da persistência, determinação e competência 

profissional. 



AGRADECIMENTOS 
 

 

A professora Drª Maria Helena Santana Cruz pelas orientações profissionais, incentivo 

e confiança. 

Aos co-orientadores, Bernadete Almeida, Bernard Charlot, Conceição Vasconcelos e 

Lúcia Aranha, agradeço a disponibilidade e as contribuições valiosas. 

À CAPES pelo apoio financeiro na realização deste trabalho. 

Aos meus avós, Antônia Alves e Miguel Correia, exemplos de paciência e tolerância. 

Aos meus pais que me deram uma educação baseada nos princípios de respeito ao 

outro, de dignidade, honestidade, determinação e fé. 

Ao meu filho Gabriel Alves que com seu jeitinho especial de criança soube afastar-me 

das atividades acadêmicas me fazendo vivenciar as maiores experiências enquanto ser 

humano. “...não há nada pra comparar para poder lhe explicar, como é grande o meu amor 

por você...” Roberto Carlos 

Às irmãs, amigas e colegas de mestrado Ana Paula dos Anjos, Roselange, Ucineide 

Rocha e Ana Karina, que se fizeram presentes nos momentos mais difíceis dessa trajetória.  

À minha amiga, Thaís Feitosa, que dedicou parte de seu tempo a selecionar textos 

úteis à elaboração desse trabalho. Obrigada pela parceria! 

Aos meus alunos e alunas do curso de Serviço Social que me instigam o debate e a 

aprendizagem continuada. 

Às docentes do Departamento de Serviço Social, sempre presentes em minha 

formação profissional na graduação e agora na pós-graduação. Agradeço a colaboração. 

Às representantes do Conselho Regional de Serviço Social de Sergipe, nas pessoas da 

presidente e da coordenadora da Comissão de Formação Profissional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Duvidamos suficientemente do passado para 
imaginarmos o futuro, mas vivemos demasiadamente 
o presente para podermos realizar nele o futuro. 
Estamos divididos, fragmentados. Sabemos-nos a 
caminho mas não exactamente onde estamos na 
jornada. 

 
Boaventura Souza Santos, 2002, p.58 



RESUMO 
 

 

O processo formativo do assistente social passa a ser qualificado e conectado à dinâmica da 
realidade social contemporânea, o que favorece a atuação crítica e competente desse 
profissional, a partir de novas habilidades que direcionem a intervenção profissional em favor 
da efetivação e ampliação dos direitos sociais, da cidadania e da democracia. O estudo sob a 
perspectiva de gênero analisa a atitude investigativa materializada através da pesquisa social 
colocada como uma maneira peculiar de ver problemas e construir soluções, pautada nos 
pressupostos ético-político, teórico-metodológico e técnico–operativo juntamente com 
aplicações tecnológicas. A pesquisa qualitativa por meio do estudo de caso do subtipo análise 
situacional, tem por base o período da implementação do Projeto Pedagógico fruto da Revisão 
Curricular do curso de Serviço Social, desencadeada em âmbito nacional na década de 1990 e, 
em âmbito local (DSS/UFS) em 1996, o qual culminou com a implementação do Novo 
Projeto Pedagógico no ano de 2003. O universo da pesquisa compõe-se por docentes do 
DSS/UFS. A amostragem do tipo não-probabilística intencional define-se a partir de 
critérios: ser docente do DSS/UFS, estar envolvido em atividades de pesquisa e ou ter/ estar 
participando da comissão de reforma curricular. O levantamento exploratório de dados do 
currículo lattes dos professores do DSS, no período de 2003-2006, permitiu caracterizar o 
perfil dos docentes informando os temas e linhas de pesquisas desenvolvidas. Os dados 
primários  obtidos por entrevista semi-estruturada, são organizados a partir de um roteiro 
previamente estabelecido contendo temas relevantes relacionados com as categorias teóricas 
fundamentais para responder aos objetivos da pesquisa.  
 

PALAVRAS-CHAVE:  Trabalho Docente. Gênero. Novas Competências. Formação 
Profissional. Atitude Investigativa. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

El proceso de formación del asistente social pasa a ser calificado y conectado a la dinámica de 
la realidad social contemporánea, lo que favorece la actuación crítica y competente de ese 
profesional, a partir de nuevas habilidades que dirijan la intervención profesional a favor de la 
efectividad y ampliación de los derechos sociales, de ciudadanía y de democracia. El estudio 
bajo la perspectiva de género analiza la actitud investigativa materializada a través de la 
investigación social, colocada como una forma peculiar de ver problemas y construir 
soluciones, orientado hacia presupuestos ético- políticos, teórico- metodológicos y técnico- 
operativos junto con aplicaciones tecnológicas. La investigación cualitativa a través del 
estudio de caso del subtipo análisis situacional, tiene por base el período de implementación 
del Proyecto Pedagógico, fruto de la Revisión Curricular del curso de Servicio Social, 
desencadenada en el ámbito nacional en la década de 1990 y en el ámbito local (DSS/UFS) en 
1996, la cual terminó con la implantación del Nuevo Proyecto Pedagógico en el año 2003. El 
universo de la investigación se compone de docentes del DSS/UFS. La muestra del tipo no  
probabilística intencional se define a partir de criterios: ser docente del DSS/UFS, estar 
envuelto en actividades de investigación y/o tener o estar participando de la comisión de 
reforma curricular. El levantamiento exploratorio de datos del curriculum lattes de los 
profesores del DSS, en el período 2003-2006, permitió caracterizar el perfil de los docentes 
con la información de temas y líneas de investigación desenvueltas. Los datos  primarios 
obtenidos a través de la entrevista semiestructurada, son organizados a partir de un programa 
previamente establecido, que contiene relevantes temas relacionados con las categorías 
teóricas fundamentales, que responden a los objetivos de la investigación. 
 
Palabras Claves: Trabajo Docente. Género. Nuevas Competencias. Formación Profesional. 
Actitud Investigativa. 
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Objeto e Problema de Pesquisa 

 

 

O processo de globalização em curso caminha no sentido de um fortalecimento ou de 

um enfraquecimento dos antagonismos sociais de classe, de gênero, de raça e etnia. O tipo de 

olhar que se pode lançar sobre as perspectivas futuras de nossas sociedades salariais depende 

da resposta freqüentemente dada a essa questão por aquelas e aqueles interessados nas 

dimensões sociais da globalização e da educação. A discussão dessas questões, na sua 

configuração geral, mostra-se imbricada por variáveis de diversas ordens, que ultrapassa os 

limites deste trabalho. A adoção e a experimentação de novas tecnologias, cujos múltiplos 

efeitos são ainda imprevisíveis, permite ponderar suas implicações na atualidade e no futuro 

imediato, diante da necessidade de novas políticas em diversos âmbitos da sociedade e de 

novos métodos de gestão da produção, trabalho e formação. Esses aspectos constituem talvez 

os mais discutidos na atualidade marcados pela globalização, integração regional e 

reestruturação produtiva, analisando-se as possibilidades de difusão e os requisitos que geram 

em termos de educação/qualificação das trabalhadoras(es), dos quais se pode inferir um 

conjunto de elementos comuns e divergentes. 

Dadas essas constatações, o olhar que se pretende lançar sobre o objeto deste estudo, 

considera a dinâmica da sociedade e os processos de reestruturação produtiva, a formação 

profissional e a necessidade de desenvolvimento das novas competências, tanto para o mundo 

do trabalho quanto para a vida cotidiana, permeadas pela transversalidade de gênero nas 

relações sociais. Antes de apresentar o objeto de estudo, é interessante situar o discurso sobre 

a crítica feminista à ciência moderna, a qual direciona o presente estudo. 

Partindo do entendimento de autoras como Arrazola (2002) e Sardenberg (2002), a 

crítica feminista evidencia que a ciência moderna surge objetivando dominar a natureza 

(universal, objetiva, impessoal e masculina) e desenvolveu-se a partir das seguintes 

dicotomias: sujeito/objeto, mente/corpo, razão/emoção, objetividade/subjetividade, 

cultura/natureza, ativo/passivo. Para as feministas, estas dicotomias se constroem com base 

INTRODUÇÃO  



nas diferenças percebidas entre os sexos e nas desigualdades de gênero. Portanto, as ciências 

não são neutras do ponto de vista do gênero, da classe e da raça. E vem produzindo 

conhecimentos que não atendem aos interesses emancipatórios das mulheres. Assim, “o 

conhecimento racional foi construído como uma transformação ou controle transcendente 

sobre as forças naturais; e o feminino tem sido associado aquilo que o conhecimento racional 

transcende, domina, ou simplesmente deixa para trás.” (SARDENBERG (2002, p.96) apud 

LLOYD (1999, p.41)) 

Ainda segundo Sardenberg (2002), por fazer um questionamento aos fundamentos 

sociais, políticos e metafísicos dos sistemas teóricos patriarcais, a crítica pós-moderna exerce 

uma forte influência junto à teoria feminista. E a relação mulher e ciência revela a dialética de 

uma dinâmica cujo caráter é triplo: político, social e epistemológico. E coloca novas questões, 

objetos de estudo e metodologias. Entendem que a produção do conhecimento é um 

empreendimento fundamentalmente social, e por isso, buscam abandonar as clássicas 

separações ente fatores sociais, cognitivos e naturais. No entender de Arrazola (2002), os 

estudos de gênero propuseram substituir o “universal abstrato”, que não aceita a diversidade, 

por um “universal concreto”. O universal concreto é constituído por realidades naturais e 

sociais diferentes; valoriza as singularidades e as particularidades, as narrativas e discursos de 

pontos de vistas diferenciados, os quais podem ser iguais, semelhantes, divergentes, 

contraditórios, antagônicos. Além disso, a produção científica é histórica porque se faz em 

condições espaciais e temporais diferentes, mostra divergências, mudanças e transformações 

dos campos do saber e da realidade em que se realiza. 

Sendo assim, o objeto deste estudo privilegia a atitude investigativa como uma nova 

competência a ser adquirida pelo profissional de Serviço Social, sob a ótica das docentes do 

curso de Serviço Social da UFS.  Buscando conhecer como a atitude investigativa está 

impregnada (se é que está) nas atividades de formação do discente de serviço social; se é 

colocada como “condição para formulação de propostas profissionais” que tenham efetividade 

e permitam atribuir materialidade às dimensões teórico-metodológico, técnico-operativa, 

ético-político, norteadoras do projeto profissional; se pode favorecer o desvendar de questões 

relacionadas à formação, à atuação e a do assistente social; buscando também situar os 

atributos de gênero que se apresentam na relação entre trabalho docente, produção do 

conhecimento e atitude investigativa. 

As Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social estabeleceram como princípios 

que fundamentam a formação profissional, entre outros: as dimensões investigativa e 

interventiva como princípios formativos e condição central da formação profissional e da 



relação teoria e realidade; a indissociabilidade nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão; 

e o pluralismo como elemento próprio da vida acadêmica e profissional. A atitude 

investigativa, segundo as Diretrizes Curriculares, deve perpassar toda a formação e estar 

presente nos diferentes componentes curriculares enquanto um instrumento básico para o 

conhecimento crítico e a competência profissional. Conforme o pensamento de Setubal 

(2005), o Serviço Social é uma das profissões privilegiadas no sentido de ter à mão as maiores 

riquezas para uma prática investigativa, a questão social. Assim, o Assistente Social é o 

pesquisador que não precisa procurar um problema objeto de investigação, porque o seu 

trabalho se torna problema, fornece problemas, e é, em princípio, pelo menos um tema a ser 

desdobrado e pesquisado.  

De acordo com Batista (2001), através da atitude investigativa passa-se a exigir a 

articulação sujeito do conhecimento e sujeito da prática, articulação intrínseca entre o 

processo cognitivo e a ação, onde ao conhecer a realidade vai-se construindo no pensamento 

um projeto de ação, emergindo uma maneira peculiar de ver problemas e construir soluções 

lançando mão do desenvolvimento teórico e de aplicações tecnológicas. O conhecimento, 

segundo Guerra (2000) é um meio de trabalho através do qual é possível decifrar a realidade e 

clarear a condução do trabalho a ser realizado. Isso significa que o conjunto de conhecimentos 

e habilidades adquiridas pelo Assistente Social ao longo do seu processo formativo são partes 

de seus meios de trabalho. Torna-se evidente, desta forma, a necessidade da vinculação 

orgânica entre atitude investigativa e interventiva, e sua estreita relação com o contexto 

histórico para uma formação e intervenção qualificadas. Diante disso, o estudo questiona:  

 

1. A atitude investigativa é colocada como “condição para a formulação de propostas 

profissionais” que tenham efetividade e permitam atribuir materialidade às 

dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, norteadoras do 

projeto profissional? 

2. Qual a importância da atitude investigativa na ótica das docentes da unidade de 

ensino de Serviço Social da UFS? 

3. A universidade oferece condições estruturais e materiais para a formação pautada 

na atitude investigativa: diante da crise pela qual vem passando? 

4. As condições subjetivas (envolvem qualificação e requalificação, conhecimento 

didático-pedagógico, experiência em pesquisa, inserção na pós-graduação) podem 

ser deixadas de lado nesse processo? 

5. Quais as competências e habilidades necessárias para formar assistentes sociais? 



6. Os aspectos particulares da cultura, em especial, os atributos de gênero, dificultam 

ou favorecem a obtenção do conhecimento e os processos de qualificação e 

requalificação das docentes? Como? 

7. Quais os espaços existentes na estrutura curricular que podem favorecer a 

formação da atitude investigativa? 

8. Como operacionalizar uma formação pautada na atitude investigativa a partir do 

tripé de ensino, pesquisa e extensão? 

9. Como as ideologias são refletidas nas perspectivas fundamentais que os próprios 

educadores empregam para ordenar, guiar e dar significado a sua própria atividade 

de produção do conhecimento e formação dos profissionais? 

 

O contexto de onde se elabora o discurso desses grupos é de importância capital para 

entendermos os significados das posições assumidas por homens e mulheres. A preocupação 

é, também, com as questões culturais ligadas a gênero e focaliza o pensar sobre o jogo das 

diferenças, onde as regras são definidas nas lutas sociais entre agentes imersos em relações de 

poder. Essas podem mudar, pois, a cada momento, novos sujeitos e circunstâncias invadem a 

cena social, modificando as regras do jogo. 

É necessário desvendar os vários papéis que os docentes, as universidades exercem, as 

restrições educacionais, os processos de acumulação, legitimação e produção de 

conhecimento representando também pressões estruturais. Desta forma, propusemo-nos a 

analisar como esse discurso é fator de constituição das identidades de mulheres, enquanto sujeitos, 

para entender a dinâmica das instituições superiores educacionais públicas situadas em uma 

configuração mais ampla do poder político, econômico e cultural, examinando-se diferentes 

funções que elas exercem em nossa formação social desigual.  

Antecipou-se como hipótese orientadora, que a formação profissional e o trabalho 

docente, a articulação investigação-intervenção são processos permeados pela questão de 

gênero; da mesma forma esse processo só poderá ser concretizado através de uma mudança na 

estrutura curricular e, portanto, nos conteúdos das disciplinas (o que vem ocorrendo), aliada, 

principalmente, a uma mudança nos métodos de ensino-aprendizagem que valorizem a 

investigação e a pesquisa no cotidiano da formação, apontando assim para a formação de uma 

nova cultura profissional crítica e competente e de uma mentalidade investigativa. Esse 

processo envolve a qualificação e a requalificação do corpo docente, bem como, a 

disponibilização das condições físicas, materiais e institucionais essenciais para a qualificação 

do processo de ensino-aprendizagem. Em termos gerais, para uma formação baseada na 



atitude investigativa é imprescindível a junção entre condições objetivas e condições 

subjetivas1 dos atores envolvidos na formação profissional.  

As condições subjetivas, neste caso, envolvem qualificação e requalificação, 

conhecimento didático-pedagógico, experiência em pesquisa, inserção na pós-graduação e 

ampliação do domínio teórico das professoras. Fatalmente ligados à cultural profissional e ao 

debate de gênero. Tal nível de formação é o “ponta-pé” inicial para uma atitude/ ação 

diferenciada, mas não é garantia de que a formação da atitude investigativa se dará, pois está 

remete a uma discussão sobre o compromisso com a formação profissional, seja por parte do 

aluno, seja por parte do professor. Também exige uma discussão coletiva entre os principais 

atores relacionados à formação profissional, a dimensão política da questão. 

Nesse sentido o estudo orienta-se por alguns objetivos, quais sejam:  

 

Geral 

Analisar com base na perspectivas de gênero a atitude investigativa como princípio e 

condição de uma formação qualificada, crítica e emancipadora no campo do Serviço Social, a 

partir da perspectiva das docentes do Curso de Serviço Social da UFS, inserida nas condições 

objetivas e subjetivas da instrumentalidade e na dimensão técnico-operativa da formação 

profissional. 

 

Específicos 

Caracterizar a produção científica dos docentes através de seus currículos lattes. 

Traçar o perfil dos docentes em relação a: sexo, titulação, experiência em pesquisa e 

produção científica. 

Desvendar a importância da pesquisa social para a formação e atuação no campo do 

Serviço Social a partir das representações dos docentes. 

Analisar os atributos de gênero que se colocam como impeditivos à formação e ao 

fortalecimento da atitude investigativa. 

                                                 
1 Expressões utilizadas por GUERRA (2000, p.53) que significam: 
Condições Objetivas - são aquelas relativas à produção material da sociedade, são condições postas na realidade 
material. Por exemplo, a divisão do trabalho, a propriedade dos meios de produção, a conjuntura, os objetos e os 
campos de intervenção, os espaços sócio-ocupacionais, as relações e condições materiais de trabalho. 
Condições Subjetivas – são as relativas aos sujeitos, às suas escolhas, ao grau de qualificação e competência, ao 
seu preparo técnico e teórico-metodológico, aos referenciais teóricos, metodológicos, éticos e políticos 
utilizados, dentre outras. 



Conhecer a valorização de novas competências para o exercício da docência e 

identificar as condições materiais disponibilizadas pela UFS, aos docentes e discentes, para o 

desenvolvimento da atitude investigativa. 

O tema abordado integra a linha de pesquisa: Novas Tecnologias, Trabalho e 

Educação do Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe. O campo empírico 

da pesquisa é o Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe 

(DSS/UFS) através do qual foram ser encontrados atores envolvidos no processo de formação 

profissional. O tempo cronológico para análise do objeto é delimitado pelo processo de 

Revisão Curricular do curso de Serviço Social da UFS desencadeado a partir de 1996, o qual 

culminou com a implementação do Projeto Pedagógico do curso 351 – através da Resolução 

Nº33/02/CONEP. Delimita-se como marco temporal, para coleta dos dados primários, o 

período de 2003-2006.  

A realização deste estudo justifica -se pela centralidade do tema para a formação de 

profissionais críticos e qualificados, considerando que é função das universidades, a formação 

da atitude investigativa, entre docentes e discentes para um ensino de qualidade de modo a 

responder às demandas colocadas pelo movimento da sociedade para o trabalho do assistente 

social. Enquanto profissional, o assistente social insere-se na divisão sócio-técnica do trabalho 

e, diante das novas configurações do mundo do trabalho e do direcionamento ético-político 

assumido pela categoria profissional, torna-se necessário que seja revisto e repensado 

continuamente seu processo de formação e atuação profissional. Como conseqüência destes 

movimentos, as pesquisas vêem sendo gradativamente construídas e emergindo do próprio 

Serviço Social. Daí, também, a relevância incontestável do estudo sobre a atitude 

investigativa de forma a contribuir para dar visibilidade a alguns aspectos do projeto 

pedagógico que direcionam a formação do assistente social, na dimensão técnico-operativa da 

formação profissional. 

A relevância social da pesquisa é destacada, na medida em que a utilidade social da 

profissão advém da necessidade em “responder às necessidades sociais que se transformam 

por meio de mediações em demandas para a profissão” (GUERRA, 2000, p.56). O 

conhecimento produzido pelo estudo, poderá contribuir para a qualificação dos serviços 

resultantes da ação profissional, da melhoria da formação e qualificação profissional, 

favorecendo a disponibilização de profissionais mais capacitados e qualificados para 

enfrentamento das questões sociais. Considerando, ainda, que a realização dos valores e 

intenções contidos no Código de Ética Profissional remete para a qualidade da formação 



profissional, para o nível de consciência política e de organização da categoria, para o 

compromisso dos profissionais.   

O interesse pela temática foi despertado desde a graduação em Serviço Social na 

UFS, no processo de formação acadêmica e profissional por ocasião da inserção em 

atividades de monitoria na disciplina Pesquisa Social Aplicada ao Serviço Social (2002-

2003). Nessa oportunidade foi possível o acesso à produção e discussões atuais referentes à 

produção do conhecimento em Serviço Social; em atividade de estágio extra-curricular, na 

Secretaria Extraordinária de Participação Popular da Prefeitura Municipal de Aracaju junto a 

no levantamento de demandas das associações de moradores para o Orçamento Participativo 

(2002); em atividade de extensão através do Projeto “Cooperativa Popular”, para a formação 

profissional em corte e costura de populares e que culminou com a elaboração do Relatório de 

Estágio Curricular intitulado: “Empreendimento Econômico e Solidário: mobilização e 

organização comunitária, a atuação do Serviço Social”  (2004). Da mesma forma a 

experiência como bolsista de iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Sergipe, no projeto com o tema: “Desemprego e formas de exclusão, implicações 

sobre a carreira profissional entre trabalhadoras (es) fabris em Sergipe” (2002), na condição 

de bolsista; de Conclusão de Curso: “Desemprego, chefia familiar e monoparentalidade 

feminina” (2004). 

A participação nessas atividades favoreceu o entendimento sobre o fazer profissional 

como envolto por constante desafio, seja na luta pelo micro-poder entre os envolvidos, seja na 

intencionalidade e nas competências requeridas, nas dificuldades de superar a fragmentação 

do saber na integração da teoria e empiria, ou mesmo, na mediação de interesses institucionais 

com os interesses do público-alvo das ações, seja na viabilização de direitos sociais, seja na 

luta pela concretização dos princípios éticos que embasam a ação profissional. Experiências 

que mostraram a importância do compromisso ético-político transportado para as ações. 

Ademais, ficou evidente que a qualidade da formação profissional deve ser buscada cada vez 

mais reforçando a necessidade de ampliação do conhecimento teórico-metodológico, técnico-

operativo e do compromisso ético-político com profissão. Em 2005, a inserção no Mestrado 

em Educação da Universidade Federal de Sergipe permitiu ampliar o processo de formação 

profissional integrado a projetos de carreira e profissão, visando trazer contribuições teóricas 

para a profissão, no campo da formação profissional. Trazendo o olhar da educação para o 

trabalho docente do assistente social. 

 

 



Aportes Teóricos e Metodológicos da Pesquisa 

 

Partindo do entendimento de Brandão (2001), as novas sociologias propõem 

perspectivas teóricas que podem elucidar tanto os processos que vão das estruturas sociais às 

interações, como os que vão das interações às estruturas sociais. No entanto, as posições 

epistemológicas macro e micro coexistem como permanente desafio à imaginação 

sociológica. Sendo assim, as novas sociologias rejeitam as perspectivas unilaterais, pois os 

processos e configurações sociais estão inseparavelmente ligados às dinâmicas macro e 

microssociais2. A partir da consideração da dinâmica microssocial na produção do 

conhecimento, novas categorias passam a ser estudadas, sejam elas: cotidiano, representação, 

identidade, ideologia, entre outras. 

A vida cotidiana dos professores na universidade (trabalho docente) é cheia de 

tensões e pressões políticas e ideológicas. Os problemas causados por falta de recursos 

materiais, más condições de trabalho de professores, por antagonismo de gênero/classe 

mesmo a política interna de instituições burocráticas complexas, tudo isto é parte da 

experiência de trabalho dentro da instituição pública de ensino superior. Numa época de crise 

econômica é freqüente grandes diferenças ideológicas sobre o que as instituições deveriam 

fazer. É difícil não pensar sobre educação como parte de um quadro mais amplo de valores e 

instituições, ignorar a realidade política e econômica das instituições de ensino superior, 

negligenciar a investigação do contexto mais amplo no qual a universidade existe, um 

contexto que pode de fato tornar muito difícil que elas sejam bem sucedidas. 

Como Hogan (1982) observa, é difícil separar questões educacionais de questões 

“políticas” mais amplas. Desse modo, as universidades são importantes agências de 

legitimação, fazem parte de uma complexa estrutura através da qual os grupos sociais obtém 

legitimação, através da qual ideologias culturais e sociais são recriadas, mantidas e 

continuamente construídas. As universidades tendem a descrever tanto o seu funcionamento 

                                                 
2 Macrossociais - privilegia o olhar sobre a reprodução dos papéis e posições sociais herdadas do passado e 
presentes no mundo social, sustentando a pretensão de construir teorias mais gerais sobre as regularidades das 
relações sociais. Envolve sempre muitos atores que não estão em interação direta. O pesquisador consegue 
observar apenas indicadores e representações do conjunto das ocorrências, que devem ser (re)traduzidos em 
hipóteses (interpretações) sobre as ações subjacentes a essas referências. 
Microssociais – supõe a incomensurabilidade do social, descarta as tentativas de teorização mais geral sobre a 
sociedade, e procura construir hipóteses, a partir dos fragmentos microssociais, sobre a dinâmica do(s) mundo(s) 
social(is). Tudo o que se pode aspirar é um conjunto de interpretações subjetivas do ponto de vista do mundo da 
experiência. A interação face a face caracteriza este nível: pessoas, ações, padrões de comportamento e aspectos 
específicos da situação são passíveis de serem observados em sua totalidade. Na prática da pesquisa, no entanto, 
os pesquisadores acabam optando por reduzir sua atenção a determinados aspectos da cena social; 



interno quanto o da sociedade como meritocrático e como movendo-se inexoravelmente em 

direção à justiça econômica e social geral. Desta forma, elas formam, uma crença social de 

que as instituições principais de nossa sociedade respondem de forma igual as diferentes 

classes e a ambos os sexos.  

O papel de legitimação das universidades não está limitado a fazer com que nosso 

sistema sócio-econômico pareça natural e justo ou a discriminar os grupos uns dos outros. 

Uma vez que são também parte das instituições políticas de nossa sociedade, parte de estado, 

elas devem também legitimar a si mesmas. Isto é, não somente a economia, mas o aparato 

educacional, o governo e a burocracia estatal em geral têm suas necessidades próprias de 

legitimação. Eles também devem criar consentimento nos governados e a necessidade de 

legitimação política pode não ressoar sempre de acordo com as exigências da economia.  

O aparato educacional como um todo consistiu um conjunto importante de agências de 

produção. Nosso modo de produção, distribuição e consumo requer altos níveis de 

conhecimento técnico administrativo para expansão de mercados, "defesa", criação artificial e 

a estimulação de novas necessidades de consumo, o controle e a divisão do trabalho. Requer 

também inovações técnicas e comunicativas para aumentar ou manter a fatia do mercado de 

uma determinada empresa ou para aumentar as margens de lucro, assim como requer também 

de forma tão importante um controle cultural. As universidades auxiliam de forma 

fundamental, na produção de tal conhecimento.  

Como centros de pesquisa e desenvolvimento, cujos custos são socializados (isto é, 

distribuído entre todos de forma que o capital não tem que pagar a parte maior do custo) e 

como campo de treinamento futuros, as universidades, por exemplo, jogam um papel 

essencial em tornar disponível o conhecimento tecnicamente utilizável no qual tantas de 

nossas indústrias baseadas na ciência dependem e no qual a indústria cultural é baseada. Ao 

mesmo tempo, o conhecimento técnico-administrativo exerce um outro papel, menos 

econômico, na educação. Da mesma forma que aludimos às necessidades relativamente 

autônomas de legitimação por parte das instituições do estado, existe uma dinâmica cultural 

parcialmente autônoma em funcionamento também nas universidades, uma dinâmica que não 

é necessariamente redutível aos resultados e as pressões do processo de acumulação de 

capital. Esta breve descrição não esgota o que as universidades fazem, naturalmente.  

A própria noção do sistema educacional como auxiliar na produção do conhecimento 

útil, econômica e ideologicamente, aponta para o fato de que as universidades são instituições 

culturais tanto quanto econômicas. Ao definir o conhecimento de certos grupos como legítimo 

para a produção e/ou a distribuição, enquanto o conhecimento e as tradições de outros grupos 



são considerados inapropriados como conhecimento escolar, as escolas ajudam não somente 

na produção de conhecimento técnico-administrativo útil mais também na produção das 

formas culturais e ideológicas dos grupos dominantes. Obter uma compreensão teórica de 

como essas forças e conflitos tanto reproduzem quanto contradizem as relações mais amplas 

de desigualdade fora da escola não é algo sem importância. 

A sociologia da educação, em particular, tem tido uma longa tradição em lidar com, 

exatamente, esta área, tanto através da sua história de pesquisa sobre a obtenção de status 

quanto através das investigações etnográficas mais recentes da cultura escolar que tem 

crescido em resposta a algumas das fragilidades da pesquisa sobre obtenção de status.  

Segundo Torres (2003) pressionada a se confrontar com os debates entre modernismos 

e pós-modernismo, encontra-se na sociologia da educação a emergência de novos enfoques 

epistemológicos com implicações para o estudo acadêmico de classe, raça e gênero. Tais 

perspectivas entendem a realidade como uma totalidade concreta, ou seja, pensa a realidade 

como algo em mutação, com uma grande quantidade de dimensões ou camadas que 

constituem esferas independentes, mas compartilham dinâmicas que se alimentam 

mutuamente; apóiam-se em estudos de caso e são intensamente interdisciplinares e 

comparativos. Para os pesquisadores críticos a vida social é composta de três esferas: a 

econômica, política e cultural que estão em interação contínua.  

Numa perspectiva crítica, o desafio para os educadores é pensar criticamente sobre as 

falhas do passado, sobre as variadas práticas de exclusão presentes nos processos escolares, e 

dar visibilidade aos temas relativos a poder e dominação, classe, raça e gênero e outras 

dimensões da reprodução, tais como idade, distinções urbanas/rurais, etnicidade não-racial, ou 

afiliações religiosas, deficiências física e intelectuais. Reforçando as interconexões entre 

filosofia, economia, política, cultura e sociedade. 

 

Para essas perspectivas emergentes, a educação continua a desempenhar um 
papel fundamental na socialização para a cidadania, na promoção de uma 
cultura democrática [...] na promoção de uma esfera pública e na criação de 
intelectuais públicos que possam desafiar o status quo e que possam, através 
de seu trabalho, oferecer à sociedade, como seu espelho, a crítica sobre seus 
problemas estruturais e procedimentais. Esses intelectuais públicos servir-se-
ão da quantidade crescentes de estudos sobre classe, raça e gênero e do 
difícil – mas talvez desejável – processo de tentar contar uma estória que 
integre tantos elementos que constituam identidades sociais quanto possível, 
sem renunciar ao poder da razão em favor das políticas de identidade como 
único critério de práxis. [...] Não está morto o sonho de um sistema de 
educação pública de boa qualidade, que constitua uma precondição para uma 
força de trabalho razoavelmente bem formada e para a preparação de 



cidadãos politicamente competentes nas sociedades capitalistas atuais. 
(TORRES, 2003, pp.25-28) 

 

As escolas não apenas produzem, distribuem e reproduzem conhecimento, habilidades 

cognitivas e morais e modelos disciplinares. Fazendo isto, elas também constituem lugares 

para a formação de subjetividade, identidades e subculturas. Já que o conhecimento e o poder 

moldam a forma e o conteúdo dos currículos através de interesses ideológicos formados em 

termos específicos de classe social, raça e gênero, a noção de escola como um campo de 

batalha é útil para começar a entender as implicações destas disputas teóricas para as escolas e 

para práticas de educação não-formais.  

A teoria crítica argumenta fortemente que a educação não é apenas um 

empreendimento técnico, mas também uma arena política. Tais atividades têm seu lugar nas 

esferas públicas e privadas e estão relacionadas a todos os aspectos da experiência humana 

que envolvem o poder. Tal teoria surge como uma estrutura seminal para entender educação, 

currículo e instrução, práticas de ensino e políticas educacionais. 

 

Há um amplo espaço na teoria crítica para uma perspectiva construtivista da 
avaliação técnica que, sem estar livre da ideologia nem isenta de valores 
humanos, constitui uma esfera relativamente independente, que procura 
entender a realidade para além da pobre objetividade do positivismo. [...] Há 
muitos exemplos nos quais, embora ainda reflitam as relações de poder, o 
conteúdo, o processo e o produto do ensino e da aprendizagem adquirem 
uma natureza autônoma que é educacional e não meramente política. 
(TORRES, 2003, p.124) 

 

A política é considerada como um horizonte que abre possibilidades para a ação 

humana, e como um terreno material, factual e simbólico contestado, intrinsecamente ligado à 

formulação de políticas públicas, à ação e à identidades individuais. 

A escolha ocupacional pelos indivíduos sub-representa a dinâmica de classe e a 

estrutura de classe. De fato, a estrutura ocupacional não é a mesma coisa que a estrutura de 

classe. As universidades fazem mais do que ligar o indivíduo a um status ocupacional. O 

debate entre o enfoque marxista e o enfoque de estratificação mais usual relativos aos 

benefícios que se pode obter da educação está apenas começando. As discussões entre os 

interacionistas simbólicos e as análises mais marxistas, estruturais das características internas 

das universidades continuam e são ainda muito intensos.  

Embora seja historicamente impreciso e conceitualmente ingênuo reduzir questões de 

gênero às de classes, parece ser empiricamente o caso de que quando a classe (definida mais 

integralmente e adequadamente do que da forma em que ela usualmente aparece na literatura 



de estratificação e de obtenção de status) é controlada, os benefícios diferenciais obtidos por 

homens e mulheres não são iguais. É difícil compreender inteiramente estas questões dadas às 

lacunas teóricas em grande parte da literatura atual. Certamente, a necessidade de uma 

pesquisa desse tipo não tem passado sem reconhecimento dentro da tradição do campo da 

educação.  

A abordagem de gênero insere-se nos estudos culturalistas, que apresentam um foco 

dual. A cultura tem sido analisada tanto como experiência vivida, quanto como mercadoria. O 

primeiro examina a cultura tal qual ela é produzida na interação em processo e como um 

campo no qual significados e antagonismos de classe, raça e sexo são experienciados. O 

segundo olha para a cultura como um produto, como um conjunto de artefatos produzidos 

para o uso. Ambos são necessários, e ambos têm estado presentes nos estudos que se tem 

desenvolvido. Não existe neste estudo a pretensão de apresentar uma história detalhada do 

desenvolvimento das tradições que esses estudos representam. Contudo, as 

universidades/escolas são vistas como locais que não somente “processavam pessoas”, mais 

também como instituições que processavam conhecimento. Um dos focos primários, de fato, 

explicita-se nas interrelações entre estes dois tipos de processamento. Na perspectiva 

gramsciana, por exemplo, em termos dos conceitos, reconhecia-se que as práticas escolares 

precisavam ser relacionadas não somente a problemas de rendimento individual, escolha 

ocupacional e mobilidade, mas, também a processos de acumulação de capital, de produção e 

legitimação da “hegemonia ideológica” mantida.  

Assim, os recursos simbólicos organizados e transmitidos nas universidades/escolas, 

não são neutros. Ao invés, eles são pensados em termos ideológicos, como o capital cultural 

de grupos específicos que – embora esta cultura tenha uma vida própria - funciona para recriar 

relações de dominação e subordinação ao “posicionar” os sujeitos dentro de relações e 

discursos ideológicos mais amplos. A cultura da universidade, portanto, é um terreno de 

conflito ideológico, não meramente uma série de fatos, habilidades, disposição e relações 

sociais para serem ensinados da forma mais eficiente e efetiva possível. 

Na ideologia, tradicionalmente entendida de forma Althusseriana, o indivíduo não era 

a “fonte originadora de consciência, a irrupção de um princípio subjetivo”. Ao invés, a 

consciência e o significado são constituídos por práticas ideológicas que pré-existem aos 

sujeitos humanos e que realmente “produzem subjetividade”. Assim, “a ideologia é uma 

prática produzindo sujeitos”. Para além desse entendimento, esta pesquisa busca incorporar 

avanços recentes em análise cultural, extraído, de trabalhos em semiótica e estruturalismo 

literário que tem se desenvolvido a partir de trabalhos europeus sobre ideologia. Sendo assim, 



uma análise completa da relação entre a ideologia e o conhecimento e as relações sociais da 

universidade deve incluir não somente investigações do material da cultura, mas também da 

subjetividade. Sem este foco dual, corremos o risco de esquecermos algo muito importante, a 

atividade concreta das pessoas. 

Assim, o agente ativo deve tomar seu lugar ao lado do sujeito que é “produzido” pela 

ideologia. A ideologia tem poder; ela é encontrada nos materiais, tanto no que inclui quanto 

no que exclui. Ela posiciona as pessoas no interior de relações mais amplas de dominação e 

exploração. Contudo, quando vivida, ela também tem nela, freqüentemente, elementos de 

percepção “correta” assim como percepção “equivocada”. O produto ideológico é sempre o 

resultado daquela interação, não um ato de imposição. Esta é uma forma mais dinâmica de 

olhar para a questão ideológica que aquela que tem prevalecido na literatura sobre ideologia e 

escola no passado. Ela fornece as bases para uma teoria mais completa de como a ideologia 

funciona. Compreende-se que os enfoques que focalizam somente a economia e não a cultura, 

ou que lidam somente com produtos culturais e não processos culturais vividos, são 

incompletos. Argumenta-se também que a educação não é um empreendimento estável 

dominado pelo consenso, mais é, ao invés, partido por conflitos ideológicos. Esses conflitos 

políticos, culturais e econômicos são dinâmicos. Dada a profundidade crescente de nossa 

compreensão geral das razões entre cultura e a formação de, e/ou resistência a, hegemonia 

ideológica. 

As ideologias fornecem poder assim como tiram poder. Este processo de fornecer 

poder é parcialmente o resultado de que vários elementos ou dinâmicas estão usualmente 

presentes ao mesmo tempo em qualquer instância. Isto é importante. A forma ideológica não é 

redutível à classe. Processos de sexo, idade e raça entram diretamente no momentum 

ideológico, a partir da articulação com, colisão entre, ou contradições entre e dentro de, 

digamos, classes, gênero e sexo que as ideologias são vividas na vida do dia a dia das pessoas. 

A fim de destrinchar como as ideologias são funcionais, então, temos que considerar cada 

uma das esferas e as dinâmicas que operam no interior delas. O problema é investigar o micro 

e o macro de forma coerente. 

Ao longo dos últimos anos, as pessoas – incluindo os professores (as) e estudantes – 

podem agir contra formas ideológicas dominantes. Os resultados finais podem não ser nem o 

que as escolas “pretendiam”, nem o que uma leitura ideológica simples podia reduzir. A 

hegemonia ideológica não era algo que ou existisse ou deixasse de existir em qualquer 

momento particular. Era (e é) uma luta constante, a conclusão da qual não se pode saber de 

antemão. Este é um ponto crucial porque a hegemonia requer o “assentimento” da maioria 



dominada na sociedade, ela não pode ser nunca algo que seja permanente, universal ou 

simplesmente dada. Ela necessita ser conquistada continuamente. Seja qual for a estabilidade 

que ela possui, é um “equilíbrio” em movimento, contendo relações de força favoráveis ou 

desfavoráveis a estas ou aquela tendência. 

Se a hegemonia não é nem fixa nem garantida, ela pode ser quebrada ou contestada. 

Estas contestações, de fato, teriam que surgir por causa das tensões, contradições e das 

desigualdades crescentemente visíveis produzidas pelo nosso modo dominante de produção, 

distribuição e consumo. Resistência a ele, embora tal resistência possa não ser muito 

consistente, não pode ser sempre incorporada de volta a formas ideológicas dominantes. 

Assim, mesmo o próprio sistema educacional, em termos de sua cultura interna e de suas 

relações com a sociedade mais ampla, não é simplesmente um instrumento de dominação no 

qual grupos poderosos controlam os menos poderosos. Ele é o resultado de uma luta contínua 

entre e dentro dos grupos dominados. 

A tendência teórica dominante na teoria crítica da educação enfatizou o grau em que a 

educação é determinada socialmente de forma estrutural, a profundidade da operação de 

dominação cultural através da escola e as formas nas quais a cultura e a microestrutura da 

escola possibilitam a perturbação das funções macroestruturais de acumulação de capital e 

legitimação social. Estas elucidações iniciais foram então modificadas. Os pontos centrais no 

modelo de economia política da escola e da dominação cultural de classe pela transmissão da 

ideologia como conhecimento educacional foram significativamente qualificados.  

O conceito de totalidade econômica foi substituído por um reconhecimento da 

autonomia institucional relativa. A integração estrutural cedeu caminho à descrição das 

contradições internas. A dominação foi mitigada tanto pelo estudo do conflito de classe e da 

resistência dos alunos dentro da escola quanto em termos de possibilidades para a ação. Se a 

educação não pode ser mais que um epifenômeno ligado diretamente às exigências de uma 

economia, então pouco pode ser feito dentro da educação em si mesma. Ela é uma instituição 

totalmente determinada.  

Entretanto, se as escolas (e as pessoas) não são espelhos passivos da economia, mas, 

ao invés, agentes ativos nos processos de reprodução e contestação das relações sociais 

dominantes, então compreender o que elas fazem e agir sobre elas torna-se um momento 

importante. Se as universidades/escolas são parte de um “terreno contestado”, se elas são 

parte de um conjunto maior de conflitos políticos, econômicos e culturais, os resultados dos 

quais não estão naturalmente pré-ordenados em favor do capital, então a luta cotidiana difícil 

e contínua ao nível da prática do ensino e do currículo dentro delas é também parte desses 



conflitos mais amplos. A chave está em ligar essas lutas cotidianas às outras ações em favor 

de uma sociedade mais progressista naquela arena mais ampla. As universidades não 

repousam isoladas da sociedade estruturalmente desigual (e dos conflitos que isto engendra) 

da qual elas são partes. Portanto, é necessário que interpretemos suas práticas mais 

socialmente, culturalmente e estruturalmente. 

 

Os Estudos de Gênero podem ser entendidos como um corpus de saberes 
científicos que têm por objetivo proporcionar características e metodologias 
para análise das representações e condições de existência de homens e 
mulheres em sociedades passadas e futuras. (YANNOULAS et al, 2000, p. 
426).  

 

É necessário inicialmente entrar no campo da conceitualização, evitando equívocos 

entre sexo e gênero. A palavra sexo provém do latim, sexus e refere-se à condição orgânica 

que distingue o macho da fêmea. Sua principal característica reside na estabilidade através do 

tempo. A categoria de gênero provém do latim genus e refere-se ao código de conduta que 

rege a organização social das relações entre homens e mulheres. Sua principal característica 

está na mutabilidade.  

Todo conceito é limitado, não esgota em si a totalidade do significado. Sexo refere-se 

à dimensão biológica e gênero à dimensão cultural, embora os limites entre ambos não sejam 

estanques, já que as referências textuais aos dois níveis se imbricam muitas vezes na 

bibliografia sobre o assunto. O conceito de gênero é introduzido para afirmar algo mais amplo 

que sexo e como produto social aprendido, institucionalizado e transmitido de geração em 

geração. A categoria gênero inclui duas dimensões. A primeira afirma que a realidade 

biológica do ser humano não é suficiente para explicar o comportamento diferenciado do 

masculino e do feminino em sociedade. A segunda está ligada à noção de poder. Constata-se 

que o poder é distribuído de modo desigual entre os sexos. 

Os novos Estudos Culturais questionam as expressões "nascer e tornar-se" e nos 

levam a indagar: como abordar a construção da identidade cultural das mulheres e dos 

homens? Nascemos mulheres e homens ou nos tornamos como tais? Como intervir numa 

história e numa cultura em construção?  

O conceito de gênero adotado, não diz respeito somente às mulheres, pois ele é 

utilizado para esclarecer sobre informações dadas sobre as mulheres, mas, que também são 

informações a respeito dos homens e das relações de poder. Desse modo, permite a análise 

dos diferentes lugares de poder que mulheres e homens ocupam no mundo do trabalho e que 

devem ser identificados para compreender como o trabalho repercute de forma diferenciada 



na construção das identidades de acordo com o sexo. Identidade e diferença não são 

condições inerentes aos gêneros ou às culturas, não sendo possível reduzí-las a algo fixo, 

estável, único, definitivo, homogêneo. Elas só podem ser percebidas como construção, efeito, 

processo de produção e ato performativo. O campo dos estudos de gênero busca formulações 

teóricas interdisciplinares, do questionar a “construção das diferenças e da igualdade, da 

universalidade e da particularidade”, ao inserir nas novas dimensões de tempo e espaço 

modernos, ao discutir as noções estabelecidas, ao possibilitar que novas categorias de análise 

aflorem ou recebam outra ênfase como, por exemplo, a família e o trabalho.  

Dessa forma, gênero contribui para entender as imagens construídas socialmente, 

marcadas por mitos, preconceitos, estereótipos, elementos que estruturam a divisão sexual e a 

organização do processo de trabalho, determinando em grande parte, as oportunidades e a 

forma de inserção de homens e mulheres no mundo do trabalho. Expressa a forma como cada 

cultura trata as diferenças sociais entre os sexos, configurando imagens e identidades 

masculina e feminina. 

A abordagem de gênero permite visualizar as relações sociais existentes no processo 

de trabalho, em contextos sociais diferenciados, perceber se as mudanças repercutiram de 

forma desigual sobre o trabalho segundo o sexo do trabalhador, e destacar o caráter, muitas 

vezes, contraditório dos seus posicionamentos e das possíveis variações nas interpretações por 

eles vivenciados. As contribuições sobre gênero formuladas por Scott são fundamentais para 

se compreender “as diferenças percebidas entre os sexos, apresentam-se também como uma 

forma primordial de significado às relações de poder” (SCOTT, 1995, p.11). O gênero ao 

tempo em que constitui as diversas instituições sociais e práticas determinadas institui 

maneiras de viver que através das relações de poder vão produzir os gêneros, definindo para 

os sujeitos lugares diferenciados na sociedade e assim, as desigualdades sociais, existindo 

uma construção social e histórica produzida sobre as características biológicas. A avaliação 

dos comportamentos sociais deve ultrapassar as diferenças biológicas. Nesse aspecto, a idéia é 

perceber o gênero fazendo parte do sujeito, constituindo-o. 

As ambigüidades impressas nas questões de gênero, manifestam-se de forma mais 

incisiva quando se referem à mulher. Ora ela é a imagem da perfeição, da santidade, da 

pureza, ora a representação do pecado, do diabólico, da perversão. É a imagem da 

fecundidade, mas, igualmente da morte. Em quase todas as culturas as deusas da criação são 

também deidades da destruição. A mulher dita predominantemente pelo discurso masculino, 

vai se constituindo como o outro, o não homem, o diferente. Outro conceito importante para o 



estudo de gênero é o da diferença, que, na perspectiva pós-estruturalista, é um processo social 

estritamente vinculado à significação.  

Identidade e diferença não são condições inerentes aos gêneros ou às culturas, não 

sendo possível reduzi-las a algo fixo, estável, único, definitivo, homogêneo. Elas só podem 

ser percebidas como construção, efeito, processo de produção e ato performativo. 

Performatividade compreende as proposições lingüísticas que não se limitam a descrever um 

estado de coisas, mas fazem com que uma coisa aconteça, isto é, por sua repetição exaustiva, 

acabam por produzir efeitos de realidade. As identidades de gênero, assim como as raciais, 

são produzidas por meio de repetidos enunciados perfomativos. As questões de gênero se 

inserem no campo das lutas dos atores sociais por poder e significação. No contexto dessa 

luta, foram se desenvolvendo vários conceitos que de tanto serem repetidos, acabaram por ter 

o efeito de atos performativos, ou seja, produziram identidades sociais tanto míticas quanto 

reais.  

A visão pós-estruturalista tenta mostrar que o sexismo manifesta-se tanto em práticas 

institucionais e sociais de discriminação das mulheres, quanto em práticas discursivas que 

expressam visões que tendem a sacralizá-las. Tanto umas como outras circulam pelas esferas 

da convivência humana, sendo usadas indiscriminadamente por homens e por mulheres, e, se 

desconstruídas, também por força do discurso, podem instituir novas possibilidades de 

relações entre os gêneros.  

Esse discurso, na especificidade do objeto de estudo focaliza a formação de 

educadores mais conscientes dos compromissos ideológicos e epistemológicos que eles 

tacitamente aceitam e promovem ao usar certos modelos e tradições. Sem uma compreensão 

desses aspectos da vida universitária que os conecte seriamente com a distribuição, qualidade 

e controle do trabalho, poder, ideologia e conhecimento cultural em nossas instituições 

educacionais, a teoria educacional e a formulação de políticas podem ter um impacto menor 

do que esperamos. Embora compreendendo que o questionamento das relações sociais e dos 

compromissos ideológicos dos docentes não alteram por si mesmo seja a educação superior, 

seja a sociedade, uma crítica deste tipo pode ser, vista como um primeiro passo essencial na 

geração tanto de uma pesquisa quanto de uma prática mais emancipatória. O interesse inicial 

está no processo de examinar o que é aceito como natural de forma que os produtos sociais e 

culturais reais de nossas teorias e práticas possam ser iluminados, tendo em mente, ao mesmo 

tempo, tanto os interesses dos docentes integrantes da vida do dia a dia dentro da caixa preta 

da universidade, quanto dos pesquisadores de estratificação nessa instituição para além da 

escola. 



O campo dos estudos de gênero busca formulações teóricas interdisciplinares, do 

questionar a “construção das diferenças e da igualdade, da universalidade e da 

particularidade”, ao inserir nas novas dimensões de tempo e espaço modernos, ao discutir as 

noções estabelecidas, ao possibilitar que novas categorias de análise aflorem ou recebam outra 

ênfase como, por exemplo, a família e o trabalho.  Para Cruz (2003), historicamente o Serviço 

Social tem tentado abstrair e conter a “questão da mulher”. Ao fazer isso, suprime as questões 

dinâmicas da “feminilidade” e “masculinidade”, e os contextos cultural, nacional e histórico 

que as produzem e modificam. Enquanto os estudos sobre as mulheres agora debatem a 

coerência e o valor da categoria “mulher”, o Serviço Social tende a fixar as mulheres nessa 

categoria ao se centrar mais nos resultados do que no processo de engendramento.  Em geral 

no Serviço Social temas de gênero tendem a ser vistos como temas de mulheres. Isso porque, 

as mulheres carregam a responsabilidade de gênero, em relação à normatizada, ainda que 

invisível masculinidade, que permeia os modelos e os métodos das disciplinas.  Entretanto, 

existem muitas pessoas que trabalham com “a Mulher”, mas que não têm, interesse em temas 

feministas. Essas pessoas não desafiam nem as instituições, nem as práticas do Serviço Social, 

nem as práticas sociais que essa disciplina constrói e promove, na reprodução da opressão. 

Assim, as feministas assistentes sociais, não buscam apenas trabalhar com a questão da 

mulher, mas, buscam especificamente, os aspectos políticos das relações sociais. Além disso, 

questionam e desafiam o Serviço Social a ver as relações de poder como centrais na vida 

social.  

Desse modo, é preciso chamar a atenção dos estudos acadêmicos, para a abordagem da 

questão da mulher e gênero, para além do ativismo político, como uma forma de ação política, 

de superar os elementos positivistas na pesquisa3 (Cruz, 2002). Em que pese gênero ser um 

pouco de tudo isso, para efeito dos processos de desenvolvimento local, é preciso considerar 

que as relações sociais no plano comunitário estão fortemente marcadas e determinadas em 

suas possibilidades pelas relações de gênero, dado seu caráter estruturador da vida social. 

Desse modo, trabalhar com as chamadas questões de gênero é, portanto, lidar com a 

estruturação do cotidiano da sociedade.  

Em termos gerais, uma das propostas de superação da crise dos paradigmas, 

apresentada por Carvalho (1995) vem através da concepção da Razão no plural, apontando 

para o pluralismo de caminhos racionais; razão ampliada nos domínios até então considerados 

anti-racionais (paixões, emoções, valores, sentimentos, intuição). É essencial ao pensamento 

                                                 
3 Texto (mimeo) com o Tema: “Mulher e Política”, apresentado na Conferência Estadual da Mulher em Sergipe, 
em Aracaju em 14/06/2002. 



dialético e o desafio contemporâneo, combinar o universal com o particular, o indivíduo com 

o coletivo. 

 

Trata-se, portanto, de buscar as relações e os processos que são constitutivos 
dos acontecimentos [...] a pesquisa tem que se desenvolver confirmo as 
exigências dos acontecimentos fazem parte de uma totalidade e como tal 
constituem em si mesmos um todo significativo. Eles podem se apresentar 
como caóticos, mas a reflexão demorada sobre suas características e 
determinações nos indicará que existe uma estrutura, uma tessitura, que 
continuamente se cria e se recria, pois está em movimento [...] à medida que 
a pesquisa avança, que se inicia o processo de conhecimento, revela-se o que 
há de universal no particular. O pensamento científico avança dessa forma. 
(CARVALHO, 1995, p.31 apud GOHN) 

 

Partindo deste entendimento e considerando as questões relacionadas ao objeto, esta 

pesquisa caracteriza-se por ser do tipo qualitativa, por isso buscou uma compreensão profunda 

sobre as especificidades da atitude investigativa em termos de suas origens e de sua razão de 

ser, no âmbito da formação profissional de assistentes sociais. No entanto, a pesquisa 

qualitativa não exclui a pesquisa quantitativa. A relação entre elas deve ser de 

complementaridade e articulação. Assim, este estudo analisa duas dimensões do real, a 

subjetividade e objetividade (qualitativo e quantitativo), pois essa articulação complementar 

possibilita integrar as produções teóricas referentes ao tema com os determinantes históricos 

(condições macrossocietárias) e a relação da subjetividade da pesquisa (microssocietárias). 

 Considerou-se a preocupação de captar como o mundo social e acadêmico é 

construído pelo docente, como elas estão continuamente se esforçando para dar sentido ao 

mundo para atribuir significados e interpretações a eventos, e nos símbolos usados para 

representá-los. Ao invés de descrição da forma como os atores interpretam e constroem a 

realidade socialmente, a realidade mesma é vista criticamente, como uma construção 

ideológica relacionada à hegemonia de classe e sexo. Daí a ênfase nas “perspectivas”, quadros 

de referência através dos quais fazemos sentido do mundo, e nos diferentes “contextos” que 

influenciam a formação e a operação destas perspectivas. Estes quadros de referência 

perceptuais então ligados à ação, impregnada com os significados atribuídos a ela pelos 

participantes da pesquisa. 

Em qualquer ocasião que entrem no contexto acadêmico, professores e alunos estão 

continuamente fazendo ajustes, calculado, barganhando, agindo e mudando. Eles são o foco 

da cultura, reprodução, contestação, resistência e contradição são encontradas nas vidas 

cotidianas de professores e alunos. Somos todos atores pertencentes a uma classe, um sexo, 

assim como somos também atores individuais. Existe a necessidade de barganhar, agir e 



mudar. E é importante saber como ocorre, como essa realidade da vida acadêmica 

continuamente produzida por nossa interação significante continua. Contudo, o mero fato de 

que a realidade é socialmente construída não indica como e por que a realidade vem a ser 

construída de formas particulares e como e por que construções particulares da realidade 

parecem ter o poder de resistir à mudança. Isto não quer dizer que toda atividade em 

instituições tais como escolas devem ser reduzidas a formulações teóricas abstratas. 

A partir desse entendimento, este estudo é uma pesquisa qualitativa complementada e 

articulada à dimensão quantitativa, ou seja, este estudo buscou conhecer e analisar duas 

dimensões do real, a subjetividade e objetividade (qualitativo e quantitativo). Tal articulação 

complementar possibilitou integrar as produções teóricas referentes ao tema com os 

determinantes históricos (condições macrossocietárias) e a relação da subjetividade da 

pesquisa (microssocietárias). Valorizando a comunicação entre pesquisador e pesquisados, o 

estudo buscou captar e interpretar a compreensão que estes têm acerca do trabalho docente, do 

projeto pedagógico e da atitude investigativa, elementos presentes na presente na formação 

profissional, envoltos por questões de gênero. Diante disso, considera-se a esfera da interação 

ou do agir comunicativo, através do qual Habermas destaca três contextos distintos: “o mundo 

objetivo das coisas, o mundo social das normas e o mundo subjetivo das emoções e 

vivências.” (DAMASCENO, 2005, p.14) 

Para tanto, em termos de metodologia de pesquisa social, privilegiou-se o estudo de 

caso (DSS/UFS) do subtipo análise situacional. O estudo de caso de acordo com Triviños “é 

uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente” 

(TRIVIÑOS, 1990, p.133). Exige severidade maior na objetivação, originalidade, coerência e 

consistência das idéias, dada a implicação do sujeito no processo e dados os resultados do 

estudo. Sua complexidade é determinada pelos suportes teóricos que servem de orientação ao 

trabalho do investigador, uma visão na qual se observa o fenômeno em sua evolução e suas 

relações estruturais fundamentais. Em um estudo de caso qualitativo, a pesquisa se 

desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se, reformulando-se constantemente. 

Busca a interrogação direta das pessoas cujo comportamento e atividade se deseja conhecer, 

levando o pesquisador a atentar sobre o sentido de que as pessoas fazem ou sentem e o que 

elas dizem a esse respeito. Somado a isso, integra as representações dos sujeitos, os elementos 

culturais, os valores profissionais, individuais e de sociedade, compreensão do fenômeno em 

nível microssocial, pois a análise das especificidades em nível micro, proporciona uma 

melhor compreensão do fenômeno em nível macrossocial.  



Para um estudo mais aproximado sobre a importância atribuída à atitude investigativa 

para a formação e atuação crítica e competente, ainda caberia considerar as representações de 

alunos e de profissionais de intervenção, dos empregadores, contextualizando as condições do 

mercado de trabalho e das instituições privadas de ensino. Contudo, dado o tempo e caráter de 

abrangência de um trabalho de mestrado, iniciação à investigação, estas dimensões serão 

consideradas, possivelmente, em estudo de doutoramento. 

O universo da pesquisa é composto por docentes do DSS/UFS configurando-se assim, 

o campo empírico da pesquisa. A amostragem, do tipo não-probabilística intencional foi 

definida a partir dos seguintes critérios: ser docente do DSS/UFS (efetivo ou substituto), estar 

envolvido em atividades de pesquisa e ou ter/ estar participando da Comissão de Revisão do 

Projeto Pedagógico4. Sendo assim, encontramos 3 (três) professoras com experiência em 

pesquisa e 4 (quatro) que participaram da Comissão de Revisão do Projeto Pedagógico (1 

(um) nome se repete) e 2 (duas) professoras substitutas e, ao mesmo tempo, presidente do 

CRESS/SE e membro da Comissão de Formação Profissional do CRESS/SE. Sendo assim, a 

amostra para as entrevistas foi composta por 6 (seis) professoras e configura-se como 

representativa, pois abordou os docentes diretamente vinculados à questão. 

Foram utilizadas fontes documentais, como: Diretrizes Curriculares Nacionais, 

Projeto Pedagógico, Código de Ética Profissional, Lei de Regulamentação da Profissão, a 

Política Educacional Superior, o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFS, Currículo 

Lattes e Atas de Reuniões Departamentais. Para a análise dos currículos, grupos de estudo e 

publicações, a pesquisa considerou o período de 2003 a 2006. 

Os dados primários foram coletados por meio da técnica qualitativa - entrevista 

semi-estruturada, gravadas e, posteriormente, transcritas, organizada a partir de um roteiro 

previamente estabelecido (em anexo). Como técnicas quantitativas: foi realizado 

levantamento a partir dos dados do currículo lattes das professoras do DSS, que permitiu 

conhecer o perfil das docentes e da produção, publicação e apresentação do conhecimento 

produzido. Os Anais do Congresso de Iniciação Científica da UFS e do Caderno do Estudante 

                                                 
4 A Comissão de Revisão do Projeto Pedagógico foi criada pelo Conselho Departamental do Departamento de 
Serviço Social com o objetivo de estudar e propor alterações no Projeto Pedagógico. Tal comissão trabalho entre 
os meses de março e agosto de 2006. Segundo a Ata  nº16, de 23 de agosto de 2006,  o trabalho foi realizado do 
modo mais intensivo possível tendo em vista que após aprovação nesse Conselho, o Projeto tramitará ainda por 
variadas instâncias da UFS até ser votado no CONEP. Ao final dos trabalhos da referida comissão, constata-se 
que o conjunto das alterações no Projeto Pedagógico, incidiu fundamentalmente sob inadequações do Projeto em 
relação ao preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, tais como: a carga horária do Estágio 
Supervisionado, das disciplinas teóricas e a ausência de carga horária destinada às atividades complementares, 
bem como sua regulamentação, alterações na estrutura curricular e na ementa das disciplinas. 



da UFS, do período de 2003-2005 permitiram uma aproximação com as produções que 

envolvem alunos (bolsistas e não-bolsistas), produto das atividades de pesquisa da docente. 

A revisão da literatura foi feita também através de periódicos como: Temporalis, 

Cadernos ABESS, Revista Serviço Social e Sociedade. Como meio eletrônico de pesquisa, 

foram consultados os seguintes sites: www.abepss.org.br (Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social); www.cnpq.br (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico); www.mec.gov.br (Ministério da Educação e Cultura); 

www.cfess.org.br (Conselho Federal de Serviço Social); www.ufs.br (Universidade Federal 

de Sergipe) 

A técnica de análise de conteúdo foi, neste trabalho, utilizada no intuito de produzir 

inferências acerca dos temas específicos referentes ao objeto de estudo, explicitados no roteiro 

de entrevista. Sendo assim, o estudo considerou o contexto do trabalho docente, o grau de 

competência para falar sobre as temáticas, partindo do pressuposto de que as expressões 

verbais estão carregadas de componentes cognitivos, afetivos, valorativos, ideológicos e 

historicamente mutáveis. Análise de conteúdo, segundo Franco (2003) assenta-se:  

 

Nos pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica da linguagem. 
Linguagem, aqui entendida, como uma construção real de toda a sociedade e 
como expressão de existência humana que, em diferentes momentos 
históricos, elabora e desenvolve representações sociais no dinamismo 
interacional que se estabelece entre linguagem, pensamento e ação. 
(FRANCO, 2003, p.14) 

 

Ainda segundo Franco, a análise de conteúdo requer que as descobertas tenham 

relevância teórica, o dado sobre o conteúdo deve ser relacionado a outro dado através de 

operações de comparação e classificação que implicam o entendimento de semelhanças e 

diferenças. Os resultados devem refletir os objetivos da pesquisa e ter como apoio indícios 

manifestos e capturáveis no âmbito das comunicações emitidas, buscando produzir inferências 

que pressupõe: 

 

A comparação dos dados, obtidos mediante discursos e símbolos, com os 
pressupostos teóricos de diferentes concepções de mundo, de indivíduo e de 
sociedade. Situação concreta que se expressa a partir das condições da práxis 
de seus produtores e receptores acrescida do momento histórico/social da 
produção e/ou recepção. (FRANCO, 2003, p.27) 

 

Assim, o trabalho do analista social está fundamentado na tradição hermenêutica como 

metodologia de análise, considerada como uma das dimensões de compreensão e 



interpretação. A outra dimensão é a dimensão da vida cotidiana entendida como fruto de um 

processo histórico e social. Sendo assim, o analista busca também compreender as situações 

que ocorrem cotidianamente em determinado ambiente (situações, espaços temporais 

específicos) e no bojo de certos campos de interação pessoal e institucional que, por sua vez, 

são mediados por modalidades técnicas de construção e transmissão de mensagens, cada vez 

mais complexas nos dias atuais.  

No tocante às unidades de análise, este estudo considera as seguintes: 

• As unidades de registro são as temáticas, ou seja, os assuntos que compõem a 

totalidade do objeto de estudo, explicitados no quadro abaixo: 

 

QUADRO 1 – EIXOS, TEMÁTICAS E QUESTÕES DO OBJETO DE ESTUDO 

EIXOS TEMÁTICAS QUESTÕES 

Trabalho docente, 
qualificação e 
novas 
competências, 
formação 
profissional e 
gênero 

• Condições de trabalho 
• Funções do docente 
• Ensino, pesquisa e extensão 
• Processos de qualificação e 

requalificação 
• Competências e habilidades 

para formar assistentes sociais 
• Inserção e formação didático-

pedagógica 
• Capacitação interna 
• Dedicação exclusiva 
• Atributos de gênero 

• Qual a importância da 
atitude investigativa na ótica 
das docentes da unidade de 
ensino de Serviço Social da 
UFS? 

• A universidade oferece 
condições estruturais e 
materiais para a formação 
pautada na atitude 
investigativa: diante da crise 
pela qual vem passando? 

• Quais as competências e 
habilidades necessárias para 
formar assistentes sociais? 

• Os aspectos particulares da 
cultura, em especial, os 
atributos de gênero, 
dificultam ou favorecem a 
obtenção do conhecimento e 
os processos de qualificação 
e requalificação das 
docentes? Como? 

Diretrizes 
Curriculares, 
Projeto 
Pedagógico e 
Pesquisa social 

• Diretrizes curriculares 
• Princípios do projeto 

pedagógico 
• Operacionalização do projeto 

pedagógico 
• Componentes curriculares 
• Conteúdo programático 

• Quais os espaços existentes 
na estrutura curricular que 
podem favorecer a formação 
da atitude investigativa? 

 

Dimensão 
técnico-operativa, 
didático-
pedagógica e 
núcleos temáticos 
(ensino, pesquisa, 

• Instrumentais para conhecer e 
intervir na realidade social 

• Métodos de ensino-
aprendizagem para articular 
investigação-intervenção 

• Articulação ensino, pesquisa, 

• Como operacionalizar uma 
formação pautada na atitude 
investigativa a partir do tripé 
de ensino, pesquisa e 
extensão? (Propositivo) 



extensão) extensão 
• Núcleos Temáticos  
• LEP 
• PET 

 

• Os respondentes, cujo perfil é apresentado a partir de variáveis coletadas no currículo 

lattes das docentes. Essa caracterização é indispensável para a contextualização dos 

dados. 

 

 

QUADRO 2: RESPONDENTES E INDICADORES DO PERFIL 

RESPONDENTES INDICADORES 

Docentes do Departamento de 
Serviço Social 

• Titulação 
• Tipo de vínculo empregatício 
• Trabalhos publicados 
• Trabalhos apresentados 
• Grupos de pesquisa 
• Anos de experiência docente 
• Projetos financiados 
• Formação didático-pedagógica. 

 

 

Na dimensão mais ampla do conteúdo a ser analisado, este estudo considerou a 

unidade de contexto tida como um “pano de fundo” que imprime significado às unidades de 

análise. Diante disso, através do recurso a Atas e aos textos que abordam questões relativas à 

unidade de ensino de Serviço Social da UFS. Bem como, às diretrizes curriculares e ao 

projeto pedagógico, fazendo referência ao contexto próximo e longínquo. 

 

A unidade de contexto deve ser considerada e tratada como a unidade básica 
para a compreensão ao segmento da mensagem, sujas dimensões (superiores 
às da unidade de registro) são excelentes para a compreensão do significado 
exato da unidade de registro. (FRANCO, 2003, p.41) 

 

 

Por fim, neste trabalho, as unidades de registro e a unidade de contexto são 

explicitadas através de gráficos, tabelas e depoimentos, deixando claro o contexto a partir do 

qual as informações foram elaboradas, concretamente vivenciadas, socialmente e 

politicamente construídas e expressas via linguagem. Sendo, portanto, passíveis de 

transformações e reconstruções.  



O processo de análise apresenta-se em três etapas: pré-análise, descrição analítica e 

interpretação inferencial, que refletem os objetivos da pesquisa e tiveram como apoio o 

conteúdo manifesto (que orienta para conclusões apoiadas em dados quantitativos) e o 

conteúdo latente (que abre perspectivas para descobrir ideologias, tendências das 

características do fenômeno social) capturáveis no âmbito das comunicações emitidas. Os 

resultados dos elementos da comunicação foram classificados em conceitos, codificados e 

categorizados.  



 

_________________________________ 

 
 

 
 

Este capítulo buscará apontar teórica e empiricamente o discurso e os dados 

relacionados à qualificação e às competências, configurando um entendimento dialético, no 

contexto histórico da sociedade caracterizada pela flexibilidade das relações, inclusive no 

trabalho; pela divisão social e sexual do trabalho, pela concorrência acirrada para inserção no 

mercado de trabalho, pelo estreitamento e até extinção de direitos garantidos por lei, pela 

expansão e globalização da produção e dos meios de transmissão da informação. Apresentam-

se as conseqüências das transformações contemporâneas para o Serviço Social no tocante ao 

mercado de trabalho, aos espaços ocupacionais e as novas competências apontadas como 

essenciais para uma atuação profissional crítica e competente.  

Temos testemunhado vários avanços tecnológicos em diversas áreas que impactam 

significativamente o modus vivendi das pessoas e das profissões. No mundo do trabalho, tal 

impacto pode ser analisado considerando o processo de reestruturação produtiva. Segundo 

Giddens (1991) o processo de industrialização afeta o local de trabalho, dos transportes, das 

comunicações e da vida doméstica. Tornando-se o eixo principal da interação dos seres 

humanos com a natureza em condições de modernidade. Para Castells (1999) com a inserção 

da tecnologia da informação no processo de trabalho alteram-se as práticas de trabalho e da 

organização da produção e passa-se a exigir maior liberdade para trabalhadores mais 

esclarecidos atingirem maior grau de produtividade alcançando todo o potencial das novas 

tecnologias. Assim, aumenta a importância dos recursos do cérebro humano no processo de 

trabalho que exige cooperação, trabalho em equipe, autonomia e responsabilidade dos 

trabalhadores. Desse modo, a nova tecnologia da informação redefine os processos de 

trabalho e o perfil dos trabalhadores e, portanto, o emprego e a estrutura ocupacional. Embora 

um número substancial de empregos esteja melhorando de nível em relação a qualificações e, 

às vezes, a salários e condições de trabalho, nos setores mais dinâmicos muitos empregos 

estão sendo eliminados gradualmente pela automação.  

Os tipos de emprego mudam em quantidade, qualidade e na natureza do trabalho 

executado, requerendo uma nova força de trabalho onde os indivíduos e grupos impedidos de 
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adquirir conhecimentos informacionais podem ser excluídos do trabalho ou rebaixados. Além 

disso, qualificações educacionais cada vez maiores, gerais ou especializadas, são exigidas nos 

cargos requalificados da estrutura ocupacional segregando ainda mais a força de trabalho com 

base na educação que, por si só, é um sistema altamente segregado. A mão-de-obra 

desvalorizada, em particular nos cargos iniciais de uma nova geração de trabalhadores 

formada por mulheres, minorias étnicas, imigrantes e jovens, está concentrada em atividades 

de baixa qualificação e mal-pagas, bem como no trabalho temporário e/ou serviços diversos. 

Segundo Bauman (2001), numa vida guiada pela flexibilidade as principais fontes de 

lucro tendem a ser, numa escala sempre em expansão, idéias e não objetos materiais. As 

idéias são produzidas uma vez apenas, e ficam trazendo riqueza dependendo do número de 

consumidores – e não do número de pessoas empregadas e envolvidas na replicação do 

protótipo. Com os novos modelos de organização da produção, as competências sociais dos 

trabalhadores passam a ser valorizadas. Por outro lado, a cultura também está impregnada 

pelos valores da flexibilidade e direcionam o agir e o pensar dos indivíduos que compõem 

esta sociedade. 

Na dimensão do cotidiano e da cultura, Paiva (1995) acrescenta que se apresenta nos 

dias de hoje uma nova consciência que entende a qualidade e efetividade dos conhecimentos 

adquiridos como fundamentais tanto para os espaços ocupacionais quanto para o cotidiano da 

população. A autora defende que não há dúvidas quanto à elevação tendencial da qualificação 

média, conseqüência das demandas da produção, do consumo, de fortes mudanças 

introduzidas na organização do cotidiano, das conquistas sociais e culturais associadas a uma 

era tecnológica de natureza planetária. Onde os desafios da vida contemporânea no cotidiano 

só podem ser enfrentados através do conhecimento efetivo, da capacidade de utilizá-lo e da 

flexibilidade para adaptá-lo a novas condições, não só no mundo do trabalho, mas também 

nas atividades rotineiras e cotidianas. Paiva (2001) fala de como o nível de qualificação e de 

conhecimentos da população tenderá a influir na reorganização das políticas sociais e 

trabalhistas. Trazendo a necessidade de pensar um ideal de educação e formação que 

qualifique não só para o trabalho, mas também para a vida. 

No âmbito do mundo do trabalho, o que chama atenção é a ampliação da qualificação 

e da competência. Segundo Hirata (1994), o tradicional conceito de qualificação estava 

relacionado aos componentes organizados e explícitos da qualificação do trabalhador: 

educação escolar, formação técnica e experiência profissional. Relacionava-se, no plano 

educacional, à escolarização formal e aos seus diplomas correspondentes. No modelo de 



competências, da sociedade flexível, importa não só a posse dos saberes disciplinares 

escolares ou técnico-profissionais (qualificação formal, conhecimento formal), mas a 

capacidade de mobilizá-los para resolver problemas e enfrentar os imprevistos na situação de 

trabalho. Desta forma, assumem extrema relevância, as qualificações tácitas ou sociais e a 

subjetividade do trabalhador, componentes não organizados da formação que incluem 

habilidades cognitivas e comportamentais. 

A adoção do modelo das competências no mundo do trabalho traz, no entanto, 

implicações contraditórias para o trabalhador, segundo Deluiz (2001). Por um lado, pode-se 

apontar, como aspecto positivo, a valorização do trabalho, que assume um caráter mais 

intelectualizado, menos prescritivo, exigindo a mobilização de competências que envolvem 

domínios cognitivos mais complexos e que vão além da dimensão técnica, demandando novas 

exigências de qualificação do trabalhador e a elevação dos níveis de escolaridade. Ressalta-se, 

também, positivamente, a valorização dos saberes em ação, da inteligência prática dos 

trabalhadores, independente de títulos ou diplomas; uma maior polivalência do trabalhador, 

que lhe permite lidar com diferentes processos e equipamentos, assumir diferentes funções e 

tornar-se multiqualificado; a possibilidade de construir competências coletivas a partir do 

trabalho em equipe, maior comunicação, participação e autonomia para o planejamento, 

execução e controle dos processos produtivos. 

No entanto, Deluiz (2001) assinala que as possibilidades de construção de 

competências, de ampliação dos níveis de qualificação, de real autonomia de concepção e 

decisão, de participação e de exercício da subjetividade e da inter-subjetividade no trabalho, 

não estão dadas no modelo de gestão por competências, e estão condicionadas pelas relações 

de força e poder que se estabelecem entre o capital, por meio das estratégias da gerência de 

controle da mão-de-obra e extração da mais-valia, e o trabalho, traduzidas na busca de maior 

decisão e intervenção no processo produtivo. Assim, a forma como a lógica das competências 

vai se implantar nos espaços de trabalho dependerá da capacidade de os trabalhadores, através 

de sua organização e mobilização, instituir mecanismos que garantam a materialização de 

seus interesses. 

Como aspectos negativos da adoção do modelo de competências, apontam a 

intensificação do trabalho e a desprofissionalização, que são conseqüências de uma 

polivalência estreita e espúria, decorrente do reagrupamento das tarefas pela supressão de 

postos de trabalho, ou pelo enxugamento dos quadros das empresas com demissões. A 

intensificação da exploração do trabalho se traduz no fato dos trabalhadores operarem 



simultaneamente várias máquinas, ou desempenharem várias tarefas, em um ritmo e 

velocidade determinados pela mediação da automação e da informatização, ampliando a 

jornada de trabalho que passa a depender muito menos de contratos previamente acordados 

entre capital e trabalho, e muito mais das necessidades da produtividade capitalista. A 

desprofissionalização ocorre sempre que o trabalhador deixa de atuar dentro da esfera de 

saberes, atividades, responsabilidades e referenciais próprios de sua profissão, e que são 

negociados em acordos coletivos e corporativos, e passa a desempenhar papéis e funções 

próprios de outras áreas e ocupações, com conseqüências para a sua (des)qualificação 

profissional. 

Markert (2004) acrescenta entre os fatores negativos o fato de que somente uma parte 

dos trabalhadores qualificados pode desfrutar das vantagens da qualificação e ocupação 

dentro do novo sistema de produção. Assim, a conseqüência é a ameaça de demissões. No 

entendimento de Dedecca (1998), refuta-se a necessidade de um processo de formação 

profissional específico por um outro de caráter mais genérico, não relacionado, normalmente, 

às exigências do posto de trabalho, mas às características da gestão do processo produtivo, 

que busca recrutar uma força de trabalho com competências complexas, como forma de 

reduzir as inseguranças no processo produtivo, explicadas pelas alterações no nível e na 

composição do produto e pelas mudanças tecnológicas, mesmo que esse não as exija. As 

empresas passam, nessa nova forma de organização da produção e do trabalho, a procurar 

força de trabalho com uma maior nível de “qualificação” para funções pouco complexas. 

Esse processo coloca em xeque o padrão anterior de contrato coletivo de trabalho, que 

reduzia a liberdade das empresas em alocar trabalho no processo produtivo, bem como os 

próprios sistemas públicos de formação profissional. Simultaneamente, as empresas passam a 

reivindicar o direito à formação privada de seus trabalhadores e o fim das contribuições 

destinadas a esse fim que fazem ao Estado. Já Bruno (1996) fala que as exigências quanto à 

qualificação das novas gerações em processo de formação visam, sobretudo, a três tipos de 

competências: competências de educabilidade, isto é, capacidade de aprender a aprender; 

competências relacionais; competências técnicas básicas relacionadas com os diferentes 

campos do conhecimento. São essas competências genéricas adquiridas durante o período de 

formação que irão sustentar a aquisição de habilidades e capacidades específicas a serem 

desenvolvidas a partir do ingresso desses jovens no mercado de trabalho, através dos cursos e 

treinamentos fornecidos pelas empresas. No entanto, segundo Hirata (1994), a caracterização 

de qualificação e do trabalho requeridas pelo novo paradigma de produção é válida em geral 

para o conjunto dos trabalhadores do sexo masculino das grandes empresas com um emprego 



regular. São, portanto, menos aplicadas às trabalhadoras do sexo feminino e aos operários de 

empreiteiras subcontratados pela empresa.  

Teoricamente, segundo Hirata (1994, p.128) apud D. Kergoat, (1984), o conceito de 

competência é uma noção oriunda do discurso empresarial dos últimos dez anos e retomada 

em seguida por economistas e sociólogos na França. Sua gênese estaria associada à crise da 

noção de postos de trabalho e a de um certo modelo de classificação e de relações 

profissionais. Já a noção de qualificação é multidimensional, pode referir-se a qualificação do 

emprego, qualificação do trabalhador (incorpora qualificações sociais e tácitas). Esta 

dimensão da noção de qualificação sendo, por sua vez, susceptível de decomposição em 

“qualificação real” (conjunto de competências e habilidades, técnicas, profissionais, 

escolares, sociais) e “qualificação operatória” (potencialmente empregadas por um operador 

para enfrentar uma situação de trabalho); finalmente, a dimensão da qualificação como uma 

relação social, como o resultado de uma correlação de forças capital-trabalho, noção que 

resulta da distinção mesma entre qualificação dos empregos e qualificações dos trabalhadores.  

Nessa perspectiva, a qualificação é como uma construção social onde, mais do que a 

simples medição de escolaridade ou de tempo de treinamento, procura levar em conta os 

componentes socioculturais da qualificação, fundamentais para o esclarecimento de questões 

que não dependem somente dos aspectos técnicos; dependem também de representações 

sociais presentes no mercado de trabalho que acabam por afetar as chances de inclusão de 

determinados grupos, em função de características relacionadas ao sujeito, como sexo, cor, 

idade etc., o que permite apreender o aspecto político da qualificação no plano das micro 

relações sociais, mostrando as experiências cotidianas e as qualidades que os sujeitos 

mobilizam na barganha por sua inserção nos sistemas de classificação no campo profissional.  

No entender de Tartuce (2004) é preciso que os conceitos (competência e qualificação) 

sejam esclarecidos, dada a intenção de passagem do conceito de “qualificação” para o de 

“competência” e a diversidade de concepções. 

 

A competência é, pois, um atributo que remete à subjetividade do indivíduo, 
e relaciona-se com a sua capacidade de mobilizar os saberes e as atitudes 
necessárias para, de forma autônoma, resolver problemas em uma situação 
específica. (Tartuce, 2004, p.360) apud (Machado, 1998; Tanguy, 1997ª e 
1997c) 

 

A competência, a partir desse entendimento é um elemento da qualificação, e 

permanece submissa a ela, não só porque está relacionada aos aspectos individuais das 



capacidades de trabalho e, portanto, remete menos imediatamente às operações sociais de 

classificação e hierarquização dos indivíduos e dos empregos como também porque somente 

quando ela é reconhecida e instituída socialmente – em termos sociais e monetários – é que 

ela se torna qualificação. 

Por outro lado, ainda segundo Taturce (2004), a noção de qualificação em seu conceito 

muldimensional5 é concebida como um processo e um produto social decorrente da relação e 

das negociações entre capital e trabalho e resultante de fatores socioculturais que influenciam 

as representações sociais. Assim, tal noção considera a qualificação como uma noção situada 

no espaço e no tempo, que expressa diferentes condições sociais, econômicas, políticas e 

culturais. Isso significa que cada sociedade terá seus critérios para definir e julgar o que é um 

trabalho qualificado. Portanto, é preciso conhecer os conflitos existentes entre as qualificações 

adquiridas pelos indivíduos e as qualificações requeridas pela sociedade, para satisfazer suas 

necessidades. Na ótica de vários autores analisados por Tartuce: 

 

Sociologicamente, então, a qualificação do trabalho é uma relação social 
complexa porque põe em jogo “algumas operações técnicas e a estimativa de 
seu valor social” (idem, ibid), valor este estimado economicamente mas que 
também é recoberto pelas avaliações sociais de alcance mais vasto. Daí 
decorre que a qualificação varia conforme a época, de país para país, e até 
mesmo de setor para setor, em função de aspectos técnicos e de organização 
do trabalho, sim, mas também, e principalmente, em função de fatores 
morais e políticos presentes no julgamento que a sociedade faz sobre a 
qualidade dos trabalhos necessários a sua reprodução.(Tartuce, 2004 
pp.365-6) 

 

Aprofundando o debate através dos escritos de Tanguy (1997b), Tartuce coloca que a 

qualificação não é uma propriedade conferida pelo sistema educativo aos indivíduos, mas uma 

relação social que combina vários parâmetros e que é determinada pelo mercado; um aumento 

nas exigências de formação não significa necessariamente, portanto, um aumento da 

qualificação. As “aptidões” formadas pela escola só se tornam qualificação quando são 

reconhecidas socialmente, isto é, quando se tornam úteis à sociedade. 

Segundo Cruz (2005), a qualificação entendida como uma construção social está 

relacionada às experiências vividas pelos sujeitos, na escolarização, nas ações coletivas, nas 

culturas, nas estratégias de luta entre trabalhadores. Assim, é também concebida como um 

jogo ideológico, simbólico, de estratégias gerencial de controle dos trabalhadores. Tal 

abordagem é útil para que sejam analisadas as hierarquias, os micropoderes, os complexos 

                                                 
5 Definida por Pierre Naville 1956 e 1963 



mecanismos que os sustentam nas relações sociais revelados na valorização das qualidades 

culturalmente construídas; também é fecunda para analisar o mundo do trabalho, em termos 

de acesso ao mercado, às classificações, aos benefícios. A qualificação socialmente 

construída, no tocante aos requisitos que o trabalhador deve reunir, considera:  

 
- “saber fazer”, ter conhecimento, recobre dimensões práticas, técnicas e 
científicas, adquiridas formalmente (cursos, treinamentos) e/ou por meio de 
experiência profissional; - “Saber ser”, ser compentente; inclui traços de 
personalidade e caráter, que ditam os comportamentos nas relações sociais 
de trabalho; - “saber agir”, capacidade de intervir e decidir diante de 
eventos no contexto profissional em que atua. Tais dimensões refletem 
aspectos das competências demandadas pelas condições objetivas de 
trabalho e pelas condições da sociedade contemporânea. (CRUZ, 2005, p. 
99) 

 

Sob uma perspectiva de gênero, ainda segundo Cruz (2005), é na análise das 

qualificações sociais ou tácitas que se pode perceber como as habilidades adquiridas pelas 

mulheres nas esferas da reprodução combinadas aos saberes formais/explícitos são, 

posteriormente, apropriadas pela sociedade capitalista, possibilitando a intensificação da 

produtividade e da criação de excedente. Nesse sentido,  

 

 

a discussão da questão feminina, frequentemente naturalizada, em especial 
no que se refere ao trabalho, passa pela compreensão das construções 
sociais que configuram as diferenças de gênero, as construções sociais das 
qualificações, das capacidades inscritas nos corpos, vistos como aptos para 
algumas tarefas, inaptos para outras. [...] Tal como a esfera doméstica e 
familiar da reprodução, as qualificações e o saber/fazer que lhe é inerente, é 
uma construção, o que se estende à identificação entre os lugares e saberes 
femininos e masculinos como natureza e cultura, corpo e razão. (CRUZ, 
2005, pp.102-3) 

 

A abordagem das qualificações sociais femininas permite que o pesquisador conheça 

os processos coletivos de construção de qualificações e qualidades de gênero, permite 

questionar ideologias, ressaltar os aspectos culturais e os processos de socialização que 

fortalecem o sistema patriarcal e estruturam as identidades diferenciadas de acordo com os 

gêneros. 

Fazendo a relação Gênero-Serviço Social, segundo Cruz (2003), a análise da categoria 

“Trabalho” do assistente social não pode ser simplesmente uma análise de classe: tem que ser 

também, necessariamente e na mesma medida, uma análise de gênero, pois a categoria de 



trabalhadores do serviço social é majoritariamente constituída por mulheres. O que significa 

reconhecer que a condição feminina é tida como um selo da identidade do assistente social. 

Isso significa considerar que a ideologia da feminilidade e da masculinidade remete a um 

processo de formação mais amplo e transversal em toda a sociedade, que define tanto a 

divisão sexual e social do trabalho quanto os distintos papéis e expectativas de acordo com o 

sexo do trabalhador, e influi nas escolhas, nas trajetórias de qualificação e na carreira 

profissional.  

Nesse sentido, as qualificações tácitas ou sociais são identificadas como habilidades 

inatas à “natureza” do assistente social (papel da ajuda, apoio e assistência) as quais não 

apresentam o mesmo valor das qualificações formais. Ademais, os estereótipos, as imagens de 

gênero, a “ideologia da feminilidade” podem favorecer ou dificultar o acesso da mulher a 

certos setores de trabalho, ou seja, enquanto o homem é preferido nos papéis públicos, 

preferem-se a mulher em assessorias de prefeituras municipais, pela proximidade com a 

primeira-dama, para a execução de políticas sociais (com crianças, menores, idosos e outros). 

Assim, a hegemonia da presença feminina no Serviço Social está associada ao substrato 

assistencialista, pois na nossa cultura, o assistencialismo é essencialmente feminino e requer 

habilidades como paciência, sensibilidade. Em uma sociedade em que a assistência, o cuidado 

e a educação são tidos como práticas femininas é compreensível que haja uma adesão de 

mulheres a atividades profissionais, reconhecidas culturalmente por essa diretriz, o que 

explica a disparidade na participação de mulheres e de homens nos quadros das categorias 

relacionadas com essas atividades. 

Considerando que o universo desse estudo é composto por docentes assistentes 

sociais, é preciso também explicitar as conexões históricas entre o trabalho docente 

(magistério) e as ideologias acerca das domesticidades e da definição do “lugar próprio da 

mulher”, pois o magistério também foi definido, em nossa sociedade, como extensão do 

trabalho produtivo e reprodutivo que as mulheres faziam em casa. As políticas econômicas 

locais tiveram importante papel, assim como as mudanças para as ocupações não-agrícolas 

nos padrões de emprego masculino. Igualmente importante foi a relação entre o crescimento 

da escolaridade obrigatória e o trabalho feminino. Um dos fatores que mais contribuíram para 

que as professoras fossem sendo empregadas é que elas receberiam menos. As influências 

religiosas, associadas à progressiva feminização do magistério no Brasil e ao campo do 

Serviço Social, justificam o eixo temático desenvolvido na pesquisa. 

Trazendo a discussão para a relação entre as categorias trabalho docente do assistente 

social, formação profissional a partir das novas competências, sob uma perspectiva de gênero, 



colocam-se pontos para a análise do objeto de estudo: a atitude investigativa, no atual 

contexto social, passa a ser colocada como uma nova competência exigida do assistente social 

no enfrentamento dos problemas que se apresentam no seu processo de trabalho. No entanto, 

a análise da formação da atitude investigativa sob uma perspectiva de gênero deve considerar 

o seguinte: o magistério é socialmente construído como profissão feminina, o Serviço Social 

também, e a competência da atitude investigativa está relacionada, historicamente, a um 

campo masculino, que é o campo da produção do conhecimento científico. Assim, as 

condições desse tipo de trabalho, também suscitam novos desafios para a construção de 

projeto de formação e requalificação profissional das docentes. E implica romper fronteiras 

ideológicas e culturais dos docentes de serviço social é ponto relevante para uma formação 

pautada na atitude investigativa e para uma nova mentalidade e cultura profissional. Constitui-

se, portanto, um desafio. 

 

 

1.1 O Serviço Social no contexto das transformações contemporâneas 

        

 

O Serviço Social, de acordo com Vieira (1985), tem suas raízes na ação da caridade e 

da filantropia, no fato ou ato de ajudar ao próximo, corrigir ou prevenir os males sociais. A 

inserção da mulher no campo do Serviço Social se desenvolveu a partir da caridade e da 

noção de que os problemas sociais eram uma espécie de doença social. E, por isso, um espaço 

destinado à atuação de mulheres. Em decorrência disto, temos o feitiço da ajuda e a 

construção da identidade feminina circundando o imaginário e a representação que se tem 

sobre Serviço Social e que influenciam nos processos de trabalho profissional.  

No período do pós-guerra até a década de 1970, período marcado por uma grande 

expansão da economia capitalista e pela organização de produção nos moldes 

taylorista/fordista o Serviço Social alcançou um nível maior de profissionalização e 

desenvolvimento devido à política intervencionista do Estado na economia. Todavia, a 

constituição e institucionalização do Serviço Social como profissão na sociedade depende de 

uma progressiva ação do Estado na regulação da vida social, quando passa a administrar e 

gerir o conflito de classe, o que pressupõe, na sociedade brasileira, a relação capital/trabalho 

constituída por meio do processo de industrialização e urbanização. É quando o Estado se 



“amplia”, passando a tratar a questão social não só pela coerção, mas buscando um consenso 

na sociedade. Sendo assim, segundo Guerra:  

 

O Estado lança mão de uma estratégia histórica de controle da ordem social, 
qual seja, as políticas sociais, e requisita um profissional para atuar no 
âmbito da sua operacionalização: os assistentes sociais. Este aspecto está 
vinculado a uma das funções que a ordem burguesa atribui à profissão: 
reproduzir as relações capitalistas de produção. [...] Executar políticas 
públicas. (GUERRA, 2000, p.57) 

 

Assim, enquanto profissão, o Serviço Social é profissão relativamente nova na 

organização social do trabalho. 

Na década de 1980, há um redimensionamento das relações de poder no mundo 

estabelecendo uma competitividade intercapitalista que começa a exigir mudanças no padrão 

de produção, alterando formas de organizar a produção; a chamada acumulação flexível. As 

transformações societárias contemporâneas desencadeadas pela crise do modelo fordista de 

produção e do padrão keynesiano de regulação da economia ocasionaram mudanças que 

podem ser verificadas no mundo do trabalho (reestruturação produtiva), na esfera do Estado e 

das políticas públicas (privatização, descentralização, municipalização, redução dos gastos 

fiscais, retração dos direitos sociais), nas configurações assumidas pela sociedade civil 

(filantropia social, ong’s) e na esfera da cultura.  

Na esfera do trabalho, novos direcionamentos estão sendo impostos às diferentes 

profissões, inclusive ao Serviço Social, causando alterações no processo de trabalho e no 

mercado de trabalho. Esta tendência parece indicar que a base material e organizacional do 

exercício profissional, dependente das organizações públicas atuantes no campo das políticas 

sociais, está sofrendo uma mudança de forma. Historicamente, o setor público era o grande 

empregador dos assistentes sociais, hoje, novos espaços ocupacionais são colocados.  

Os processos neoliberais de minimização das responsabilidades do Estado e 

agravamento da questão social e das lutas por políticas públicas, direitos sociais e cidadania, e 

do repasse dessas obrigações para a sociedade civil provocam mudanças significativas no 

fazer profissional. Em decorrência disto, ocorre uma diversificação das organizações 

demandantes do trabalho profissional. Há uma realocação das demandas de trabalho nas 

empresas para a esfera das relações de trabalho, indo além da esfera dos benefícios 

assistenciais. Nos anos 90, a crise do capitalismo se intensifica e ocasiona o crescimento das 

pressões do FMI (Fundo Monetário Internacional) sobre os países em desenvolvimento. Mais 

precisamente o governo de Fernando Henrique Cardoso, caracterizou-se pela abertura da 



economia, avanço das privatizações, flexibilização dos monopólios estatais, o que apresentou 

conseqüências drásticas no plano social, político, econômico e cultural. Como por exemplo, 

desemprego massivo, rebaixamento salarial, aumento da competitividade dos trabalhadores, 

cortes nos gastos sociais, crescimento das desigualdades sociais, desarticulação do poder dos 

sindicatos. Consequentemente, o objeto de intervenção do assistente social, a questão social, 

ganha novas expressões nas áreas de saúde, da habitação, da educação, da seguridade, do 

trabalho, do saneamento, configurando o seu agravamento. 

Diante das metamorfoses da questão social6 coloca-se a necessidade do estudo 

contínuo (pesquisa) da questão social com a qual trabalha o serviço social, pois esta aparece 

de forma fragmentada o que inviabiliza respostas duradouras e definitivas. Além disso, nessa 

área se lida com seres humanos com distintas culturas, classes, faixas etária, sexos, níveis de 

escolaridade, entre outras variáveis, que também precisam ser conhecidas. Coloca-se a 

necessidade de estar cotidianamente instrumentalizado7 com os conhecimentos necessários à 

sua intervenção, de modo que possa responder de forma competente e qualificada às questões 

emergentes. Além disso, segundo Granemann (2000), os processos de trabalho do Serviço 

Social são diferenciados e exigem de cada trabalhador conhecimentos, objetos de trabalho e 

instrumentais particulares. 

Considerando que o assistente social trabalha com a prestação de serviços, faz-se 

necessário explicitar algumas características deste tipo de trabalho, principalmente, no tocante 

ao modo de organização do trabalho. Offe (1989) considera que o ponto de relevância para a 

análise do trabalho em serviços está relacionado à racionalidade técnica desse tipo de trabalho. 

Esta se caracteriza pela não-padronização, diferentemente do trabalho industrial, por isso, 

                                                 
6 Termo usado por Robert Castel (2003) 
7 Refere-se à expressão Instrumentalidade de Guerra, a qual significa “... uma propriedade e/ou capacidade que 
a profissão vai adquirindo na medida em que concretiza objetivos. Ela possibilita que os profissionais objetivem 
sua intencionalidade em respostas profissionais. É por meio da instrumentalidade que os assistentes sociais 
modificam, transformam, alteram as condições objetivas e subjetivas e as relações interpessoais e sociais 
existentes num determinado nível da realidade social: no nível do cotidiano. Ao alterarem o cotidiano 
profissional e o cotidiano das classes sociais que demandam a sua intervenção, modificando as condições, os 
meios e os instrumentos existentes, e os convertendo em condições, meios e instrumentos para o alcance dos 
objetivos profissionais, os assistentes sociais estão dando instrumentalidade às suas ações. Na medida em que os 
profissionais utilizam, criam, adequam as condições existentes, transformando-as em meios/instrumentos para a 
objetivação das intencionalidades, suas ações passam a ser portadoras de instrumentalidade. Deste modo a 
instrumentalidade é tanto condição necessária de todo trabalho social quanto categorias constitutiva, um modo de 
ser, de todo trabalho.” (GUERRA, 2000, p.53) Diante desses aspectos a mediação é constitutiva da 
instrumentalidade onde os Assistentes Sociais, através da cultura profissional, recolhem e constroem os 
indicativos teórico-práticos de intervenção imediata, a metodologia da ação. Assim, a construção dessa 
instrumentalidade envolve dimensões teóricas envolvendo referenciais técnicos, valorativos, políticos e éticos 
objetivado em ações profissionais técnico-operativas direcionando o exercício do Assistente Social onde 
redimensiona a questão da práxis-teoria e prática agindo conjuntamente. 



exige cada vez mais novas habilidades, competência interativa, consciência da 

responsabilidade, empatia e experiência prática adquirida. O produto deste tipo de trabalho é 

imaterial e, por isso, não pode ser quantificado. Para aferir seus resultados elabora-se, 

portanto, planos e metas. Assim, segundo Offe, o trabalho em serviços desafia e questiona a 

sociedade do trabalho e seus critérios de racionalidade (realização, produtividade, 

crescimento) em favor de medidas de valor substantivas, qualitativas e “humanas”. 

O conceito trabalho em serviços é tratado na literatura existente, segundo Offe 

(1991), como um não-conceito, que envolve todos os trabalhos ou organizações que não 

podemos agregar claramente ao trabalho “primário” (extrativo) ou “secundário” (produtivo) e 

que são, não obstante, ao mesmo tempo, trabalho. Trata-se de uma definição por negação. 

Diante disso, o autor se propõe a construir um conceito sociológico positivo do trabalho em 

serviços, que destaque quais as funções sociais que podem e devem ser cumpridas pela 

prestação de serviços. Sua construção conceitual baseia-se na idéia de que, no caso da 

prestação de serviços, trata-se sempre de atividades relacionadas com a garantia de 

“condições sociais normais”, sendo que os problemas dessa garantia se apresentam como 

proteção e conservação dos elementos diferenciados da estrutura social e da mediação entre 

eles.  

Assim, o trabalho de prestação de serviços situa-se sempre, no ponto de intersecção de 

duas racionalidades: a racionalidade da “economia industrial”, com precisas especificações 

de objetivos e meios, controle vertical direto do comportamento no trabalho, um mínimo de 

margens de liberdade de ação e alta esquematização – por ser um trabalho remunerado 

dependente; e a racionalidade da “intermediação”, típica do trabalho no setor de serviços, 

que pressupõe margens de liberdade de atuação aproveitáveis conforme a situação, visto que é 

prestação de serviços.  

Conseqüentemente, o trabalho na prestação de serviços apresenta uma tensão entre 

norma e “caso”, já que, para cumprir com a função da prestação de serviços, jamais um desses 

aspectos deveria predominar, isto é, nem como completa padronização nem como total 

individualização. Esta tensão passa a ser aguda no nível pessoal, isto é, na execução da 

prestação do serviço e é aí mesmo que ela tem que ser superada, recorrendo-se a orientações 

normativas, experiências, ética profissional e competências específicas de interação. No nível 

de organização, porém, acrescenta-se ainda o dilema de que as prestações de serviços são 

executadas como trabalho remunerado contratual. Quando esse é o caso os critérios de 

racionalidade de tal organização colidem com a necessidade de autonomia e flexibilidade 

resultantes da natureza da primeira tensão. 



Berger e Offe (1991) fazem um paralelo: no trabalho na produção, a referência 

estratégica e a racionalidade específica são a apropriação e a transformação da natureza 

externa, com o objetivo da geração da riqueza social. No trabalho em serviços, onde a 

referência estratégica é a garantia do ordenamento institucional e das demais condições 

funcionais para o andamento do trabalho na produção. E por isso é chamado também de 

“meta-trabalho”, trabalho “reflexivo” ou “secundário”. Estas referências estratégicas 

correspondem a dois estilos de racionalidade, que podem ser delimitados como os conceitos 

de “eficiência” e “eficácia” do trabalho. A objetividade da determinação estratégica do 

trabalho na produção é marginalmente melhor satisfeita, na medida em que ele seja 

organizado de modo “mais eficiente”, isto é, seja mais regular, padronizado, constante, 

previsível e controlável, apresentando assim os menores custos. Em contraposição, o trabalho 

em serviços é determinado no sentido da “garantia”, ou seja, da orientação estratégica a partir 

dos riscos, das perturbações, irregularidades, incertezas, imponderabilidade do ambiente 

natural, técnico e social que ele deve absorver e processar, predominando os critérios da 

eficácia na prevenção dos efeitos perturbadores do processo produtivo. 

No que diz respeito às incertezas do trabalho em serviços, Berger e Offe (1991) 

esclarecem que o problema permanente está relacionado ao fato de nunca ser possível 

determinar o tipo e a quantidade de ações instrumentais necessárias e suficientes para 

obtenção de um resultado almejado. Assim, predominam enquanto referência estratégica, a 

prevenção contra perturbações e irregularidades, onde para a superação do problema é 

necessário prever as respectivas disponibilidades e reservas de capacitação, recorrendo-se ao 

trabalho dos empregados. Conseqüentemente, toda ação de trabalho deve ser decomposta em 

uma seqüência de meios, objetivos e funções. Desta forma, e por isso, o trabalho em serviços 

oferece uma maior margem de liberdade para critérios de decisão normativa, não 

inequivocamente dedutível a partir da lógica da ação objetiva, e por isto, se difere das 

condições encontradas no trabalho produtivo. 

Já com relação à política de reserva de capacitação, enquanto estratégia de 

racionalização mais segura para a prevenção de perturbações e irregularidades, Berger e Offe 

(1991) a percebem dotada de algumas variações, sejam elas: reservas de tempo (prontidão 

para a ação), reservas de qualificação (é perfeitamente racional o emprego de força de 

trabalho com qualificação maior que a normalmente “exigida”) superprodução contínua 

(produção, divulgação e armazenamento de informações nas administrações empresariais). 

Os empregados encontram-se então na linha de cruzamento entre duas estratégias 

opostas de racionalização cuja contradição entre ambas pode perfeitamente ter como 



conseqüência a implementação de medidas de elevação da eficiência em uma categoria de 

postos de trabalho, ao mesmo tempo em que outras parcelas do corpo de empregados é tratada 

com estratégias de ampliação de sua autonomia. Assim, existe no trabalho em serviços uma 

racionalidade específica que conflita com os critérios de eficiência típicos da produção, mas 

possibilita a manutenção de “reservas de capacitação”, no interesse do preenchimento das 

funções da prestação de serviços. E, no âmbito geral dos empregados qualquer passo no 

sentido do “aumento de eficiência” provoca um outro passo no sentido oposto (aumentando as 

reservas de capacitação). 

No âmbito do mercado de trabalho do Assistente Social, nesse novo contexto, observa-

se uma transformação no tipo de atividade atribuída ao assistente social, mas não só a esse 

profissional: inserção em equipes interdisciplinares, formulação de políticas públicas com a 

municipalização, domínio de informática, das novas técnicas e discursos gerenciais. 

Conseqüentemente, novas habilidades, novas competências são exigidas demandando o 

redimensionamento do perfil profissional e, portanto, da formação profissional. 

Analisando a questão das demandas à profissão, Serra (2000) entende que: 

 

[...] o que existe no terreno social são demandas de perfis e não demandas a 
uma profissão em particular; perfis de natureza polivalente, multifuncional, 
multifacetada, perfis esses que vão ao encontro das determinações da feição 
da mão-de-obra requisitada por essas alterações no mundo do trabalho e da 
flexibilização das relações de trabalho. [...] essas demandas potenciais ou até 
mesmo algumas tradicionais travestidas de novas são terreno de intervenção 
de diferentes profissões de corte social, porque, na minha visão, o social não 
é uma especificidade de nenhuma profissão; o que existe são 
particularidades no trato desse social, conferidas pelas diferentes profissões. 
Sendo assim, essas demandas pressupõem a disputa do mercado entre 
diferentes áreas, como psicologia social, educação, administração de 
recursos humanos, sociologias aplicadas etc. e o serviço social. (SERRA, 
2000, p.163-4) 

 

Aqui se apresenta um ponto importante da análise, a necessidade de qualificar a 

atuação profissional para garantir espaços ocupacionais conquistados pela categoria 

profissional. 

A especificidade do perfil profissional do assistente social no Brasil pode ser analisada 

através dos dados de pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Serviço Social, em 2004, 

que teve por respondentes profissionais inscritos nos Conselhos Regionais. O perfil 

profissional do Assistente Social caracteriza-se da seguinte maneira: 97% são do sexo 



feminino, 72,14% são brancas, 55,34% tem apenas a graduação, 77,19% tem mais de um 

vínculo empregatício e 78,16% trabalham no setor público (municipal, estadual e federal).  

Um dado significativo para a análise é o índice de 97% dos profissionais serem do 

sexo feminino. O que confirma a necessidade do recorte de gênero nos estudos relacionados 

ao serviço social. A abordagem de gênero permite constatar barreiras/ dificuldade encontradas 

pelo Assistente Social para a inserção no mercado e em processos de (re)qualificação que 

constroem formas de segmentação ocupacional, interferindo em níveis de remuneração, 

discriminação e, precarização das condições de trabalho. 

Por ser uma profissão feminizada, segundo Cruz (2002): 

 
Entre as mulheres assistentes sociais, a construção de projetos de 
requalificação, freqüentemente conflita com seus papéis reprodutivos 
familiares dificultando a construção de um novo perfil adequado à dinâmica 
da sociedade e do mercado compreende-se que a correlação entre alteridade e 
intencionalidade constitui mediações que revigoram dimensões da 
competência profissional porque ao favorecerem o acolhimento das 
diferenças propiciam conseqüentemente, uma perspectiva plural, e o 
conhecimento significativo para a qualidade da ação. (CRUZ, 2002, p.98) 

 

Em nossa profissão, colocadas sempre entre forças contraditórias de 

manutenção/ruptura do status quo, muitas vezes, não nos percebemos como uma profissão 

dentro de um mercado de trabalho competitivo, exigente e excludente de profissões, o que 

demanda processos de requalificação. 

Diante disso, a perspectiva diferenciada a partir da consciência sobre os gêneros ainda 

falta às Assistentes Sociais, seja em relação à profissão, seja em relação ao papel atribuído 

enquanto mulher seja quanto aos processos de qualificação e requalificação profissional. É 

imprescindível entender que, somos profissionais cujo mercado de trabalho exige qualificação 

e incorporação de novas competências, pois precisamos sobreviver no mercado de trabalho, 

visto que para desenvolver ações sócio-educativas e na iniciativa privada concorremos pela 

fatia das vagas oferecidas com outros profissionais. Somos profissionais e nossa identidade 

profissional está sendo impulsionada, pelas mudanças ocorridas no mundo do trabalho, a 

transformar-se, a capacitar-nos continuamente. 

Já no que diz respeito à formação profissional, pesquisa realizada por Cruz mostra 

que: 

 

A formação generalista oferecida na graduação, apresenta dupla dimensão: 
positividade – visão de totalidade da realidade social e das particularidades 
da questão social; negatividade – fragilização da competência técnico-



científica do profissional (que enfrentará o desafio no campo das idéias), 
gerada por excessiva abstração, fragmentação e dicotomização de teoria e 
prática. Os profissionais desempregados, atribuem os limites de inserção no 
mercado de trabalho à fragilidade do status, ou seja, do prestígio e do poder 
da profissão. Não percebem que, na melhor das hipóteses, todos têm que 
passar por uma ampla reengenharia, em sintonia com o que está acontecendo 
em escala mundial – exigências de capacitação profissional, em decorrência 
da reorganização das empresas públicas e privadas, e a introdução de novas 
tecnologias destruindo empresas, setores econômicos inteiros, postos de 
trabalho e profissões. (CRUZ, 2003, p.39) 

 

É preciso romper com a idéia de que somos despreparados para lidar com as novas 

competências exigidas pelo mercado de trabalho; romper com a idéia, do senso comum, de 

que “qualquer um” tem condição de fazer o que o Serviço Social faz e mostrar qual é o 

produto do trabalho profissional, apropriar-se das ferramentas gerenciais e tecnológicas e de 

registro de documentos. É preciso entender que, nesse momento histórico, o fazer profissional 

está intrinsecamente relacionado às seguintes dimensões: investigativa, teórico-metodológica, 

técnico-operativa, ético-política e pedagógica. E o “como fazer” (investigativo, técnico-

operativo e pedagógico) precisa ser melhor trabalhado durante a formação e a capacitação 

continuada, pois são as novas competências potencializadoras do trabalho do assistente social. 

Além disso, precisamos conhecer nosso mercado de trabalho. No entender de Iamamoto: 

 

Possibilidades novas de trabalho se apresentam e necessitam ser apropriadas, 
decifradas e desenvolvidas; se os assistentes sociais não o fizerem, outros 
farão, absorvendo progressivamente espaços ocupacionais até então a eles 
reservados. Aqueles que ficarem prisioneiros de uma visão burocrática e 
rotineira do papel do Assistente Social e de seu trabalho entenderão como 
“desprofissionalização” ou “desvio de funções”, as alterações que vêm se 
processando nessa profissão.” (IAMAMOTO, 2001, p.48) 

 

Neste momento de profundas alterações na vida em sociedade, o exercício profissional 

tem ampliadas as possibilidades de vislumbrar novas alternativas de trabalho, mas precisa 

apropriar-se do debate sobre as novas competências exigidas desse profissional.  

No que diz respeito ao objeto de trabalho, a questão social, considerando as 

transformações societárias que alteram substancialmente os processos de trabalho com largas 

repercussões na vida e na construção da consciência das populações usuárias dos serviços 

profissionais, segundo Iamamoto (1993), o Serviço Social precisa conhecer e acompanhar a 

dinâmica das interrelações entre o Estado e a Sociedade. Bem como, apreender os modos de 



trabalho, as experiências, aspirações e conformações em termos político-culturais dos usuários 

dos serviços sociais.  

Decifrar as novas mediações por meio das quais se expressa a questão social, hoje, é de 

fundamental importância para o profissional. Tendo em vista que a mesma se expressa de 

variadas formas no cotidiano, tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, na 

família, na área habitacional, na saúde, na assistência social pública etc.  

No entender de Batista (2001) nesse novo contexto, a prática profissional do assistente 

social está voltada para a mobilização de recursos para atender determinadas carências, 

fundamentando-se, principalmente, na capacidade dos profissionais de articular ações que 

garantam o acesso do seu público alvo aos serviços sociais da entidade na qual estão inseridos. 

Assim, pode-se depreender que a nova competência exigida ao profissional é a atitude 

investigativa, entendida não apenas como prática teórica, mas também como parte constitutiva 

do exercício profissional, onde apresentada no seu espaço de trabalho uma determinada 

situação-problema o profissional mobiliza saberes (aparatos teóricos, instrumentais, legais, 

éticos e pedagógicos) para enfrentamento do problema, considerando as demandas da 

instituição e dos usuários dos serviços sociais.  

Em termos gerais, pode-se resumir, a partir da bibliografia citada acima, é preciso que 

o profissional investigue para: 

• Formular respostas capazes de impulsionar propostas profissionais que tenham 

efetividade e atribuam materialidade aos princípios ético-políticos. 

• Superar conhecimentos existentes e elaborar novos conhecimentos que apontem 

novos caminhos e condições que permitam aos assistentes sociais responder às 

exigências pragmáticas sem perder a coerência teórico-prática.  

• Questionar o conhecimento constituído. 

• Desmistificar a pesquisa generalizável como a única forma de ser da ciência como 

produtora de leis universais. 

• Desvelar concepções empiristas, formalistas e dogmatizadas. 

 

 

Destarte, evidencia-se que um dos maiores desafios do assistente social é desenvolver 

sua capacidade de decifrar a realidade em uma dupla perspectiva, para que possa tanto 

apreender as várias expressões que assumem as desigualdades sociais quanto para projetar 

formas de intervenção que favoreçam a viabilização dos direitos sociais, como uma forma de 

resistência e de defesa da vida. Formas de resistência já presentes, por vezes de forma 



parcialmente ocultas, no cotidiano dos segmentos majoritários da população que dependem do 

trabalho para a sobrevivência ou daqueles que convivem com a falta do trabalho. Diga-se de 

passagem, a forma concreta de luta contra essa política neoliberal, de destituição de direitos, 

materializa-se na luta para que se faça cumprir a lei. Na luta por cidadania em todas as esferas 

da vida pública, traduzida no pleno exercício dos direitos e deveres individuais, sociais e 

políticos. Direitos esses que devem ser conquistados pela sociedade e garantidos pelo Estado, 

através de políticas econômicas, ambientais e sociais, que visem à igualdade de oportunidades 

e o acesso a bens e serviços da sociedade.  

No entanto, é preciso considerar que a despeito disso, o assistente social não detém 

todos os meios (financeiros, técnicos e humanos) necessários para a efetivação de seu 

trabalho, apesar de ser uma profissão liberal, pois parte dos meios ou recursos são fornecidos 

pelas entidades empregadoras que estabelecem prioridades a serem cumpridas, interferem na 

definição de papéis e funções que compõem o cotidiano do trabalho institucional. Aqui, 

apresentam-se espaços de negociação que estão intrinsecamente relacionados à competência 

técnica e ao compromisso político para mostrar, quantitativa e qualitativamente, as ações 

defendidas pelo profissional. Além disso, o assistente social como trabalhador assalariado, 

depende de uma relação de compra e venda de sua força de trabalho especializada em troca de 

um salário.  

A análise das características assumidas pelo trabalho do assistente social e de seu 

produto depende da órbita de atuação profissional, se no Estado ou na Empresa. O trabalho 

nas empresas capitalistas tem um efeito na sociedade do ponto de vista da produção de valores 

ou da riqueza social, através da qual se criam as condições necessárias para fazer crescer o 

capital investido naquela empresa. A atuação na órbita do Estado, ao contrário, visa 

redistribuir através das políticas sociais públicas, parcela da mais-valia recolhida pelo Estado 

na forma de tributos e outras contribuições que formam o fundo público. Nesta órbita de 

atuação, o profissional busca defender os direitos sociais tanto em sua normatividade legal, 

quanto traduzi-los praticamente, viabilizando a sua efetivação social, impulsionando a 

construção de uma cultura pública democrática, na gestão de políticas e programas, 

socializando informações, alargando os canais de participação para o partilhamento do poder 

e a divisão de responsabilidades. Aqui, fica evidente a importância da dimensão pedagógica 

do fazer profissional. 



Enquanto profissional liberal e de acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão 

do Assistente Social (Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993) constituem competências do 

assistente social: 

 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos 
da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares; 
II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade 
civil; 
III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e à população; 
IV - (Vetado); 
V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido 
de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa 
de seus direitos; 
VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 
VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a 
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 
VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às 
matérias relacionadas no inciso II deste artigo; 
IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, 
políticos e sociais da coletividade; 
X - planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de 
Unidade de Serviço Social; 
XI - realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de 
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades. 

 

Como forma de responder às demandas do mercado e de responder aos 

questionamentos colocados ao profissional, Iamamoto (2001) defende que se alimente a 

atitude investigativa, pois a pesquisa é condição para se formular respostas capazes de 

impulsionar a formulação de propostas profissionais que tenham efetividade e permitam 

atribuir materialidade aos princípios ético-políticos norteadores do projeto profissional.  

A partir do currículo de 82, com a mudança no paradigma de fundamentação do 

Serviço Social, a formação profissional do assistente social passou a privilegiar três 

dimensões: teórico-metodológica, técnico-operativa, ético-política. Dentre estas, durante o 

processo de operacionalização, a dimensão técnico-operativa foi um pouco relegada. Além 

dessa problemática, devido à dinâmica da sociedade, no atual momento histórico, mais duas 

dimensões se apresentam como essenciais (a dimensão investigativa e a dimensão 

pedagógica) para discutirmos formação profissional. Em conjunto, as cinco dimensões 



potencializam e qualificam o trabalho do assistente social. No entanto, o entendimento que se 

tem sobre investigação ultrapassa o seu significado histórico.  

Colocar a investigação nessa condição exige um outro olhar sobre os processos de 

formação profissional/educação superior e sobre os processos de qualificação e requalificação 

do trabalho docente, exige um compromisso político com a formação. Exige uma análise 

epistemológica, teórico-metodológica, técnico-operativa e pedagógica sobre a formação da 

atitude investigativa e compromisso com uma formação crítica e qualificada. Tal aspecto será 

analisado no capítulo 2 deste trabalho. Antes, é preciso entender sobre o trabalho docente do 

assistente social e sua intrínseca relação com a produção do conhecimento. 

 

 

1.2 Trabalho docente e competências para o ensino superior 
 

Analisando o atual contexto, Gil (1997) entende que em decorrência do caráter elitista 

do ensino superior, os alunos dos cursos universitários eram poucos e selecionados com rigor, 

seu comportamento tendia a ser considerado bastante adequado. Consequentemente, a 

qualidade da universidade e o desempenho dos docentes não eram alvo de questionamento. 

No entanto, com o processo de massificação, com a especificidade de cada curso e o controle 

sobre a qualidade do ensino chegamos ao problema do conhecimento e habilidades de 

natureza pedagógica referentes à docência de nível superior, ressaltando-se a competência 

técnica e didática. Analisando detidamente o problema do magistério de nível superior, “fica 

evidente a necessidade de formação pedagógica que enfatize não apenas os métodos de 

ensino, mas também a incorporação de conceitos acerca do papel do professor em relação ao 

aluno, à escola e à própria sociedade.” (GIL, 1997, p. 17) 

Constatado o problema, alguma mudança vem sendo apontada quando grande número 

de professores universitários reconhece a necessidade de conhecimentos e habilidades 

pedagógicas para o desempenho adequado da função docente, o que remete à formação e 

qualificação profissional. Tal atitude vêm sendo incentivada pelas autoridades educacionais a 

partir do desenvolvimento de programas de formação e aperfeiçoamento de professores de 

ensino superior. Por outro lado, é preciso considerar que: 

 

Boa parte da responsabilidade acerca da desvalorização da preparação 
pedagógica dos professores deve-se à própria universidade, que nem sempre 



valoriza o professor no desempenho de suas funções docentes. O prestígio 
de uma universidade é medido por seus cursos de pós-graduação e pelas 
pesquisas que promove. O professor, por sua vez, tende a ser valorizado por 
sua titulação e por seus trabalhos científicos. Seu mérito enquanto professor 
não é avaliado. Chega-se, portanto, à ironia, conclusão de que “nas 
instituições denominadas de ensino superior, o “ensino” nem sempre é 
levado em conta”. (GIL, 1997, p.16 apud GODOY, 1998, p.31) 

 

De acordo com o entendimento de Gil (1997), a docência superior comporta requisitos 

legais, pessoais e técnicos. Em termos de requisitos legais, a Lei de Diretrizes e Bases 

estabelece que a preparação far-se-á em nível de pós-graduação (mestrado e doutorado). A 

LDB também estabelece que as universidades deverão apresentar “um terço do corpo docente, 

pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado”. No entanto, em tempos de 

crise da instituição Universidade8, há que se considerar a contratação de professores 

substitutos em larga escala e a alta rotatividade dos contratos. 

Em termos de requisitos técnicos, a docência superior demanda preparo 

especializado na matéria, cultura geral, conhecimento e habilidades pedagógicas. Estes 

últimos segundo Gil (1997) envolvem: estrutura e funcionamento do ensino superior, 

planejamento de ensino, psicologia da aprendizagem, métodos de ensino e técnicas de 

avaliação.  Somado a isso, coaduno com Perrenoud (2002) com a idéia de que dependendo do 

modelo de sociedade e de ser humano que defendemos, atribuiremos finalidades diferentes à 

escola e às competências dos professores. Se desejamos uma escola que valorize a autonomia, 

a emancipação humana, a democracia, o espírito crítico e ético entenderemos que o saber, a 

cultura, a pedagogia e a didática terão que ser pensados de maneira também diferenciada. 

Sendo assim, há um vínculo intrínseco entre política e as finalidades da educação, onde o que 

                                                 
8 Só existe universidade, segundo Santos (2005, p. 64) quando há graduação e pós-graduação, pesquisa e 
extensão. Sem qualquer destes há ensino superior, mas não universidade. Para Santos (2005), a universidade 
defronta-se com três crises: 

1ª) Crise de hegemonia – historicamente a universidade tem funções contraditórias, formar as elites e a formação 
de mão-de-obra qualificada. A “incapacidade da universidade para desempenhar cabalmente funções 
contraditórias levara o Estado e os econômicos a procurar fora da universidade meios alternativos de atingir 
esses objetivos. Ao deixar de ser a única instituição no domínio do ensino superior e na produção da pesquisa, a 
universidade entra numa crise de hegemonia. (p.9) 

2ª) Crise de legitimidade – “provocada pelo facto de a universidade ter deixado de ser uma instituição consensual 
em face de contradição entre a hierarquização dos saberes especializados através das restrições do acesso e da 
credenciação das competências, por um lado, e as exigências sociais e políticas da democratização da 
universidade e da reivindicação da igualdade de oportunidades para os filhos das classes populares, por outro.” 

3ª) Crise institucional – resultante da contradição entre a reivindicação da autonomia na definição dos valores e 
objetivos da universidade e a pressão crescente para submeter esta última a critérios de eficácia e de 
produtividade de natureza empresarial ou de responsabilidade social. Para Santos (2005) a universidade longe de 
poder resolver as suas crises atuava ao sabor das pressões, com incorporação acrítica de lógicas sociais e 
institucionais exteriores e sem perspectivas de médio ou longo prazo. 



será colocado em prática, quanto ao papel e as competências do professor dependerá da luta 

política e dos recursos econômicos.  

No seu entender, as reformas escolares fracassam, os novos programas não são 

aplicados, belas idéias são pregadas, mas nunca praticadas. Tudo isso porque não se mede o 

desvio entre o que é prescrito e o que é viável nas condições efetivas do trabalho docente. 

Portanto, é preciso observar empírica e metodicamente as práticas. Observar o trabalho real 

dos professores no dia-a-dia, em sua diversidade e ambiente atuais. É preciso pesquisar as 

práticas docentes.  

 

Parece indispensável criar em cada sistema educacional um observatório 
das práticas das profissões de ensino, cuja missão não seria pensar a 
formação dos professores, e sim oferecer uma imagem realista dos 
problemas que eles precisam resolver todos os dias, dos dilemas que 
enfrentam, das decisões que tomam, dos gestos profissionais que realizam. 
(PERRENOUD, 2002, p.17) 

 

O reconhecimento das competências passa pela identificação de situações a serem 

controladas, de problemas a serem resolvidos, de decisões a serem tomadas. E também pela 

explicitação dos saberes, das capacidades, dos esquemas de pensamento e das orientações 

éticas necessárias. Por outro lado, “é salutar refletir sobre a formação ideal dos professores 

para uma escola ideal, porém não somos tão ingênuos a ponto de acreditar que simples idéias 

podem destruir as relações de força.” (PERRENOUD, 2002, p.14). Refletindo sobre 

princípios básicos de uma formação dos professores, Perrenoud entende que estes não são 

ideologicamente neutros, pois: 

1. Estão ligadas a uma visão da escola que visa democratizar o acesso aos saberes, a 

desenvolver a autonomia dos sujeitos, seu senso crítico, suas competências de atores sociais, 

sua capacidade de construir e defender um determinado ponto de vista. 

2. Passam pelo reconhecimento da autonomia e da responsabilidade profissionais dos 

professores, tanto individual quanto coletivamente. 

Com esse pensamento, o autor traça um perfil ideal dos professores, o professor ideal 

seria aquele que fosse: 

1. organizador de uma pedagogia construtivista; 

2. garantidor do sentido dos saberes; 

3. criador de situação de aprendizagem; 

4. administrador da heterogeneidade; 

5. regulador dos processo e percursos de formação. 



 

E que adotasse duas posturas fundamentais: 

1. A prática reflexiva porque, nas sociedades em transformação, a capacidade de 

inovar, negociar e regular a prática é decisiva. A prática reflexiva passa por uma reflexão 

sobre a experiência, favorecendo a construção de novos saberes.  

2. A implicação crítica tendo em vista que as  sociedades precisam que os professores 

envolvam-se no debate político sobre a educação, na escala dos estabelecimentos escolares, 

das regiões e do país. Esse debate não se refere apenas aos desafios corporativos ou sindicais, 

mas também às finalidades e aos programas escolares, à democratização da cultura, à gestão 

do sistema educacional, ao lugar dos usuários, etc.  

 

No intuito de conhecer a prática docente do assistente social, procurou-se estabelecer 

interlocução com as contribuições de Faustini (2004) desenvolvidos a partir de questões de 

grande relevância, entre outras: o que caracteriza a docência no Serviço Social? Como 

podemos ser docentes se não temos formação pedagógica para tal, mas, ao mesmo tempo, se 

ensinamos, como o fazemos, de onde vêm nossos fundamentos e quais as referências 

pedagógicas que usamos?  

Entre as respostas encontradas por Faustini, embora não representem a totalidade das 

escolas de Serviço Social, encontram-se subsídios para caracterizar a docência no Serviço 

Social, para, posteriormente, considerarmos a viabilidade do desenvolvimento de uma 

formação pautada na articulação investigação-intervenção. Segundo a autora, os elementos 

presente na prática docente em serviço social são: o acaso, o autodidatismo, o ambiente 

privado da prática docente e a influencia dos princípios ético-políticos. Faustini considera que 

a prática docente é iniciada com saberes trazidos do exercício profissional. No entanto, possui 

peculiaridades singulares, gerando saberes específicos. Esses saberes “acabam se 

apresentando difusos, confusos, sem aprofundamentos que garantam uma sistematização, que 

possibilite uma problematização e derive uma superação”. (FAUSTINI, 2004, p.21) 

 

A prática educativa na formação profissional do assistente social se perfaz 
numa prática formal, podendo ser tendencialmente reprodutora e/ou 
geradora, e/ou transformadora de saberes e conhecimentos específicos que 
vão habilitar, qualificar, emancipar ou formatar o futuro profissional para o 
exercício do fortalecimento (ou não) dos sujeitos de sua futura prática. Para 
ter sentido e significado, precisa também perceber que produz saberes. 
Precisa ascender a um patamar de problematização que pense a docência no 
Serviço Social em seus aspectos político-pedagógicos, a partir do espaço da 



sala de aula, de como é vivido e sentido pelo professor. (FAUSTINI, 2004, 
p.22) 

 

Sem formação pedagógica para o ensino, os docentes em geral se vêem numa 

condição de passagem de estudante a professor, no caso do Serviço Social, de assistente social 

a professor de Serviço Social, na qual a dimensão identitária vem sendo construída como 

assistente social e não como professor. Nessa condição, constroem seu papel profissional 

pelo viés da experiência, ou seja, cada professor vai criando seu próprio jeito de proceder, 

extraindo “aqui e ali” elementos que o auxiliem a enfrentar o cotidiano de ensino.  

Faustini (2004) denomina o ingresso da docência como, um ingressar pela via do 

acaso que traz fortes modelos de professores – assistentes sociais/docentes - marcado 

inclusive sob o ponto de vista metodológico em sala de aula. Uma prática cujas referências 

estão muito mais embasadas na raiz da profissão do Serviço Social do que numa reflexão 

pedagógica sobre o ensino no Serviço Social.  

Penetrando nesse acaso, alguns docentes vão percebendo que ser docente não é tão 

aleatório assim, então buscam estar em permanente construção, buscam aperfeiçoamento 

profissional, em nível de mestrado e doutorado. No entanto, os mestrados no Brasil, não só 

em Serviço Social, não consideram o aspecto didático-pedagógico para o ensino superior, o 

que constitui um agravante à qualidade do ensino superior. 

Um outro elemento essencial presente na prática docente e realizado pela maioria dos 

professores é o autodidatismo. Através deste, o professor busca adquirir conhecimentos 

específicos atinentes ao conteúdo a ser estudado e a formação do assistente social, e não ao 

processo de ensino, aos fundamentos didático-pedagógicos que embasem suas ações em sala 

de aula. 

O ambiente privado da prática docente é colocado como outro elemento importante 

para a análise. Nesse ambiente privado, os docentes desenvolvem sua prática, embora 

condicionados por uma série de fatores conjunturais: - saberes formalizados, instituição de 

ensino, contexto político-econômico, etc. – mobilizam, reproduzem e constroem saberes, que 

na maior parte das vezes não são conscientes, não-publicizados, nem socializados entre seus 

pares, consequentemente, não-sistematizados. Por último, a autora fala da influência, 

prioritariamente de princípios ético-políticos reunidos a partir de uma consciência de homem 

e por uma marca na prática profissional caracterizada pela opção do trabalho pelos oprimidos 

inspirada num viés político atinente aos anseios profissionais. Em termos gerais, Faustini 

aponta a ausência de uma problematização sobre os fundamentos do processo pedagógico no 



Serviço Social; a necessidade de uma formação didático-pedagógica em contraposição ao 

simples domínio da disciplina aliado à prática profissional, seja para as professoras efetivas 

ou para as substitutas.  

Na especificidade do UFS segundo O Regimento Geral da Universidade Federal de 

Sergipe, no Capítulo II, Seção III – dos Departamentos, em seu Art. 23, explicita que compete 

ao Departamento: 

a) elaborar os seus planos de trabalho e a parte que lhe competir no plano geral de 

atividades da Universidade;  

b) atribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão ao pessoal docente que o integra; 

c) coordenar o trabalho do pessoal docente, visando à unidade e à eficiência do ensino, 

da pesquisa e da extensão. 

 

Perguntou-se aos docentes: Como ocorreu a sua inserção no trabalho docente em 

serviço social? D1, D2, D4 e D6 identificaram-se com essa carreira profissional durante a 

graduação através da inserção em monitorias de disciplinas e a partir de então direcionaram 

seus projetos profissionais para a inserção em curso de pós-graduação, um mestrado. No 

entanto, D4 é professora substituta e também atua na área jurídica, enquanto D5 teve sua 

inserção na qualidade de supervisora técnica de estágio supervisionado, conforme o 

depoimento a seguir: 

A minha inserção se deu pela própria intervenção, pela própria ação 
profissional. Eu era supervisora técnica e estava sempre presente na 
universidade, sempre contribuindo e também recebendo e a partir daí eu fui 
fazendo os concursos. Fui professora substituta, depois fiz concurso pra 
efetivo. (D5) 
 
Primeira vez eu tinha pouquíssimos meses de formada. Me formei em 
dezembro de 2003 e se eu não me engano, fevereiro eu fiz a prova foi muito 
rápido assim. Eu fiz, fui classificada, mas não entrei. [...] a segunda vê eu 
reprovei [...] e a terceira eu fui, já tinha um certo tempo que eu tinha tentado 
e pra mim foi um presente. [...] E por que eu queria? Porque pra mim, a 
universidade pública é um espaço de construção do conhecimento e onde 
chegam as novidades e são discutidas. Então eu na queria sair daquele 
espaço. Porque eu temia ficar engessada na prática de campo. [...] Pra mim 
hoje, o que mais me motiva é a sala de aula, porque é uma troca de energia e 
conhecimento muito valioso com os alunos. Então me inseri dessa maneira e 
fiquei muito feliz porque eu não tinha nada, além da graduação, pra oferecer. 
Só experiência na área de assistência e de saúde coletiva. (D3) 
 
Quando eu me formei surgiu a oportunidade de fazer o concurso para essa 
disciplina que eu fui monitora e essa disciplina fazia parte do departamento 
de História e Filosofia. Naquela época, 74, logo com 2 anos, a universidade 
tinha passando por uma reforma e a questão da pós-graduação tava 
começando a ser uma exigência nas universidades. Então logo com dois anos 



que eu tinha ingressado na universidade eu recebi um comunicado que para 
permanecer como docente eu tinha que fazer um mestrado. (D6) 

 

Aqui encontramos o estudante que passa a ser docente substituto; o estudante que teve 

a oportunidade de fazer monitoria identificou-se com a docência e construiu um projeto 

profissional e o assistente social em campo que se transformou em docente. Os depoimentos 

descobrem a realidade nas instituições publicas de ensino superior no país. Os próprios 

professores substitutos identificam em sua trajetória de inserção na docência no ensino 

superior, a fragilidade de sua capacitação. Com freqüência, ocorre a contratação de 

professores substitutos recém graduados, sem o devido amadurecimento teórico-metodologico 

para esse nível de ensino. Conforme Perrenoud (2002), se defendemos enquanto principio 

ético-político, a emancipação, a democracia e a autonomia dos indivíduos tais princípios 

também devem ser trazidos para processo de formação profissional. Assim, é imprescindível 

pensar sobre o ensino superior, os currículos, os projetos pedagógicos e as metodologias de 

ensino. Não no sentido de responder pura e simplesmente às demandas do mercado, mas 

formando profissionais que possam responder crítica e criativamente às configurações da 

questão social, por meio da articulação do ensino, pesquisa e extensão. 

Na contemporaneidade, emerge a importância de se adicionar na formação novas 

competências para o fazer profissional do assistente social orientadas por diretrizes 

curriculares.  Para tanto, novas posturas e atitudes são esperadas segundo Cardoso (1998): 

• O professor-pesquisador deixa de ser transmissor e controlador do conhecimento para 

tornar-se criador de condições para que os alunos produzam conhecimento 

(Pesquisador em formação). 

• A universidade deixa de ser espaço fechado e passa a promover fluxos de 

comunicação com o campo da prática profissional para produção e socialização do 

conhecimento. 

• Formação de profissionais críticos – a competência crítica supõe competência teórica 

e fidelidade ao movimento da realidade; competência técnica e ético-política que 

subordine o “como fazer” ao “o que fazer” e, este, ao “dever ser”, sem perder de vista 

seu enraizamento do processo social. 

 

Sobre o entendimento das docentes sobre as funções do professor universitário, nas 

respostas encontramos dois sentidos: D1, D2 e D5 responderam que a função é o ensino, 

pesquisa e extensão. No entanto, a D2 entende que “nem sempre esse papel pode ser exercido 



nas dimensões referidas; depende de condições particulares e do perfil de cada um.” E para a 

D5, “para o professor fazer ensino, pesquisa e extensão ele tem que ter uma carga horária de 

ensino menor [...] e aí isso não existe, porque o corpo docente ta desfalcado”. Já a D1, percebe 

que a extensão tem se transformado em um mercado, através da venda de serviços, onde o 

professor muitas vezes busca a complementação de sua renda. Desse modo, a extensão 

deixando de ser uma extensão de assessoria a comunidade, através da qual a universidade 

desenvolve sua função social. Por outro lado, a pós-graduação lacto sensu (especialização) 

está atrelada a curso pago. 

A função docente também e representada como: produzir conhecimento, criar 

condições de criatividade, reflexão crítica nos alunos. Essa linha de reflexão é assumida por 

duas professoras substitutas e uma professora efetiva, para as quais professor tem a função de 

estar em permanente atualização para exercer o seu papel crítico e criativo. Tal 

posicionamento pode ser explicitado a partir das seguintes falas: 

 

Eu me vejo como facilitadora da construção do conhecimento crítico dos 
alunos. [...] Também vejo que eu sou um meio ou de fortalecer o Serviço 
Social ou de o fragilizar. Enquanto professor não deixo de ser para os 
discentes um espelho. Ele espera de mim uma atitude coerente com a Lei de 
Regulamentação da Profissão, com o Código de Ética com as Diretrizes 
Curriculares. Ele deseja que eu tenha coerência, né? [...] Gero liberdade para 
o aluno questionar até o que eu não sei, porque o que eu não sei eu vou 
procurar saber pra passar pra eles. (D.3 - substituto) 
 
Continua tendo a função de reprodução do conhecimento. Essa é uma delas. 
A outra eu acho que o professor universitário tem que dar condições para a 
criatividade do aluno.  [...] fazer com que o aluno saiba refletir a partir 
daqueles conhecimentos e criar novos conhecimentos. E acho que ainda uma 
outra função é no sentido da própria atualização permanente para ele exercer 
um papel criativo e crítico. (D.6 - efetivo) 
 

Apesar da desconfiguração do ensino, da pesquisa e da extensão da universidade 

brasileira e das precárias condições de trabalho, Cardoso (1998) aponta, em termos gerais, que 

o quadro de crise não pode inibir os sujeitos envolvidos na formação profissional dos 

assistentes sociais. Mas, ao contrário, deve impulsiona-los à resistência através da formação 

de grupos de professores e profissionais organizados, bem como dos órgãos de representação 

da categoria comprometidos com a formação. Outros assimilam e introjetam a relação ensino-

pesquisa delineando uma carreira científica e acadêmica, que apesar dos limites estreitos das 



condições institucionais e das barreiras colocadas desenvolvem suas carreiras. Estes 

professores são denominador por Oliveira9 como “Ilhas de Competência”.  

O que se que apontar com isso é que as intenções declaradas na Legislação referentes à 

educação superior, são concretizadas a partir dos conteúdos e métodos utilizados no processo 

de ensino-aprendizagem. Os quais têm sua elaboração, segundo a legislação, a cargo dos 

professores e departamentos, sendo este responsável também pela avaliação da aplicação dos 

conteúdos. Como lutar por qualidade da educação superior se os professores não têm 

formação didático-pedagógica para o ensino superior? Isso só favorece o ensino copiado e 

teórico e não a criação de situação de ensino-aprendizagem a partir do conhecimento da 

realidade distante dos princípios das diretrizes curriculares. 

                                                 
9 Citado por Marques (1989) 



 

___________________________ 
 
 
 
 
 

 

O perfil das professoras do Departamento de Serviço Social da UFS foi analisado 

através dos Currículos Lattes10. Para tanto, tivemos acesso no site www.ufs.br a uma lista com 

27 nomes de professoras vinculadas ao departamento no ano de 2006. Nesse subtópico, o 

perfil será traçados a partir das seguintes variáveis: tipo de vínculo, titulação, busca por 

qualificação, produção do conhecimento (atividade de pesquisa), cadastro em grupos de 

estudos, enquadramento funcional, tempo de vínculo, produção bibliográfica, apresentação de 

trabalhos, projetos financiados, publicações, temáticas pesquisadas. Já as representações das 

docentes foram obtidas por meio de entrevista semi-estruturada e analisadas considerando as 

seguintes variáveis: condições de trabalho, funções do professor, inserção no ensino, 

formação didático-pedagógica, processos de qualificação e requalificação, capacitação 

interna, dedicação exclusiva, competências e habilidades para formar assistentes sociais, 

ensino-pesquisa-extensão e questões de gênero. 

 

 

2.1  - O perfil e as representações das docentes do DSS/UFS 

 

O trabalho docente universitário no Brasil, segundo dados do Censo de Educação 

Superior de 200311, cresceu 11,5% em relação a 2002, perfazendo um total de 254.153 

funções docentes. Nas instituições públicas encontram-se 88.795 funções docentes, enquanto 

165.358 estão nas instituições privadas. O percentual de crescimento com relação ao ano 

anterior foi de 14,9% no setor privado e 5,7% no setor público. Reflexo da falta de concursos 

públicos para o ensino superior e do sucateamento da universidade pública brasileira. 

                                                 
10 A tabela resultante da análise dos currículos encontra-se em anexo. 
11 www.inep.gov.br/superior/censosuperior, acesso em 18.07.2006 (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira) 

CAPÍTULO I I  

Dimensões do perfil e das representações dos 
docentes do curso de serviço social 



Sergipe apresenta um total de 1.603 docentes, o que representa 0,7% do total. E um 

total de 1.745 funções docentes. O Departamento de Serviço Social da Universidade Federal 

de Sergipe é composto em sua totalidade, por 27 professoras. Já os dados nacionais sobre o 

perfil dos assistentes sociais não trazem recortes com relação às áreas de atuação dos 

profissionais, nem com relação aos profissionais que trabalham como docentes do ensino 

superior, ficando, portanto, impossível fazer uma relação com o número de docentes de 

Serviço Social, em termos nacionais. 

 

 

Tipo de Vínculo 

 

Dos 27(vinte e sete) nomes de professoras vinculadas ao Departamento de Serviço 

Social da UFS no ano de 2006, 10 (dez) tem vínculo temporário, ou seja, são professoras 

substitutas com contrato máximo de 2(dois) anos e 17(dezessete) são professoras com vínculo 

efetivo. Destas, 07(sete) encontram-se em processo de qualificação em nível de doutorado. O 

que corresponde a 41,17% do quadro de professoras com vínculo efetivo. Assim, do total de 

professoras em sala de aula, (22 – 100%), 45,46% (10 professoras) tem vínculo temporário e 

54,54% (12 professoras) tem vínculo efetivo. 

 

Tabela 1 – Tipo de Vínculo Institucional das docentes do DSS/UFS (2006) 

TOTAL DE 

PROFESSORA
S 

VÍNCULO
S 

EFETIVOS 

VÍNCULOS 
TEMPORÁR

IOS EM 
SALA DE 

AULA 

PROFESSORA
S EFETIVAS 

DOUTORAND
AS 

PROFESSORA
S  EFETIVAS 

DANDO AULA 
NO PERIODO 

27 (100%) 17 (62,96%) 10 (37,04%%) 7 (41,17%) 12 (70,58%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquadramento Funcional  
 

Conforme tabela em anexo12 produzida a partir do Currículo Lattes, o tipo de 

enquadramento funcional de D1, D2, D4, D6, D10, D11, D12 e D16 (em vermelho) são 

considerados errados, principalmente, os que se classificam como titular dado que em toda 

Universidade Federal de Sergipe só existem 3 professores na categoria professor titular. O que 

demonstra a falta de domínio no preenchimento do currículo no que diz respeito ao 

enquadramento funcional. Para verificação do real tipo de enquadramento das docentes, foi 

solicitada à Gerência de Recursos Humanos da UFS a Relação de Servidores Ativos e 

Inativos de dez/2006, através da qual se pôde confeccionar definitivamente a tabela abaixo. 

                                                 
12 TABELA: Produções, publicações e/ou apresentações dos docentes do DSS/UFS (2003-2005) 
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Considerando que o Ministério da Educação não abriu mais edital para concurso de 

professor titular, foi criado recentemente o enquadramento funcional de professor associado.  

 

 

Dedicação Exclusiva X Condições de Trabalho 

 

Para aprofundamento do entendimento sobre o enquadramento funcional é interessante 

apresentar sua relação com a variável dedicação exclusiva a partir do entendimento das 

docentes entrevistadas. A dedicação exclusiva é tida como importante e necessária, mas nas 
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condições salariais atuais do professor o significado de dedicação exclusiva sofreu 

descaracterização e, em muitos casos, é inviabilizada. Como podemos constatar nos 

depoimentos abaixo:  

 

A dedicação exclusiva quando foi implantada era uma coisa, agora é outra. 
Quando ela foi implantada ela foi de extrema relevância, porque o docente 
vivia a universidade e o seu salário era compatível para você se dedicar 
exclusivamente à universidade, em termos de ensino, pesquisa e extensão. 
Hoje, dizer que tem dedicação exclusiva é uma barbaridade porque o salário 
é incompatível, não permitindo que os professores se debrucem sobre as suas 
atividades ensino, pesquisa. [...] a situação econômica do país, a falta de 
recursos um olhar especifico para o professor docente fez com que 
descaracterizasse o significado de dedicação exclusiva. [...] Infelizmente o 
que a gente está vendo é as pessoas fazendo da universidade de um “bico” e 
não de um projeto de vida como foi naquela época. (D6).  

 

Outro depoimento reforça a questão sobre as condições salariais: 

 

Um professor doutor hoje está ganhando em torno de R$4.000,00. Então isso 
não é um salário digno, não é um salário decente para alguém que se 
qualificou tanto, que dedicou 15-20 anos da sua vida aos estudos e que tem 
que pesquisar e que tem produzir com um salário tão baixo. O achatamento 
salarial [...] tem levado alguns professores das universidades públicas a 
prestar serviços para outras universidades [...] tem que complementar a 
renda. (D4) 

 

O próximo depoimento apresenta outros elementos para a análise:  

 
Eu acho importantíssima a dedicação exclusiva, o professor ele não pode se 
limitar a hora X, Y o curso é noturno ele tem que está, o curso é diurno ele 
tem que está, vai para o interior ele tem que está. Ou seja, o professor de 
dedicação exclusiva, é um professor que tem que está disponível para isso. 
Acho que essa deve ser a meta da universidade. O professor de 20h não é 
professor, ele é um horista, vem aqui dar aula. A dedicação exclusiva eu 
acho importante para a universidade e sem ela o professor não pode de jeito 
nenhum fazer pesquisa nem extensão. Então é um dado que eu acho que a 
universidade até luta por isso. (D5) 

 

No tocante às condições de trabalho, todas as entrevistadas falam do processo de 

desmonte pelo qual a universidade pública vem passando. O depoimento a seguir reflete bem 

o conjunto dos depoimentos: 

 

A universidade pública no contexto contemporâneo vive um período de forte 
crise e contradição.  Ao tempo em que é cobrada pela sociedade e pelos 
órgãos de administração burocrática para exercer o seu papel de instituição 
formadora de recursos humanos altamente qualificados para atender as novas 



demandas da sociedade - é também sucateada em seu orçamento, na precária 
estrutura de trabalho e promove a desqualificação dos docentes por meio de 
baixos salários. Exigem-se elevada titulação e produção cientifica como 
requisitos de avaliação de qualidade do ensino e em contrapartida são 
oferecidos baixos salários para os investimentos cobrados. (D3) 

 

A expansão da universidade: 

 

A lógica é totalmente diferente, você aumenta as atividades, expande a 
universidade sem o recurso, quer dizer, sem qualidade, depois porque você 
expandiu você consegue alguns recursos. Aí você tem que expandir mais 
para conseguir mais. Então é uma lógica totalmente inversa da proposta de 
qualificação. Que seria investir recursos para uma qualidade melhor e com 
uma qualidade melhor então você poderia ganhar mais recursos e trabalhar a 
expansão. [...] Então eu acho que está dentro dessa conjuntura. E aí, o que é 
o corpo docente? É um professor que tem que fazer doutorado. É a mesma 
lógica. Ele tem que se qualificar para conseguir alguma coisa e ele não tem 
as condições para se qualificar. Então ele tem que fazer um mestrado e um 
doutorado dando aula porque as bolsas são insuficientes etc. E ele é forçado 
a isso, mas ele não tem as condições. E aí quando ele consegue, tem algumas 
vantagens que são reservadas aos doutores. Porque se você não chegar a 
isso, você não tem esses recursos. (D5) 

 

Privatização: 

 

Eu acho que uma das coisas críticas que acontece hoje na universidade 
pública é a privatização que começa a existir no seu interior. E umas das 
formas da gente perceber isso, são essas parcerias que ocorrem nos projetos 
de pesquisa, nos projetos de extensão financiadas por outras entidades. No 
serviço social a gente não vê tanto, mas na área de exatas, isso está muito 
evidente. E isso tem feito com que alguns docentes distanciem o olhar 
interno para a universidade, fazer a universidade como próprio projeto de 
vida. (D6) 

 

No entanto, a universidade ainda é vista como o espaço de produção do conhecimento 

com viés crítico. É também um espaço desafiante, lógico, de manutenção da pluralidade, pois 

o respeito à diferença é um desafio diário. Apesar de muitas das vezes a inserção do aluno no 

que é apenas ensino, está sendo frágil. 

 

 

 

 

 

 



Tempo de Vínculo X Titulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados no gráfico acima mostram que 11 professoras (64,71%) tem entre 11 e 25 

anos de vínculo profissional com a UFS, portanto, podemos considerá-las com bastante 

experiência docente. Em termos de titulação profissional, sendo o foco deste estudo, a 

formação pautada na atitude investigativa interessa-nos, principalmente, a análise do quadro 

efetivo, pois serão estas professoras que, a longo prazo, poderão através de suas práticas 
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pedagógicas e investigativas favorecer a formação pautada na atitude investigativa. A análise 

do quadro efetivo mostra que 03(três) professoras são doutoras, 07(sete) são doutorandas, 

05(cinco) são mestres e 02(duas) são especialistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazendo a relação das variáveis, tempo de vínculo e titulação, constata-se que entre as 

professoras com mais de 11 anos de vínculo efetivo existem: 4(quatro) doutorandas, 3(três) 

doutoras, 2(duas) mestres e 2(duas) especialistas. Segundo a legislação brasileira, o corpo 

docente deve ter 1/3 de professores com titulação acadêmica entre mestrado e doutorado. 

Fazendo o contraponto com os dados , pode-se dizer que 88,23% do quadro docente apresenta 

essa titulação. Por outro lado, hoje, a relação doutor-aluno no DSS é de 1/112 alunos. 

Há, no sistema de educação superior brasileiro, aproximadamente, 1 doutor para cada 

80 estudantes. Com menos alunos por doutor, estão as regiões Sudeste (1/70) e Sul (1/75). A 

região Norte com 1 doutor para 164 estudantes e a Centro-Oeste, com 1 doutor para cada 116 

estudantes, são as que mais se distanciam da média nacional e, mais ainda, das médias das 

regiões Sudeste e Sul. Enquanto no sistema brasileiro como um todo a relação 

doutor/matrículas é de 1/80, a relação mestre/matrícula é de 1/52. A região Sul mostra a 

GRÁFICO 4 – Titulação das Professoras Efetivas do DSS/UFS (2006) 
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menor relação (1/41) neste nível de titulação. Novamente, observa-se que a região que mais se 

distancia negativamente da média nacional é a Norte (1/65).  

 

 

 

TABELA 2 – Docentes do quadro permanente da UFS, por titulação -2004 

 

 

De acordo com dados do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFS 2005-

200913, a UFS atende a 11.338 alunos de graduação e há 357 alunos de pós-graduação stricto 

sensu, totalizando 11.695 matrículas. A relação aluno/docente é de 20, colocada como 

superior à do conjunto das universidades federais. Possui um quadro de 583 postos docentes 

de ensino superior. Desse quadro apenas 461 vagas encontram-se ocupadas. Destas vagas 69 

são de professores afastados para capacitação, dos quais 64 em nível de doutorado, 03 em 

nível de mestrado e 02 em estágio de pós-doutorado. Das vagas restantes, 35 estão em fase 

final de ocupação através de concurso público sendo que o preenchimento das demais vagas 

depende de autorização de concurso pelo MEC. As demais vagas são nada menos que 122 

postos docentes a serem preenchidos. Por outro lado, há ainda que se considerar a criação de 

novos cursos, a ampliação do número de vagas dos cursos existentes e a expansão do Campus 

para o interior do estado. O que remete a pensar, principalmente, sobre o quadro de 

professores, sobre as condições de trabalho e sobre o nível de qualidade do ensino. 

No departamento de Serviço Social existem em 2006, 337 alunos matriculados. 

85,45% (288) são alunas e 14,55% são alunos. Conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

 

                                                 
13 Disponível em www.ufs.br acesso em 18 de maio de 2006. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazendo a relação doutor/aluno do DSS/UFS, podemos constatar que hoje a relação é 

de uma doutora para cada 112 alunos. E a relação docente/aluno (entre efetivos e substitutos 

em sala de aula, 337/22) é 1/16, superior à média geral da UFS que é de 1/20. Com isso, não 

se pode alegar reduzido quadro de professores. Pode-se falar em rotatividade  e falta de 

experiência dos professores substitutos, pois 45,46% tem vínculo temporário. Além disso, 

foram criadas 3(duas) vagas para professoras efetivas, as quais encontram-se em estágio 

probatório. 

 

 

Competências/habilidades valorizadas para formar assistentes sociais  
X Capacitação Interna 
 

Questionadas sobre: Quais as competências/habilidades valorizadas para formar 

assistentes sociais hoje? De uma forma geral, as falas apontam para a capacidade docente de 

articular as dimensões teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-política durante a 
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formação discente. Apontam também para a necessidade do docente ter habilidade para dar 

elementos ao aluno para que “ele saiba utilizar procedimentos metodológicos e técnicos em 

uma situação concreta” (D6). No entanto, D5 apresenta os seguintes elementos: 

 

O serviço social é uma profissão que é dinâmica, de acordo com o 
movimento da sociedade, e o professor não pode dizer que não quer entender 
os fundamentos históricos e metodológicos do serviço social [...]Eu acho 
importantíssimo que o docente de serviço social acompanhe a dinâmica que 
o próprio serviço social enfrenta na sociedade brasileira. (D5) 

 

A D1 em sua fala mostra alguns entraves ao entendimento sobre as dimensões que 

devem perpassar a formação e a atuação do assistente social, e focaliza a formação das 

habilidades técnico-operativas. 

 

Eu visualizo uma dificuldade, concretamente pensando, no entendimento do 
departamento. Uma dificuldade porque é um período de transição muito 
complicado. A gente tem pessoas que já estão ali há um certo tempo, tem 
pessoas que entraram mais recentemente e, tem o conjunto dos professores 
substitutos que circula de um modo meio complicado. Quando estão se 
apropriando do debate da formação o contrato acaba aí chegam outras 
pessoas que tem muito tempo de formação não estão acompanhando o 
debate até a ficha cair. Então, enquanto isso, a formação vai andando e os 
alunos vão sendo formados e a gente não consegue nunca uniformizar essa 
concepção para trabalhar numa unidade. E aí dentro desse conjunto de 
competências, de capacidades mais gerais, tem as competências 
concretamente, no nível técnico-operativo de deveriam ser mais trabalhadas 
numa formação, por exemplo, as competências em termos de formulação de 
projetos de intervenção, gestão e acompanhamento, financiamento, avaliação 
de políticas sociais e o nosso curso é muito fraco nisso e o mercado 
profissional tem requerido muito essas habilidades técnico-operativas. Então, 
é quando os assistentes sociais vão em busca de cursos de especialização 
para tentar adquirir essas habilidades mais concretamente no nível técnico-
operativo, que era algo que a gente também esperava suprir. (D1) 

 

 

Tem-se aqui, que as competências/habilidades para formar assistentes sociais se 

apresentam em duas dimensões: aquelas apontadas, anteriormente, por Gil e Perrenoud; e 

aquelas específicas da formação em Serviço Social, cujos entraves são apontados nos 

depoimentos. A falta de entendimento sobre a nova lógica e os novos componentes 

curriculares, poderia ser amenizada através de atividades de capacitação interna dos docentes 

(tanto efetivos quanto substitutos). No entanto, o depoimento abaixo explicita entraves à 

capacitação interna do corpo docente:  

 



Olhe, eu creio que a falta de disponibilidade das pessoas, de planejamento, 
de compromisso, de capacitação continuada, eu acho que também tem um 
pouco de indisposição para que as coisas aconteçam. Eu creio que poderia 
ser bem melhor. E acho também, tem uma questão que eu fico pensando é 
que as mudanças que ocorrem no currículo elas não são implantadas, porque 
há pouca disponibilidade das pessoas em fazer uma discussão um pouco 
mais aprofundada, talvez também não haja pessoas com a qualificação certa 
para levantar o debate. Acho que não há disposição. (D4) 

 

Os outros depoimentos são direcionados para o número reduzido de professores e a 

falta de bolsas de financiamento. O que leva à inferência de que não houve uma compreensão 

da pergunta feita. 

 

 

Qualificação e Requalificação Profissional 

 

Os processos de racionalização do trabalho e das profissões incluem a função docente 

universitária. Isso significa que as crescentes modificações ocorridas no mercado de trabalho 

e na dinâmica da sociedade exigem destes profissionais processos de formação e 

profissionalização, uma vez que anteriormente, a formação profissional em determinada área 

era suficiente para que o indivíduo pudesse transmitir conhecimento, ou seja, assumir a 

função docente. Hoje, a realidade aponta para a necessidade de uma maior qualificação em 

termos de pós-graduação. A importância da pós-graduação para a docência de nível superior é 

inerente, pois nesse espaço viabilizam-se os processos de formação do docente (mestrado) e 

os processos de qualificação e requalificação para a docência e para a formação de 

pesquisadores. 

Segundo dados do PDI/UFS 2005-2009, a UFS possui 9 cursos de pós-graduação 

stricto sensu (geografia e física (mestrado e doutorado), Educação, Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Sociologia, Química, Ciências da Saúde, Agroecossistemas (mestrado) e Economia 

(mestrado profissional). Em 2004, a instituição ofereceu 15 vagas para doutorado e 145 vagas 

para mestrado. Assim, o corpo discente dos cursos de pós-graduação totaliza, 357 alunos. 

Destes, 4(quatro) dos cursos de doutorado e 30(trinta) dos cursos de mestrado foram apoiados 

com bolsas da CAPES. Isso significa que apenas 9,52% dos alunos contaram com apoio 

financeiro para qualificação. Em nível Lato Sensu, são variadas as especializações.  

Diante disso, os espaços para inserção do docente assistente social em cursos de pós-

graduação na UFS são em áreas afins e não específicas do Serviço Social: Educação, 



Sociologia, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Economia. Das 17 (dezessete) professoras 

efetivas, 5(cinco) fizeram mestrado em Serviço Social; 7(sete) encontram-se em processo de 

qualificação em nível de doutorado em Serviço Social, o que corresponde a 41,17% do quadro 

de professoras com vínculo efetivo. Destas, 5(cinco) são bolsistas CAPES, inseridas no 

Programa de Qualificação Institucional da UFS, a partir de 2003, estudando nas regiões 

centro-oeste e sudeste do país (Brasília e São Paulo). E 3 têm título de doutorado a uma média 

de 8 anos e fizeram a pós-graduação nos estados de São Paulo e Bahia, com o apoio de bolsas 

de estudo, duas delas na área de educação e uma em Serviço Social.  

Não se pode falar em falta de financiamento para a qualificação, pois 5(cinco) 

professoras estão inseridas no PQI. As outras 2(duas) tornaram-se professoras efetivas depois 

da inserção no doutorado. É preciso reforçar a importância das bolsas de financiamento, do 

investimento qualificação dos professores efetivos, pois ainda entre os vínculos efetivos 

29,41% podem qualificar-se em nível de mestrado e/ou doutorado. Por outro lado, outros 

aspectos relacionados à qualificação e capacitação docente no DSS/UFS, são colocados 

através do depoimento que se segue: 

  

Agora tem o PQI que eu acho que é superinteressante, que tem dado 
condição realmente das pessoas se afastarem para fazerem seus mestrados, 
seus doutorados. Isso é extremamente importante, claro. E é bem relevante 
que a universidade de preocupe com essa capacitação. Só que eu acho que 
em Serviço Social, principalmente, em Sergipe, essa coisa demorou muito a 
acontecer. Ou seja, por que nós somos um dos piores cursos do nordeste, se a 
gente olhar, Sergipe e Bahia? Porque não houve planejamento a longo prazo 
e por que as pessoas não se preocuparam em qualificar o Departamento. E eu 
digo isso porque eu estava no inicio da década de 90 aqui nessa 
universidade, quando a professora Marieta Koike, então presidente da 
ABESS esteve no auditório da reitoria com os professores, eu participei 
porque era representante do Centro Acadêmico e ela dizia já naquela ocasião 
de o departamento estar se organizando para que os professores fizessem um 
doutorado na área. Para quê?  Para que tivesse organizado uma pós-
graduação. Então, com exceção de Sergipe e Bahia, todas as outras unidades 
de ensino públicas do nordeste, fizeram convênios, montaram os seus cursos 
conveniados para mestrado em Serviço Social. Enfim, qualificou o pessoal. 
A maioria hoje, quase todas as universidades tem mestrado implantados e 
funcionando. Menos Sergipe e Bahia. Sergipe porque não houve 
planejamento. O pessoal que saiu pra fazer mestrado, saiu pra fazer mestrado 
em outras áreas e o pessoal que saiu pra fazer doutorado, saiu para fazer 
doutorado em outras áreas. Ou seja, isso enfraqueceu o curso e fortaleceu 
outros na universidade. E o departamento de serviço social hoje é um 
departamento que está precarizado. Obviamente, há uma possibilidade de 
melhoria, depois que o pessoal voltar do doutorado. E efetivamente 
implantar o mestrado, como é proposta do próprio departamento, mas isso já 
foi feito tardiamente. Enquanto os outros todos... Alagoas, nosso vizinho, já 
está com um mestrado institucional, construiu um mestrado em parceria com 



a Federal de Pernambuco, inicialmente. Tem uma grande quantidade de 
professores doutores... E a gente nada. (D4) 

 

Analisando os dados notamos que a inserção em pós-graduação em Serviço Social 

exige o deslocamento para outras regiões do país. Assim, a busca por qualificação e a inserção 

na pós-graduação está envolta por elementos que dificultam, para as mulheres, os processos 

de qualificação e requalificação, tanto no aspecto geográfico (nordeste), quanto pela dupla 

jornada de trabalho (esfera privada e esfera pública). Nesse sentido, a possível criação do 

mestrado acadêmico em Serviço Social na UFS se apresenta como uma forma de 

enfretamento da questão de gênero, no que diz respeito à qualificação do assistente social no 

estado de Sergipe, dada a dificuldade de acesso à pós-graduação em Serviço Social. 

Se a formação da atitude investigativa nos graduandos exige competência técnica em 

pesquisa social, e esta está ligada à qualificação em pós-graduação (mestrado e doutorado), o 

fato da ampliação do número de professoras com doutorado até 2008 (de 3 professoras para 

10 professoras) pode ser colocado como um ponto favorável à formação da atitude 

investigativa. Poderá favorecer, mas não é garantia, de modificações nos métodos de ensino-

aprendizagem utilizados em sala de aula. Conseqüentemente, envolve compromisso político e 

formação didático-pedagógica dos professores para a formação de uma nova cultura. Uma 

cultura que busque implantar as alternativas para articular ensino, pesquisa e extensão. 

Necessidade que pode ser agravadas, dado que os mestrados e os doutorados não contemplam 

a formação didático-pedagógica, e gera também uma demanda de capacitação interna, como 

explicitado abaixo: 

 

Eles [mestrado e doutorado] fornecem uma qualificação em termos de 
aprofundamento teórico, mas não necessariamente de docência. Eu acho que 
tem um buraco nos cursos de mestrado e doutorado na área de Serviço 
Social. Eu não sei como funciona nas outras áreas, mas na área de Serviço 
Social, a gente não tem nenhuma discussão didático-pedagógica de formação 
de professor. É como se oferecer o domínio teórico fosse isso, equivalente. E 
não é, porque sala de aula é uma experiência que requer aproximação com a 
utilização de alguns recursos, metodologia de ensino. Aí você aprende 
sozinho, né? É uma auto-qualificação porque os cursos de mestrado e 
doutorado não oferecem. Os de mestrado, então, agora com essa estória de 
que mestrado é para o mercado e só o doutorado que é para a docência. 
Então, os de mestrado passam longe disso e os de doutorado também ainda 
não contemplam. Nos de serviço social não há nenhuma discussão sobre 
metodologia do ensino superior ou didática, nada. (D1) 

 



Atualmente, no DSS/UFS apresenta-se a proposta para a criação de um Mestrado em 

Serviço Social14. Se aprovado, tal espaço poderia oferecer em sua grade curricular 

disciplinas/oficinas, mesmo que optativas, que possam preencher a lacuna da formação 

didático-pedagógica. Ainda sobre os processos de qualificação e requalificação: 

 

Eu entendo que isso está dificultado. A gente está discutindo ali a questão 
dos doutorados. Para a gente mandar 5 doutores, foi um desafio grande né, 
uma loucura, talvez até. Os meninos colocaram até numa reunião da gente 
que a gente não sabia gerir, pois como é que se libera 5 professores. Mas aí, 
o interesse era nosso. Quer dizer, o interesse é muito focalizado, não é da 
universidade. A universidade só faz as exigências e também só contribui se 
você responder, mas ele não dá as condições. Para fazer isso teve que 
prejudicar o curso na qualidade, porque se colocou muito professor 
substituto. A gente viveu no momento agora a gente já ta diminuindo isso, 
mas a gente viveu um momento que só tinha professor substituto. E é ruim, o 
pessoal entra aqui sem condições porque professor substituto é uma situação 
deplorável. O que o professor substituto ganha não é para ele se motivar a 
comprar livro, nem estudar, nem fazer nada, ele é um descartável e, portanto, 
ele vem, cumpre seu horário e sai. (D5) 

 

Segundo o PDI/UFS, existem duas grandes linhas de desenvolvimento voltadas para a 

qualificação docente: ampliar em 70% do quadro efetivo o percentual de doutores; buscar 

alternativas de ampliação e preenchimento das vagas efetivas.  

A gerência de Recursos Humanos, no que diz respeito a qualificação do corpo docente 

da UFS, apresenta, entre outras, estratégias como (PDI, 2005, p.21) 

• ampliação do número de docentes do quadro permanente; 

• melhoria do nível de qualificação dos docentes do quadro permanente através da 

ampliação de programas de capacitação, tanto internos como interistitucionais; 

• ampliação do quadro de docentes com tempo de trabalho integral; 

• ampliação do número de mestre e doutores no quadro de visitantes e substitutos, 

através de medidas normativas; 

• aumento da produção acadêmica em termos de trabalhos publicados em veículos e 

eventos científicos; 

• implementação de política permanente de avaliação de desempenho dos servidores 

técnico-administrativos e docentes; 

 

                                                 
14 No entanto, um entrave para tal aprovação é a falta de produção científica, publicação e apresentação de 
trabalhos do corpo docente de DSS/UFS.  



Só a título de exemplo, recentemente (31/03/2007) a universidade iniciou um ciclo de 

palestras e oficinas que tratam sobre a formação de professores de nível superior. A primeira 

palestra “As novas diretrizes curriculares e os desafios na formação de professores”; a 

segunda “Regimentalização do trabalho docente universitário”; Curso de Formação de 

Professores. 

Muito em breve o DSS/UFS contará com 10 professoras doutoras, o que representará 

um salto de qualidade. No entanto, dada a eminente proposta de um mestrado em Serviço 

Social, para uma formação na graduação com melhor qualidade são necessárias melhores 

condições de trabalho que só poderão ser viabilizadas através de concurso público, pois o 

curso passa por um processo de ampliação do número de vagas, supervisão de estágio nos 

interiores do estado. Assim, mais uma vez, nunca é demais reforçar, que se torna 

imprescindível que o governo federal amplie o quadro de docentes efetivos. E que, continue 

investindo na qualificação dos profissionais efetivos através de bolsas para os cursos de pós-

graduação. Faz-se, portanto, necessária a negociação e pressão dos principais atores 

envolvidos com o ensino superior na UFS, para que tais propostas de qualificação do corpo 

docente sejam concretizadas em favor da qualidade do ensino superior público. 

 

 

Formação didático-pedagógica  

 

Analisando ainda os currículos, agora no tocante à formação para a docência superior, 

podemos constar algumas particularidades: 2 professoras efetivas têm curso de especialização 

em Metodologia do Ensino Superior, 1 professora participou de um curso de Iniciação à 

Docência (40h), 2 tem mestrado em educação e 2 tem mestrado e doutorado em educação. Os 

cursos são de: Metodologia do Ensino Superior e de Iniciação à Docência, 3 deles realizados 

na Universidade Federal de Sergipe e 1 realizado na Universidade Federal da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionadas sobre: “De que modo se deu a formação didático-pedagógica para a 

docência superior?” D1, D4, D5 declaram ter feito cursos de curta duração (Iniciação à 

Docência ou Metodologia do Ensino Superior) oferecidos pela própria universidade, na 

década de 90, mas admitem que eram cursos interessantes em termos de disciplinas, mas não 

em termos de instrumentos didático-pedagógicos. As D3 e D4, professoras substitutas, em 

seus depoimentos acrescentam os seguintes elementos: 

 

Eu não tenho nenhuma formação didático-pedagógica. Desejo muito que se 
reveja no próximo currículo de Serviço Social essa possibilidade de nós 
termos uma disciplina, já que é função privativa do assistente social estar em 
sala de aula lecionando. Eu até procurei pegar disciplinas isoladas, não é 
também essa coisa maravilhosa, mas enfim a gente deseja dar uma coisa 
melhor e se orientar. (D3) 
 
Eu acho que é uma das grandes falhas, não só do nosso currículo, mas de 
outros currículos também que o próprio mestrado e o doutorado não 
oferecem disciplinas nesta área de capacitação docente, didática do ensino 
superior, deveria ser uma disciplina que deveria ser incluída no currículo e 
não foi. Até agora, embora isso já tenha sido discutido em alguns eventos da 
categoria. Eu já estive em alguns eventos e isso já foi discutido, mas nunca 
foi efetivamente implantado, mas isso não é só do serviço social não. As 
diversas outras áreas que não são as licenciaturas e a pedagogia, também não 
ofertam isso. Então na verdade você aprende a ser professor na sala de aula, 
no contato com os alunos. (D4 ) 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Curso de Especialização para o Ensino

Superior

Nenhuma

40h

90h

180h

360h

FONTE: Curriculo lattes das docentes DSS/UFS 2006 

GRÁFICO 6 : Formação didático-pedagógica para o ensino superior 



Os dados sugerem a necessidade de criação de um programa de qualificação didático-

pedagógico do corpo docente efetivo e substituto, principalmente, se considerarmos os novos 

componentes curriculares, pois o currículo foi flexibilizado, mas não houve a capacitação dos 

docentes. Por isso, o problema da falta de entendimento e de operacionalização. No tocante à 

formação didático-pedagógica fica evidente que está não é uma preocupação das instituições 

de nível superior, pois nem os mestrados e doutorados, nem os cursos de metodologia do 

ensino superior formam os docentes nesse sentido. O que confirma o pensamento de Gil 

(1997) colocado anteriormente de que: dado o processo de massificação do ensino superior 

fica evidente o problema da competência técnica e didática, ressalta a necessidade de 

formação pedagógica e o entendimento sobre o papel do professor em relação ao aluno, à 

escola e à sociedade. 

 

 

2.2 – A Produção Científica do DSS/UFS 

 

O campo da ciência, historicamente, é considerado masculino dado o seu caráter 

patriarcalista e androcêntrico. Contudo, atualmente, ocorrem mudanças. Segundo dados do 

ano 2000 do CNPq, as mulheres representam 44% do total de pesquisadores, em 1995 era 

39%. Entre os pesquisadores com idade de até 24 anos, há 57,5% de mulheres, já no grupo de 

pesquisadores com mais de 65 anos, 30,5% são mulheres.  

Na área de Serviço Social no Brasil, podemos ter um panorama da produção do 

conhecimento a partir dos estudo de Kameyama (1998). Segundo a autora, a produção do 

conhecimento na área de Serviço Social iniciou-se a partir dos anos 70, quando foram criados 

os primeiros cursos de pós-graduação na área de Ciências Sociais. Os cursos de pós-

graduação passam a receber, na década de 70, bolsas para os alunos dos cursos de mestrado; 

nos anos 80, os pesquisadores começam a receber auxílio-pesquisa e bolsas; mas, a partir de 

1987 somente os pesquisadores doutores eram privilegiados, o que reduziu drasticamente o 

número de bolsas, uma vez que a área contava ainda com poucos doutores. Situação que só 

foi superada com a titulação de novos doutores. Outra particularidade do conhecimento 

produzido na área de Serviço Social é que este engloba “vasta e variada gama de temáticas, na 

medida em que ocorre cada vez mais uma ampla intersecção com a dinâmica da sociedade”. 

(KAMEYAMA, 1998, p.71) 

 



De fato, os cursos de pós-graduação constituem-se em espaços privilegiados 
para a produção do conhecimento, mas não são suficientes, na medida em 
que grande parte dos projetos de pesquisa é realizada individualmente, e 
também na medida em que o ensino na pós-graduação (nível de mestrado) é 
concebido antes de tudo para formar recursos humanos para a docência 
(ensino) e, subsidiariamente, para a pesquisa. No entanto, as atividades de 
pós-graduação estão intrinsecamente ligadas à produção e reprodução da 
comunidade científica e técnica, que têm nas universidades o seu espaço 
privilegiado, uma vez que no Brasil as instituições de pesquisa são ainda 
reduzidas. (KAMEYAMA, 1998, p. 34) 

 

No tocante à produção do conhecimento do DSS/UFS, foi preciso identificar também 

através da análise dos currículos, os grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Assim, 

constatou-se a existência de dois grupos liderados por professoras doutoras. São eles: 

Educação, formação, processo de trabalho e relações de gênero e, outro, Serviço Social, 

Políticas Públicas e Movimentos Sociais.  

O primeiro grupo, formado em 1992, envolve um total de 17 pesquisadores e 9 

estudantes de graduação e pós-graduação que desenvolvem estudos nas diversas linhas de 

pesquisa, sejam elas: Políticas Públicas e Educação; Relações de Gênero e Prática do Direito; 

Relações de Gênero, Educação e Trabalho; Violência e Relações de Gênero. Alguns membros 

do grupo desenvolvem pesquisas interdisciplinares (educação, sociologia, serviço social, 

direito, filosofia), vários membros desenvolvem pesquisas com apoio do CNPq, FAP-SE e 

FAPESE. Segundo o cadastro, as atividades realizadas são diversificadas, entre elas podem 

ser citadas: seminários, organização de eventos científicos locais e regionais, apresentação de 

trabalhos em eventos nacionais e internacionais, publicação de livros e capítulos de livros, 

artigos em periódicos científicos de importância na área de educação. Neste grupo, 4 

professoras efetivas do DSS são pesquisadoras. 

O segundo grupo, formado em 1993, desenvolve estudos nas seguintes linhas de 

pesquisa: Fundamentos do Serviço Social e Prática Profissional; História do Serviço Social e 

Formação Profissional; Políticas Públicas e Movimentos Sociais; Trabalho e Serviço Social. 

Envolve um total de 13 pesquisadores e 7 estudantes. Entre os pesquisadores, 10 são 

professoras efetivas do DSS. O grupo publica artigos completos em periódicos especializados, 

em resumos de anais de eventos nacionais e regionais, foram publicados livro e capítulo de 

livro. Os membros do grupo têm proferido palestras, conferências em eventos internos e 

externos ao ambiente acadêmico. Também coordenou curso de Especialização em Serviço 

Social, a líder do grupo coordenou o Programa de Qualificação Institucional/ PQI do 

Departamento de Serviço Social da UFS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas, é preciso fazer um contraponto com o que os grupos dizem que fazem com os 

dados sobre a produção e publicação do conhecimento. 

 

 

Produção, Publicação e Apresentação de Trabalhos 

 

Nos 17 currículos efetivos foi feita uma triagem considerando a produção, publicação 

e apresentação de trabalhos científicos no período 2003-2005. Para a análise da produção 

bibliográfica e da apresentação de trabalhos foi considerado o tempo dos vínculos acima de 5 

anos. Desta forma, o gráfico abaixo representa a produção e publicação científica de 14 

professoras, com o mínimo de 9 anos e o máximo de 32 anos de vínculo efetivo com a UFS. 

 

 

 

GRÁFICO 7 – Grupos de Estudos Cadastrados no CNPq 
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De um total de 138 produções bibliográficas, no período de 2003-2005, só uma 

professora é responsável por 60% da produção do DSS. A qual orientou, no período, 17 

Trabalhos de Conclusão de Curso, 5 monografias em nível de especialização e 20 dissertações 

de mestrado. Obteve financiamento para 6 projetos de pesquisa dando oportunidade a 10 

bolsistas participarem de pesquisa. Os dados reafirmam que 65,30% das apresentações de 

trabalhos feitas no período, pelas docentes do DSS/UFS, foram feitas por apenas uma 

professora, o que configura o fenômeno “Ilha de Competência”, apontado anteriormente por 

Marques. 78,57% das docentes não apresentaram nenhum trabalho científico no período de 3 

anos. Ou ao menos não lançam em seus currículos as apresentações feitas. O que mostra que 

mesmo com qualificação para a produção do conhecimento, algumas docentes não associam a 

atividade da pesquisa à atividade do ensino. Claro que os dados quantitativos não mostram a 

qualidade dos trabalhos, nem essa é a pretensão desta pesquisa. No entanto, apontam 

elementos para que seja analisada a atitude investigativa inerente a um projeto individual de 
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articulação entre ensino e pesquisa, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E não uma 

política do departamento. 

O fato de submeter um trabalho científico à apreciação da comunidade científica 

favorece às críticas e a divulgação do conhecimento produzido por pesquisadores e 

profissionais que se propõem a lançar um olhar crítico sobre seus objetos de 

pesquisa/intervenção e assumem um compromisso social enquanto profissional. Sendo, 

portanto, um conhecimento produzido de forma diferenciada, que pode trazer grandes 

contribuições políticas e sociais, bem como, dar visibilidade a questões ainda obscurecidas do 

fazer profissional, alimentar e retroalimentar o ensino na graduação. Tal prática deve, 

portanto, ser incentivada. Já que no curso de serviço social, cada aluno desenvolve uma 

monografia e um relatório de intervenção profissional, independente de financiamento para a 

pesquisa. 

 

 

Pesquisa X Extensão 

 

Por outro lado, através do próximo gráfico, pode-se analisar a separação entre 

profissionais que articulam seus projetos profissionais à pesquisa e outras à extensão. 

Reforçando a dissociação do tripé que orienta a formação universitária. 
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Constatou-se a característica que, tradicional e historicamente, predominou no Serviço 

Social, uma profissão eminentemente interventiva que se propõe a formar técnicos. 

Característica esta que também é transposta para o âmbito da formação de profissionais, onde 

apenas 17,65% das docentes direcionaram seus projetos profissionais para a articulação 

ensino-pesquisa; outras ao ensino-extensão. No que diz respeito à qualificação constata-se que 

as docentes pesquisadoras são doutoras, duas em Educação e uma em Serviço Social. E as 

docentes ligadas à extensão são: mestre em Serviço Social, mestre em Sociologia e 

Especialista. Analisando de uma forma geral os dados encontrados, percebe-se a separação 

entre professores pesquisadores e professores da extensão. Cada professor abraça uma dessas 

áreas, ou mesmo duas delas, o ensino e a pesquisa. A lógica que prevalece é a lógica da 

dissociação entre ensino, pesquisa e extensão.  

No entanto, é preciso lembrar, que os professores pesquisadores doutores são 

convidados a integrar os cursos de pós-graduação strico-sensu e lacto-sensu, acumulando o 

ensino na graduação, com atividades de pesquisa, aulas, orientação de dissertações, teses, 

bolsistas de iniciação científica e monografias de  graduação (TCC). A reflexão crítica sobre 

temas transversais ao processo de formação atende às demandas sociais atuais da educação, 

no sentido de elevar a qualidade do ensino ministrado, modificando estruturas e práticas das 

instituições superiores nos moldes em que foram concebidas e funcionaram tradicionalmente, 

durante décadas, preparando cidadãos com novas competências e habilidades.   

Compreende-se que as mudanças no mundo moderno do trabalho exigem que a 

universidade transmita ao aluno e futuro profissional novas habilidades, fortalecendo a 

formação para a pesquisa, a familiaridade com os métodos, procedimentos e técnicas de 

investigação.   Desse modo, ao integrar alunos de graduação em suas pesquisas, os 

professores contribuem para uma formação acadêmica mais crítica e de qualidade, com efeito 

multiplicador nas atividades de extensão. Em atividades de iniciação científica visa a 

fortalecer a qualidade do ensino, o processo de formação, integra conteúdos de cursos de 

graduação e pós-graduação.   

Por outro lado, o conceito de extensão não se limita a experiências de estágios. 

Abrange o desenvolvimento de atividades diversas, as quais se destacam: palestras, 

participação em eventos, coordenação de eventos científicos regionais, locais com a 

participação de pesquisadores, professores, alunos, participantes da comunidade local, de 

municípios e de estados circunvizinhos.  A atividade de extensão abrange também formas de 

representação dos docentes em diversos Conselhos da sociedade civil, contribuem com 



comunicação oral, em conferências, palestras em articulação com a sociedade civil, entre 

outras. 

Em resposta à pergunta: Porque se dá a vinculação de alguns professores somente à 

pesquisa e outros somente à extensão. Entre os depoimentos das professoras substitutas 

encontramos os seguintes elementos:  

 

Eu acho que tem uma serie de questões: a primeira é a formação 
propriamente dita. Quem é o professor-pesquisador? É o professor que, 
presume-se pelo menos, é um professor que avançou em termos de 
qualificação, que fez mestrado, que fez doutorado e que tomou gosto pela 
pesquisa, pela investigação. Mas aí, eu acho que não tem que haver o corte. 
Não necessariamente, aquela pessoa que se capacitou mais deve ser só 
pesquisador. Aí eu acho o que falta é articular as três dimensões do tripé 
fundamental da universidade. E aí o que eu acho é que talvez as pessoas não 
compreenderam que não basta apenas construir conhecimento, a pessoa tem 
que construir conhecimento e fazer com que esse conhecimento chegue na 
sociedade também. Não é só um conhecimento pra reproduzir na sala de 
aula. E talvez a falta de entendimento é que leve a essa dissociação ou a falta 
de disponibilidade pra isso, né. Nem todo mundo tem a vontade de botar o 
pé na lama, como diz os usuários lá na comunidade. Devolver o 
conhecimento para o público-alvo da sua pesquisa. Então eu acho que passa 
por aí.  (D4) 

 

Primeiro, isso é pra gente refletir até que ponto nós profissionais realmente 
queremos fortalecer a nossa inserção no tripé ensino, pesquisa e extensão. 
[...]Então até que ponto a gente tem que trazer algo de fora pra o aluno 
perceber o que é extensão, o que é leitura disso e leitura daquilo. Mas, nesse 
fato, acredito que você está fragilizando a sua atuação enquanto educador e 
enquanto individuo que deseja fortalecer o espaço de produção do 
conhecimento dentro de uma universidade pública. Porque pra você se 
fortalecer e poder facilitar o fortalecimento dos discentes enquanto futuros 
profissionais no entendimento de que conhecimento implica em inserção na 
extensão, no ensino e na pesquisa, você não pode se fechar só em um, né! eu 
acredito que isso vai depender também da postura do profissional. Se eu na 
extensão percebo que apesar de, na prioridade eu estou na extensão, mas que 
dentro dela existe pesquisa. Existe como? Não é só porque eu tenho que ler 
pra fazer extensão, mas que essa extensão tem que desembocar 
posteriormente numa pesquisa. Ela tem que gerar pesquisa, tem que gerar 
publicação, tem que gerar produção do conhecimento e esse conhecimento 
vai entrar na sala de aula, vai potencializar o individuo a ir para uma 
pesquisa de extensão. Então acredito que é isso. Você se permitir ao desafio 
da leitura da realidade. Não é só pesquisa, não é só extensão, não é só 
ensino, mas uma prática social que pra ser criadora ela tem que pesquisar. 
Pra ela gerar ação e pra ação está nesse ciclo você tem que construir 
pesquisa, construir conhecimento. (D2) 

 

O entendimento sobre pesquisa que se defende neste trabalho, ultrapassa os limites da 

lógica positivista que separa quem pensa dos que executam, “os que produzem conhecimento 



dos que aplicam esses conhecimentos, tal tendência vinha responder a interesses sociais e 

relações de poder reforçadas da divisão social do trabalho no seio da sociedade” (AMMANN, 

1989, p.1). O trabalho docente superior envolve a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão; um currículo que não se limita a uma grade de disciplinas, mas que engloba “o 

conteúdo das disciplinas, o fluxograma; o método de ensino, da pesquisa e extensão às 

exigências e necessidades nacionais, regionais, locais; o espaço e as atribuições profissionais, 

seus limites e possibilidades, seu papel nas instituições e na sociedade global brasileira” 

(AMMANN, 1989, p.8). Do professor universitário é exigida a formação continuada, a 

atualização constante de seus conhecimentos e a requalificação de seus projetos profissionais, 

para uma prática comprometida com a qualidade do ensino público. 

Dada a implantação de uma nova lógica curricular aqui se confirma a necessidade de 

formação de uma nova cultura que busque a articulação ensino, pesquisa e extensão. Caso 

contrário, o ideal presente no projeto, continuará preso ao papel. Não se concretizará a 

unidade entre as três dimensões que referendam a formação e a atuação dos profissionais de 

serviço social. 

 

 

Pesquisas com Bolsistas 

 

Outra forma de acesso à produção científica dos grupos de pesquisa foi o 

levantamento do perfil das pesquisas realizadas pelos discentes do Departamento de Serviço 

Social publicadas nos Anais do Congresso de Iniciação Científica da UFS e o Caderno do 

Estudante da UFS, do período de 2003-2005. Nestes veículos de comunicação os alunos 

encontram espaço para a publicação das suas produções enquanto bolsistas dos grupos de 

pesquisa e enquanto alunos da graduação. A análise quantitativa dos trabalhos publicados e 

apresentados pode ser sintetizada no quadro abaixo: 

 

Tabela 3 - PRODUÇÕES, PUBLICAÇÕES E/OU APRESENTAÇÕES DOS DISCENTES DO DSS/UFS 
(2003-2005) 

 TRABALHOS 
APRESENTADOS 

/PUBLICADOS 

ALUNOS 
ENVOLVIDOS 

ALUNOS 
BOLSISTAS 

ALUNOS 
NÃO-

BOLSISTAS 

TOTAL DE 
ORIENTADORE

S 

TOTAL DE 
TEMÁTICAS 

PESQUISADAS 
ANO 2003 06 06 03 03 03 03 
ANO 2004 07 06 04 02 01 04 
ANO 2005 10 14 08 06 03 09 
TOTAL 23 26 15 11 07 16 

FONTES: Livro de Resumos do Congresso de Iniciação científica e Caderno do Estudante 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o total de alunos-pesquisadores encontramos 26 alunos que publicaram um 

total de 23 trabalhos em três anos. Dentre estes, 13 foram desenvolvidos com bolsas de 

iniciação científica que devem obrigatoriamente ter seus resultados publicados, 09 são 

Trabalhos de Conclusão de Curso. No que diz respeito à quantidade de alunos que publicaram 

seus trabalhos (26 alunos) 57,7% são bolsistas e 42,3% são não-bolsistas. É interessante 

constatar uma diferença de apenas 15,4% entre bolsistas e não-bolsistas. Isso significa que 

alguns alunos buscam ou são incentivados a publicar seus trabalhos de conclusão de curso 

independente de ter bolsa de iniciação científica e obrigação de divulgação dos resultados da 

pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 – Produções e Publicações Científicas dos Discentes do DSS/UFS 
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Quanto ao total de professores-pesquisadores do período (3 anos), os dados mostram 

05 professores envolvidos. Destes apenas 03 tem projetos de pesquisas financiados pelo 

PIBIC/CNPq, são professoras doutoras com uma média de 8 anos de titulação, das quais 02 só 

vão se inserir a partir do ano de 2005. Conseqüentemente, neste ano houve um aumento nas 
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GRÁFICO 12: Publicação de Resumos no Congresso de Iniciação 
Científica (discentes do DSS/UFS 2003-2005), por Grupo de Pesquisa 
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FONTES: Livro de Resumos do Congresso de Iniciação científica e Caderno do Estudante 

FONTES: Livro de Resumos do Congresso de Iniciação científica e Caderno do Estudante 



apresentações e publicações dos trabalhos científicos e foram abertas 04 novas vagas para a 

iniciação científica dos alunos do curso de Serviço Social. 

 

 

Temáticas Pesquisadas 

 

Como conseqüência do fato de outras duas professoras inserirem-se em editais de 

pesquisa financiada, pode-se perceber uma diversificação e a inserção de novas temáticas de 

pesquisa. Outro fato positivo foi o lançamento do edital para publicação discente no Caderno 

do Estudante, somando-se ao Congresso de Iniciação Científica.  

 

 

Tabela 4 – Temáticas pesquisadas pelos discentes do DSS/UFS (2003-2005) 
 TEMÁTICAS PESQUISADAS 

ANO 2003 Trabalho e gênero 
Família e gênero 
Cooperativismo 

ANO 2004 Trabalho, gênero e exclusão 
Trabalho, família e gênero 
Educação e Cultura 
Serviço Social Jurídico 

ANO 2005 Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social 
Criança e Adolescente, Violência e Política Pública 
Serviço Social Jurídico 
Mercado de Trabalho do Assistente Social 
Formação Profissional, pesquisa e gênero 
Projeto Pedagógico do curso de Serviço Social 
Questão Social 
Trabalho, exclusão e gênero 
Gravidez na Adolescência e mídia 

 

As novas temáticas pesquisadas estão relacionadas ao projeto pedagógico e às 

diretrizes curriculares do Curso de Serviço Social da UFS, ao mercado de trabalho do 

assistente social, à formação profissional e à experiência em pesquisa na formação acadêmica, 

mas só vão ser inseridas em 2005. Tais temáticas apontam a importância de conhecer o 

processo de reformulação curricular pelo qual passou e passa o DSS/UFS, bem como, a 

importância da investigação social para o processo de formação do aluno. 

A produção do conhecimento é vista e concorda com o pensamento de Paschoal: 

 



A produção de conhecimento e pesquisa é a questão do incentivo concreto à 
investigação. Já nem se fala somente do financiamento, do inventivo 
financeiro à iniciação científica na graduação e à pesquisa nos cursos de pós-
graduação (mesmo os de “lato-sensu”, mas na própria condição primordial 
que é o investimento na capacitação dos docentes e orientadores e dos 
profissionais de campo. Fala-se, antes de tudo, da superação da atitude 
passiva, tanto de alunos como de estagiários e dos docentes e profissionais. 
Mas também reclama-se da falta de condições de tempo – carga horária no 
currículo e nos contratos de trabalhos – relegados a segundo plano pelas 
instituições; superar esta falta de condições é critério para que a idéia da 
pesquisa não seja somente uma pregação no vazio e obtenha o incentivo 
necessário. A processualidade deste incentivo se efetiva pelo 
reconhecimento e entendimento da condição propedêutica construtiva da 
pesquisa. Este ponto supõe o estabelecimento de relações de trabalho 
produtivas entre universidade, empresas, sindicatos, órgãos de classe, órgãos 
com que se celebram convênios diversos para execução de políticas, e 
outros. [...] o âmbito da Universidade, ao compreender as dimensões do 
ensino, pesquisa e extensão como um tripé indissociável, é o lugar 
privilegiado para patrocinar esta discussão e ampliar as iniciativas para a 
formação de competências inovadoras, resultantes da produção do 
conhecimento. (PASCHOAL, 2000, pp. 150-1) 

 

Trata-se de uma nova lógica que entende que: 

 

O que tem poder para transformar a realidade é o conhecimento. Se a 
atuação dos muitos profissionais se destina à busca da superação das 
condições de miséria e exclusão, só se pode enfrentar adequadamente esta 
empreitada na medida em que se for desenvolvendo a capacidade construtiva 
do conhecimento. Esta busca leva a desejar que a pesquisa, tanto nos cursos 
de graduação como sobretudo nos de pós-graduação, seja encarada, cada vez 
mais, com toda a seriedade. (PASCHOAL, 2000, p.145). 

 

A concepção de investigação que se defende neste trabalho, como dito anteriormente, 

não separa os que produzem dos que executam.  Esta pesquisa entende a articulação 

investigação-intervenção, como forma de resistência ao desmonte da universidade pública 

deve buscar formas alternativas para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Também como forma de resistência, defende a luta, o debate e a negociação sobre as 

seguintes questões: 

� condições de trabalho; 

� questões salariais; 

� finalidade da educação e da relação professor-aluno; 

� capacitação interna e específica sobre a lógica no ensino em serviço social; 

� formação didático-pedagógica; 

� programas escolares e lógica curricular; 



� gestão do sistema educacional; 

� compromisso político. 

 

Buscando desvendar as representações sociais construídas no cotidiano da prática 

docentes foram formuladas questões sobre os temas considerados relevantes para a construção 

do objeto de estudo. As representações são produtos da tradição imposta pela estrutura 

histórica e social e possuem um caráter produtor de simbolismo que representa o espaço do 

sujeito social na busca para dar sentido, interpretar e construir o mundo em que se encontra.  

Portanto, 

 

Enquanto fenômeno elas expressam, em sua estrutura interna, permanência 
e diversidade, tanto a história como realidades atuais. Elas contêm em si 
tanto resistência à mudança como sementes de mudança. A resistência à 
mudança se expressa pelo peso da história e pela tradição, que impinge 
sobre os processos de ancoragem e objetificação. As sementes da mudança 
são encontradas no meio essencial das representações [...]. Nesse sentido, as 
representações sociais são móveis, versáteis e estão continuamente 
mudando. (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 41). 

 

As formas de pensamento que circundam os indivíduos devem ser caracterizadas 

como parte do conjunto de mentalidades coletivas que conduzem as representações que estes 

fazem dos fatos sociais. Da mesma forma, os pensamentos dos sujeitos sociais estão 

envolvidos por aparelhos materiais ou científicos que controlam, por sua vez, as maneiras 

como as representações das mentalidades individuais irão circular no meio social em que está 

inserido.  De acordo com a teoria das representações sociais exploradas por Jovchelovitch 

(2000), é preciso considerar que a fala das docentes referentes ao ensino superior e a 

formação, representa o pensamento de um grupo, não podendo ser considerada como discurso 

neutro e singular que tende a estar fora da realidade social. Ao contrário, a forma de 

representação está associada às práticas de pensamento social que circula em cada momento 

histórico e que impõe regras morais de convivência entre os diversos grupos. Portanto, é 

preciso considerar que as formas de representação estão embutidas da tradição e modernidade, 

não são estáticas, mas, sobretudo, vinculadas aos valores culturais.  

 



 

__________________________________ 

Gênero, Formação de Professor e Pesquisa 
Científica 

 

 

Este capítulo busca relacionar a categoria gênero ao Serviço Social como profissão 

feminizada e ao trabalho docente do assistente social cuja formação profissional aponta para 

novas competências investigativas, campo este, historicamente masculino. Com isso, o 

objetivo é dar visibilidade as relações de gênero presentes no âmbito do ensino superior de 

serviço social e na formação profissional procurando indicar possibilidades de enfrentamento.  

 

 

3.1 Conceitos: gênero, identidade, poder e linguagem 

 

O conceito de gênero, segundo Scott (1990), refere-se ao modo como as culturas 

organizam e interpretam a diferença sexual entre homens e mulheres através do tempo. Onde, 

o conjunto concreto de experiências das mulheres não só as coloca em posições subordinadas 

na sociedade contemporânea, como as exclui do poder, fazendo-as ter uma visão diferente do 

mundo. Assim, o discurso dominante sobre os gêneros, difundido pela Igreja, pela família, 

pelo Estado e pela mídia molda quem somos e como pensamos, bem como, o espaço no 

mundo do trabalho destinado a homens e mulheres.  

Neste trabalho, considera-se o conceito gênero como uma categoria que “designa o 

fenômeno ou conjunto de fenômenos que expressam um padrão específico de relações 

existentes entre homens e mulheres, homens e homens, e mulheres e mulheres...”  (VELOSO, 

2003). Nesse conceito relacional, entende-se que essa categoria refere-se aos processos de 

formação da masculinidade e da feminilidade, o que significa dizer que a atenção não se volta 

exclusivamente para a mulher em si, mas para as relações sociais nas quais homens e 

mulheres estão inseridos e nas quais, conseqüentemente, ambos estão amplamente implicados 

em sua produção e reprodução. Relações estas que em nossa sociedade são, em sua maioria, 

marcadas pela desigualdade. 

CAPÍTULO I I I  



Sendo assim, gênero é aqui considerado como um fenômeno histórico e social, ou seja, 

construído pela própria sociedade e em ampla articulação com o desenvolvimento e 

reprodução da sociedade, que expressa “modos de ser”, ou seja, expressa o padrão de 

organização de determinada sociedade. Um fenômeno que é parte constituinte da estrutura e 

da organização da sociedade, tendo conseqüências mediatas e imediatas para a reprodução 

social do ser social. Um conjunto de relações sociais que inclui o sexo, mas que não é 

diretamente determinado por este.  

Para Scott15, a definição de gênero se apresenta em duas partes que se integram: uma 

que está baseada nas diferenças percebidas entre os sexos e, outra que se sustenta no 

significado das relações de poder. Em relação à primeira parte de sua proposição, o gênero 

articula quatro elementos relacionados entre si, que seriam: “os símbolos culturalmente 

disponíveis” (de várias modalidades e nos mais variados contextos); “os conceitos 

normativos” (como as doutrinas religiosas, práticas educativas, científicas, políticas, jurídicas 

etc, que evidenciam as diversas interpretações dos sentidos que os símbolos possuem); a 

percepção de que o gênero se encontra presente na esfera política, nas organizações e 

instituições sociais e, nas esferas tradicionalmente consideradas como específicas do gênero, 

como as relações de parentesco; e a “identidade subjetiva” de homens e mulheres. 

Assim, definido numa acepção relacional, opõe-se às interpretações biologistas das 

relações de gênero, que justificam as desigualdades entre homens e mulheres através de 

fatores naturais, através dos quais também se naturalizam fenômenos sociais como a violência 

contra a mulher, as desigualdades salariais, entre outros. Desta forma, o gênero não é fixo, 

imutável ou intransponível, ao contrário, varia de acordo com as necessidades particulares de 

cada sociedade e de cada contexto histórico. E com isso, depreende-se que, se as causas das 

desigualdades entre os sexos são sociais e estão interligadas a fatores políticos e econômicos 

de cada sociedade, as possibilidades de transformação também o são.  

Foi o feminismo, enquanto sujeito político, que trouxe para a humanidade através de 

seu projeto político e pensamento crítico, o questionamento do modelo patriarcal de 

construção da sociedade, que destinava à mulher o lugar de coadjuvantes do processo 

histórico, restringindo a existência da condição feminina à esfera privada. Desta forma, o 

feminismo surge propondo uma transformação nas relações de gênero e a democratização da 

vida cotidiana, objetivando a luta pela igualdade e liberdade para a mulher.  
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Segundo Ana Veloso16, a esfera privada, surgiu como conceito na Antigüidade 

Clássica, na vigência da suposta democracia grega, na qual, o acesso à polis, só era permitido 

para os cidadãos de direitos, ou seja, os homens. A noção de liberdade estava condicionada à 

vivência no espaço público, espaço onde se intensificavam as desigualdades e a subordinação 

feminina. O privado, no entanto, não se constituía em local de expressão da intimidade para as 

mulheres, mas, ao contrário, o da privação de direitos, fundamentado em uma relação 

hierárquica e de opressão. Escravos e mulheres eram tidos como desprovidos de desejos e 

necessidades. Eram invisíveis socialmente, pois o que acontecia no privado não tinha 

significado político.  

Apesar de toda luta desenvolvida por este movimento, a conquista da esfera pública 

ainda é um desafio para as feministas. Talvez porque “a esfera pública, tanto na dimensão do 

Estado como em outros planos, onde também se processam os conflitos políticos, ainda se 

constitui como um espaço social onde as desigualdades de gênero, de classe, de orientação 

sexual e de raça estão presentes” (ÁVILA, et al., 2001). Com isso, entre as dificuldades 

enfrentadas pelo movimento feminista em ascender à esfera pública, está a necessidade de 

romper com a construção histórica que coloca a casa, o lar e a família como únicos espaços 

possíveis para a existência cotidiana da condição feminina. Não tem sido fácil, para as 

mulheres, o convívio social em meio à dicotomia entre o público e o privado, principalmente 

porque sua manutenção no ambiente doméstico fundamenta o poder patriarcal e nem todas as 

suas aspirações sociais aparecem na arena pública. 

No entender de Saffioti (2004) o gênero participa do processo de construção dos 

sujeitos através de sistemas de representação e auto-representação, que indicam as condutas 

aceitas para homens e os comportamentos admitidos para mulheres, constituindo, portanto, 

diferenças entre homens e mulheres. Ou seja, as indicações não se fazem apenas a partir da 

sociedade em relação aos indivíduos, mas estão também inscritas na própria psique dos seres. 

Isso significa dizer que, o gênero não é tão-somente uma construção sociocultural, mas 

também um aparelho semiótico que através do discurso atribui significados. 

Conseqüentemente, são as relações sociais que definem o eu em relação ao outro, destacando 

suas similitudes e diferenças. Também assim acontece com a identidade profissional. 

A relevância da categoria identidade para o estudo apresentado demonstra-se na 

medida em que se considera que o homem é um ser social e histórico, ou seja, o ser humano é 

construtor e construído pela sua história e pela história da sociedade. Conseqüentemente, a 

                                                 
16 O DISCURSO FEMINISTA NA ESFERA PÚBLICA. Espaço Aberto. Ana Veloso. In. www.ibase.br extraído 
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consciência humana constitui-se num produto social. Sendo assim, a formação da identidade 

humana, para Ciampa (1984), é resultado de uma construção coletiva, onde a identidade do 

outro reflete na minha e a minha na dele. Desta forma, a identidade é metamorfose, é 

movimento, é uma totalidade contraditória, múltipla e mutável, no entanto una. 

No entender do autor, é a partir da construção da identidade que o indivíduo vai 

conhecer, refletir sobre si mesmo, estabelecer o seu “eu”. O que é fundamental para o 

ordenamento das relações sociais pois, contraditoriamente, essa construção não é feita 

individualmente. Toda a história do indivíduo começa no processo de sua socialização, na sua 

relação com o outro, sendo a interação social a matéria-prima para o desenvolvimento social. 

Com isso, Ciampa defende que não é possível dissociar o estudo da identidade do da 

sociedade, pois:  

 

As possibilidades de diferentes configurações de identidade estão 
relacionadas com as diferentes configurações da ordem social (...) é do 
contexto histórico e social em que o homem vive que decorrem suas 
determinações e, conseqüentemente, emergem as possibilidades ou 
impossibilidades, os modos e as alternativas de identidade.” (CIAMPA, 
1984, p.72) 

 

Para Costa (1998)17 o que define a identidade é o sistema dominante através dos seus 

mecanismos de controle, que são transmitidos e disseminados no caráter repetitivo das 

necessidades experimentadas na vida cotidiana, onde as crenças, valores, ideologias e 

representações da realidade a configuram. Sobre esses mecanismos de controle do 

comportamento humano, Foucault (1979, 1999)18 constata a existência de um poder diluído 

na sociedade – o micro-poder – produtor da individualidade. Tal poder adestra o gesto, regula 

o comportamento, normaliza o prazer, interpreta o discurso, com o objetivo de separar, 

comparar, avaliar, hierarquizar e distribuir.  

Já para Cruz (2003), numa perspectiva crítica a dinâmica do poder deve ser 

reconstruída através dos processos educacionais que devem estar centrados na construção de 

uma educação emancipatória que tenha como valores a dialética, a reflexão, a interação, o 

discurso e o argumento. 

As diversas instituições sociais são as instâncias onde se constroem, se internalizam e 

se firmam certezas que perpetuam as concepções que cada indivíduo tem de si mesmo e do 

outro (o diferente). São as representações que os sujeitos externalizam, em gestos e palavras, 
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que evidenciarão seu lugar de instrumento na perpetuação de conceitos, socialmente forjados, 

acerca das diferenças e de como as pessoas devem se relacionar em função delas. Nessa 

perspectiva, a concepção que cada ser humano tem de si mesmo toma forma a partir do seu 

confronto com o mundo externo, o qual, segundo Jovchelovitch19: “fornece ao sujeito social 

as referências e os significados em relação aos quais a subjetividade emerge, se sustenta e, se 

for o caso, se defende.”  (JOVCHELOVITCH, 1998, p.80) 

A linguagem é destacada como uma ferramenta interna que facilita as ações do 

indivíduo, “reproduz uma visão de mundo, produto das relações que se desenvolvem a partir 

do trabalho produtivo para a sobrevivência do grupo social”, ou seja, conseqüentemente, 

através dos discursos científicos, políticos, afetivos e profissionais do nosso cotidiano 

produzimos e reproduzimos as bases constitutivas da nossa identidade, construímos através da 

interação, nossas possibilidades, nossas diferenças e nosso lugar no mundo. Sendo assim, a 

“função primária da linguagem é a comunicação e o intercâmbio social”. (LANE, 1984, p.32)  

Portanto, as propriedades que fazem do homem um ser particular, segundo Bock, 

Furtado e Teixeira (1993),20 são um suporte biológico específico, o trabalho e o uso de 

instrumentos, a linguagem e as relações sociais.  

 

 

3.2 Exclusão Social, Gênero e Mercado de Trabalho 

 

Com o propósito de refletir sobre as inter-relações entre a divisão sexual do trabalho e 

os processos de segregação e exclusão sociais, Orlandina e Ariza (2001), consideram 

principalmente as diferentes formas de segregação por gênero entre os trabalhos domésticos e 

extradomésticos, as atividades assalariadas e por conta própria, as em tempo integral e parcial 

e as ocupações feminizadas e masculinizadas, aprofundando as vinculações entre a 

desigualdade de gênero e a exclusão social no mundo do trabalho. 

Quando o gênero é o critério que define a separação, são os atributos culturalmente 

construídos sobre o que é ser homem ou mulher os que servem para demarcar os limites dos 

espaços; espaços que corporificam a assimetria social entre uns e outros. Desta forma, as 

mulheres podem ser segregadas tanto dentro como fora do trabalho extradoméstico, na esfera 
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familiar ou em qualquer âmbito de interação, ou seja, tanto na esfera pública quanto na esfera 

privada de suas vidas. 

Dentre as formas de segregação as quais estão expostas, as mulheres no mundo do 

trabalho, são citadas: o acesso limitado aos mercados de trabalho, a concentração em 

atividades por conta própria e em tempo parcial e a participação majoritária em ocupações 

tidas como femininas, mecanismos de segregação da população feminina nas atividades 

consideradas masculinas e discriminação salarial. 

Analisando como as distintas formas de segregação se articulam e contribuem para as 

situações de exclusão social, Oliveira e Ariza (2001) notam que a divisão sexual do trabalho 

pode ser colocada como o processo-chave que permite entender a maneira em que a esfera 

familiar (privada) e o mundo do trabalho extradoméstico (pública) se superpõem para dar 

lugar às diversas situações de exclusão socioeconômica em que muitas mulheres se acham. 

Outra das manifestações evidentes dos processos de exclusão socioeconômica que as 

mulheres sofrem é a segregação ocupacional por gênero. Esta segregação expressa-se à 

medida que se impede a real igualdade de oportunidades de acesso ao trabalho extradoméstico 

oferecidos pela estrutura ocupacional. O caráter excluidor da segregação ocupacional por 

gênero fica claro em vários aspectos: restringe a gama de opções disponíveis pelas mulheres e 

as reduz às ocupações de menos prestígio social, escassas perspectivas de mobilidade e alta 

instabilidade, além de gerar e reforçar forte disparidade salarial entre homens e mulheres. Por 

último, limita as condições de autonomia – entendida como maior participação nos processos 

de decisão, controle sobre os recursos e liberdade de movimento – que o trabalho 

extradoméstico pode oferecer, graças à vinculação funcional entre segregação ocupacional e 

divisão sexual do trabalho. Sendo assim, a segregação ocupacional estimula a diferença 

salarial entre homens e mulheres não só porque impede a igualdade de oportunidades, mas 

também porque reforça a desvalorização das atividades qualificadas como femininas e nega 

acesso a postos de trabalho reservados aos homens. 

A vinculação funcional entre segregação ocupacional e divisão sexual do trabalho na 

família fica manifesta não só na continuidade do gênero como eixo de organização do 

trabalho extradoméstico, mas também na interdependência entre ambos os mecanismos de 

exclusão. Como visto anteriormente, a sujeição da mulher às tarefas de reprodução (sua 

segregação à esfera doméstica) condiciona e limita suas oportunidades de incorporação ao 

trabalho extradoméstico, além de levá-la a situações de sobrecarga de trabalho. Por sua vez, o 



desempenho em espaços tipificados como femininos reforça os traços de domesticidade e 

subordinação e os estereótipos socioculturais que contribuem para a desvalorização. 

As autoras concluem que as repercussões dos processos globais de crise e 

reestruturação econômica e das tendências de flexibilização trabalhista sobre a operação dos 

mercados de trabalho ficaram manifestas na ampliação das atividades por conta própria e em 

tempo parcial e, em geral, na precarização das condições de trabalho do conjunto da 

população economicamente ativa. Situação que, não obstante, a deterioração das condições de 

trabalho é maior na fração feminina da força de trabalho.  

Acrescenta-se a isso, que os determinantes sociais da desigualdade de gênero no 

acesso ao trabalho não se limitam a este âmbito social, que remetem a uma complexa série de 

mecanismos nos quais se sustenta a exclusão social. Entre estes ressalta-se as molduras 

institucionais que regem as relações trabalhistas, a normatividade sociocultural nas relações 

homem-mulher e os modelos de vinculação entre Estado, Sociedade Civil e Indivíduo 

É fato inquestionável que a sociedade construiu a identidade feminina como 

subordinada e sempre a colocou numa posição inferior, mas hoje, já encontramos um grande 

número de mulheres investindo com sucesso numa carreira profissional e com algumas 

ocupando cargos de prestígio, ou seja, o desejo feminino de inclusão passou a ser mais aceito 

e reconhecido, apesar de vivermos numa sociedade tradicionalmente patriarcal. 

A partir do século XIX, o conceito de identidade de gêneros ganhou ênfase, donde 

cresceu a preocupação em estabelecer novas normas de conduta e espaços específicos para o 

homem e para a mulher. Através da análise deste conceito, pode-se afirmar que o diferencial 

entre o homem e a mulher é o ideal feminino da “maternidade”, responsável pela manutenção 

e a reprodução da vida. Foi justamente essa concepção de maternidade e de família que 

condicionou a mulher o título de rainha do lar, e por isso a sua educação era voltada para 

amabilidade tanto com os filhos quanto para com o marido. Ao libertar-se das amarras desse 

passado, elas buscam atividades e se comprometem em conhecer melhor as suas 

individualidades. 

Já no século XX, a mulher prioriza os relacionamentos estáveis, a segurança financeira 

e o reconhecimento profissional, em detrimento das antigas questões centrais da sua vida, tais 

como maternidade, o casamento e o sexo. Como tem sido levada nos últimos anos a procurar 

um novo entendimento sobre o seu papel social, o que ocorreu de fato foi a incorporação de 

novos papéis a sua antiga identidade feminina. Assim, o que vemos na atualidade é o perfil da 

mulher trabalhadora que tenta consolidar uma carreira profissional conciliada ao papel 



reprodutivo. Esses acréscimos de atribuições ao gênero feminino acarretaram numa 

sobrecarga física e psíquica para elas, decorrentes da sua inserção no mundo produtivo.  

Com relação a inserção da mulher no mundo produtivo capitalista, é necessário que 

sejam analisados alguns fatos relacionados ao tema, sejam eles: o processo de produção 

capitalista nos últimos anos reconfigurou o trabalho, tornando-o mais adequando às aptidões e 

características femininas; a inclusão das mulheres em cursos profissionalizantes e nas 

universidades possibilita uma maior formação e qualificação profissional das mesmas, 

abrindo-lhe novos espaços de ação, tanto na relação direta entre o trabalho e o capital, quanto 

com relação ao Estado e a sociedade civil; também, o planejamento familiar que busca o 

controle da natalidade proporcionou uma maior liberdade à mulher que a partir deste, poderia 

escolher o momento que melhor lhe conviesse para exercer a maternidade. 

 
As mulheres correspondem hoje, a 41% da População Economicamente 
Ativa do Brasil, e mais de ¼ das famílias do país são por elas chefiadas. 
Com maior nível de instrução que os homens, não exercem, porém funções 
compatíveis com a sua formação: ocupam, em maior percentual, postos mais 
precários, além de terem menor remuneração. Esse quadro requer maior 
empenho das mulheres para mudar a situação. Sua luta junto às categorias 
profissionais precisa ser intensificada, pois atualmente os resultados das 
negociações coletivas ainda se concentram nas questões relativas à mulher 
gestante e a maternidade, pouco tratando dos problemas da mulher no 
trabalho. 21 

 
 

Apesar do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, elas ainda 

ganham menos que os homens. A inserção da mulher do mercado de trabalho tem sido 

questão de interesse de muitos pesquisadores, isso se deve não só à luta pela emancipação 

feminina, pela igualdade entre os gêneros, mas também a crescente participação das mulheres 

no mercado de trabalho. Diante dessa relevância indaga-se: o mercado de trabalho estaria 

crescendo e atraindo as mulheres com ofertas de muitos e bons empregos? Ou a necessidade 

de ajudar a família a sobreviver, o desemprego e a deterioração da renda familiar é o que tem 

acarretado, nos últimos anos, o aumento da participação feminina no mercado de trabalho? Ou 

as possibilidades proporcionadas pelas novas configurações do trabalho são mais propícias e 

mais adequadas às aptidões e características femininas? Ficam aqui, tais questionamentos. 
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3.3 Gênero e Serviço Social 

 

A Escola de Serviço Social, em Sergipe, surgiu da articulação entre a Igreja Católica, 

o Estado e as elites dominantes, em 1954. No entanto, para Gonçalves (2004), antes da 

institucionalização dessa escola, a ação profissional do Serviço Social já se fazia presente em 

Aracaju, em instituições como: Legião Brasileira de Assistência (1943), do Hospital de 

Cirurgia (nesta o Setor de Serviço Social foi oficializado em 1955). 

 

As escolas de Serviço Social representavam uma das estratégias utilizadas 
pela Igreja Católica para a formação de quadros aptos a intervir na questão 
social, visando ao desenvolvimento de um processo de evangelização da 
sociedade e de uma ação missionária, para se contrapor aos princípios do 
liberalismo e do comunismo. (GONÇALVES, 2004, p.13) 

 

Ainda segundo a autora, os principais sujeitos responsáveis pela implantação, 

consolidação e reconhecimento social desta escola foram as Irmãs Missionárias de Jesus 

Crucificado. Durante toda a década de 50 a escola foi dirigida pela Irmã Albertina Brasil 

Santos. Nesse momento histórico, a influência da Doutrina Social da Igreja na formação 

profissional é marcante. A intervenção profissional estava direcionada ao agir em prol dos 

menos favorecidos perpassada pela visão humanista pautada em valores como harmonia, 

integração e solidariedade. 

Profissão relativamente nova na organização social do trabalho, o Serviço Social tem 

suas origens na caridade social e na pobreza crescente da sociedade industrial do final do 

século XIX e início do século XX. Assim, a inserção da mulher no trabalho extra-doméstico, 

mais especificamente na profissão de Serviço Social, se desenvolveu a partir da caridade e da 

noção de que os problemas sociais eram uma espécie de doença social. E, por isso, um espaço 

destinado à atuação de mulheres. Conseqüentemente, temos o feitiço da ajuda e a construção 

da identidade feminina circundando o imaginário e a representação que se tem sobre Serviço 

Social.  

Buscando conhecer o entendimento das docentes do DSS/UFS sobre as relações de 

gênero e o Serviço Social foi feito o seguinte questionamento: A histórica predominância de 

mulheres na profissão condiciona a reprodução de estereótipos de papéis femininos? 

 

Historicamente teve essa relação, obviamente, mas eu acho que o cuidado 
vem sendo deslocado por um discurso mais próximo da tecnicidade, mesmo 
na pretensa esfera do cuidado talvez ainda esteja de algum modo associado 
às políticas sociais a histórica de incidir nas questões que são da vida privada 



das pessoas, né, que se tornam públicas para isso de algum modo os 
estereótipos ainda estão associados, mas está requisitando dos profissionais 
uma tecnicidade maior porque o processo de municipalização e de 
redefinição da estrutura das políticas sociais no Brasil, por menos que o 
profissional sinta isso na ponta, ele vem aos poucos formulando e indicando 
necessidade de indicadores de avaliação, de planejamento. É algo recente na 
cultura das políticas sociais brasileira. Você tem planos: plano nacional de 
assistência, plano... Isso você tinha na esfera federal porque as políticas eram 
centralizadas, mas você não tinha isso nas esferas estadual e municipal. Hoje 
você precisa fazer conferência, precisa fazer diagnóstico de realidade, 
mesmo que seja por enquanto um grande faz de conta. Acho que a estrutura 
da política social prevendo esses mecanismos. Desloca esse discurso do 
cuidado. Acho que isso fica mais centrado nos componentes técnicos 
necessários para a política social. Acho que não é a toa que o número de 
assistentes sociais tem crescido nos municípios, que não sentiam necessidade 
porque quem cuidava era a primeira dama ela fazia isso bem. Só que hoje, 
com os instrumentos que a política requisita, a primeira dama não dá mais 
conta. Então veja, o assistente social ele passa a ser requisitado na estrutura 
municipal porque ele tem habilidade, em tese, para dar conta desses 
instrumentais. Então, eu acho que isso vem mudando. Essa cultura política 
vem mudando historicamente. Agora, é claro que como é um processo muito 
recente a gente talvez ainda não visualize muito bem. Mas acho que 
potencialmente a estrutura pensada para a política social hoje de um modo 
geral favorece esse deslocamento. (D1) 
 
Com certeza, eu acho que contribui. Apesar de que de um tempo para cá está 
havendo muitas mudanças. Por você também já está vendo muitos homens 
fazendo serviço social, mas culturalmente a sociedade está acostumada com 
a mulher assistente social. E aí tem toda uma rede de significados do que é a 
assistente social e não o serviço social sendo exercido por um homem.  (D6) 

 
 

Para as docentes trata-se, de um momento de mudanças tanto do ponto de vista da 

estrutura das políticas sociais quanto da visão dos homens que estão se inserindo nos cursos 

de serviço social. Nestas duas dimensões vem se dando um deslocamento do sentido da 

ajuda/cuidado para o sentido tecnicista/profissional. Para um maior aprofundamento desse 

entendimento seria necessário conhecer porque os homens se matriculam em cursos de 

serviço social. 

Uma hipótese estaria relacionada aos crescentes processos de desemprego. Os homens 

estariam inserindo-se nestes cursos devido aos processos de desemprego e ao fato de o serviço 

social ter relativamente um bom mercado de trabalho. Assim, independente das habilidades 

femininas para atuar na profissão, colocadas historicamente os homens passam a procurar os 

cursos. A despeito disso, e em decorrência do discurso dominante, os mesmos vêem-se 

inseridos em processos de discriminação, pois para o senso comum o Serviço Social é “coisa 

de mulher”.  



E aqui, a reconstrução do conceito de gênero proposta por Lauretis (s/a) que busca a 

aproximação do conceito de ideologia e o distanciamento do conceito de diferença sexual 

permite pensar que:  

 

o gênero é efetivamente uma instância primária de ideologia, e obviamente 
não só para as mulheres. Além disso, trata-se de uma instância primária de 
ideologia, independentemente do fato de que certos indivíduos se vejam 
fundamentalmente definidos (e oprimidos) pelo gênero. (LAURETIS,s/a, 
p.216).  

 

Por isso, a autora defende a necessidade de desvinculação do conceito de gênero do 

conceito de diferença sexual; da necessidade de pensar o gênero como produto e processo de 

um certo número de tecnologias sociais que considera os apelos diferenciados de sujeitos 

masculinos e femininos. Em um dos depoimentos das docentes, temos uma abordagem mais 

ampliada sobre essa questão. 

 

Sim, O signo “mulher” na profissão de assistente social tem sua própria 
especificidade constituída dentro e através de configurações historicamente 
específicas de relações de gênero. Seu fluxo semiótico assume significados 
específicos em discursos de diferentes “feminilidades” onde vem a 
simbolizar trajetórias, circunstâncias materiais e experiências culturais 
históricas particulares. Diferença nesse sentido é uma diferença de condições 
sociais, de diferentes categorias de mulheres dentro dos processos estruturais 
e ideológicos mais amplos. Não se afirma que uma categoria individual é 
internamente homogênea. Mulheres da classe trabalhadora, por exemplo, 
compreende grupos muito diferentes de pessoas tanto dentro quanto entre 
diferentes formações sociais. Pesquisadores e especialistas visam 
desnaturalizar a visão feminizante que perpassa o trabalho do assistente 
social, e que se evidencia na forma como se reservou às mulheres uma esfera 
de atuação destinada a preservá-la de contatos mais produtivos com o 
conhecimento técnico cientifico. Coloca-se em questão da forma pela qual 
instauram-se a partir das relações de gênero modalidades de “divisão do 
mundo” que operam como princípios de hierarquização e portanto de poder. 
Mostram-se relevantes os estudos referentes às relações de gênero e sua 
maior inserção na formação profissional da(o) assistente social, em 
conteúdos curriculares e em políticas dirigidas à transformação das 
desigualdades e desenvolvimento da cidadania. A finalidade de tal inserção 
residiria na maior capacidade da(o) profissional de analisar os processos de 
formação da sociedade, das subjetividades, das ideologias, das diversas 
práticas sociais, econômicas e políticas, o que teria como conseqüência, uma 
intervenção profissional mais competente e critica e, por isso mesmo, com 
um grau de eficácia. (D.3) 

 

No âmbito do mercado de trabalho, segundo dados de pesquisa realizada pelo 

Conselho Federal de Serviço Social, em 2004, que teve por respondentes profissionais 

inscritos nos Conselhos Regionais, o perfil profissional da Assistente Social caracteriza-se 



por: 97% são do sexo feminino, 72,14% são brancas, 55,34% tem apenas a graduação, 

77,19% tem mais de um vínculo empregatício, 78,16% trabalham no setor público (municipal, 

estadual e federal). Para essa caracterização a pesquisa considerou uma amostra de 1.049 

profissionais de todo o Brasil. 

A precarização das condições de trabalho é entendida como a ampliação do trabalho 

assalariado sem carteira e do trabalho independente (por conta própria); pode ser identificada 

pelo aumento do trabalho por tempo determinado, sem renda fixa, em tempo parcial, enfim 

pelo que se costuma chamar “bico”. Em geral, a precarização é identificada com a ausência de 

contribuição à Previdência Social e, portanto, sem direito à aposentadoria. Já a precarização 

das relações de trabalho é vista como a ampliação da desregulamentação dos contratos 

temporários, de falsas cooperativas de trabalho, de contratos por empresa ou mesmo 

unilaterais. 

A variável raça, predominância de 72,14% de mulheres brancas no Serviço Social, 

também estava historicamente relacionada ao fato de que a caridade era praticadas por 

mulheres brancas e da alta sociedade. 

Contemporaneamente, a profissão tem passado por inúmeras modificações procurando 

romper com o mero assistencialismo, caminhando para uma atuação em prol da cidadania e da 

democratização dos serviços sociais. Processo que se inicia, no Brasil, com o Movimento de 

Reconceituação do Serviço Social culminando com a reformulação do Código de Ética 

Profissional de 1986. Mas, apesar de todo movimento de reconceituação, a representação 

social destinada à Assistente Social ainda está atrelada à imagem da boa moça que faz 

caridade. Isso porque, assim como foi estabelecido social e culturalmente através do discurso 

o papel da mulher nas sociedades patriarcais, também o papel da assistente social o foi, e está 

impregnado nas representações e auto-representações sociais. Por isso, é mister ao menos que 

as profissionais tenham uma visão diferenciada dessas atribuições. O que só será possível 

através da aproximação com a noção de gênero. 

Em pesquisa realizada com profissionais de Serviço Social em 2003, Cruz constatou 

que: “a abordagem de gênero não se mostra familiar aos respondentes, que expressam 

dificuldade de compreensão e aceitação das reflexões sobre os diversos temas abordados, o 

que indica o desconhecimento das matrizes teóricas nos estudos de gênero no processo de 

formação.” (CRUZ, 2003, p.48) 

Em nossa profissão, colocadas sempre entre forças contraditórias de 

manutenção/ruptura do status quo, muitas vezes não nos percebemos como uma profissional 

dentro de um mercado de trabalho competitivo, exigente e excludente de profissões. Fazendo 



parecer que apesar de toda a roupagem progressista continuamos apegadas ao tempo em que a 

atividade social era voluntária e vocacional, desenvolvida pelas damas de caridade, freiras e 

padres. Diante disso, a perspectiva diferenciada a partir da consciência sobre os gêneros ainda 

falta às Assistentes Sociais, seja em relação à profissão, seja em relação ao papel atribuído 

enquanto mulher.  

Devido às transformações societais, às inovações em curso, tanto as organizacionais 

quanto às tecnológicas, os profissionais do Serviço Social também vivenciam tendências 

como: precarização, flexibilização, terceirização, desemprego, queda do padrão salarial, 

requisição de novos atributos de qualificação e competências o que contribui ainda mais para 

a precarização das condições de trabalho. Segundo Aranha et al. (2003) em estudo que 

observou as transformações contemporâneas e o trabalho da Assistente Social em Sergipe, 

ainda se confirmam as tendências históricas da profissão:  

 

Os profissionais são predominantemente do sexo feminino, a grande maioria 
exerce o cargo ou função de assistente social e está diretamente lotada na 
execução das políticas públicas. Como forma de ingresso mais incidente, 
aparece a indicação ou convite, estando os profissionais em instituições 
públicas, refletindo a ausência de concursos públicos e o recurso ao 
clientelismo na contratação desses profissionais. Observou-se uma 
diversidade no que diz respeito à situação trabalhista, aparecendo, com certo 
destaque, as formas estatutárias e celetista, embora, se consideradas as 
demais formas de contratação, se perceba uma tendência para a precarização 
e a flexibilização das relações de trabalho, características das transformações 
do mundo laboral da contemporaneidade. Há uma alta concentração de 
assistentes sociais desempenhando suas atividades na capital e, no que diz 
respeito à faixa salarial, a maioria percebe entre R$500,00 a R$1.000,00.” 
(ARANHA, et al. 2003, p.24) 

 

No tocante aos salários, de acordo com a Resolução nº 467/2005 do CFESS, a Tabela 

Referencial de Honorários do Serviço Social está fixada da seguinte forma: hora técnica do 

profissional graduado, R$65,00; profissional especialista, R$73,00; profissional mestre 

R$92,00 e profissional doutora R$104,00. No entanto, hoje (2005), profissionais graduadas, 

contratadas por indicação, para prestação de serviços na esfera pública Municipal, com carga 

de trabalho de 40 horas semanais, percebem vencimentos mensais em torno de R$1.100,00. O 

que implica que a hora técnica paga pelo poder municipal equivale a, aproximadamente, 

R$6,87 (10,56%), além de serem cargos em comissão, por indicação, sujeitos às mudanças e 

coligações políticas que definem e nomeiam os cargos. O que confirma, a precarização e a 

desvalorização da profissão, muito embora a mão de obra seja qualificada, chegando algumas 

à pós-graduação em nível de especialização.  



Nesse sentido, caberia uma discussão de: até que ponto os estereótipos socioculturais 

interferem na desvalorização salarial e até que ponto os traços de domesticidade interferem na 

organização da categoria profissional. Uma outra questão de suma importância também se 

apresenta para pensar a profissão, a formação e a qualificação profissional. Tendo em vista 

que a prática profissional de Serviço Social, hoje, está voltada para a mobilização de recursos 

para atender determinadas carências, fundamentando-se, principalmente, na capacidade dos 

profissionais de articular ações que garantam o acesso do seu público alvo aos serviços sociais 

da entidade na qual estão inseridos. Como competências e habilidades específicas e que 

devem ser adquiridas durante a formação profissional, a Portaria do INEP nº 123, de 6 de 

agosto de 2004 publicada no Diário Oficial de 9 de agosto de 2004, seção 1, p. 33, se propõe a 

avaliar se o estudante tem habilidades para: 

 

a) “formular e executar políticas sociais em órgãos da administração pública, 

empresas e organizações da sociedade civil; 

b) elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos na área social; 

c) contribuir para viabilizar a participação dos usuários nas decisões institucionais; 

d) planejar, organizar e administrar benefícios e serviço sociais; 

e) realizar pesquisas que subsidiem formulação de políticas e ações profissionais; 

f) prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, empresas 

privadas e movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais e à 

garantia dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 

g) orientar a população na identificação de recursos para atendimento e defesa de 

seus direitos; 

h) realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de 

Serviço Social; 

i) realizar estudos sócio-econômicos para identificação de demandas e necessidades 

sociais; 

j) exercer funções de direção em organizações públicas e privadas na área de 

Serviço Social; 

k) supervisionar diretamente estagiários de Serviço Social”. 

 

Em termos de formação, segundo Cruz: 

 



A formação generalista oferecida na graduação, apresenta dupla dimensão: 
positividade – visão de totalidade da realidade social e das particularidades 
da questão social; negatividade – fragilização da competência técnico-
científica do profissional (que enfrentará o desafio no campo das idéias), 
gerada por excessiva abstração, fragmentação e dicotomização de teoria e 
prática. Os profissionais desempregados, atribuem os limites de inserção no 
mercado de trabalho à fragilidade do status, ou seja, do prestígio e do poder 
da profissão. Não percebem que, na melhor das hipóteses, todos têm que 
passar por uma ampla reengenharia, em sintonia com o que está acontecendo 
em escala mundial – exigências de capacitação profissional, em decorrência 
da reorganização das empresas públicas e privadas, e a introdução de novas 
tecnologias destruindo empresas, setores econômicos inteiros, postos de 
trabalho e profissões.” (CRUZ, 2003, p.39) 

 

Todas essas mudanças demandam um novo perfil profissional, com requisitos de 

(re)qualificação abrangendo competências cognitivas e comportamentais. A valorização da 

articulação investigação-intervenção e o trabalho em equipes multidisciplinares, o domínio 

das ferramentas de gestão e informática, por exemplo. 

Por outro lado, no imaginário social prevalecem as representações que entendem 

“qualquer um” tem condição de fazer o que o Serviço Social faz ou que o mesmo é 

desnecessário, ou não é um trabalho complexo que requisite um bom salário. Além disso, em 

decorrência de variáveis de gênero, raça, opção sexual, estado civil, idade, número de filhos, o 

profissional de Serviço Social tem encontrado barreiras para assumir cargos de chefia, 

segregação ocupacional e discriminação. Assim, a ocupação dos postos de trabalho de Serviço 

Social continua vinculada às chamadas “qualidades femininas” e a uma idéia de 

“feminilidade” que atrela mulheres a determinadas funções, percebidas em geral como 

extensões das tarefas domésticas e assim desvalorizadas. 

 

 

3.4 Gênero, Trabalho Docente e Educação 

 

 

Um outro aspecto desta pesquisa que abre espaço para a análise de gênero é a 

formação profissional realizada por docentes femininas, ou seja, gênero e trabalho docente em 

serviço social.  

Segundo Almeida (1998) a partir do final do séc. XIX alguns acontecimentos sociais 

propiciaram a descoberta, pelas próprias mulheres, da situação de opressão e dominação em 



que viviam. A conquista do voto, a inserção no mercado de trabalho foram resultados das 

reivindicações femininas. Uma das conquistas possibilitadas às mulheres foi o ingresso na 

atividade do magistério, profissão que não traria conseqüências maiores ao processo de 

dominação masculina e propiciaria a entrada no domínio público, respondendo um anseio 

feminino. Isto se justificaria porque o magistério primário é atividade tipicamente maternal, o 

que não criaria grandes controvérsias e a um só tempo possibilitaria a resposta às 

reivindicações e a colocação feminina em atividade de pouco ou nenhum “risco” social. 

Assim, o magistério surgiu como uma forma viável das mulheres ingressarem no espaço 

público, muito embora a situação de dominação ainda fosse extremamente patente, tendo em 

vista que nesta época os homens exerciam irrestrito controle sobre as atividades femininas 

tanto enquanto educandas, quanto como educadoras. De todo modo, instruir-se passou a ser 

para as mulheres uma forma de romper com o antigo paradigma da opressão masculina. 

A autora assegura que no início as professoras limitavam-se ao ensino de matérias 

relacionadas às prendas do lar e que, a média total de formando na escola Normas de São 

Paulo, entre 1846 e 1886, era de dois por ano. Em 1894 já há notícia de professora lecionando 

na Escola Normal, tendo também aumentado enormemente a matrícula de mulheres. Outro 

aspecto apontando, é que a inserção das mulheres neste mercado de trabalho não se deu de 

modo tranqüilo pelos homens que eram professores, pois implicava em perda de espaço 

profissional. Além disso, a feminização do magistério implicou em assumida desvalorização 

desta função, e para Almeida, esse fato abarcou, indistintamente, homens e mulheres. Por 

outro lado, a profissão de professora tinha um status social maior que o de parteira, 

governanta etc. o que contribuiu para a corrida das mulheres para o magistério. Com o passar 

do tempo, as mulheres assumiram não somente a educação infantil, mas também o ensino 

elementar e na atualidade, as salas de aula das universidades. 

Historicamente, o magistério superior feminino está ligado a cursos considerados 

femininos como: enfermagem, serviço social, licenciaturas, sobretudo aquelas ligadas às 

Ciências Humanas. 

Dentro da universidade, segundo Blay (2000) há uma divisão sexual dos cursos, apesar 

de já se verificar uma certa igualdade em alguns deles. Continua patente, por exemplo, que os 

cursos relacionados com a assistência social, a formação de pára-médicos, o magistério, 

continuam sendo escolhidos por uma maioria feminina, ao passo que cursos como os de 

engenharia, direito, computação, medicina e matemática continuam sendo procurados pelos 

homens. Denota-se com isto, uma valorização dos cursos tipicamente masculinos, em 

detrimento daqueles que contam com uma participação maciça das mulheres. Na pós-



graduação, verifica-se uma certa redução nas barreiras de gênero, mas que são muito 

evidentes na formação do corpo docente das universidades. Além disso, a autora observa que 

o campo científico é sexuado e retransmite experiências e obstáculos que homens e mulheres 

enfrentam na sociedade e na comunidade científica.  

Segundo Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço Social de 2006, o Centro de 

Ciências Sociais e Aplicadas da UFS é constituído pelos cursos de Direito, Serviço Social, 

Ciências Econômicas, Administração e Ciências Contábeis; apresenta um corpo docente 

constituído por 46 homens (58%) e 33 mulheres (16,4%). No entanto a distinção ou assimetria 

de gênero acentua-se, em tal centro, por curso, já que alguns tradicionalmente são 

considerados “masculinos”, com exceção de Serviço Social, o que pode ser confirmado na 

tabela abaixo: 

 

TABELA 5: Docentes do CCSA, por sexo 
DOCENTES DO CCSA POR SEXO 

Cursos do CCSA Homens Mulheres 

Direito 14 (63,63%) 8 (36,37%0 

Ciências Contábeis 7 (77,77%) 2 (22,23%) 

Administração 7 (58,33%) 5 (41,67%) 

Ciências Econômicas 18 (85,71%) 3 (14,29%) 

Serviço Social _ 17 (100%) 

46 35 

 

 
A diferença de gênero, em Serviço Social, também é visível quando se analisa a 

quantidade de alunos matriculados em 2006, neste curso. 

 

TABELA 6: Discentes do DSS, por sexo 
DISCENTES DSS POR SEXO 

 ALUNAS ALUNOS 

 2006 288 (85,45%) 49 (14,55%) 

 

 

 



Em termos de qualificação profissional do docente, os dados podem ser analisados 

através das tabelas abaixo: 

 

 

 

TABELA 7: Docentes do CCSA, por titulação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES 
MULHERES 

CCSA 
 Graduação 1 

Especialização 8 

Mestrado 18 

Doutorado 6 

TOTAL  33 

DOCENTES 
HOMENS 

CCSA 
Graduação 3 

Especialização 14 

Mestrado 18 

Doutorado 11 

TOTAL  46 

S. SOCIAL 

Graduação - 

Especialização 2 

Mestrado 12 

Doutorado 3 

TOTAL  17 

 
 



 

O mercado de trabalho na contemporaneidade tem se tornado cada vez mais exigente, 

fazendo com que os profissionais se aprimorem continuamente ou sintam uma necessidade de 

capacitação para o desempenho de suas atividades. Do professor universitário, para o 

desempenho de suas funções, é exigido dedicação, capacitação profissional, qualificação e 

formação continuada. E do assistente social, o novo modelo produtivo tem exigido 

competências investigativas e comportamentais. Sendo assim, o processo de reestruturação do 

DSS/UFS pode ser constatado dada a inserção de 5 (cinco) docentes no Programa de 

Qualificação Institucional em nível de doutorado e duas outras professoras recém-concursadas 

também em processo de doutoramento. Das 10 professoras com nível de doutorado ou em 

fase de doutoramento, todas (100%) tiveram que deslocar-se para outras cidades e, 

principalmente, para as regiões sudeste e centro-oeste. O que constitui para as casadas um 

fator dificultador, pois o casamento, a maternidade configuram um aumento de 

responsabilidades mesmo que a mulher possa contar com os serviços de outra mulher 

(empregada doméstica) para a execução das tarefas domésticas. Em muitas situações torna-se 

necessário negociar os conflitos conjugais resultantes dos constates deslocamentos  

No entender de Cruz (2002) por ser uma profissão feminizada: 

 

Entre as mulheres assistentes sociais, a construção de projetos de 
requalificação, freqüentemente conflita com seus papéis reprodutivos 
familiares dificultando a construção de um novo perfil adequado à dinâmica 
da sociedade e do mercado compreende-se que a correlação entre alteridade 
e intencionalidade constitui mediações que revigoram dimensões da 
competência profissional porque ao favorecerem o acolhimento das 
diferenças propiciam conseqüentemente, uma perspectiva plural, e o 
conhecimento significativo para a qualidade da ação.” (CRUZ, 2002, p.98) 

 

As docentes entrevistadas foram questionadas se: Os atributos de gênero: estado civil, 

número e idade dos filhos dificultam a realização de projetos de profissão, qualificação e 

produção científica? 

 
Tem uma influência aí. Em alguns casos, chega a adiar projetos. Não sei se 
necessariamente impedir, mas com freqüência adiar alguns projetos. No meu 
caso, por exemplo, houve uma inversão. Pela experiência de outros colegas 
eu sei que isso sempre adia projetos profissionais. Então, eu esperei. Eu 
consegui tentar fazer o inverso. Eu to aguardando terminar os meus 
processos de qualificação para depois... Acho que de fato, concretamente, há 
uma relação sem dúvida. Não que impeça mais adia consideravelmente seus 
projetos, quando isso ocorre. Quando não consegue controlar essas variáveis. 
Mas, quando você consegue controlar também adia, só que adia o inverso, 
né. To adiando esse outro projeto. (D.8) 



 

Um outro depoimento pontua bem esta experiência: 

 

Eu digo assim. Eu vive a situação de estudante profissional solteira. O que 
eu quero dizer: fiz o meu mestrado ainda solteira. Então todo o meu tempo, 
as vinte e quatro horas eram dedicadas ao estudo, e aquele momento foi 
muito rico. Eu vivenciei fazer um doutorado casada, trabalhando e com 
quatro filhos. E por mais que a gente saiba que a mulher tem os mesmos 
espaços e os mesmos direitos, mas é muito difícil você conciliar esses 
elementos. Ter uma casa, quer dizer a relação com o marido, por mais que 
ele dê apoio é muito complicado. Em termos de algumas atribuições que são 
vistas como sendo da mulher. Há um a possibilidade de crescer, mas ela é 
muito sacrificada. Mas isso não quer dizer que é um impedimento. Eu vejo 
sempre como um projeto de vida de cada individuo. Se você coloca como 
uma meta sua, vou fazer um doutorado, vou fazer um mestrado, mesmo 
casada, mesmo tendo filhos, isso é algo que tem que ser compactuado com o 
seu parceiro. Você vai ter uma jornada dupla ou tripla ai, outras cobranças 
que no processo existem, mas é um desafio que você enfrenta e é um projeto 
de vida. (D6) 

 

A articulação entre a vida privada e a vida pública das docentes apresenta-se, ainda 

como um desafio uma vez que nem sempre conseguem a colaboração, apoio ou incentivos aos 

processos de aperfeiçoamento profissional. Numa situação de pós-graduação, a mulher chega 

a desenvolver uma tripla jornada de trabalho (profissional, estudante e mãe) o que configura 

uma sobrecarga no convívio das variadas situações de uma pós-graduação. Se considerarmos 

que algumas famílias são constituídas por mulheres chefes de família, a situação poderá ser 

ainda mais agravada. 

Por outro lado, as docentes são levadas a desenvolver estratégias de organização e 

administração do tempo e dos recursos para o desempenho de tantas tarefas, buscando a 

concretização de um projeto profissional como forma de garantir seu espaço no mercado de 

trabalho e/ou garantir o sustento/melhores condições de vida para a família. 

Segundo Oliveira (1993), houve um mal-entendido que é preciso ser desfeito, 

porquanto, se na base do feminismo as mulheres procuraram convencer os homens sobre a sua 

condição de igualdade de estar nos espaços públicos, esqueceram-se de que, com isto, 

findaram por reforçar os papéis masculinos como hierarquicamente superiores, porquanto 

firmado nos espaços públicos e, apesar desta conquista de espaço, não houve uma 

contrapartida com a infiltração dos homens nos espaços privados. Consequentemente, as 

mulheres adentraram no espaço público, assumiram funções diversas, sentiram na pele as 

diferenças da dominação, esforçando-se por rompê-la, no entanto, não tiveram as tarefas 

domésticas, antes únicas a serem cumpridas pelas mulheres e agora enfeixando um leque 



crescente, divididas com os homens. Com isto, surgiu a impossibilidade de dissolver o 

conflito coexistencial de manter as esferas públicas e privadas simultaneamente, assumindo a 

multiplicidade de papéis que desgastam e trituram a estrutura psíquica da mulher. 

Reforçando a discussão, para Brabo (2000) parece ser universal o papel atribuído a 

cada um dos sexos e a escola é um dos poucos lugares onde pode ser desconstruída a 

concepção prevalecente da dominação masculina. Os estudos de gênero na área da educação 

são importantes, pois trata de um parâmetro capaz de responder a uma série de indagações 

sobre a profissionalização da mulher e a feminização do magistério, pois a mulher não tem 

sido vista como sujeito histórico importante na educação. A universidade deve ser um espaço 

para a transformação social. 

Sendo assim, e por fim, um último aspecto deste eixo deve ser relacionado à categoria 

gênero: é a competência para a atitude investigativa, potencializadora do trabalho e da 

formação do assistente social. 

 

 

3.5 Gênero, Ciência e Pesquisa em Serviço Social no nordeste 

 

O campo de estudos que relaciona Mulher, Ciência e Tecnologia, segundo Tabak 

(2002) ainda não é prioritário nos estudos de relações de gênero. São pouquíssimas as 

pesquisadoras que enveredaram por essa linha de pesquisa. Em seus estudos, a autora 

constatou que também são poucas as mulheres que encaminham suas carreiras para a área 

científica.  A autora mostra que houve nas últimas décadas do século XX uma presença muito 

forte da mulher nas universidades, nas instituições de ensino superior, o que não contribuiu, 

porém para um aumento relativo de mulheres naqueles campos da Ciência e Tecnologia. No 

que se refere ao corpo docente, os dados relativos à categoria funcional diretamente 

relacionados à hierarquia da Universidade, mostram que a proporção de mulheres que atingem 

o topo dessa hierarquia é extremamente baixa. Apesar de grande parte das professoras possuir 

grande prestígio como pesquisadoras e sua titulação acadêmica ter atingido o mais alto grau. 

E argumenta que: 

 

Enquanto nós não revertermos isso e não tivermos em proporção bem mais 
significativa de mulheres nas ditas ciências exatas ou ‘duras’, [...] acho 
difícil que possamos deslanchar mais rapidamente esse processo de 



conquista do saber, do conhecimento, que o novo milênio exige. (TABAK, 
2002, p.40) 

  

Lima (2002) entende que como a organização da vida social, as ciências também são 

organizadas pelas relações de gênero, étnico-raciais e de classe. As universidades continuam a 

reproduzir o androcentrismo e a representar seus espaços como masculinos, principalmente, 

em se tratando da pesquisa, da direção e administração institucional dos centros acadêmicos.  

 

Tanto pela linguagem, como pelas imagens veiculadas, o que nos chega é 
essa construção simbólica de cientista como correspondente à imagem de um 
homem, branco e aburguesado, seja pela sua própria origem de classe, seja 
por estar bem perto dela, como pequena burguesia, classe média. (LIMA, 
2002, p.53) 

 

A autora usa os dados do levantamento sobre os pesquisadores brasileiros realizado 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), os quais 

sugerem um perfil diferente do profissional dedicado à ciência. Constata-se uma mudança de 

gênero, pois as mulheres representam 44% do total dos pesquisadores brasileiros. Apesar 

dessa arrancada feminina no mundo da ciência ainda se evidencia que essa participação vem 

acontecendo de modo dicotomizado, ou ainda está aquém da presença masculina. Um outro 

aspecto é apontado por Lima, é de que de acordo com as áreas de atuação, a maioria 

masculina está concentrada nas ciências agrárias, exatas, sociais, engenharia e computação, 

enquanto a maioria feminina está nas ciências biológicas, da saúde, humanas, letras e artes.  

 
Considerando-se as condições históricas de inserção na prática científica, há 
que se evidenciar, não só as relações de classe e de raça, mas também as de 
gênero, donde o conhecimento ser marcado pelo código patriarcal que, [...] 
enquanto saber-poder, vai constituir um obstáculo epistemológico à 
produção do conhecimento, bem como à participação da mulher nesse 
âmbito”. Essa ocorrência se efetiva tendo em vista o fato de que [...] as 
expectativas sociais dirigidas para a mulher na esfera privada tendem a 
limitar a sua inserção no campo das ciências, enquanto esfera pública e 
masculina. (LIMA, 2002, P.54) 

 

Um outro fato que se apresenta para as mulheres e homens que vivenciam a 

experiência do trabalho docente em nível superior é o confronto com as inovações e a 

produção do conhecimento e com a competência para a atitude investigativa, áreas 

historicamente dirigidas pelo universo masculino. No entanto, dados os processos de 

reestruturação produtiva, tanto homens quanto mulheres estão sendo levados a adquirir e 

demonstrar novas competências para o exercício de suas profissões.  



Em termos nacionais, uma parcela significativa da docência superior é constituída por 

mulheres, 40,9%. A inserção das mulheres na docência universitária constitui-se em um 

desafio e concentra-se em áreas do conhecimento como: Linguística, Letras e Artes (83%), 

Ciências Humanas (82%), Ciências Biológicas (74%) e Ciências da Saúde (67,6%), que as 

preparam para ocupar os chamados “guetos” femininos. Sendo assim, o conceito de gênero 

coloca-se como essencial para o estudo da docência superior, principalmente, porque o quadro 

docente do DSS/UFS é constituído 100% por mulheres. 

No Brasil, segundo pesquisa realizada pelo conjunto CFESS-CRESS-UFAL, existem 

61.151 assistentes sociais com registro ativo até 2004, destes 8,4% tem qualificação de 

mestre, doutor e pós-doutor. Por ser uma profissão, historicamente, de caráter interventivo, 

91,60% da categoria tem formação/titulação entre graduação e especialização. 

 

 

 

GRAFICO 13 – Perfil Profissional do Assistente Social no Brasil (2004) 

 

FONTE: Pesquisa Perfil Profissional do Assistente Social no Brasil, 2004.  
(CFESS/CRESS/UFAL) 

 

 

O campo da Ciência no curso de Serviço Social da UFS é representado por 8,4% da 

categoria profissional, as quais apresentam qualificação de mestre, doutor e pós-doutor tendo 

em vista que esses níveis estão diretamente relacionados ao ato de 

pesquisar/investigar/produzir conhecimento e, supõe-se, ensinar. No contexto da 

Universidade, principalmente, da UFS, se considerarmos cargos de chefia, como a reitoria e a 

coordenação de pesquisa, nunca nessa instituição esses cargos foram ocupados por mulheres. 



O depoimento abaixo apresenta e situa o serviço social no contexto contemporâneo, no 

debate de gênero e na produção do conhecimento: 

 

Particularmente no campo do Serviço Social historicamente marcado pela 
questão de gênero. O assistente social, sujeito profissional, quase sempre 
disperso na literatura das ciências sociais, não encontra espaço na produção 
teórica, que se tem apresentado mais como discussão política e econômica.  
As determinações sobre o trabalho, qualificação e gênero e suas relações 
com a formação têm sido, desde algum tempo, investigadas na história da 
educação brasileira. No DSS/UFS essa abordagem constitui objeto de 
estudos sistemáticos de professores que desenvolvem estudos e pesquisa 
sobre trabalho e educação, nos mestrados em educação e ciências sociais. A 
reconstrução teórica da noção de identidade profissional e de identidade 
feminina, sintetizam um conjunto de elementos que propõem, que as 
considerações dessas determinações sejam incluídas nos projetos de estudo, 
pesquisa e transmissão das práticas, ampliando assim os limites da formação 
numa perspectiva histórica, num duplo sentido: o da inclusão do presente 
automatizado pelos próprios agentes assistentes sociais e o de que se 
construa, a partir da  história dos processos de formação uma narrativa que 
ajude a enfrentar os dilemas educativos atuais. Trata-se de favorecer um 
olhar para o modo como o passado é trazido para o presente, para disciplinar 
e normalizar as ações dos que têm seu futuro dependente das instituições de 
formação. (D.3) 

 

 

Tratando da temática do ensino e da pesquisa, segundo Marques (1989) a produção do 

conhecimento na universidade pode ser analisada enquanto uma questão de opção política da 

instituição, no sentido da institucionalização da pesquisa e, enquanto expressão de um projeto 

relacionado ao ethos e à visão de mundo, internalizados pelos professores através de um 

conjunto de símbolos socializadores. Estes são acionados no processo de aprendizagem e 

treinamento que se dá por intermédio do conteúdo dos textos e das aulas, das experiências de 

trabalho de campo e de laboratório e, principalmente, através da ênfase na relação 

aluno/professor.  

O ethos profissional envolve as seguintes condições: formação (informação e 

habilidade), identidade social (reconhecimento pelo grupo), identidade individual (auto-

identificação com a atividade). Em algumas áreas, observa-se não só a ausência de uma 

tradição institucional de pesquisa, como também a falta de um ethos profissional amplamente 

aceito no que diz respeito à valorização da pesquisa em sua relação com o ensino. Sendo 

assim, alguns professores valorizam a pesquisa idealmente, mas não de fato nas suas 

conseqüências teórico-práticas para o ensino. No DSS/UFS, isso fica explicito quando os 

dados denunciam que 78,57% das docentes não apresentou nenhum trabalho científico no 



período de 3 anos, que 60% da produção foi efetuada por uma só docente e que 65,30% das 

apresentações também foram feitas por uma só docente. 

Segundo Kameyama (1998), as primeiras escolas de Serviço Social surgiram em São 

Paulo (1936) e no Rio de Janeiro (1937), a formação dos assistentes sociais como 

profissionais enfatizou o caráter interventivo, privilegiou fundamentalmente o aspecto 

técnico-operativo, em detrimento da produção de conhecimento. A produção de conhecimento 

na área de Serviço Social iniciou-se a partir dos anos 70, quando foram criados os primeiros 

cursos de pós-graduação na área de Ciências Sociais e, especificamente, em Serviço Social. 

Sendo uma especificidade das Ciências Sociais, o Serviço Social também vivencia das 

objeções dirigidas àquelas. Sejam: 

1) caráter recente da pesquisa das Ciências Sociais; 

2) dificuldade de ordem ideológica por ser freqüentemente vinculada às idéias 

socialistas. A área de Ciências Sociais no Brasil se caracterizava por ser crítica, 

além de ser analítica; 

3) questionamento de sua “cientificidade” por parte dos ramos científicos mais 

tradicionais; 

4) preconceito contra o cientista social, que era considerado mais como professor, 

e não cientista social; 

 

Segundo PRÉDES (2002), o amadurecimento do debate pertinente ao projeto 

profissional de ruptura marcou e foi marcado pelo nítido avanço na produção científica dos 

assistentes sociais e na sua divulgação. Assim, nesse período o Serviço Social adquiriu a sua 

maioridade científica. A produção passou a dispor, inclusive, de uma massa crítica, fruto da 

ampliação e consolidação dos cursos de mestrado e doutorado em Serviço Social. A seguir, 

apresentam-se, de forma sistematizada, os avanços, desafios e limites da produção do 

conhecimento da área do serviço social. 

• Avanços: 

⇒ Avançamos da mera denúncia para o enfrentamento efetivo dos dilemas das 

questões sociais. 

⇒ Esforço de uma maior aproximação das grandes matrizes do pensamento social. 

⇒ Avançamos do ecletismo para o pluralismo de idéias. 

⇒ Reecontro do Serviço Social consigo próprio, colocando-se como objeto de sua 

própria prática. 



⇒ Politização da ação profissional não nos marcos do militantismo. 

⇒ Revemos e repensamos os determinantes sócio-políticos de sua prática – Profissão 

inserida na divisão sócio-técnica do trabalho. 

 
• Desafios: 

⇒ as atividade de pós-graduação estão intrinsecamente ligadas à produção e 

reprodução da comunidade científica e técnica. 

⇒ necessidade de apropriação das vertentes teóricas que marcam o debate, não para a 

mera erudição mas para transformar as categorias e princípios metodológicos num 

instrumento de trabalho, descoberta de novas possibilidades de intervenção. 

⇒ atribuir uma atenção mais específica às estratégias de intervenção profissional – 

ruptura com o empirismo e o utilitarismo. 

⇒ pesquisar o cotidiano dos usuários.  

⇒ necessidade de se unir a discussão dos fundamentos teórico-metodológicos à 

pesquisa de situações históricas específicas que são objeto de nossa prática. 

⇒ o estudo do objeto específico do Serviço Social requer o conhecimento de outras 

áreas e habilitação em técnicas especializadas – Formação de grupos de pesquisa 

interdisciplinares. 

 
• Limites das produções existentes: 

⇒ dificuldade de identificar e/ou delimitar o objeto de pesquisa e construí-lo. 

⇒ dificuldade de elaborar ou construir o quadro conceitual. 

⇒ dificuldade em realizar a mediação entre universalidade, singularidade e 

particularidade. 

⇒ pesquisas teóricas que ficam no nível da sistematização bibliográfica. 

⇒ tendência ao pragmatismo em pesquisas que avaliam os modelos e/ou 

procedimentos técnico-operativos. 

 

 
Segundo Kameyama (1998) os temas de maior concentração de pesquisa são: prática 

profissional, política social, formação profissional, teoria e método em serviço social 

movimentos sociais, gênero e família.  

Já no nordeste, a pesquisa caracteriza-se conforma a tabela abaixo: 
 



TABELA 8: Temas foco de pesquisa no Serviço Social 
TEMA PORCENTAGEM  

Direitos Sociais e Políticas Públicas 
Trabalho e Formação Profissional 
Seguridade Social 
Serviço Social e Relações de Trabalho 
Gênero e Cultura 
Terceiro Setor e Movimentos Sociais 

22% 
20% 

17,8% 
14,7% 
13,6% 
11,6% 

Fonte: Predés (2002) 
 

Na área de Serviço Social, no que diz respeito à produção de conhecimento, ela 

engloba vasta e variada gama de temáticas, na medida em que ocorre cada vez mais uma 

ampla intersecção com a dinâmica da sociedade. Pois o Serviço Social configura-se como 

uma forma particular de inserção na sociedade. Caracteriza-se pela forma de intervir na vida 

social, contendo uma dimensão intelectual e uma dimensão interventiva. Enfrenta o desafio de 

decifrar a dinâmica da sociedade e do Estado e suas determinações no âmbito profissional. 

Na contemporaneidade, o Serviço Social caracteriza-se pela forma de intervir na vida 

social, contendo uma dimensão intelectual e uma dimensão interventiva. Enfrenta o desafio de 

decifrar a dinâmica da sociedade e do Estado e suas determinações no âmbito profissional. 

Segundo Prédes (2002), em tempos de globalização, a grande questão que se coloca hoje, é 

como pensar a formação profissional sem reduzi-la às exigências postas pelo mercado; como 

constituí-la em respostas estratégicas aos problemas advindos da reestruturação produtiva, da 

busca incessante de competitividade, do desemprego estrutural. É interessante observar que na 

proposta de um projeto pedagógico voltado para a formação profissional com um caráter 

mais generalista, como se recomenda nas Diretrizes Curriculares do Serviço Social pensa-se 

numa formação que ultrapasse a visão pragmatista de adequação dos profissionais às 

necessidades da modernização da economia e das exigências do mercado, o que significa, 

como compreende Deluiz (1995, apud Franco, 1998:105), “superar a compartimentalização 

entre o mundo do trabalho e o mundo cultural, integrando os diferentes saberes e preparando 

os indivíduos para atuar na esfera do trabalho e da cidadania”. (PREDES, 2002, p.4).  

Segundo Carvalho (1998) a formação profissional é entendida como um processo 

amplo, determinado socialmente no conjunto das relações mais gerais de uma dada formação 

social e no contexto contraditório da universidade enquanto espaço institucional onde se 

concreta a formação básica do profissional. Abrange na sua estrutura: a formação acadêmica 

(graduação e pós-graduação); a capacitação permanente de docentes e profissionais não-

docentes; a prática profissional, a prática organizativa dos assistentes sociais e a pesquisa 

como instrumento na definição e redefinição desse projeto de formação.  



Para a formação de profissionais com esse perfil, a pesquisa é um elemento 

imprescindível, tanto como postura permanente de investigação na dinâmica do conjunto de 

disciplinas e demais componentes curriculares do curso de Serviço Social, quanto e, 

sobretudo, no desenvolvimento de processos globais e sistemáticos de pesquisas que garantam 

a iniciação científica e formação de posturas investigativas do corpo discente, bem como a 

consolidação do processo de formação de pesquisadores docentes e de profissionais não-

docentes envolvidos na formação profissional. (p. 29) 

Segundo Cardoso (1998) de acordo com as Diretrizes Gerais para o curso de Serviço 

Social, a pesquisa é exigida não apenas como matéria. Ela se constitui num dos princípios e 

numa condição da formação profissional. Portanto, a formação de uma postura investigativa 

permanente é uma exigência fundamental que deve perpassar todo o processo da formação 

profissional. Nessa perspectiva ampliam-se os desafios postos às Unidades de ensino no 

Brasil para o cumprimento dessa exigência, bem como aos programas de pós-graduação onde 

a pesquisa é uma prioridade. Entretanto, é importante ressaltar que as condições objetivas para 

o enfrentamento desses desafios e cumprimento dessas exigências tendem a se tornar 

precárias, considerando as políticas neoliberais do estado brasileiro e seus impactos nas 

universidades. 

Considerando as novas competências para a qualificação da formação e intervenção do 

assistente social, a investigação precisa ser considerada, durante o processo de formação, para 

além da auto-identificação do docente com a atividade de pesquisa, para além dos projetos 

profissionais do docente. A atitude investigativa passa a ser o caminho para uma formação 

qualificada e competente, portanto, direito do discente. Não é a toa que o conhecer a realidade 

e a atitude investigativa são colocadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais como princípios. 

Componentes curriculares, que podem favorecer a articulação ensino-pesquisa-extensão, 

foram inseridos na estrutura curricular. No entanto, não basta constar no papel. Devem ser 

implementados e operacionalizados.  

È inegável que a abordagem de gênero na educação superior, em variados aspectos se 

coloca como mecanismo para dar visibilidade aos processos de exclusão, para o 

favorecimento de processos de construção da cidadania e democratização dos espaços de 

trabalho e da formação profissional. Pode dar visibilidade aos estigmas característicos de uma 

profissão feminizada, pode explicar alguns aspectos da desvalorização da profissão e fornecer 

meios de resistência e enfrentamentos dessas questões. 

No nosso entender, na profissão de Serviço Social, esse rompimento é imprescindível 

e urgente, pois a profissão caracteriza-se pela feminização, o que traz profundas implicações 



quanto ao nível ocupado na hierarquia dos cargos nos espaços ocupacionais, implicações 

quanto à qualificação profissional e à faixa salarial. Sendo o papel atribuído às mulheres 

construído histórica e culturalmente é, portanto, passível de reconstrução, o que implica 

desconstruir o que está impregnado em nossa forma de pensar e agir e determina as relações 

de gênero. Essa desconstrução se dá através de um contra discurso sobre essas relações e 

representações. 

No entanto, no universo da academia, a discussão sobre as desigualdades de gênero e a 

utilização dessa abordagem teórica nas pesquisas desenvolvidas por mulheres, ainda são 

vistas como “forçar uma abordagem”. Essa concepção informa o distanciamento entre os 

docentes sobre a importância dos estudos de gênero no Serviço social e na educação formal e 

não formal adotando-se numa perspectiva interdisciplinar/transversal, e a necessidade de 

serem utilizadas novas tendências de investigação comuns a diferentes campos disciplinares. 

Inclusive, focalizando-se os desafios teórico-metodológicos da eqüidade, novas práticas 

culturais e formas de sociabilidades que emergem no mundo do trabalho diante das novas 

demandas de qualificação.   

No curso de Serviço Social a equidade educacional de gênero, restrita ao desempenho 

acadêmico, aparentemente foi alcançada, embora persista o fenômeno da sexualização da 

carreira. Entretanto, a desigualdade sexual e a iniqüidade de gênero se manifestam em muitos 

aspectos das relações escolares, se considerarmos a educação mais amplamente no contexto 

do currículo em ação e do currículo oculto.  Nas sociedades do tipo patriarcal, a mulher não é 

estimulada a se ver como uma profissional, a longo prazo.  Geralmente, falta incentivo por 

parte da familia para as careiras consideradas “masculinas” e muitas vezes é a própria mulher 

que se autodiscrimina. As mulheres que se dedicam à carreira científica identificam uma série 

de obstáculos para o exercício de tais profissões. Algumas de natureza pessoal - a 

possibilidade de conciliar o trabalho, que possui uma especificidade própria, com a vida 

familiar, isto é, a responsabilidade que continua a ser encarada como sendo da mulher, pelos 

encargos da vida doméstica. A persistência de preconceitos em relação à capacidade e à 

competência da mulher, de manifestações de caráter machista. Apesar de que muitas mulheres 

docentes dão prioridade à familia, frente à carreira. No entanto, a busca pelo equilíbrio entre 

estas esferas é um compromisso e luta diários. 

Mas, existem também obstáculos ou dificuldades no campo institucional, relativas às 

condições de trabalho. O acesso a cargos de chefia, promoção na careira, o abuso de 

autoridade. A estrutura institucional é considerada “masculina”, na medida em que não leva 



em conta as necessidades especificamente femininas. Os modelos de avaliação do 

desempenho são considerados também masculinos, em virtude de sua rigidez.             

Diante dessas constatações surgem os seguintes questionamentos: quais as reais 

possibilidades para uma formação pautada na atitude crítica e criativa? O que é preciso 

mudar, em termos de currículo, para que se tenha uma formação aproxime e articule 

investigação-intervenção. 

 



__________________________________ 

A educação formal numa perspectiva crítico-
dialética e a formação do assistente social 

 

 

Neste capítulo apresenta-se uma reflexão sobre o papel da Educação e uma proposta 

de educação dialética que prioriza a atitude crítica e construtiva como princípio e tecnologia 

em favor da razão emancipatória, o que coaduna com a intencionalidade da profissão de 

assistente social e com a proposta de articulação investigação-intervenção como uma nova 

competência demandada aos profissionais de serviço social. Posteriormente, expõe sobre o 

processo de reformulação do Projeto Pedagógico no curso de Serviço Social da UFS, a 

estrutura curricular, os novos componentes e conteúdos programáticos enfocando os espaços 

que podem favorecer tal articulação complementadas pelas representações das docentes 

entrevistadas sobre a temática. 

A análise do papel das instituições públicas de ensino superior e o processo de 

formação desenvolvido no DSS/UFS centrado no projeto pedagógico, não prescinde de uma 

abordagem sobre a vivencia da dinâmica desse processo entre os docentes, tendo em vista 

captar a racionalidade que orienta o processo de formação centrado nos elementos sobre o 

currículo, os métodos de ensino-aprendizagem, os componentes e conteúdos curriculares, a 

qualificação e requalificação profissional.  A adoção de uma transformação pedagógica 

envolve implementar procedimentos adequados à articulação da teoria e da prática, da 

qualificação, pensada  não só para o trabalho, mas também para a vida cotidiana dos 

indivíduos.  

Compreende-se que a educação formal no nível superior, deve assumir a luta pelo 

desenvolvimento da atitude investigativa, para conhecer a realidade, denunciar suas múltiplas 

faces e traçar estratégias de enfrentamento.   Nesse sentido, a educação é sempre um processo 

de intencionalização, ou seja, uma atividade técnica que deixa de ser mecânica e passa a se 

dar tendo em vista uma projetividade. No caso do serviço social, formar profissionais críticos, 

capazes de articular as dimensões que perpassam o seu fazer profissional: dimensão teórico-

metodológica, técnico-operativa, ético-política, investigativa e pedagógica; capazes de 

trabalhar a partir da unidade investigação-intervenção, teoria-prática. 

Desse modo, as pesquisas em Educação devem lançar um olhar sobre o objeto de 

estudo, articulando-o com a realidade do mercado, da escola, da política educacional 

CAPÍTULO I V 



brasileira e da motivação do indivíduo enquanto ser pensante, capaz de fazer escolhas e 

transformar ou não a sua realidade. Não podemos ser pessimistas no que diz respeito ao papel 

da educação. É preciso esclarecer o que entendemos por educação e por escola. Tudo isso, 

porque as atitudes adotadas no presente determinam o futuro. 

Segundo Gil (1997) as instituições pedagógicas são instituições sociais e cada 

sociedade constrói o sistema pedagógico conveniente às suas necessidades materiais, às suas 

concepções de homem e à vontade de preservá-las. Sendo assim, se muda o sistema 

pedagógico é porque a sociedade também mudou, ou mudaram as relações de poder entre seus 

membros. No entanto, apesar das instituições educacionais refletirem as características do 

sistema social que as inclui, em seu interior se manifestam as contradições inerentes a esse 

mesmo sistema social. “Daí por que ações originadas do interior das instituições pedagógicas 

podem gerar mudanças significativas no sistema social.” (GIL, 1997, p.24) 

Compreende-se que a realidade é dinâmica, apresenta novas configurações e demandas 

aos estudos em Educação. Dada a sua complexidade, uma análise teórica da realidade 

educacional, no entender de Brandão (2001), deve articular os processos que vão das 

estruturas sociais às interações, como os que vão das interações às estruturas sociais, ou seja, 

analisar a função da educação e da escola exige a comunicação das posições epistemológicas, 

macrossociais e microssociais.  No plano macro, as transformações educacionais devem estar 

relacionadas à luta por equidade, igualdades de oportunidade e por um ensino público de 

qualidade. No plano micro, as transformações propostas pelas teorias da educação devem ser 

entendidas como relacionadas à construção da identidade que favoreça o respeito às 

diferenças, a denuncia dos processos de exclusão e a busca de alternativas de mudança. Trata-

se de uma mudança de mentalidade, em favor da resistência e do enfrentamento. 

No entender de Garcia (1996), a educação se dá em múltiplos e diversos locais que 

veiculam mensagens às vezes contraditórias e mais atualizadas que a escola. Nesse sentido, a 

educação deve ser pensada em interação com o universo de conhecimentos que a cercam e do 

qual ela faz parte, tem que ser disseminada no campo social, a fim de que as experiências 

possam ser trocadas em um processo criativo de mútua realimentação. Além disso, a educação 

é uma área multidisciplinar e seus processos e procedimentos só terão legitimidade se 

estiverem ancorados em valores e objetivos que sejam orientadores da emancipação do sujeito 

humano em sua existência real no seio da sociedade histórica.  

Por isso, segundo Severino (2001), os compromisso éticos dos sujeitos envolvidos 

com a educação são intrinsecamente compromissos políticos. Assim, educação como prática 



de intervenção social é mediação universal das práticas de trabalho, de vida social e de 

cultura. Práticas, simultaneamente, técnica e política, atravessada por uma intencionalidade 

teórica. Permeada pelo conhecimento que deve ter compromisso fundamental com a 

construção da cidadania e funcionar como mediação para o homem bem conduzir sua 

existência. Por sua vez, a existência humana se dá mediada pelo tríplice universo do trabalho, 

da sociedade e da cultura. Universos que se complementam e se implicam mutuamente e nos 

quais o conhecimento está envolvido intrinsecamente. Assim, o saber aparece, portanto, como 

instrumento para o fazer técnico-produtivo, como mediação do poder e como ferramenta da 

própria criação dos símbolos, voltando-se sobre si mesmo. 

Para Paiva (1999), é preciso o domínio das diferentes linguagens e a sólida formação 

teórica, pois estas configuram-se como instrumentos que favorecem a diferenciação crítica 

sobre seus usos e finalidades não explicitadas. Do ponto de vista educativo, será necessário 

ampliar e aprofundar o processo de aquisição do conhecimento para evitar o risco da 

banalização da realidade com todos os seus matizes de injustiça social através da confusão 

entre o real e o virtual, com sérias implicações éticas. De acordo com Markert (2004), a partir 

do pensamento de Habermas na dinâmica do capitalismo, é imanente que o indivíduo parcial 

da sociedade de classe tradicional encontre perspectivas e possibilidades de sua emancipação 

junto com a crescente “liberação” de modos de vida na “sociedade civil”, possibilitando-lhe 

uma independência cultural relativa em relação à esfera da produção.  

Nessas condições socioculturais, os indivíduos associados encontram oportunidades 

para formar forças pessoais de resistência às repressões normativas tradicionais e ensaiar 

entendimentos e interações igualitárias. Com o crescimento de espaços vitais dos indivíduos, 

que não estão tão diretamente submissos às estruturas produtivas, eles podem experimentar 

interações solidárias e formar suas identidades autoconscientes, autônoma e coletivamente. 

Assim, para Markert (2004) apud Manacorda (1991, p.84) identificamos a liberação humana 

numa nova relação entre trabalho e não-trabalho: “Trabalho omnilateral e não-trabalho 

igualmente omnilateral como desenvolvimento das potências universais da mente, do cérebro 

humano: é esta a manifestação do homem”. Ainda de acordo com Markert (2004, p.81) a 

formação do “homem integral” precisa do progresso do capitalismo, mas o capitalismo só 

pode ser superado pela associação de homens autoconscientes, capazes de interagir e 

comunicar-se livremente. Daí a importância dada à educação integral. 

Sob essa ótica, a politecnia é entendida a partir de variadas dimensões, segundo 

Markert (2004, p.88-102):  



1) Dimensão histórico-filosófica - as idéias esboçadas na obra de Marx com 

relação ao conceito de “indivíduo integralmente desenvolvido” encontram-se na tradição da 

idéias pedagógicas do Iluminismo e contêm perspectivas de uma “formação natural dos 

homens”. Nas formulações de Marx a respeito da relação entre trabalho e não-trabalho está 

embutida a perspectiva dialética, ou seja, a mediação recíproca entre capacidades intelectuais 

e produtivas dos indivíduos. Seria útil para uma concepção de politecnia questionar a 

interpretação produtivista do princípio “trabalho como princípio educativo”, tomando como 

base a análise da relação entre trabalho e não-trabalho em Marx. Disso resultaria um peso 

próprio para as dimensões da interação social e da educação e da educação cultural. É verdade 

que na dialética marxista a dinâmica do desenvolvimento das forças produtivas possui uma 

prioridade genética na análise dos processos de desenvolvimento social. Entretanto, o trabalho 

não pode ser, aos olhos de Marx, o único princípio da formação do homem. Neste sentido 

podemos entender Habermas: trabalho e comunicação são igualmente fundamentais para a 

sobrevivência e a emancipação da humanidade. Numa concepção abrangente das 

argumentações de Marx, a politecnia seria nada mais do que educação por intermédio do 

trabalho, complementada pelo desenvolvimento de capacidades estéticas e necessidades 

culturais para uma vida humana que propicia aos indivíduos potenciais de reflexão e 

perspectivas de prática de vida, que eles podem reintroduzir criticamente no mundo alienado 

do trabalho. 

2) Dimensão econômico-social - ninguém ousaria contestar a afirmação segundo 

a qual a implantação de um sistema educacional num país nunca pode ser feita sem uma 

análise de seu estágio econômico e de suas condições sociais. Cada sociedade precisa 

enfrentar o conflito: considerar a politecnia um princípio de educação integral ou sublinhar a 

função de qualificação econômica. No contexto brasileiro é preciso resolver antes de tudo a 

miséria educacional catastrófica no âmbito do ensino primário. É preciso estabelecer um 

sistema educacional público e igualitário, a fim de que a politecnia não venha a ser uma 

prática de formação para as camadas desde sempre menos privilegiadas da população.  

3) Dimensão da formação do homem - podemos imaginar que uma única 

categoria trabalho pode explicar todas as dimensões do desenvolvimento da humanidade? E 

como entender o desenvolvimento da “omnilateralidade” na vida concreta dos indivíduos? 

Com o auxílio de uma reconstrução das categorias de Marx e sua ligação com os 

conhecimentos das ciências modernas, parece ao autor aberta uma metodologia capaz de 

refletir, no âmbito da vida prática, aquilo que Marx qualificava como a “omnilateralidade” das 

capacidades e relações humanas, que revelam um caráter social e comunicativo. 



4) Dimensão pedagógico-prática – é preciso entender a politecnia mais como 

principio geral de formação do que como instrumento de qualificação para o trabalho. 

Partindo das idéias de Marx sobre a formação e do princípio da “omnilateralidade”, podemos 

concluir que a característica principal da práxis da politecnia precisa de orientação 

conteudística e didática integral com o objetivo de educação geral e de formação para o 

trabalho, integradas. Uma separação rigorosa das disciplinas do ensino, o isolamentos didático 

do trabalho produtivo, sem aspectos de formação geral, bem como a importância exagerada 

atribuída às disciplinas técnicas e ao conhecimento das ciências naturais em detrimento de 

uma formação humanista geral integrando conteúdos filosóficos, estéticos e culturais dariam 

razão aos que criticam a obra de Marx por entender que nela se defende a primazia das 

categorias produtivistas.  

Uma educação politécnica que levasse em conta as dimensões aqui apresentadas e, que 

tomassem como sua moldura teórica e prática a perspectiva da “omnilateralidade” (a dialética 

entre trabalho e não-trabalho; o cultivo dos cinco sentidos e da sensibilidade humana; a 

formação do eu socialmente competente; a integração entre educação geral e educação 

profissional; a escola unitária e sua combinação com experiências práticas de trabalho 

concreto; o estímulo da iniciativa dos alunos por meio de projetos e de experimentos 

conduzidos por eles mesmos etc.) desembocaria num duplo engajamento: em prol do 

desenvolvimento das capacidades humanas e em prol das transformações sociais necessárias. 

Nestas idéias sobre politecnia articula-se a perspectiva da potencialidade de superação da 

cisão tradicional entre trabalho intelectual e manual que determina a velha divisão social no 

capitalismo. Assim, essa compreensão do conceito de politecnia propõe a integração das 

dimensões técnica, política, cultural e subjetiva.  

Numa perspectiva crítico-dialética aponta-se para a luta pela efetivação de uma 

política educacional integral, que se defenda uma transformação pedagógica a partir desta 

realidade que adote procedimentos adequados à articulação da teoria e da prática, da 

qualificação não só para o trabalho, mas também para a vida cotidiana, como princípios que 

fundamentem os processos educativos a partir do ponto de vista da construção da sua 

autonomia intelectual e ética, e quiçá, se historicamente possível, de sua emancipação. 

Destaca-se a dimensão da ação integral como elemento essencial do conceito dialético de 

competência22. Com uma metodologia voltada para a elaboração de nossas próprias 

                                                 
22 A competência do homem inclui seu envolvimento prático-político na história do seu ambiente econômico-
social particular, que não pode ser compreendido sem sua inserção no âmbito universal. A tendência imanente do 
princípio progressivo-técnico do capitalismo impulsiona-o a se estender continuamente, em todas as suas 



competências como um processo contínuo de auto-realização (trabalho), auto-reflexão 

(comunicação), auto-experiência (sensibilidade) no conjunto dos homens livremente 

associados (universalidade). 

Para Giddens, o pensar é, também, o grande diferencial entre as pessoas e as 

sociedades. Pensar é aprender a ser livre, responsável e honrado. É esforço e inconformismo 

para com o mundo e também para consigo mesmo. É duvidar e criticar objetivando o bem 

comum. É ativar o que de nobre há no ser humano, porque pensar é também sentir e intuir. 

Para Demo (1997), o conhecimento construtivo é o fator instrumental central das inovações 

na sociedade e na economia, por isso a questão da ciência, da pesquisa e do conhecimento 

adquirem relevância particular na formação dos alunos e passa a figurar entre os desafios 

essenciais do sistema educacional como um todo. Esta compreensão resgata o papel da 

universidade e da escola como lugares privilegiados da construção do conhecimento e da 

formação da competência crítica e inovadora. Deve-se, portanto, induzir o aluno a construir 

conhecimento como tarefa mais cotidiana, com vistas a formas mais competentes de 

intervenção na realidade, unindo teoria e prática. 

Nessa perspectiva, o conceito de tecnologia deve ser entendido como propõe Pinto 

(2005), para quem o conceito de tecnologia tem vários significados. No entanto, a noção 

autêntica de “tecnologia” deve ser entendida com a significação de teoria epistemológica da 

técnica, o que exige uma profunda preparação filosófica. A teoria epistemológica da técnica 

deve ser obra da consciência que maneja com rigor os instrumentos da lógica dialética. Nesse 

sentido, só merece ser julgado crítico o pensador que considera determinante do seu 

pensamento o estado real de existência da humanidade em totalidade, para daí tirar os 

conceitos com que enunciará a percepção do mundo e os juízos de valor. A determinação da 

mudança de atitude de pensamento encontra-se na acumulação dos efeitos que os dados 

presentes da realidade, decorrentes de uma fase anterior, operam sobre a consciência, 

mostrando as imperfeições do mundo existente, incitando à descoberta de novos objetos, 

métodos e técnicas para substituir as presentemente em vigor. Assim, o domínio teórico da 

técnica pelo homem liberta-o da servidão prática à técnica. Conduz a apreensão do significado 

teórico ou epistemológico, à aquisição do universal. O conceito de tecnologia também pode 

ser entendido a partir do pensamento de Chauí (1997) para quem a tecnologia “é um saber 

                                                                                                                                                         
contradições, em nível mundial. O homem político é aquele que tem a competência de recusar essas contradições 
e, finalmente, ser capaz de superar as repressões postas pela organização desigual desse processo. Ele consegue 
apropriar-se, na sua capacidade produtiva e consciente, das capacidades das forças produtivas universais, e 
procura a realização de interações universais (universale Verkehrsformen) com os outros homens, para poder 
formar a história mundial. Relacionar o desenvolvimento das forças produtivas com o desenvolvimento do eu, de 
forma não-teleológica, nem produtivista-instrumental, nem transcendental-idealista. (MARKERT, 2004, p. 74) 



teórico que se aplica praticamente. Um objeto é tecnológico quando sua construção pressupõe 

um saber científico e quando o seu uso interfere nos resultados das pesquisas científicas”.  

É possível vislumbrar alternativas pela via do esclarecimento e pela proteção dos 

direitos e do fazer cumprir a lei, pela via do compromisso político. O que coaduna com 

pensamento de Bobbio (2004, p.45), na medida em que entende que o nosso problema hoje é 

descobrir qual o modo mais seguro de garantir direitos e impedir que sejam continuamente 

violados.  A reflexão leva necessariamente a relacionar a formação docente e a função das 

universidades, dado o contexto em que o novo modelo de educação e de universidade 

configura-se no sentido de adequar-se e satisfazer às necessidades do mercado de trabalho. 

Nesse sentido, Chauí (1980) busca o Emílio de Rousseau para mostrar que: a idéia de 

formação é inseparável de um determinado campo teórico e do contexto histórico no qual é 

formulada a proposta pedagógica, de sorte que esta não pode ser compreendida sem a 

compreensão do papel atribuído ao pedagogo com relação à sociedade, à política e ao saber. 

Consequentemente: 

 

A educação é projeto e utopia porque busca, na prática, por intermédio das 
experiências e no mundo das contingências, a formação para que os homens 
construam sociedades nas quais possam atualizar/realizar todo o seu 
potencial. E se cada cultura, se cada sociedade, estabelece para si um 
paradigma de felicidade, cada uma também vai alterar sua idéia de formação 
e suas finalidades educacionais. (SANTOS, 2000, p.11) 

 

Para Giorgi (2001, p.51), “há algo de diferente na atual “crise da educação”. É o fato 

de que o cerne dela já não é, como tem sido ao longo do século, a deficiência do sistema 

educacional em cumprir os objetivos sociais que lhe são atribuídos, mas sim a sensação 

generalizada de não se saber mais quais são as suas finalidades e em que sentido devem 

orientar as suas ações. Para educadores e educandos, a crise parece ser causada pelo corte de 

verbas, baixa dos salários, perda conseqüente do pessoal mais bem qualificado e declínio da 

qualidade do ensino – fatos reais que tornam a crise profunda e destrutiva. Mas, o aspecto 

fundamental da crise, no entender do autor, é a alienação do ensino das novas características 

tanto do mercado de trabalho como do panorama político e social. Diante desse pensamento, 

Singer apresenta uma forma alternativa de pensar a crise do ensino, qual seja: é que a escola 

não se adaptou nem pretende se adaptar ao fato de que ela agora está oferecendo um serviço 

aberto a todos. 

Para Singer (1996) existem duas posições antagônicas sobre os fins da educação e de 

como atingí-los: a produtivista e a civil-democrática. Para a produtivista, educar é instruir e 



desenvolver faculdades que habilitem o educando a integrar o mercado de trabalho e é fato 

que hoje, os produtivistas estão na vanguarda da proposição de reformas educacionais. No que 

diz respeito à formação de professores, nas duas posições, tem se apresentado como um 

grande problema. A posição produtivista tem encontrado resistência por parte dos professores 

à implementação de suas reformas e a atribuem ao conservadorismo e corporativismo dos 

educadores. 

Os civis democráticos têm procurado ouvir os professores e têm lhes atribuído papel 

relevante no processo de implementação de reformas, mas os próprios professores não se 

sentem contemplados com um papel relevante. Uma forma de enfrentamento seria que os 

sindicatos passassem a ser considerado parceiros pela administração que esteja interessada no 

sucesso de reformas educacionais. Somado a isso, é preciso considerar a experiência 

acumulada, pensar a formação como necessidade do conjunto dos profissionais que atuam na 

educação, realizar-se prioritariamente no próprio local de trabalho etc. De forma geral, no 

nível do discurso, mas com dificuldade de passar à prática, os civis-democráticos têm 

enfatizando a participação ativa dos educadores no processo de formulação de políticas e 

programas de formação docente, a importância da reflexão crítica sobre a prática docente, a 

importância de se considerar os aspectos subjetivos envolvidos no trabalho educacional, a 

necessidade da coerência entre a metodologia da formação do professor e os princípios 

metodológicos que dele se esperam na sua prática docente. O maior desafio é com a falta de 

uma utopia mobilizadora. Tudo indica que as energias utópicas deste momento histórico se 

ligam ao combate, à exclusão e à idéia habermasiana de “comunicação ideal”, o que implica 

um inédito aprofundamento da democracia. Mas, neste campo, quem educará os educadores? 

No entender de Demo (2004), idealmente, o principal papel da educação escolar, neste 

contexto de transformações, deve ser o de fazer os alunos pensarem. Não só para inserção no 

mundo do trabalho flexível, mas, principalmente, para a negociação, participação e crítica 

construtiva e emancipatória. Segundo Demo: 

 

A aventura de construir conhecimento é tipicamente a aventura dos tempos 
modernos, num conluio surpreendente entre inteligência crítica e criativa 
humana e meios eletrônicos socializadores. Pesquisa adquire, assim, a 
condição de função básica do sistema educacional, em termos instrumentais, 
pervadindo não só as técnicas construtivas de conhecimento, mas igualmente 
o impulso crítico e criativo da educação emancipatória”. (DEMO, 1997, 
p.16) 

 



Neste contexto, em que o conhecimento é fator primordial de inovação e mudança, a 

relação entre teoria e prática fica mais evidente, pois inovar deixa de ser visto apenas como 

um ato acadêmico, discursivo e especulativo. A ciência passa a ser questionamento crítico e 

criativo mais intervenção prática inovadora, onde o processo de inovação permanente se 

estabelece pela via do questionamento sistemático e crítico com vista a uma forma mais 

competente de intervenção. Nesse sentido, a inovação não está atrelada apenas à teoria. E a 

prática não se esgota na mera aplicação. A prática é parte inerente, ao questionamento 

sistemático crítico e criativo. A teoria enquanto lugar primordial da crítica sistemática e 

criativa é condição de recuperação da capacidade inovadora por parte da prática. 

Assim, em termos de conhecimento inovador e de pesquisa crítica e criativa, teoria e 

prática supõem um tipo de formação ao mesmo tempo propedêutica e capaz de intervir. 

Conseqüentemente, o profissional do mundo moderno, antes de ser um executor confiável, 

deve ser um questionador contumaz, com capacidades de avaliar processos complexos, ter 

visão globalizada, acompanhar as inovações, propor alternativas, inquirir processo e produtos, 

postar-se como sujeito crítico e criativo. As teorias mais modernas da aprendizagem, 

sobretudo aquelas identificadas com o “saber pensar e o aprender a aprender”, garantem que a 

construção do conhecimento começa a partir do que a pessoa já domina, faz, vive, vivencia.  

Para Demo, o currículo que se funda na pesquisa como atitude cotidiana é o currículo 

intensivo e verticalizado que define o cidadão competente como aquele dotado de 

capacidade construtiva de conhecimento, tendo em vista desempenhar sua função de sujeito 

histórico autônomo e inovador. E o desafio tanto do professor quanto do aluno, é a construção 

de conhecimento. O currículo intensivo, para dar conta desse desafio, lança mão das 

estratégias mais pertinentes, que são: 

a) teorização questionadora das práticas como ponto de partida; 

b) pesquisa como atitude cotidiana e como princípio científico e educativo; 

c) elaboração própria como condição de projeto próprio; 

d) atualização constante para ser pelo menos contemporâneo; 

e) capacidade de intervenção inovadora. 

 

Desta forma, o currículo intensivo não propõe uma grade curricular, com objetivo de 

cobrir, da maneira mais extensa possível, uma área de conhecimento. Em vez disso, propõe 

uma sistemática produtiva, com base em domínio articulado de temas convergentes. Como 

regra, apresenta duas fases mais típicas: 

a) iniciação propedêutica, para construir a capacidade de construir; 



b) profissionalização baseada na produção própria. 

 

A finalidade precípua da prática curricular é cultivar o vínculo inovador na teoria e na 

intervenção, onde a cada semestre o aluno assume um número razoável de temas de pesquisa, 

talvez no máximo cinco, que desenvolverá sob rigorosa orientação, com controle de produtos 

intermediários, mês a mês, ou semana a semana. Mais que presença física, é essencial o 

programa construtivo acompanhado. Em vez de campus repleto de salas de aulas, é mais 

importante o ambiente de pesquisa: biblioteca, videoteca, informática, banco de dados, 

intercâmbio etc.  

O currículo intensivo significa ostensivamente uma crítica ao sistema vigente, 

destituído, geralmente, de qualidade e propõe a pesquisa como atitude cotidiana. Na 

perspectiva de Demo (1997) é função das universidades públicas fazer a vanguarda do 

conhecimento, e, assim, cumprir tarefa indispensável no desenvolvimento humano sustentado. 

Por outro lado, o autor considera a realidade dos alunos e das instituições, onde a maioria de 

nossos jovens só pode estudar à noite, o que determina a necessidade de oferta noturna. E que, 

não se pode querer inventar o currículo de qualquer maneira em ambiente adverso, arcaíco, 

sucateado. No entanto, dadas as condições concretas disponíveis, o que se pode fazer é 

começar com propostas certamente antiquadas, mas que podem pelo menos sinalizar a direção 

a ser tomada. Neste sentido, o currículo intensivo não deve ser uma obrigação, mas uma meta.  

A verticalização curricular não pode ser obsessiva, pois pode levar a especializações 

apressadas e obtusas, perdendo visão de conjunto. Os orientadores precisam saber equilibrar 

os temas e direcionar a convergência deles, com vistas a construir a noção de totalidade. Para 

tanto, são essenciais seminários, nos quais cada qual assume um tema dentro de uma temática 

comum, defende diante de todos e é questionado por todos. A pesquisa e a prática coletiva, 

seguidas de elaboração própria, também é expediente saudável. 

A proposta de Demo envolve a pesquisa como expressão educativa e expressão da 

autonomia. Tendo um compromisso com a sistematividade, a qualidade formal e política e a 

intervenção inovadora. Em termos gerais, nessa nova realidade, a capacidade humana de 

inovar, adquirir, somar conhecimentos e aptidões é colocada como forma de resistência e 

enfrentamento das condições atuais, numa perspectiva crítica, consciente e propositiva e não 

conformista e passiva.  

Segundo Demo (2004), a universidade é vista pela sociedade como espaço de 

vanguarda do desenvolvimento, na condição de elite intelectual, lugar privilegiado para 

discutir e fazer o futuro. A sociedade procura na universidade a sinalização dos rumos, a 



indicação de tendências e, tendo em vista essas atribuições, a sociedade paga para ter uma 

elite intelectual à altura dos desafios. No entanto, a imagem mais comum na universidade é de 

retaguarda e não de vanguarda, e por não dar respostas aos problemas atuais, leva a sociedade 

a resolvê-los de outras maneiras. Para o autor, o que espanta, principalmente, é que a em 

geral, a universidade se baseia no ensino copiado, em detrimento do contato pedagógico 

mediado pela produção/reprodução de conhecimento, pois sem esta produção não se distingue 

de outros possíveis contatos pedagógicos, quais sejam: os familiares, por exemplo.  Numa 

conjuntura de sociedade do conhecimento cabe a universidade a especificidade de educar pela 

ciência, mas Ciência que una teoria e prática, qualidade formal e política.  

  

 

4.1 O processo de repensar o projeto pedagógico do curso de serviço 
       social da UFS 

 

 

No cenário particular da UFS no qual se inserem os docentes do DSS, torna-se 

importante conhecer a racionalidade orientadora de própria formação docente e da formação 

futuros assistentes sociais, tomando como ponto de partida alguns temas relacionados com o 

currículo e as diretrizes curriculares no campo do serviço social. Começamos este subtópico 

com o depoimento de uma docente que em sua fala faz um apanhado histórico sobre o 

currículo e das diretrizes curriculares no serviço social. 

  

Eu acho que foi um avanço muito grande se a gente considerar que na 
história do currículo da formação do serviço social nós tivemos um momento 
quando os primeiros cursos surgiram que nós não tínhamos um currículo 
mínimo. E foi a primeira luta da ABESS [...] E isso foi conseguido em 1954. 
Porque quando as escolas começaram a surgir no Brasil, cada uma seguia um 
currículo diferenciado. [...] E se a gente for verificar a trajetória de avanço 
do currículo de serviço social praticamente, nós passamos de 54 até os anos 
70 sem nenhuma reforma do currículo mínimo. Isso só vai acontecer com a 
Lei 5.540 que institui o ensino profissional, a questão da pós-graduação, 
coincide também com a inserção dos cursos na universidade, que é uma 
outra reforma curricular isso na década de 70. Só que essa reforma que foi 
introduzida nesse período foi uma reforma de foi introduzida de cima para 
baixo. E quando chega em meados dos anos 70, acompanhando o processo 
de redemocratização no país, que começa no final dos anos 70, a partir de 
77, então a ABESS já começa com um novo repensar, de pensar uma 
proposta coletiva para o currículo de serviço social. E aí é importante na 
proposta que foi levada para uma das convenções da ABESS, uma 
convenção nacional pelo nordeste, de fazer uma reforma curricular a partir 



da realidade. Então a partir dessa convenção em 1977, cada unidade de 
ensino e, especificamente, cada região que constituía naquela época a 
ABESS, saiu com a missão, a tarefa de desenvolver pesquisas sobre o 
serviço social para subsidiar o currículo. E aí quando chega aqui em Sergipe 
nós fizemos parte daquilo que ficou conhecido como a pesquisa nordeste. 
[...] E foi a partir daí que na convenção de 1979, foi aprovada uma proposta 
de currículo onde há uma mudança do paradigma de fundamentação do 
serviço social. Houve um avanço muito grande. E essa reforma aconteceu 
culminando nessas diretrizes curriculares, ela tem pontos de continuidade e 
ponto de ruptura com a de 82. Continuidade porque continuou o paradigma 
da teoria social marxista fundamentando a formação profissional, mas ela 
tem alguns aspectos de descontinuidade que é introduzir o dialogo com 
outras correntes e outros paradigmas; a questão também da flexibilidade do 
currículo introduzindo novos componentes curriculares. Eu acho que as 
diretrizes curriculares expressam um avanço da profissão no sentido de 
compreender a realidade e de formar profissionais para interferir nessa 
realidade. (D6). 
 

 

Em todos os depoimentos as diretrizes refletem um avanço. No entanto, os 

problemas estão relacionados ao entendimento do conjunto dos docentes, dos discentes e dos 

profissionais sobre as diretrizes curriculares; também estão ligados à operacionalização dos 

novos componentes curriculares e a centralidade da dimensão técnico-operativa. O 

depoimento a seguir reflete essa percepção. 

 

Eu creio que é uma boa proposta, mas não tem sido operacionalizada a 
contento pelas unidades de ensino. Observando as unidades de ensino por 
onde eu passei, o que eu posso dizer é que elas tem sido implementadas de 
forma muito precárias. Por que? Porque não basta o papel, não basta está lá 
dito que tem que ser assim, que tem que ser assado, que deve articular essas 
três dimensões, não basta dizer. É preciso que isso estivesse incorporado à 
concepção dos professores, dos alunos e da própria categoria profissional. E 
aí é que eu vejo que há falhas, porque esse discurso não foi incorporado, não 
é vivido. Não faltou parte das entidades, da ABEPSS, uma maior discussão, 
eu creio de houve muitas oficinas tudo. Mas, eu acredito que falta ainda, que 
as unidades de ensino, o corpo docente no caso, absorvam mais essa 
proposta. A discussão central desse novo currículo foi a dimensão técnico 
operativa que foi, digamos assim deixada de lado no currículo anterior. E aí, 
o que é que tem sido implantado de fato, nessa direção, no novo projeto 
pedagógico? Eu tenho visto que as coisas não tem andado muito bem e que 
essa dimensão técnico-operativa ainda não se construiu, ainda não foi 
construída como de fato tem que ser, ainda não atende às exigências do 
trabalho profissional. E aí quando você chega no trabalho profissional é que 
você vai ver quantas falhas existem nessa dimensão. E aí, basta ler os 
relatórios de algumas colegas profissionais pra você cair dura. Não se sabe 
nem construir um relatório imagine o resto, imagine a prática profissional, a 
intervenção. Eu fico pensando que a gente tem que rever muita coisa. (D4) 

 



Para Ferreira (2000), as diretrizes curriculares coletivamente construídas e aprovadas 

pela categoria conformam um projeto ético político-profissional claramente comprometido 

com a formação e o exercício profissional crítico, direcionada para uma formação profissional 

cidadã. O desafio da ABEPSS, enquanto entidade articuladora das unidades de ensino foi 

assegurar um projeto coerente com a Lei 8.662 de Regulamentação da Profissão de Assistente 

Social e com o Código de Ética Profissional, ambos materializados num determinado projeto 

de profissão. Cada unidade de ensino implantou diretrizes curriculares através do seu Projeto 

Pedagógico, o qual deve ser entendido como um instrumento passível de ser concretizado e 

operacionalizado e não apenas como instrumento teórico e burocratizado. Para Gadotti, 

 

Um projeto necessita sempre rever o instituído para, a partir dele, instituir 
outra coisa. Tornar-se instituinte. Um projeto político-pedagógico não nega o 
instituído da escola que é a sua história, que é o conjunto dos seus currículos, 
dos seus métodos, o conjunto dos seus atores internos e externos e o seu 
modo de vida. Um projeto sempre confronta esse instituído com o instituinte. 
(GADOTTI, 1997) 

 

Sendo assim, é importante conhecer como se deu o processo de repensar o projeto 

pedagógico no campo empírico objeto deste estudo. De acordo com Gonçalves et all (2006) a 

construção do projeto pedagógico do curso de Serviço Social da UFS, foi iniciada em 

novembro de 1996 após a aprovação nacional das diretrizes curriculares. Seguiu orientação da 

ABESS e compreendeu dois momentos: 1) o da avaliação da formação profissional com a 

pretensão de verificar os avanços e impasses do currículo mínimo vigente – o currículo de 

1982; 2) o de proposições e elaboração da nova proposta curricular. Segundo as autoras 

(op.cit.), tratou-se de um processo amplo, aberto e participativo que contou com a colaboração 

de docentes e discentes. Utilizando-se de uma metodologia participativa, foram formadas 

várias comissões que discutiram as temáticas nos pequenos grupos cujos resultados foram 

socializados e debatidos nas reuniões do Conselho Departamental e do Colegiado de Curso, 

instâncias deliberativas que aprovaram os encaminhamentos e decisões em prol do projeto 

pedagógico.  

O processo de revisão curricular se dá pela necessidade de sintonizar o currículo à 

dinâmica da realidade, de superar a fragmentação entre o processo de ensino e a 

aprendizagem e da predominância da dimensão teórica-metodológico sobre as dimensões 

ético-político e técnico-operativa, ou seja, o atual projeto pedagógico propõe aprimorar o 

currículo de Serviço Social, reafirmar o projeto hegemônico da profissão e romper com 

alguns pontos de insuficiência como a dissociação teoria/prática que dividia a formação em 



ciclo básico e profissional. Bem como, pensar sobre a política de estágio da UFS, cuja 

fragilidade tornava diluídas as responsabilidades institucionais em detrimento de relações de 

cunho pessoal.  

O conteúdo e a dinâmica pedagógica de cada disciplina também foram discutidos 

através do I Fórum de Formação Profissional que compreendeu 10 encontros de debates 

(outubro de 1994 a janeiro de 1995). Segundo as autoras anteriormente citadas, um momento 

relevante quanto à socialização da vivência dos cursos, pois possibilitou a cada professor 

avaliar o seu próprio desempenho, as falhas da fragmentação e a superposição dos conteúdos 

de algumas disciplinas.  

Analisando estes elementos fica a interrogação: como se apresentou o debate sobre a 

prática didático-pedagógico dos docentes para esse novo projeto? No texto de Gonçalves, 

vamos encontrar referência com relação à preocupação didático-pedagógica entre os temas 

propostos pelo Centro Acadêmico de Serviço Social da UFS, quando as autoras expõem o 

seguinte: “na proposta dos estudantes há explicitação de alguns temas que vão ser analisados: 

dinâmica pedagógica, recursos didáticos, coerência da oferta de disciplinas, relação 

professor/aluno...” (GONÇALVES et all, 2006, p.68) Temas que estão ligados à 

operacionalização do projeto pedagógico. O texto também fala das dificuldades encontradas 

no processo de implementação do projeto pedagógico do curso, tais como: o pouco tempo de 

vivência acadêmica da maioria dos professores, rotatividade dos mesmos (dificultando o 

entendimento do processo de revisão, ou seja, por serem professores substitutos muitos não 

conheciam o processo de construção do currículos); as greves nas universidades públicas 

também contribuíram para diminuir o ritmo e desmotivar as ações dos professores do 

DSS/UFS envolvidos com a formulação do projeto pedagógico do curso.  

Após um ano de vigência do projeto pedagógico no curso noturno, o DSS/UFS 

realizou, no período de 13 a 17 de dezembro de 2004, a Semana de Avaliação e Planejamento 

do Departamento de Serviço Social. O evento foi compreendido por oficinas relativas aos três 

núcleos de fundamentação e deliberou como propostas a serem executadas pelo DSS/UFS, os 

seguintes itens: 

1. Debate qualificado sobre as diferentes matrizes das ciências sociais. 
2. Debate qualificado sobre a relação entre os elementos teórico-
metodológico, ético-político e técnico-operativo. 
3. Discutir a direção social da profissão garantindo o aprofundamento da 
sua base analítica. 
4. Intercâmbio com outras escolas nos níveis regional, nacional e local. 
5. Articular os dois projetos pedagógicos dos cursos noturno e diurno. 
6. Institucionalização do calendário acadêmico do DSS. 
7. Socialização das produções acadêmicas científicas do DSS. 



8. Implantar os núcleos temáticos do DSS. 
9. Acompanhar a discussão da reforma universitária. 
10. Implementar o Núcleo de Pesquisa em Serviço Social (NUPSS) 
(GONÇALVES et all, 2006, p.74) 

 

No tocante, as estratégias para execução dessas propostas foram colocadas: 

capacitação através de cursos, seminários sobre a matriz marxiana; a instrumentalidade 

técnica-operativa; os referenciais teóricos do Serviço Social; a realização dos seminários de 

estágio e TCC enquanto atividade complementar garantida no calendário do DSS; continuar 

pressão na UFS para pagar a anuidade da ABEPSS; discutir e aprovar no Conselho 

Departamental o calendário acadêmico; completar no site as produções científicas e utilizá-las 

em sala de aula; estruturar linhas de pesquisa do Núcleo de Pesquisa em Serviço Social com 

vistas a implantação do curso de especialização; implementar os núcleos temáticos. Na 

verdade as estratégias deveriam referendar o como fazer, quando fazer para atingir as 

propostas demandadas a partir das oficinas. 

Considerando a estrutura do Currículo Padrão do Curso Noturno de Serviço Social da 

UFS, de acordo com o documento, existem elementos de continuidade e de ruptura com o 

currículo anterior (o Currículo de 1982). 

Elementos de continuidade: 

• Concepção de profissão como uma profissão inscrita na divisão sócio-técnica do 

trabalho capitalista. 

• Direção Social/ Projeto ético-político-profissional – questiona “a neutralidade” 

profissional e preconiza o compromisso com a classe trabalhadora. 

• Competência Crítica – afirma a importância da pesquisa, não apenas nas 

instituições acadêmicas, mas também como instrumento de trabalho. 

 

Elementos de Ruptura: 

• Apropriação enviesada e insuficiente da teoria social de Marx. 

• Tendência ao messianismo e fatalismo na intervenção profissional, fenômenos 

identificados por Iamamoto (1992) 

• Predomínio da dimensão teórico-metodológica sobre a dimensão técnico-

operativa. 

• Predomínio da dimensão teórico-metodológica a ético-política. 



• Dissociação entre teoria e prática a partir da própria estrutura curricular, que 

divide a formação em ciclos “básicos” e “profissional”, tendo repercussões na forma de 

abordar os conteúdos pertinentes ao exercício profissional. 

• Elevado índice de superposição de conteúdos programáticos 

• “Fragilidade da política de estágio da UFS, tornando diluídas as 

responsabilidades institucionais em detrimento de relações de cunho pessoal.” 

 

Em termos gerais, o projeto pedagógico do curso de Serviço Social tomou como 

pressuposto para construção e organização da estrutura curricular os princípios e diretrizes 

bem como três núcleos de fundamentação: o núcleo de fundamentação teórico-metodológico 

da vida social, o núcleo da formação sócio-histórica da sociedade brasileira, o núcleo de 

fundamentos do trabalho profissional que tem como eixo fundante da profissão a questão 

social. Foram introduzidos pelas novos componentes que buscariam flexibilizar a organização 

curricular, tais como: seminários temáticos, oficinas e núcleos temáticos. Em julho de 2002 o 

Conselho de Ensino e Pesquisa – CONEP aprovou o projeto pedagógico que foi implantado 

no curso noturno no primeiro semestre de 2003. 

Os princípios norteadores da formação profissional explicitados no Projeto 

Pedagógico do DSS/UFS são: 

 

• Flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na 
possibilidade de definição de disciplinas e ou outros componentes 
curriculares – tais como: oficinas, seminários temáticos, atividades 
complementares – como forma de favorecer a dinamicidade do currículo; 

• Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do 
Serviço Social, que possibilite a compreensão dos problemas e desafios 
com os quais o profissional se defronta no universo da produção e 
reprodução da vida social; 

• Adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da 
totalidade social em suas dimensões de universalidade, particularidade e 
singularidade; 

• Superação da fragmentação de conteúdos na organização curricular, 
evitando-se a dispersão e a pulverização de disciplinas e outros 
componentes curriculares; 

• Estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como 
princípios formativos e condição central da formação profissional, e 
da relação teoria e realidade; 

• Padrões de desempenho e qualidade idênticos para cursos diurnos e 
noturnos, com um máximo de quatro horas/aulas diárias de atividades 
nestes últimos; 

• Caráter interdisciplinar  nas várias dimensões do projeto de formação 
profissional; 

• Indissociabilidade nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão; 



• Exercício do pluralismo como elemento próprio 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; 

• Ética como princípio formativo perpassando a formação curricular; 
• Indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e profissional 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA 
UFS, Caderno UFS – Serviço Social apud ABESS, 1997, p. 61-62) 
(grifos meus) 

 

Vendo o processo por outro ângulo, o depoimento abaixo, é longo, mas apresenta 

outro entendimento sobre a metodologia utilizada na formulação do projeto pedagógico do 

DSS/UFS: 

Eu sou participante do processo desde a época de estudante. Quando as 
diretrizes começaram a ser pensadas em 94 eu era do Centro Acadêmico 
então nós participamos desde as primeiras discussões até o final do processo. 
Concretamente com a elaboração da proposta já em 2002, eu já não era 
professora, mas eu continuei participando até o final da elaboração da 
proposta. Num primeiro momento que já refletiu avanços em relação ao 
projeto de 80, óbvio, porque as diretrizes que são a base trazem esses 
avanços, mas é como eu falei pra você, foi um processo sem hegemonização 
no seu conjunto. A gente tinha concepções muito presas ainda ao projeto 
anterior, no quadro docente e isso apareceu concretamente na formulação de 
ementas. Eu não sei se você já prestou atenção. O que é que aconteceu 
concretamente, com aquele projeto: a introdução dele, justificativa, 
apresentação até a parte da estrutura curricular tinha sido apresentado uma 
proposta, aí no dia de aprovar, depois do processo todo tinham sido feitas 
comissões e aí tinha comissões para trabalhar as ementas e tinha comissões 
pra trabalhar os textos da introdução, no final a gente apresentou pra poder 
aprovar era esdrúxulo, era muito engraçado, porque as concepções 
diferentes, todas apareciam assim, era uma maluquice total e aí eu me 
lembro bem [...] a gente bateu muito nisso no dia da apresentação. E do 
ponto de vista da estrutura talvez não desse muito pra, talvez fosse mais 
complicado reiniciar porque a gente tinha que mexer no trabalho todo de 
novo, na parte introdutória pelo menos no texto a gente tinha minimamente 
como uniformizar, aproximar do debate das diretrizes e aí acabou, 
obviamente, sobrando pra gente porque já que a gente tava propondo. Aquilo 
foi um final de semana inteiro pra poder fazer, aqueles textos todos da 
introdução da estrutura curricular foi a gente que elaborou e acho que aquela 
parte é muito diferente do resto. E aí ficou essa coisa, engraçada porque de 
fato no restante a gente não tinha mais como mexer, não dava tempo. E 
porque?! Porque sempre foi opção do departamento, de quem tava na chefia 
pra condução do processo era: trabalhar sempre com todo mundo. Então as 
oficinas eram feitas em seis comissões e depois trazia pro Conselho e isso se 
arrastou durante anos, de 94 foi concluir em 2002. Então foram quase 8 anos 
discutindo currículo e sem uma apropriação correta do processo que ta 
claramente refletida naquele primeiro projeto. Então eu acho que ele tem 
esse problema: uma confusão de concepções da heterogeneidade de 
concepções presentes no departamento e que precisou ser reformulado não 
só por causa disso, ele tinha problemas formais [...]Então é algo assim, que a 
gente não tinha naquele momento, algumas pessoas tinham apropriação do 
debate teórico das diretrizes, mas não tinha apropriação legal do processo, ou 



seja, quais eram as leis, os limites, a carga horária mínima a gente não tava 
preocupado com isso naquele momento. E agora, depois da experiência de 
avaliação superior que algumas pessoas tiveram recentemente, [...] aí a gente 
prestou atenção nessas coisas pra poder mexer. Então, foi por isso que foi 
reformulado também, não só por causa da heterogeneidade teórica dele. 
Como a opção era de fazer junto, pra compatibilizar o tempo era uma coisa 
muito complicada foram várias gerações discutindo, discutindo. (D1) 

 
 

Eu acho que aí o pessoal até reclamava porque a gente tinha muitas 
discussões e a gente nunca definiu uma referência para depois a gente 
analisar por cima. A gente passou isso item por item, discutindo, fazendo, 
construindo coletivamente e isso demandou alguns anos. E os equívocos até 
que cometemos porque a avaliação está aí e a gente já está fazendo uma 
reformulação. Mas acho que foi um processo muito participativo, o aluno 
pode até ter ficado um pouco de fora, os assistentes sociais também, mas a 
gente não conseguiu passar para o assistente social a idéia dessa mudança. 
Agora, no corpo docente eu acho que foi bem participado e bem 
democratizado. (D5) 

 

 

Diante destes depoimentos, pode-se questionar: a metodologia se propunha 

participativa e democrática, mas o aluno pode não ter participado e os profissionais também 

não participaram. Foi uma participação que envolveu o corpo docente e mesmo depois de 8 

anos discutindo projeto pedagógico, no processo de avaliação o projeto foi reprovado em 

alguns itens e demandada a sua reformulação. Aqui fica evidente que o problema da falta de 

entendimento sobre as diretrizes curriculares se apresentou desde a formulação do projeto. O 

resultado demonstra que o problema de operacionalização da nova lógica não está relacionado 

somente a falta de entendimento dos docentes substitutos ou dos novos efetivos. Sendo assim, 

a capacitação interna sobre a nova lógica curricular é urgentíssima e deve estar direcionada ao 

conjunto do corpo docente (efetivos e substitutos), ao corpo discente e ao conjunto dos 

profissionais. Tal capacitação deve ir além da apropriação da teoria hegemônica no serviço 

social.   

 

Falta [...] a incorporação dessa nova forma de ver a formação profissional. E 
aí isso tem que ser mais discutido, tem que ter muito mais momentos de 
capacitação do que já foi proporcionado. Eu vejo também que a rotatividade 
de professores tenha sido um empecilho para isso porque chega muita gente 
que está totalmente despreparada para assumir determinadas disciplinas do 
novo projeto, porque não teve essa formação anterior, lá na graduação 
propriamente dita, e você cai de pára-quedas e não é também dado nenhum 
subsídio, metodologicamente falando, para que você desenvolva um trabalho 
que seja de fato dentro dos princípios que regem as novas diretrizes 
curriculares. É um problema gravíssimo. Além do que, e isso eu disse em 
algumas reuniões do departamento, tem algumas disciplinas sínteses, tipo 



FHTM, que não poderiam ser ministradas de forma nenhuma por professores 
substitutos. Tem algumas disciplinas que eu acho que deveriam ser 
ministradas, pelo menos nesses primeiros tempos em que se está construindo 
a proposta, se experimentando talvez, por professores titulares, com 
conhecimento de pesquisa e de investigação. [...] Existe uma coisa que é 
terrível, que não é problema de hoje, é problema de antigamente, que é falta 
de articulação das disciplinas. O sistema de créditos, que isola cada qual. 
Não existe um projeto articulado que você possa fazer durante um semestre 
aquelas disciplinas todas. Então cada um dá a sua matéria e tchau. Nem se 
articula. Esse problema, obviamente, não é um problema do curso de serviço 
social, é um problema mais geral, é um problema histórico dessa forma de 
organização da universidade que vem desde a ditadura militar e que passado 
pela democracia não se pensou em mudar. E mesmo num departamento que 
tem muita reunião, que tem muito encontro, mesmo assim, o diálogo entre os 
docentes, em termos de construção, de articulação dessa formação ainda tem 
sido extremamente precário. (D4) 
 

 

Outro problema é apontado neste depoimento e está relacionado às matérias que os 

professores substitutos ministram, onde disciplinas sínteses da formação que deveriam ser 

ministradas por efetivos. Isso demonstra a necessidade de capacitação em gestão escolar, dado 

o grande comprometimento da formação profissional. Faz-se seleção em concurso para uma 

matéria e ministra-se outra, ou seja, perde-se o estudo que poderia qualificar de forma 

antecipada a atividade de sala de aula. 

A capacitação pode ser pensada como um processo de atualização do conhecimento 

devido à reformulação curricular e pode envolver docentes, discentes e profissionais. No caso 

do DSS/UFS a fala abaixo explicita tal realidade: 

 

A qualificação ela tem que ser constante. E nisso a gente está pecando. A 
gente está fazendo agora uma reformulação. Mas todo professor que chega 
ele tem que ser qualificado, tanto na metodologia, a didática, como com 
relação ao projeto pedagógico. E essa qualificação não é feita. E aí o 
compromisso político, eu acho que a gente está num sistema que é capitalista 
e o compromisso político ele também se vincula as condições materiais. 
Como você ser comprometida, como você defender, e aí eu acho que o 
compromisso político é uma dimensão, você não pode fugir dele. Mas não 
pode botar o compromisso político dentro da cabeça do professor. É uma 
opção do profissional e, realmente, sem as condições materiais ele às vezes 
acaba com esse compromisso político. Isso tudo reflete no discente. O 
discente vê muitas contradições. E aí eu acho até bom que o discente de 
serviço social seja angustiado, seja questionador. (D5) 
 

Já no que diz respeito à qualificação para o trabalho docente, ou seja, nível de 

mestrado e doutorado, o DSS/UFS está passando por um momento de qualificação de 

5(cinco) docentes com bolsa de doutorado e mais 2(duas) docentes também em nível de 



doutorado, mas concursadas recentemente. Tal assunto foi tratado de forma aprofundada no 

Capítulo I desta dissertação. 

 

Nesse aspecto, o departamento acho que tem avançado porque no momento 
em que houve a compreensão que era necessário formar docentes em serviço 
social, além de outros cursos, mas ter um pessoal formado em serviço social 
isso foi importante. Também a questão do PQI que lutou para a capacitação 
docente. E lutou através das instâncias legais, que são as agências 
fomentadoras, no caso o CNPQ, CAPES, para conseguir qualificar um maior 
número possível de docentes. E a gente verifica hoje só no PQI são cinco 
docentes efetivos que tão sendo qualificados em nível de doutorado. Desde 
quando começou as diretrizes curriculares, na década de 90, nós 
presenciamos também aqui em nível de departamento, a saída de docentes 
para fazer o mestrado. Alguns docentes, que hoje estão fazendo doutorado, 
já vêm desse processo desencadeado a partir, não digo só das diretrizes 
curriculares não, digo, desde esse currículo de 82 que foi esse processo que 
lhe falei. Como sendo algo urgente e fundamental para o sucesso da 
formação profissional ter docentes qualificados. (D6) 

 

 

As requisições de novos atributos de qualificação e competências leva a repensar e 

rever continuamente o processo de formação profissional. Não no sentido de adaptar o fazer 

profissional e a formação às exigências do mercado, mas no sentido de responder criticamente 

a estas demandas. Tudo isso, remete a uma análise do papel das instituições de ensino 

superior de formar de profissionais críticos e qualificados e a uma análise do processo de 

revisão do projeto pedagógico. Leva necessariamente a uma discussão sobre currículo, 

métodos de ensino-aprendizagem, componentes e conteúdos curriculares, qualificação e 

requalificação profissional. 

Fausto Neto (1993) apresenta uma discussão sobre o currículo e entende que é preciso 

integrar a própria lógica do curso com uma perspectiva de articulação teoria/realidade através 

de uma atitude crítico-investigativa, do diálogo entre os conceitos. Uma perspectiva que 

contemple a criticidade e a construção do universal a partir do particular, do diferente, do 

diverso e do desigual. No seu entender, esta é uma perspectiva fértil em relação a uma 

sociedade como a brasileira e em relação a uma profissão como o Serviço Social.  

O currículo, segundo Sá (1995), não pode ser cristalizado e não se resume a um 

conjunto de programas e atividades de ensino. Envolve uma estrutura organizativa de 

experiências educacionais, com conteúdos, formas e técnicas voltados para fins específicos 

tendo por base uma posição filosófica que extrapola a instituição escolar. Numa perspectiva 

crítica, Sá apresenta alguns questionamentos relevantes sobre o currículo: como renovar e 



redefinir a formação profissional capacitando-a para acompanhar as transformações 

societárias, a complexificação da questão social, a luta pelos espaços ocupacionais 

incorporando o projeto ético-político profissional? Como operacionalizar os componentes 

curriculares (disciplinas, seminários, oficinas e núcleos temáticos) direcionados à valorização 

da atitude investigativa para além da mera “supressão de disciplinas consideradas 

inadequadas, acréscimo de outras, atualização de conteúdos programáticos, ainda que 

busquem responder a um projeto bem fundamentado e a um perfil profissional adequadamente 

delineado”? No entender da autora devemos buscar uma compreensão cuidadosa das partes e 

fugir de uma visão genérica, pois estas, frequentemente, em mudanças curriculares 

correspondem mais a arranjos internos, em nome da transformação.  

No atual momento histórico, Sá coloca que a relação conhecimento-currículo em 

Serviço Social se vê reforçada, necessariamente, por: 

 

• uma organização mais dinâmica do conhecimento e do currículo, 
numa perspectiva interdisciplinar; 

• uma organização coerente entre sujeito-objeto-conhecimento; 
• um acordo coerente entre teoria e prática; escola e realidade social; 
• uma relação mais estreita entre a dimensão social, lógica, cultural, 
histórica e política do currículo. (SÁ, 1995, p.279) 

 

Nesse sentido, o currículo tem uma dimensão ideológica e política e define o caminho 

para a concretização/operacionalização de uma perspectiva emancipatória. Nesse sentido, o 

currículo do DSS/UFS ainda não foi submetido ao olhar da interdisciplinaridade. Essa 

temática será retomada mais adiante. 

Outra autora que faz uma análise crítica sobre formação, currículo e capacitação 

profissional é Serra (2000). A autora defende a capacitação profissional, como ferramenta 

prioritária para enfrentar os desafios postos à profissão, caso contrário o Serviço Social corre 

o risco de se “transformar numa profissão de nível médio, em termos de utilidade social e 

valorização salarial, ainda que continue com o estatuto legal de nível superior.” (SERRA, 

2000, p. 160). Além disso, complementa dizendo que uma análise adequada da profissão hoje, 

deve envolver a problematização das demandas sociais, do mercado de trabalho e da prática 

profissional, o que exige um processo contínuo de investigação e análise para que os 

profissionais, os centros de formação e os órgãos da categoria possam construir os 

mecanismos de capacitação teórico-metodológicos para responder criticamente às 

necessidades atuais do mercado de trabalho, sob a égide do projeto ético-político. 



Tudo isso, porque em seu entender, os avanços teórico-metodológicos e a pesquisa são 

privativos de uma elite da profissão, se concentram na academia, na formação stricto sensu. 

Consequentemente, a profissão, no seu conjunto, não está instrumentalizada para responder às 

atuais exigências, nem para disputar o mercado com outras profissões, sem submeter-se a um 

processo interno rigoroso de capacitação que a sintonize com o mercado numa perspectiva 

crítica de intervenção.  

Consequentemente, no que se refere à formação, Serra (2000) fala da distância entre os 

centros de formação profissional e as instituições públicas e privadas do exercício profissional 

e de uma defasagem da formação profissional. A defasagem é provocada pela inatualidade dos 

conhecimentos necessários acerca das alterações na realidade econômico-social atual, e pela 

inexistência de uma preparação profissional no tocante às especializações requisitadas pelo 

mercado de trabalho atual, em decorrência das atuais necessidades e demandas sociais. 

 

 

 

Competência do assistente social para intervenção qualificada 
 

 

O Projeto Pedagógico propõe graduar Bacharéis em Serviço Social com formação 

generalista capaz de: 

 

• Inserir-se no conjunto das relações sociais e do mercado de trabalho, com 
competência em sua área de desempenho; 

• Formular e implementar propostas profissionais que potenciem o 
enfrentamento da questão social, em resposta às demandas das classes 
sociais, em especial dos segmentos excluídos e pauperizados da classe 
trabalhadora. 

• Assessorar e executar políticas sociais públicas e privadas, 
articuladas aos movimentos sociais. 

• Realizar pesquisas sistemáticas sobre ações profissionais e outros 
processos alternativos e para o avanço da produção do conhecimento no 
campo da profissão e de áreas afins. (PROJETO PEDAGÓGICO DO 
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UFS, Caderno UFS) [grifos meus] 

 

No tocante às habilidades a serem desenvolvidas, destacaremos as que se referem a 

capacidade investigativa: 

 

• Capacitação investigativa como base para um ensino na busca de 
explicitação da formação histórica da sociedade brasileira, no sentido de 



apreender as particularidades da constituição e desenvolvimento do 
capitalismo no país e também como base para a explicação do Serviço 
Social nas relações sociais da nossa sociedade; 

• Capacitação investigativa articulada à intervenção profissional, no 
sentido de uma habilitação teórico-metodológica e técnico-política; 

• Capacitação para apreender as demandas – tradicionais e emergentes – 
postos no mercado de trabalho e para formular respostas, estratégias, 
táticas e instrumentos que potencializem as tendências de enfrentamento 
da questão social aí presentes; 

•  Capacitação para apreender as novas mediações e injunções nos campos 
tradicionais da prática profissional, bem como as demandas emergentes, 
especialmente com base nas novas articulações entre público e privado; 
(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA 
UFS) [grifos meus] 

 

Em resposta à pergunta: Nos dias de hoje, quais as competências que o assistente 

social precisa ter para que possa desenvolver sua intervenção de forma qualificada? 

As respostas abordam a capacidade de dinamizar as três dimensões (teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política) para fazer uma leitura crítica da realidade. 

conhecer a realidade e propor uma intervenção. Outras competências são: flexibilidade, 

capacidade de articular as políticas sociais, inserção nos espaços de controle social. Em 

termos gerais, apontamos:  

Competência teórica crítico-dialética no sentido do pluralismo. 

 

Adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade 
social em suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade; 
estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como princípios 
formativos e condição central da formação profissional e da relação teoria e 
realidade; do exercício do pluralismo como elemento próprio da natureza da 
vida profissional, o que impõe a necessária compreensão das várias 
tendências teóricas, em luta pela direção social da formação profissional, que 
compõem a produção das ciências humanas e sociais”. Neste ponto, o 
projeto de formação profissional em concretização em cada unidade de 
ensino enfrenta o desafio de garantir uma relação de organicidade entre a 
formação acadêmica, práticas interventivas e processos organizativos da 
categoria, consolidando a pesquisa como um elemento constitutivo que 
perpassa as diferentes dimensões da profissão e (re) define o projeto de 
formação. (D3) 
 

 

As outras falas apontam para a necessidade de capacitação continuada ou 

especialização ao final da graduação. 

 

Tem que haver capacitação continuada, se não essa prática não vai ser uma 
prática qualificada. [...] na verdade acabam sendo engolidos pelas demandas 
institucionais e às vezes as demandas profissionais são colocadas um pouco 



de lado pra atender a essas demandas institucionais. [...] A gente tem que ter 
a capacidade de fazer uma boa análise de conjuntura. E obviamente que esse 
arcabouço teórico ele tem dado conta disso. E, obviamente, ter competência 
técnica pra enxergar as demandas e dar respostas qualificadas para elas. E 
isso nem sempre é possível. Nem sempre se faz, mas existe essa necessidade. 
E se nós não respondermos outros o farão e a gente vai perdendo espaço. É 
se qualificar de forma qualificada mesmo. Eu não vejo outra saída não. (D4) 

 

O profissional que já saiu da faculdade tem que sair com aquela mentalidade 
que ele vai começar uma outra faculdade. Eu quero dizer que tem que 
continuar estudando e tem que utilizar da investigação para subsidiar o seu 
cotidiano. Hoje é fundamental o profissional evitar cair no fazer-fazer, no 
pragmatismo. Então é importante ele está sempre dando uma parada para 
refletir a sua ação com base em leituras feitas durante a graduação, outras 
leituras que está se fazendo na capacitação continuada, né! Revendo aspectos 
técnico-operativos, porque hoje há uma inserção muito grande na área da 
pedagogia, tanto que hoje você escuta falar muito do educador social e não 
só o assistente social. Nessa inserção, nesse dialogo de um com o outro, tem 
também está aberto ao uso de outras metodologias. (D6). 

 

 

Em termos de formação em nível de graduação, Cardoso (1998) aponta: para que a 

formação esteja pautada na atitude investigativa, a universidade deve promover um diálogo 

com os campos da prática profissional buscando a produção e socialização do conhecimento; 

no âmbito da sala de aula: o professor-pesquisador deixa de ser transmissor e controlador do 

conhecimento para tornar-se criador de condições para que os alunos produzam 

conhecimento; a pesquisa passa a ser exigida não apenas como matéria, mas constitui-se num 

princípio e numa condição da formação profissional. Consequentemente, o currículo e o 

projeto pedagógico não podem ser meros instrumentos burocráticos. As intenções devem sair 

do papel e serem operacionalizadas nos espaços de formação profissional. 

Ampliando a discussão sobre currículo, Gentilli (2003) analisa que o currículo de 1982 

trouxe mudanças significativas com relação à questão teórica, mas deixou de enfrentar as 

contingências do mercado de trabalho, particularmente com relação ao problema da técnica. 

Como conseqüência, verificou-se uma justaposição de discursos teóricos desconexos de suas 

questões metodológicas, com dificuldade em relação à articulação história, teoria, 

metodologia, prática e ética profissional, e um agir profissional esvaziado de qualificação 

técnica.  

Em decorrência, a profissão tornou-se “uma profissão teórica, sem identidade, cujas 

funções parecem inadequadas aos profissionais e cujo papel, na divisão sociotécnica do 

trabalho, revelou-se confuso” (GENTILLI, 2003, p.128-9) Deixando de tornar o assistente 

social um técnico competente e eficiente, além de crítico; superestimou-se o papel da crítica 



ideológica e subestimou-se a importância das determinantes empíricas fundamentais para a 

formação profissional. Para a autora, a falta de estreitamento, entre as empirias profissionais e 

os determinantes acadêmicos dificultam encontrar respostas eficientes para essas questões. 

Dalpiaz e Fare (1994) também apontam elementos importantes para a análise da 

formação profissional e amplia a discussão através do conceito de crise do praticante ou “crise 

de identidade”. Tal crise é constituída de tensões (angústia, impotência, dúvida e insegurança) 

vivenciadas pelo Assistente Social em relação a sua prática profissional. Essa crise engloba 

questões de ordem existencial, profissional e epistemológica e através dela o profissional 

questiona sua própria identidade, a relação profissional-instituição e a relação teoria-prática. 

A superação dessa crise, segundo as autoras só pode se dar a partir do momento em que o 

praticante torne-se pesquisador de sua própria prática, objetivando a sua transformação e a 

reconstrução do sentido da prática profissional e da prática acadêmica. 

Outro aspecto relevante dessa discussão é a relação interdisciplinaridade e serviço 

social. Martinelli et all (2001) aponta que a interlocução entre as áreas que se ocupam do 

social é uma estratégia importante. A interdisciplinaridade pode ser entendida como:  

 

• uma postura profissional - permite se pôr a transitar o “espaço da diferença” com 

sentido de busca, de desvelamento da pluralidade de ângulos que um determinado 

objeto investigado é capaz de gerar, que diferentes formas de abordar o real podem 

trazer.  

• princípio constituinte da diferença e da criação pode revelar-se uma alternativa 

para transpor as fronteiras instituídas pelas profissões, superar as endogenias, deixar 

de falar só com os mesmos, e, quem sabe, diluir as vaidades pessoais que o exercício 

acadêmico insiste em fomentar. 

 

Tal concepção, segundo a autora, não fere a especificidade das profissões, pelo 

contrário, requer a originalidade e a diversidade dos conhecimentos. O Serviço Social é uma 

profissão por excelência interdisciplinar. E está enriquece-o e flexiona-o, no sentido de 

romper com dogmatismos, muitas vezes cultivado no interior da profissão. 

Em termos de currículo, de acordo com Sá (2006), o modelo de organização curricular 

deve privilegiar a unidade e a organicidade do saber, procurar articular as aproximações com 

o real, de forma sistemática e que permita uma relação entre sujeito e objeto de forma 

constituinte e não constituída. Nesse sentido, a busca da interdisciplinaridade corresponde a 

um desafio, é um empreendimento de ordem filosófica, científica, educativa e um ato político 



de extrema relevância para a consecução do atual projeto de formação profissional do 

assistente social. Este ato implica um redimensionamento da função educativa e da relação 

escola-comunidade e docentes-profissionais-grupos de classes populares. E é esta a proposta 

que perpassa o real significado da articulação investigação-intervenção no serviço social. 

Nesse sentido poderiam ser inseridas optativas como: Comunicação Regional e Comunitária 

(Curso: Radio e Televisão); Tópicos Especiais em Filosofia Social (Curso Filosofia); 

Introdução à Psicologia da Aprendizagem (Curso Pedagogia); Estrutura e Funcionamento do 

Ensino Superior (Curso de Pedagogia); Organização do Trabalho Pedagógico (Curso de 

Pedagogia); Fundamentos da Expressão e da Comunicação Humana (Curso de Artes); Teoria 

do Estado (Curso de Direito) entre outras. 

Analisando todo o processo de formulação e reformulação e os depoimentos, a crítica 

que pode ser feita está direcionada à predominância ainda da focalização nas dimensões 

teórico-metodológica e ético-política, em detrimento da técnico-operativa, pois o maior 

problema está relacionado ao como operacionalizar os princípios que regem a formação. 

Nesse momento histórico, o foco deve ser a dimensão investigativa, técnico-operativa e 

pedagógica do Serviço Social. Deve ser a implementação dos núcleos temáticos, a 

capacitação para a nova lógica curricular, a formação didático-pedagógica dos docentes e a 

capacitação em gestão escola, pois esse é o caminho que aponta para uma qualidade do ensino 

superior do Serviço Social e aproximação da interdisciplinaridade, da articulação ensino, 

pesquisa e extensão. Claro que as outras dimensões também precisam ser discutidas, mas em 

outro sentido. A teórico-metodológica no sentido do pluralismo, da discussão epistemológica 

e da interdisciplinaridade. E a ético-política na direção do compromisso político. 

 

 

4.2 A configuração da pesquisa no currículo do curso 350 (diurno) e 
  no curso 351 (noturno) 
 

Com esse direcionamento, sequencialmente, será feita a análise dos Currículos-Padrão 

para formação do assistente social na UFS, procurando identificar quais os componentes 

curriculares que favoreciam/favorecem a formação da atitude investigativa ou o contato com a 

pesquisa e qual o direcionamento dado ao conteúdo e a carga horária. 

No curso 350 (diurno), a pesquisa era tratada em 5(cinco) disciplinas e estava 

direcionada para a elaboração de uma monografia de conclusão de curso, com uma carga 



horária de 315 horas, onde no 4º e 6º períodos a (o) aluna(o) tinha contato com a discussão 

teórica e metodológica sobre a produção do conhecimento, sobre o planejamento e as partes 

da pesquisa e o contato com as monografias já produzidas pelos alunos egressos do curso, 

através da aplicação de exercícios. Nos 7º e 8º períodos através da disciplina Seminários de 

TCC I e II, o aluno preparava o seu projeto de pesquisa e realizava a pesquisa sob a orientação 

de um professor.  

Já no curso de Serviço Social noturno (351), constata-se: houve a atualização dos 

conteúdo, na medida em que há inserção de temática como interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, ruptura epistemológica, crise dos paradigmas, ecletismo, pluralismo. No 

entanto, há uma certa confusão no tocante à elaboração da monografia, entre as “disciplinas” 

Seminário Temático II e Monografia. Outro ponto negativo é o fato de que o aluno só toma 

contato com a Pesquisa Aplicada ao Serviço Social a partir do 7º período. Isso é um fator 

dificultador para os alunos que objetivam inserir-se em projeto de pesquisa (iniciação 

científica). Contrário à nova lógica que se propõe a articular investigação-intervenção e o 

tripé ensino-pesquisa-extensão. Em termos de carga horária, soma-se um total de 300 

horas/aula a serem trabalhadas a partir de oficinas, disciplinas, seminário e monografia. Em 

relação ao currículo 350, uma redução de 15 horas/aula. Ou seja, no momento em que deveria 

ser valorizada, direcionada à articulação investigação-intervenção, a carga horária para 

formação teórica e técnica em pesquisa é reduzida. Mais um comprovante da falta de 

entendimento sobre as diretrizes curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUADRO 3: A PESQUISA NA ESTRUTURA CURRICULAR DO CUR SO DE SERVIÇO 
SOCIAL NOTURNO (351) 

PERÍODO 
(quantidade) 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

CARGA 
HORÁRIA 

(quantidade) 

EMENTA 
(qualidade) 

1º período 304255 – Oficina I CH: 60 A construção do conhecimento científico. Senso 
comum, ciência e seus limites. 
Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. 
Metodologia do Trabalho Científico. 
(OPERATIVA) 

7º período 304251 – Pesquisa 
Social e Serviço 
Social 

CH 60 A produção do conhecimento do campo do 
Serviço Social: estado da arte. Conceito de 
paradigmas. Principais orientações e teóricas na 
construção do objeto: positivismo 
(funcionalismo e estruturalismo); 
fenomenologia e materialismo histórico-
dialético. Desafios e obstáculos na produção do 
conhecimento nas Ciências Sociais. O mito da 
neutralidade científica. 
Objetivismo/subjetivismo. A ruptura 
epistemológica: crise de paradigma e o debate 
contemporâneo (as vertentes pós-modernas). 
Ecletismo e pluralismo. (TEÓRICA) 

8º período 304252 – Oficina 
IV 

CH:60 A pesquisa quantitativa e qualitativa. 
Paradigmas de análise nas pesquisas sociais e a 
construção do objeto. Planejamento da 
investigação científica: etapas da elaboração do 
projeto de pesquisa. Estudos experimentais, 
quantitativos – descritivos, exploratórios ou 
qualitativos. Construção do relatório de 
pesquisa. Avaliação de programas e pesquisas 
sociais. (OPERATIVA) 

9º período 304253 - 
Seminário 

Temático II 

CH:60 Realização de pesquisas empíricas e/ou teóricas 
vinculadas a um dos núcleos temáticos do 
Curso e geradas, preferencialmente a partir das 
experiências do estágio curricular obrigatório. 
Orientação quanto às normas de elaboração de 
trabalho científico. Construção do projeto de 
pesquisa. (OPERATIVA) 

10 período 304254 – 
Monografia 

CH:60 Realização de pesquisas empíricas e/ou teóricas 
vinculadas a um dos núcleos temáticos do 
Curso e geradas, preferencialmente a partir das 
experiências do estágio curricular obrigatório. 
Elaboração do relatório de pesquisa. 
(OPERATIVA) 

5 períodos  300 horas  
 

 



No entanto, segundo Of. Circ. nº040/06 foi instituída uma comissão de revisão do 

projeto pedagógico efetuada no sentido de ajustar/adequar alguns de seus aspectos às 

Diretrizes Curriculares, quanto de potencializar a formação. As alterações referentes à 

pesquisa são as seguintes: 

 

QUADRO 4: A PESQUISA NA REVISÃO DA ESTRUTURA CURRIC ULAR DO PROJETO 
PEDAGÓGICO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NOTURNO (351 - 2006)23 

PERÍODO 
(quantidade) 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

CARGA 
HORÁRIA 

(quantidade) 

EMENTA 
(qualidade) 

1º período 304255 - Oficina 
de Metodologia 
Científica 

CH: 60 As formas de conhecimento: senso comum, 
mágico, literário, artístico, científico. A 
construção do conhecimento científico e a 
postura investigativa. Metodologia do trabalho 
científico: formas de produção, organização e 
exposição do trabalho acadêmico. As normas da 
ABNT. (OPERATIVA) 

6º período 304251 - Pesquisa 
Social  

CH 60 As diferentes formas de conhecimento e o 
conhecimento científico. Pesquisa como 
instrumento de conhecimento da realidade. 
Objetividade e subjetividade na pesquisa social 
e o “mito” da neutralidade científica. Incidência 
das principais orientações filosóficas e teóricas 
presentes nas ciências sociais quanto à lógica do 
processo de pesquisa: positivismo 
(funcionalismo e estruturalismo); 
fenomenologia e materialismo histórico-
dialético. Ecletismo e pluralismo. O debate 
acerca da “crise de paradigmas” e a teoria social 
pós-moderna. (TEÓRICA) 

7º período 304252 - Pesquisa 
Social e Serviço 
Social 

CH:60 A investigação como dimensão constitutiva do 
trabalho dos Assistentes Sociais. A pesquisa 
qualitativa e quantitativa e os diferentes tipos de 
pesquisa: exploratória, descritiva, documental, 
teórica, etc. Interpretação de indicadores sociais 
e econômicos. Concepção e elaboração de 
projeto de pesquisa. (TEÓRICA)  

8º período 304253 – Trabalho 
de Conclusão de 

Curso I 

CH:60 Elaboração de projeto de pesquisa empírica ou 
teórica, cuja temática esteja vinculada, 
preferencialmente às experiências de estágio. A 
apresentação do projeto deve estar de acordo 
com os padrões técnico-científicos e normas da 
ABNT. (OPERATIVA) 

9º período 304254 – Trabalho 
de Conclusão de 

Curso II 

CH:90 Orientação teórico-prática para a realização da 
pesquisa, objetivando a elaboração do trabalho 
de conclusão de curso e a defesa. 
(OPERATIVA) 

5 períodos  330 horas  

                                                 
23 Tal proposta está em fase de avaliação por parte do CONEP. Deverá ainda entrar em vigor 



Entre as alterações, a comissão propõe solução para a confusão, citada anteriormente, 

entre Seminário Temático II e Trabalho de Conclusão de Curso I; propõe também um 

aumento na carga horária do TCC II de 60 horas para 90 horas. Totalizando, portanto 330 

horas/aula relacionadas à pesquisa/investigação. E, por fim, alterações na ementa de oficina I, 

retirando Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, o que representa ao nosso ver um ponto 

de recuo. 

Comparando as horas disponibilizadas para a formação em investigação, constatamos 

que não há grandes diferenças em termos de carga horária de Pesquisa em Serviço Social e 

Trabalho de Conclusão de Curso. A diferença se apresenta na oferta optativa dos Núcleos 

Temáticos, o que em outras unidades chegam a totalizar 408 horas. Na estrutura curricular na 

unidade de ensino da Universidade Federal de Sergipe, isso ainda não acontece. 

Consequentemente, a lógica que está presente na estrutura curricular do curso 351 não é a 

lógica que busca articular investigação-intervenção. 

No entanto, as normas para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, explicitam 

que:  

 

Será gerado, preferencialmente a partir das experiências do estágio curricular 
obrigatório. Salienta-se que, neste caso, não deverá limitar-se à 
sistematização das atividades de estágio e sim se constituir de uma 
abordagem teórico-empírica acerca de expressão da questão social presente 
no campo de estágio. O Projeto de pesquisa poderá também originar-se de 
outras temáticas de interesse do aluno, ou ainda constituir-se num ensaio 
teórico, desde que se coadune com uma das linhas de pesquisa de um dos 
núcleos temáticos. [...] O orientador do TCC deverá ser escolhido pelo aluno 
dentre os professores do DSS [...] O professor orientará uma turma com até 
cinco alunos, inclusive aquele em co-orientação. Os projetos de pesquisa 
poderão ser desenvolvidos de forma individual, ou em grupos de até três 
alunos. [...] a avaliação do TCC será feita, por uma banca examinadora 
constituída por três membros, sendo o orientador, um professor do DSS e um 
convidado externo com conhecimento da temática, em sessão aberta ao 
público. (NORMAS DE ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE SERVIÇO SOCIAL) (grifos meus) 

 
  

Aqui, uma curiosidade, nas normas está explicito que o projeto de pesquisa poderá 

coadunar com uma das linhas de pesquisa de um dos núcleos temáticos. O fato é que os 

núcleos temáticos ainda não foram implantados. 

Ampliando a discussão sobre a atitude investigativa, Baptista (2001) acrescenta que a 

investigação realizada pelo Assistente Social objetiva adquirir conhecimento sobre as 

questões, objeto de sua intervenção, como elas se expressam historicamente, com a finalidade 



de desvendar os modos de agir sobre elas de forma mais competente. Isso significa que se 

trata de uma investigação voltada para uma ação sobre a realidade que tem as suas exigências 

próprias ao nível da lógica, da epistemologia e das técnicas.  

Outro ponto, segundo a autora, que ratifica esse tipo de investigação está relacionado 

ao compromisso assumido como postulado, para a sua intervenção, a associação fundamental 

entre prática e teoria. Baptista explicita que:  

 

Na forma particular do conhecimento de uma disciplina de intervenção, ao 
conhecer a realidade, vai-se construindo no pensamento um projecto de 
acção, emerge uma maneira peculiar de pôr problemas e construir soluções 
lançando mão do desenvolvimento teórico e de aplicações tecnológicas. As 
mudanças alcançadas ao nível da intervenção podem receber interpretações 
teórica e política mas, para isso, é preciso que elas sejam, como diria 
Barbier, de facto, convocada e não apenas invocada ou evocada.” 
(BATISTA, 2001, p.40) 

 

Baptista apresenta elementos que explicam o conhecer a realidade social conjugando 

as dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política. O compromisso social 

assumido pela profissão exige uma atitude investigativa capaz de decifrar a realidade social e 

vincular pensamento e ação. Desta forma, a investigação não deve ser vista apenas como 

prática teórica, mas também como parte constitutiva do exercício profissional.  

É preciso, portanto, que se crie uma nova mentalidade sobre a pesquisa social, 

incorporando-a aos métodos de ensino-aprendizagem utilizados no processo de formação e no 

cotidiano da sala de aula. Do profissional é exigida uma bagagem teórico-metodológica que 

lhe permita elaborar uma interpretação crítica do seu contexto de trabalho, um 

acompanhamento conjuntural, que potencie o seu espaço ocupacional estabelecendo 

estratégias e negociando propostas de trabalho com a população e entidades empregadoras. 

Em termos da formação profissional, demanda um processo de capacitação permanente. 

 



_________________________ 

A articulação investigação-intervenção: por uma 
nova cultura na prática docente 

 

 

Neste capítulo serão apresentados através de seus subtítulos, pontos que podem 

contribuir para uma maior qualificação na formação de assistentes sociais. Partindo 

inicialmente das expressões da questão social, objeto de investigação e intervenção dos 

assistentes sociais cujo enfrentamento se dá diretamente através dos instrumentais utilizados 

pelo assistente social. Em seguida, analisamos uma experiência concreta de funcionamento 

dos núcleos temáticos no sentido de conhecer a lógica de implantação. Na seqüência, analisa-

se o Projeto Pedagógico do DSS/UFS no que se refere aos núcleos temáticos: concepção, 

atividades, operacionalização, bem como as representações das docentes entrevistadas. Por 

fim, neste capítulo analisa-se a discussão epistemológica favorável ao trabalho dos núcleos 

temáticos.   

 
 

5.1– A questão social e a importância da investigação para a  
         formação e intervenção do Assistente Social 

 
 

Para considerarmos a articulação investigação-intervenção relacionada ao objeto de 

estudo desta pesquisa, precisamos também analisar o objeto de investigação e intervenção do 

profissional de Serviço Social, que é a questão social. 

Para Iamamoto (2001), vivemos o contexto de agravamento da questão social que é a 

base de fundação do Serviço Social enquanto especialização do trabalho. Nesse contexto de 

mudanças que afetam o mundo da produção, a esfera do Estado, das políticas públicas, bem 

como as condições de vida da população usuária dos serviços sociais, novas condições são 

colocadas nos processos de trabalho do assistente social. Dá-se um redimensionamento da 

profissão que exige repensar a formação e o exercício profissional. Repensar no sentido de: 

 

Construir respostas acadêmicas, técnicas e ético-políticas, calçadas nos 
processos sociais em curso. Respostas essas que resultam em um 
desempenho competente e crítico, capaz de fazer frente, de maneira efetiva e 

CAPÍTULO V 



criadora, aos desafios dos novos tempos, nos rumos da preservação e 
ampliação das conquistas democráticas na sociedade brasileira. 
(IAMAMOTO, 2001, p.10) 

 

A autora coloca que a questão social é o conjunto das expressões das desigualdades da 

sociedade capitalista, expressões essas que os indivíduos vivenciam no cotidiano do trabalho, 

da família, da habitação, da saúde, etc. Vivenciam, mas também resistem a elas, enfrentam, 

recriam novas formas de viver. Sendo assim, os maiores desafios colocados ao profissional de 

serviço social contemporâneo, são:  

• Decifrar as múltiplas expressões da questão social, sua gênese e as novas 

características. 

• Repensar a questão social, dado que as bases de sua produção sofreram 

transformação. 

• Desenvolver a capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 

trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 

demandas emergentes no cotidiano. 

• Qualificar-se para acompanhar, atualizar e explicar as particularidades da 

questão social nos níveis nacional, regional e municipal. 

 

Ainda para a autora,  

 

A proximidade empírica e teórico-analítica com a questão social poderá ser 
canalizada para o estímulo e apoio a pesquisas, assessoria às diferentes 
esferas de poder – legislativo, judiciário e executivo – denúncias e 
informações para a mídia, tendo em vista a difusão de notícias e denúncias 
na defesa dos direitos constitucionais. (IAMAMOTO, 2001, p. 40-41) 

 

Ampliando a discussão sobre a questão social, Pereira (1999, p.52) argumenta que 

existe diferença entre a questão social da fase industrial e da fase precedente. Tal diferença 

está relacionada não só à sua complexidade que coloca em xeque a ordem instituída, mas 

também no surgimento de novos atores e conflitos e, conseqüentemente, de um novo status 

assumido pelo social no bojo do sistema econômico e da organização política. Ou seja, a 

diferença reside: 

 

No surgimento de um novo tipo de regulação social que, não conhecendo 
precedentes na história, rege-se pelo estatuto do direito do cidadão e do 
dever do Estado. A partir daí, o vínculo social e o vínculo cívico se 



confundem e se afirmam como uma marca que irá caracterizar o conteúdo e 
a expressão das políticas sociais a partir do final do século XXI. (PEREIRA, 
1999, p.52) 

 

Pensando no rebate de toda essa discussão para a formação profissional do assistente 

social, Iamamoto (2001) coloca que através da atitude investigativa e do domínio das 

dimensões fundamentais (teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa) o 

profissional pode ampliar as possibilidades de vislumbrar novas alternativas de trabalho. No 

entender da autora, articular a profissão à realidade é o caminho. Sendo assim, a pesquisa e o 

espírito indagativo passam a ter um peso privilegiado e são colocados como condições 

essenciais ao exercício profissional; uma “trilha fértil para se pensar as relações entre 

indivíduo e sociedade, entre vida material e a subjetividade, envolvendo a cultura, o 

imaginário e a consciência” (IAMAMOTO, 2001, p.56). Sendo assim, a pesquisa não pode 

continuar sendo vista em separado da prática. Trata-se de uma outra lógica: 

 

O que se reivindica, hoje, é que a pesquisa se afirme como uma dimensão 
integrante do exercício profissional, visto ser uma condição para se formular 
respostas capazes de impulsionar a formulação de propostas profissionais 
que tenham efetividade e permitam atribuir materialidade aos princípios 
ético-político norteadores do projeto profissional. (IAMAMOTO, 2001, 
p.56) 

 

Considerando a questão social como objeto de intervenção do Assistente Social, é útil 

que se faça, nesse momento, uma análise das dimensões que, a partir dos anos 90, passaram a 

orientar, teoricamente, o exercício e a formação dos assistentes sociais. Também é essencial 

considerar o conceito de instrumentalidade; situar a importância da investigação para uma 

intervenção crítica e competente, o que consequentemente demanda um repensar do processo 

de formação, tanto o que diz respeito ao projeto pedagógico quanto o referente aos 

componentes e conteúdos curriculares, elementos explicitados no capítulo anterior. 

As duas primeiras dimensões serão examinadas a partir de Santos et all (2003): 

A dimensão teórico-metodológica pressupõe uma capacitação crítico-analítica para a 

compreensão do ser social como um sujeito dotado de consciência e que, portanto, apresenta 

uma capacidade teleológica de construir alternativas na busca de satisfação de suas 

necessidade. Donde, o projeto profissional tem como finalidade contribuir na construção de 

uma sociedade democrática e participativa, a partir de uma relação entre profissionais e 

usuários centrada no diálogo e na produção coletiva de conhecimento. A concepção 



metodológica possibilita o questionamento e a crítica das práticas autoritárias consolidadas 

historicamente nos espaços institucionais. Nesta dimensão apresenta-se também a necessidade 

de domínio de conceitos como: capitalismo, neoliberalismo, globalização, desemprego, 

violência questão social, saúde, educação, trabalho, cidadania, democracia, cultura, ideologia, 

comunicação, subjetividade, cotidiano, mobilização, participação, educação popular, 

linguagem, poder, identidade, dominação, entre outros. 

Um conceito relevante para entender o fazer e a formação profissional é apontado por 

Guerra (2000). Segundo a autora, a instrumentalidade da profissão deve ser resgatar a 

natureza e a essência das políticas sociais, a fim de intervir profissionalmente atribuindo 

determinadas formas, conteúdos e dinâmicas ao exercício profissional. No que se refere às 

respostas dadas às classes populares, a instrumentalidade do exercício profissional se expressa 

no cotidiano dessas classes onde exigem demandas imediatas e respostas aos aspectos 

imediatos. A construção da instrumentalidade para o exercício profissional inicia-se a partir 

do conhecimento e este como um meio de trabalho, daí que as bases teórico-metodológicas 

são recursos essenciais para o exercício do seu trabalho, ou seja, contribuirão para que se 

tenha um melhor conhecimento da realidade para que assim direcione-se a ação. Dessa forma, 

o conhecimento não só se sobrepõe à prática profissional, mas é um meio pelo qual é possível 

decifrar a realidade e clarear a condução de trabalho a ser realizado.  

Aqui um ponto essencial: o conhecimento resultante das categorias teóricas que 

orientam a interpretação da realidade e o conhecimento resultante de um processo de 

investigação da realidade. O produto resultante dessa relação teórico-empírico é que orientará 

as ações interventivas.  

A dimensão ético-política pauta-se em princípios e valores que fundamentam um 

propósito de superação da ordem burguesa, a luta pela democracia (socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida) assim como pela expansão e 

consolidação da cidadania. Em particular, cumpre ao Assistente Social uma contribuição 

efetiva nesse processo de manutenção e ampliação dos direitos sociais e políticos das classes 

trabalhadoras, e, conseqüentemente, por uma redefinição mais abrangente da cidadania. Esse 

processo de ampliação da democracia e construção de um novo projeto societário deflagra a 

mobilização em torno do debate e da criação de novos valores éticos, o que, por sua vez, 

intensifica aquele processo. Tal dimensão, em seu caráter normativo e jurídico está 

representada através do Código de Ética Profissional de 1993. Indica o dever ser profissional, 

estabelecendo normas, deveres, direitos e proibições consubstanciando a identidade 



profissional frente à sociedade. No entanto, um código não pode garantir de forma absoluta a 

realização de seus valores e intenções nele contidos, uma vez que isto remete para a qualidade 

da formação profissional, para o nível de consciência política e de organização da categoria, 

para o compromisso político dos profissionais. Destarte, para os profissionais apresenta-se a 

necessidade de vinculação entre a vida pública e a privada, entre a ética e a política, entre a 

vida profissional e a sociedade. A coerência entre a dimensão profissional e a vida social no 

seu significado mais amplo é, pois, fundamental para que os valores contenham maiores 

possibilidades de realização. 

A dimensão técnico-operativa, nesta pesquisa é analisada a partir do pensamento de 

Prates (2004), para quem fica claro que se trata de uma dimensão a qual poucas produções 

científicas têm dado ênfase. No entanto, em seu entendimento, é irônico reduzir uma 

metodologia fundamentada na obra marxiana a simples, ou mesmo complexa, análise da 

realidade, sem considerar o aspecto interventivo, movimento necessário para sua 

transformação. Fazendo uso do pensamento de Martinelli, Prates explicita que o materialismo 

não dispõe de um conjunto específico e exclusivo de instrumentos e técnicas. Utiliza, 

preferencialmente, o instrumental técnico criado pela ciência, privilegiando o acesso a 

explicações categoriais. E ressalta que são priorizados os instrumentos, recursos e técnicas 

que conduzam às suas finalidades, iluminados por sua intencionalidade.  

Numa perspectiva crítico-dialética, segundo Prates (2004), os instrumentos e técnicas 

são na verdade estratégias sobre as quais se faz a opção de acordo com o contexto e conteúdo 

a ser mediado para se chegar a uma finalidade. O caminho seria o seguinte: analisar a 

realidade interpretando-a a partir da totalidade, em seus aspectos políticos, sociais, 

econômicos e culturais. Posteriormente, a reflexão conjunta com os sujeitos usuários através 

do diálogo com a intencionalidade de ressignificar espaços, pensar coletivamente alternativas 

de enfrentamento, redescobrir potencialidades, associar experiências, buscar identificações, 

dar visibilidade às fragilidades para tentar superá-las, desvendar bloqueios, processos de 

alienação, revigorar energias, vínculos, potencial organizativo, reconhecer espaços de 

pertencimento.  

Nesse sentido, o conhecimento é o instrumental primordial; a capacidade de conhecer 

e interpretar a realidade em sua totalidade. Consequentemente precisamos conhecer 



profundamente aquilo que queremos transformar24, identificando espaços, relações de poder, 

possibilidades de alianças, reconhecendo o caráter político de nossa ação profissional.  

Entre os principais instrumentos técnico-operativos podemos citar: diagnóstico social, 

projeto social, relatório técnico, parecer social, laudo social, perícia social, reuniões, 

observações, oficinas, dinâmica de grupo, entrevista, estudo de caso, planejamento 

estratégico, entre outros. Em termos gerais temos técnicas investigativas e instrumentos 

operativos; técnicas individuais e coletivas. Também precisamos ter domínio técnico sob os 

recursos audiovisuais, artísticos e da cultura popular; também sob os recursos da informática e 

multimídia.  

Nesta pesquisa, o foco é a dimensão técnico-operativa, onde a atitude investigativa e a 

pesquisa social são colocadas com instrumentos estratégicos e de primeira ordem para a 

intervenção profissional devem, portanto, ser vistas como princípio e condição capaz de 

vincular pensamento e ação e não apenas como prática teórica para elaboração de um trabalho 

de conclusão de curso. Deve ser vista como parte constitutiva que perpasse todo o processo de 

formação profissional.  

Baptista (2001) apresenta elementos que possibilitam o entendimento desta questão. A 

autora fala na investigação aplicada/ pesquisa operacional que na especificidade do curso de 

serviço social objetiva adquirir conhecimento sobre as questões, objeto de sua intervenção, 

com a intenção de responder a problemas práticos, ou seja, obter conhecimentos úteis à 

intervenção. Assim, o horizonte da investigação é a intervenção. Isso significa que esse tipo 

de investigação tem exigências próprias ao nível da lógica, da epistemologia e das técnicas.  

Outro ponto, segundo a autora, que ratifica esse tipo de investigação está relacionado 

ao compromisso assumido como postulado, para a sua intervenção, a associação fundamental 

entre prática e teoria. Com isso, o profissional é desafiado a construir um caminho para a 

investigação da sua ação no processo de intervenção. 

Assim, no movimento da ação novos conhecimento serão construídos, questionando 

sistematicamente o conhecimento constituído;25 na prática cotidiana vai se construindo um 

projeto de ação, “emerge uma maneira peculiar de pôr problemas e construir soluções 

lançando mão do desenvolvimento teórico e de aplicações tecnológicas”. (BAPTISTA, 2001, 

                                                 
24Aqui, a transformação é vista como o estabelecimento de uma relação diferente entre o conhecimento e a 
sociedade.  
25 Tendo como intencionalidade a sua apropriação em termos de prática, e o da construção de conhecimentos que 
apontem novos caminhos para a reflexão teórica e ofereça novas condições para a intervenção profissional. 



p.40); que permite ultrapassar as práticas espontâneas e imediatista, pontuais e através da 

reflexão crítica articular pensamento e ação. 

 

Essa acção ocorre necessariamente em diferentes esferas: seja a da 
formulação de políticas, ao nível das estruturas sociais constituídas, onde são 
exercidas com maior visibilidade as relações de força, os conflitos de 
interesses; seja a das relações institucionais, na qual são encaminhadas as 
decisões relacionadas aos rumos da acção profissional; seja ao nível dos 
micro acontecimentos, das relações face-a-face, na interlocução própria da 
sua intervenção profissional directa. É nesses níveis que se vão dar as 
experiências de novas maneiras de acção, as quais devem ser acompanhadas 
por uma análise crítica capaz de questionar o conhecimento instituído, 
interrogando-o sistematicamente pela prática directa e pela prática teórica. 
(BAPTISTA, 2001, p. 43) 

 

Nessa perspectiva, o desempenho profissional é determinado pelo controle que o 

assistente social tem sobre as variáveis da objetividade postas pela sociedade, caminhando do 

particular para o universal, das micro-atuações para as relações sociais mais amplas, no qual o 

conhecimento da cotidianidade revela o ponto de partida para um ação que sai do particular 

para o universal e retorna ao particular. Assim, para uma ação efetiva é preciso conhecer a 

totalidade da situação, suas diferentes dimensões: políticas, filosóficas, sociológicas, culturais, 

demográficas, institucionais etc. Isso significa que o conhecimento da totalidade da situação 

exige uma abordagem transdisciplinar, diferentes tipos de conhecimentos e de pesquisas. 

 

Os assistentes sociais têm que responder a questões muito concretas, sócio-
económicas e políticas de uma sociedade extremamente diversificada. Diante 
de problemas muito específicos, o profissional não tem apenas que analisar o 
que acontece, mas tem que estabelecer uma crítica, tomar uma posição e 
decidir por um derterminado tipo de intervenção. O modo como ele faz isso 
é que vai determinar a relação que ele estabelece com a teoria: se, diante 
desse problema, que é real, ele faz uma combinação orgânica das 
solicitações da acção com as requisições teóricas, extraindo daí um problema 
teórico; se ele parte de uma teoria como um à priori para sua análise, crítica 
e intervenção; ou, se a sua reflexão teórica se situa ao nível da justificativa 
de determinados tipos de prática com as quais apenas remotamente têm 
alguma ligação; ou, ainda, quando a teoria é vista como instrumental (temos 
que considerar, ainda, aquele que não faz relação alguma, considerando que 
‘na prática, a teoria é outra’). (BAPTISTA, 2001, p.46) 

 

Em termos de formação profissional, é preciso, portanto, que se crie uma nova 

mentalidade sobre a pesquisa social, incorporando-a aos métodos de ensino-aprendizagem 

utilizados no processo de formação e no cotidiano da sala de aula. Do profissional é exigida 

uma bagagem teórico-metodológica que lhe permita elaborar uma interpretação crítica do seu 



contexto de trabalho, um acompanhamento conjuntural, que potencie o seu espaço 

ocupacional estabelecendo estratégias e negociando propostas de trabalho com os usuários e 

com as instituições. 

 

 

5.2 - Uma experiência concreta de núcleos temáticos 
 

Através do site www.cfess.org.br (Conselho Federal de Serviço Social) buscamos 

acesso às unidades de ensino de Serviço Social existentes no Brasil, no intuito de conhecer 

como tal temática é tratada na estrutura curricular de outras instituições. Consequentemente, 

tomamos conhecimento da experiência vivenciada e publicada através de artigo, sobre a 

implantação dos núcleos temáticos, na UNIOSTE (Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná). Segundo Roesler et all26, doutora e professora do curso de Serviço Social e 

coordenadora do Núcleo Temático: Políticas de População, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento a implantação do núcleo no ano letivo de 2003 é uma tentativa de 

operacionalizar o novo currículo que toma como referências as orientações e as diretrizes 

propostas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). As 

atividades dos Núcleos Temáticos consistem em espaços pedagógicos que articulam o ensino, 

a pesquisa e a extensão; visam à investigação de situações concretas, sistematização e 

produção de conhecimentos teórico-metodológicos e instrumentais permitindo, através do 

planejamento e efetivação da pesquisa, a construção de respostas às questões sociais. Além 

disso, permite a inserção dos diversos sujeitos nos espaços sócio-ocupacionais tendo em vista 

a capacitação para o exercício do trabalho profissional. E acrescenta:  

 

Essa opção garante ao projeto político pedagógico do curso a sintonia com 
os princípios do código de ética profissional e a defesa do ensino público, 
da pesquisa e da extensão com qualidade nas dimensões: teórico-
metodológico, ético-político, técnico-operativo. [...] O acompanhamento 
didático-pedagógico coletivo deste processo, garante a efetividade dos 
núcleos de fundamentação estabelecidos nas diretrizes curriculares, quais 
sejam: fundamentos teórico-metodológicos da vida social; formação sócio-
histórica da sociedade brasileira e fundamentos do trabalho profissional e a 
dinâmica necessária das atividades pedagógicas através das disciplinas, 
núcleos temáticos, oficinas de formação profissional, estágio 
supervisionado, trabalho de conclusão de curso, atividades acadêmicas 

                                                 
26 Artigo “Núcleos Temáticos: um espaço pedagógico de construção articulada de respostas às questões sociais e 
ambientais.” ROESLER, Marli Renate von Borstel; CESCONETO, Eugênia Aparecida; SCHEREN, Nara 
Juliane; GUERRA, Juliete. Dispnível no endereço eletrônico: 
http://143.106.158.7/anppas/encontro2/GT/GT10/marli_renate.pdf 



complementares e outras. [...] Imprimir esta direção social, tanto no 
exercício profissional, quanto na formação profissional, e que atualmente 
significa “andar contra a corrente” das transformações macro-societérias. 
[...] A garantia desses aspectos na formação profissional, exigiu a 
formulação de um currículo suficientemente dinâmico e em sintonia com a 
realidade social, demanda dos docentes a intensificação de suas pesquisas e 
extensão, assim como de um coletivo que esteja em sintonia, dando forma 
ao ensino. [...] Tal procedimento, justifica-se pelo entendimento de que 
estas disciplinas não são consideradas em desdobramentos de turma, 
carecendo para sua operacionalização 100% do apoio didático ao professor 
coordenador. (ROESLER et all, S/D) 

 

 

Em termos de funcionamento, os núcleos estão sob a coordenação de um professor 

para cada grupo constituído de, no máximo 20 acadêmicos, supervisores de campos e outros 

profissionais interessados e, ainda, representantes de organizações e movimentos sociais. Os 

núcleos oferecem 6 temas distintos que são ofertados anualmente a partir da 2ª série do curso. 

A partir da base fundante da ementa geral dos Núcleos, delimitou-se a ementa específica de 

cada Núcleo Temático.  

 

 

5.3 - No caminho para operacionalização da intenção de articulação  

         investigação-intervenção, a realidade do DSS/UFS 
 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares27 para os cursos de Serviço Social “a 

organização curricular deve superar as fragmentações do processo de ensino e aprendizagem, 

abrindo novos caminhos para a construção de conhecimento como experiência concreta no 

decorrer da formação profissional” (grifo meu). Os Núcleos de Fundamentação da formação 

englobam um conjunto de conhecimentos e habilidades que se especificam em atividades 

acadêmicas, enquanto conhecimentos necessários à formação profissional e são três: 

1. Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social 

2. Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica brasileira 

3. Núcleo de fundamentos do trabalho profissional 

 

                                                 
27 A revisão curricular dos cursos de Serviço Social no Brasil, foi deliberada na XXVIII Convenção Nacional da 
ABESS, em outubro de 1993, os debates sobre formação profissional ocorreram entre 1994-1996. 



As Diretrizes também trazem novidades no que diz respeito a introdução de outros 

componentes curriculares fundamentados nas três dimensões da formação profissional 

(teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política), quais sejam: disciplinas, núcleos 

temáticos, seminários temáticos, oficinas/laboratórios, atividades complementares e outros 

componentes curriculares.  

Em termos de formação profissional, a questão é mais ampla, pois para Sá (2006): 

 

Atribui-se, então, a virtude de “mudança” ao conteúdo programático de 
determinadas disciplinas, sem a necessária revisão nas bases 
epistemológicas da formação profissional. Com isto, os currículos acabam 
evidenciando mecanismos de manutenção de estruturas educativas 
funcionalistas e trabalhando espaços muito reduzido para a sua superação. 
[...] Há que se construir um novo modelo de organização curricular, que 
privilegie a unidade e a organicidade do saber, que procure articular as 
aproximações com o real, de forma sistemática, que permita uma relação 
entre sujeito e objeto de forma constituinte e não constituída. (SÁ, 2006, 
pp.7-9) 

 

Mas, um novo modelo de organização curricular deve ser passível de ser 

operacionalizado e seus princípios possíveis de serem concretizados. Passando da intenção à 

ação, o que requer reflexão e ações coletivas, considerando a realidade, tendo como resultado 

final, o concreto resultante das relações de poder.  

Os Núcleos Temáticos, na especificidade do Projeto Pedagógico do DSS/UFS, tem a 

seguinte concepção:  

 

Instâncias acadêmico-pedagógicas que aglutinam diversos componentes 
curriculares e atividades correlatas (grifo meu): projetos de pesquisa e 
extensão, oficinas de pesquisa, estágio supervisionado, monografias (de 
graduação e pós-graduação), laboratório, núcleos de pesquisa e outros 
grupos que venham a se constituir no DSS. (Projeto Pedagógico do 
DSS/UFS. In. Cadernos UFS de Serviço Social, Vol. V, 2003, p.185) 

 

Dada a formação, no inicio da gestão atual, de uma comissão de revisão do Projeto 

Pedagógico “tendo em vista a necessidade de propor alguns ajustes no projeto, quanto de 

aperfeiçoar sua potencialidade formativa de um modo geral”. (Of. Circ. nº040/06) Dentre 

outras alterações, foi sugerida a criação de duas linhas temáticas para os núcleos: 

Núcleo 1 – Trabalho, Formação Profissional e Serviço Social. 

Núcleo 2 – Políticas Sociais, Movimentos Sociais e Relações de Gênero. 

 



É necessário demarcar que a articulação temática dos núcleos contempla a 
inevitável transversalidade de algumas categorias, a exemplo do que 
acontece com as categorias “Questão Social”, “Trabalho” e “Serviço Social”, 
entre outras. Além da transversalidade, outro princípio que organiza a lógica 
de trabalho dos núcleos é o da totalidade, parametrado pela necessidade de 
estimular a produção do conhecimento captando suas múltiplas 
determinações. (grifo meu) Assim é que realidade social será abordada 
articulando as relações entre os níveis nacional e internacional, com a 
preocupação de focalizar as particularidades da região Nordeste e 
particularmente do Estado de Sergipe. Nesse sentido, estima-se como de 
fundamental importância o retorno que a produção acadêmica vinculada aos 
núcleos possa trazer para densificar o ensino de graduação e perspectivas 
futuras de uma pós-graduação consolidada. (grifo meu) (Of. Circ. 
nº040/06) 

 

 

Quanto às atividades dos núcleos, o documento citado explicita: 

 

Entendendo sua natureza dinâmica e simultaneamente articulada à produção 
do conhecimento os núcleos caracterizam-se como espaços privilegiados 
para a promoção de atividades acadêmicas complementares, tais como 
encontros, seminários, ciclos de palestras, mesas redondas, etc. Além disso, 
outras atividades poderão ser programadas objetivando enriquecer as 
experiências acadêmicas das disciplinas e demais componentes curriculares. 
Exemplos de atividades que se encaixam nesse perfil são: 
- Participação permanente nas atividades PET (Programa de Educação 
Tutorial), que é entendido como atividade nata dos núcleos; 
- Oficinas/laboratórios sobre instrumentos e técnicas; 
- Orientação coletiva de monografias de temas afins; 
- Apresentação sistemática de monografias dos discentes de graduação e pós-
graduação. 
- Acompanhamento e discussão permanente dos trabalhos de pesquisa, 
extensão de docentes e discentes da graduação e da pós-graduação; 
- Produção e publicação de artigos, papers, relatórios de pesquisa ou 
extensão, etc. na Revista Serviço Social do DSS/UFS e demais periódicos da 
área; 
- Cursos de atualização de conhecimentos dos supervisores, assistentes 
sociais e grupos da sociedade civil; 
- Intercâmbio com o conjunto CFESS/CRESS, e com a ABEPSS regional 
nordeste e nacional; 
- Divulgação de eventos, seminários, encontros e jornadas, dentro de 
temáticas afins às do núcleo, além de calendários e editais de fomentos à 
pesquisa e à iniciação científica. 
Posteriormente com o amadurecimento da experiência os núcleos poderão 
promover os laboratórios ou módulos de disciplinas, ou mesmo disciplinas 
optativas. (Projeto Pedagógico do DSS/UFS. In. Cadernos UFS de Serviço 
Social, Vol. V, 2003, p.187) [grifos meus] 
 
 

Em termos de documento (Projeto Pedagógico) o que se destaca é a articulação dos 

núcleos temáticos às atividades complementares e às atividade de nivelamento, ou seja, 



capacitação interna. Quando na verdade, o foco deve ser a articulação ensino-pesquisa-

extensão, a constituição de um espaço de articulação investigação-intervenção, ampliação das 

oportunidades disponibilizadas aos discentes. Espaços de orientação de monografias, de 

estágio supervisionado e com o envolvimento de todos os atores presentes nesses processos. 

Além disso, o Projeto Pedagógico aponta que “com o amadurecimento da experiência os 

núcleos poderão promover os laboratórios ou módulos de disciplinas, ou mesmo disciplinas 

optativas.” (Projeto Pedagógico do DSS/UFS. In. Cadernos UFS de Serviço Social, Vol. V, 

2003, p.187). Seria interessante que os núcleos estivessem articulados às disciplinas e aos 

professores da graduação e não apenas às possíveis linhas de um futuro mestrado em Serviço 

Social. Outro caminho para potencializar as atividades dos núcleos seria a sua articulação à 

criação de grupos de estudos com alunos da graduação e aos projetos de extensão 

coordenados por algumas das professoras do DSS e aos campos de estágio supervisionado. 

Consequentemente, o que se percebe em termos gerais é a falta de entendimento sobre 

a real concepção da proposta dos núcleos temáticos.  

Já no que diz respeito à operacionalização: 

 

- Cada núcleo terá um espaço físico de referência e infraestrutura mínima de 
funcionamento; 
- Terá um coordenador, membros efetivos e (estagiários?) 
Terá caráter permanente e aberto 
- A cada semestre letivo será elaborado o seu calendário de atividades 
- Funcionarão ordinariamente em horário previsto na oferta 
simultaneamente 
- Apenas os discentes da graduação e pós-graduação envolvidos diretamente 
em pesquisas, extensão e estágio e monografia serão membros efetivos dos 
núcleos. 
- Os demais discentes participarão das atividades semanais promovidas por 
um dos núcleos alternadamente, com freqüência controlada pelos 
respectivos professores do núcleo que promove o evento. (Projeto 
Pedagógico do DSS/UFS. In. Cadernos UFS de Serviço Social, Vol. V, 
2003, p.188) [grifos meus] 

 

Dada a centralidade/importância da articulação ensino, pesquisa e extensão; da 

articulação investigação-intervenção para a formação profissional, os núcleos temáticos 

devem ser visto como o eixo do processo de formação. No entanto, na realidade do DSS/UFS 

até o ano de 2006, os núcleos ainda não foram implantados e foram pensados de forma 

descaracterizadora da sua natureza e do seu sentido.  

O primeiro passo é dar visibilidade à questão e refletir coletivamente sobre ela, 

considerando os entraves que se impõem, como por exemplo: a realidade de um curso 



noturno, a ampliação do número de vagas, a crescente inserção de alunos vindos do interior, o 

exíguo quadro de professores efetivos, as precárias condições físicas. No entanto, são 

entraves, mas não impede que ao menos se lute por uma formação mais qualificada. Numa 

dimensão política, só a luta conjunta (Departamento, Conselho Regional, Centro Acadêmico) 

poderá viabilizar condições favoráveis a tal projeto. Refletir coletivamente significa trazer 

para a discussão ou ao menos convidar, representantes do CRESS e do Centro Acadêmico que 

estejam interessados em estudar/pesquisar sobre núcleos temáticos. Para com isso 

potencializar o entendimento. É nítido que as condições de trabalho interferem, mas o 

compromisso com a formação e a luta coletiva é o caminho de enfrentamento. Numa 

dimensão operativa, a capacitação em gestão escolar torna-se imprescindível. A criação de 

cursos de espacialização em técnicas utilizadas pelo assistente social, em seus processos de 

trabalho. 

Diante disso, foi feito o seguinte questionamento às docentes entrevistadas: quais são 

os métodos de ensino-aprendizagem que podem favorecer a articulação investigação-

intervenção, durante o processo de formação? Entre as respostas foram identificadas: contatos 

com a experiência dos profissionais, articulação entre as disciplinas, priorizar abordagens 

metodológicas que favoreçam a integração entre os conteúdos teóricos e empíricos, 

dinamização das oficinas, aplicação de exercícios. Em termos gerias, os itens apontam para 

atitudes e não, necessariamente, para métodos de ensino e aprendizagem. Os depoimentos 

abaixo direcionam o entendimento para uma maior aproximação com a questão. 

 

Olhe, métodos de ensino? Veja, às vezes uma aula expositiva, ela consegue 
fazer isso. E às vezes uma proposta de oficina não dá conta. Isso vai 
depender também da capacidade de cada docente em articular essas 
dimensões. E aí, eu não sei. Uma das coisas que eu acho que seria 
extremamente importante era investir nessa formação técnico-operativa para 
os docentes. Ou seja, algumas disciplinas na área de docência do ensino 
superior seriam fundamentais. Incluir isso como uma disciplina optativa do 
mestrado, como uma disciplina da pós-graduação da especialização, acho 
que isso seria muito importante para a formação docente. Assim, utilizar as 
palestras com profissionais, trazer profissionais para a falar da prática, as 
visitas institucionais também são interessantes, as visitas in loco em 
determinadas áreas, a própria pesquisa, a própria elaboração de projeto de 
intervenção são interessantes. Acho que tem um leque de possibilidades, mas 
ai vai depender de ver como cada um desses se concretiza. Não é fácil.  (D4) 
(grifos meus) 
 
Eu acho que o Paulo Freire dá muitos subsídios para a gente. Principalmente, 
quando você segue aquela lógica da reflexão-ação, do diálogo permanente 
no sentido de reconhecer que o outro também é fonte de conhecimento. Eu 



vou muito assim, na linha do Paulo Freire, como dando subsídios para essa 
formação mais articulada de teoria-prática.(D6) 

 
 

Outras perguntas feitas abordaram a temática, são elas: 

Você vê possibilidade de articular ensino-pesquisa-extensão durante o processo de 

formação discente? 

 

No processo de formação graduada os alunos em geral vivenciam estes 
momentos de forma assimétrica e fragmentada. Melhor dizendo, 
prioritariamente são valorizadas as experiências relacionadas aos conteúdos 
teóricos e a experiências de extensão, enquanto a pesquisa ainda constitui 
uma experiência vivenciada em menor intensidade. As políticas de pesquisa 
e extensão, de estágio e monografia, de capacitação continuada e de apoio às 
organizações da categoria e de representações estudantis devem ser 
fortalecidas na formação profissional do Assistente Social. Na graduação, 
sobretudo, é fundamental que, no enfrentamento das condições/adversas que 
se impõem, se intensifiquem processos sistemáticos de pesquisa sobre 
fenômenos sociais concretos em articulação direta com grupos sociais 
envolvidos nesses fenômenos. Ou seja, que sejam incentivadas pesquisas de 
caráter interventivo e organizativo, nas quais situamos o trabalho acadêmico 
de extensão que não pode ser confundida com prestação de serviços 
desvinculados de uma política de ensino e pesquisa. (D3) 
 

Vejo. Os núcleos temáticos são possibilidades altamente favoráveis para que 
isso aconteça. São possibilidades que o discente terá de participar, de 
operacionalizar isso, de vivenciar essas três dimensões na universidade. O 
núcleo temático abre essa possibilidade. Ao tempo que o aluno está 
pesquisando está devolvendo esse conhecimento para a sociedade. Está 
retro-alimentando a sua formação, o ensino está sendo enriquecido.  (D4) 
 
Acho que sim. Aí a gente tem que estimular isso, a própria universidade. O 
professor que entra na administração tem dificuldades de fazer pesquisa e 
muito pior de extensão, não tem bolsa. Os alunos também são poucos que 
podem se candidatar as bolsas. Tem uma exigência também que na pesquisa 
tem que ser doutor. A situação vai mudar quando a gente tiver esses 
doutores, mas por enquanto. (D5) 
 

 

Qual o papel e a importância dos núcleos temáticos? 

 

Os núcleos temáticos eles ssão potencialmente componentes curriculares 
importante pra dinamizar e ampliar o espaço de formação profissional para 
além da sala de aula. Então, o que a gente vai propor efetivamente nos núcleos 
como atividade de nivelamento, como grupo de estudo, agregar talvez alguns 
voluntários em pesquisa, em projetos de extensão, já que a estrutura da 
universidade hoje ela não tem favorecido o envolvimento dos alunos e dos 
professores formalmente nas estruturas de financiamento, de pesquisa e 
extensão. Então a gente vai lutar .... a idéia do núcleo além de ser um espaço 



de ensino-aprendizagem é ampliar o acesso dos alunos a esse tipo de 
atividades extra-classe que a universidade tem restringido do ponto de vista 
formal. Então a gente acha que isso é importante então o núcleo vem pra 
reforçar isso. Muito embora, dentro de uma estrutura que não vai favorecer eu 
não sei se a gente vai obter sucesso, mas é uma tentativa importante. (D1) 
(grifos meus) 

 
São núcleos que tem que ser montados não apenas com professores-
pesquisadores e alunos bolsistas, mas também com profissionais técnicos que 
estejam vinculados aos estágios. Profissionais que sejam supervisores técnicos 
e outros profissionais que estejam interessados nas áreas temáticas que por 
ventura o departamento possa oferecer. O que acontece? Esses núcleos, nas 
universidades onde se tem consolidada uma pós-graduação, esses núcleos 
existem. Vá na Universidade  Federal de Pernambuco que você tem uns cinco, 
seis núcleos funcionando efetivamente. Com professores-pesquisadores, 
alunos-bolsistas de iniciação científica, com bolsistas de aperfeiçoamento 
(que são já profissionais formados, mas que continuam pesquisando dentro 
dos núcleos, isso é interessantíssimo) e com profissionais interessados, com 
profissionais que estão nas instituições. Então é uma retroalimentação, quer 
dizer, você vai articular as dimensões do ensino e da pesquisa, com essa 
dimensão do trabalho profissional. E eu acho isso muito interessante e não 
acontece aqui na Universidade Federal de Sergipe porque os professores que 
são doutores não tiveram pique, interesse, vontade, compromisso em 
organizar esses núcleos, porque isso demanda trabalho e nem todo mundo tem 
essa disposição para estar na universidade. E isso é uma critica que eu faço 
aos professores que estão na universidade federal. E não vou dizer que é só na 
universidade federal de Sergipe, não. E não vou dizer que é só no 
departamento de serviço social. Os departamentos, de um modo geral, estão 
esvaziados. Aqui mais parece um cemitério. [...] Hoje a coisa mais difícil do 
mundo é você ver uma viva alma nesse departamento a não ser as pessoas que 
trabalham na secretaria. E aí o que aconteceu ao longo desse tempo? Eu acho 
que um desencantamento com essa universidade e isso obviamente tem a ver 
com as condições de trabalho, com as condições salariais. [...]E aí, eu vejo 
que os professores estão desestimulados. Não é que eles estejam 
descompromissados. Eles estão desestimulados, desencantados com essa 
universidade. E aí, minha filha a coisa fica muito complicada. Sem essa 
disposição para o trabalho não há criação de núcleo, não há implementação de 
fato do currículo, do projeto pedagógico. Como? Se as pessoas não estão 
dispostas a trabalhar. Não tem energia interior para mover, para se dedicar. 
Quer dizer, os professores de dedicação exclusiva estão se dedicando as suas 
próprias vidas, hoje. Não estão se dedicando a essa universidade. (D4) 

 
A gente ainda não desceu bem o que é um núcleo temático. Agora a gente está 
programando começar a operacionalizar ele. Aí a gente está pensando 
nivelamento e grupo de estudos. Até grupo de estudos eu acho que é uma 
proposta dos núcleos temáticos. Porque a gente não tem um grupo de estudo 
que discuta assistência que faça pesquisa em cima da assistência, que faça 
extensão em cima da assistência. Eu entendi assim o núcleo. [...] Mas você 
estudar aquela temática, fazer pesquisa em cima dela, fazer extensão e trazer 
esse núcleo para o ensino. Acho que a gente não entendeu bem ainda, não 
pegou direito o que é núcleo temático e aí a gente está ensaiando. É difícil 
porque a gente não tem professor suficiente para isso, então a gente foi 
deixando para trás, para trás. E vamos ensaiando. Mas eu tenho esperanças 
porque esse núcleo deveria agregar a comunidade, os movimentos sociais, as 
ong´s, o próprio assistente social que está lá e que quer entender a assistência 



social como política. Então ele faria parte desse grupo, traria informações de 
lá e aí eu acho que haveria uma socialização. Não sei se a gente vai conseguir 
do jeito que a gente está encaminhando, mas já é um começo. (D5) 

 

O que se pode constatar nesses depoimentos é que alegando a falta de condições os 

núcleos começam a ser pensados como atividades de nivelamento e grupos de estudo; outra 

docente aponta para a falta de uma pós-graduação consolidada e a falta de estímulo dos que já 

tem a qualificação; por fim, D5 aponta que a falta de entendimento sobre a concepção de 

núcleo temático está levando a pensá-los no sentido de nivelamento e grupos de estudo. 

Consequentemente, depreende-se que a falta de entendimento sobre os núcleos temáticos está 

descartando uma possibilidade de qualificação da formação discente. Mais uma vez as 

“coisas” passam a largo do que deveriam ser. O caminho primeiro de enfrentamento é 

potencializar o entendimento dos discentes para que exijam o direito a uma educação de 

qualidade.  

Hoje, no DSS/UFS temos o Programa Especial de Treinamento que segundo seu 

Manual de Orientações Básicas: 

 

Busca propiciar aos alunos, sob a orientação de um professor tutor, 
condições para a realização de atividades extracurriculares, que 
complementam a sua formação acadêmica [...] As atividades 
extracurriculares que compõem o Programa têm como objetivo garantir aos 
alunos do curso oportunidades de vivenciar experiências não presentes em 
estruturas acadêmicas, tanto para a integração no mercado profissional como 
para o desenvolvimento de estudos em programas de pós-graduação [...] 
fomentar a formação de profissionais de nível superior [...] em especial 
como docentes e pesquisadores pós-graduados em áreas profissionais. 
(MANUAL DE ORIENTAÇÕES BÁSICAS DO PET, 2002, p.3) 

 

A proposta do PET busca realizar atividades extracurriculares, mas os núcleos 

temáticos em sua concepção vão além. A proposta dos núcleos deve nascer desarticulada das 

propostas do PET (Programa Especial de Treinamento). Aliás, o que poderia configurar 

superposição de programas distantes dos princípios defendidos pelas diretrizes curriculares. 

O PET também se propõe a desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão, mas sob 

a tutoria de um único professor. No nosso entender, fica aquém da proposta dos núcleos 

temáticos já que não envolvem todos os atores da universidade, os movimentos, as entidades 

representativas e a sociedade como um todo. As atividades do programa incluem: 

 

• Leituras e seminários; 



• Grupos de estudo sobre tema relevantes para a formação acadêmica, 
envolvendo a participação dos alunos do curso, tanto de graduação 
como de pós graduação; 

• Atividades que visam o aperfeiçoamento da linguagem escrita, tais 
como elaboração de monografias, publicações de artigos científicos 
ou de divulgação científica; 

• Organização de visitas a instituições e empresas variadas ampliando o 
conhecimento de possibilidades de inserção profissional e 
oportunidades de contacto para estágios aos estudantes do curso; 

• Organização de eventos culturais ou científicos como mini-
congressos, exposições, produção de publicações, por exemplo, 
dirigidos aos demais estudantes do curso ao publico interno e/ou 
externo a instituição; 

• Participação em atividades análogas dentro e fora da instituição; 
• Elaboração e desenvolvimento de projetos coletivos de pesquisa, 

ensino e extensão e/ou participação coletiva em projetos em 
andamento dentro ou fora do curso; 

• Estudo de, pelo menos, um idioma estrangeiro; 
• Outras atividades específicas do curso/área do conhecimento e/ou do 

grupo PET. (MANUAL DE ORIENTAÇÕES BÁSICAS DO 
PET, 2002, pp.6-7) 

 

Na estrutura curricular, também foi acrescentado outro componente que é o 

Laboratório de Ensino da Prática destina-se à orientação e acompanhamento do aluno no 

estágio, composto por turmas de até 15 alunos, com carga horária de 60h/a. Constituem-se em 

espaços acadêmicos de resgate e reflexão teórica sobre as experiências vivenciadas no campo 

de estágio. Sendo, portanto, lugar de estudo e vivencia de procedimentos técnicos (entrevistas, 

reuniões, visitas domiciliares, etc.) Os alunos devem cursar simultaneamente e 

articuladamente as disciplinas Estágio Supervisionado I, II, III os Laboratórios de Ensino da 

Prática I, II e III. O depoimento de D1 mostra de forma ampliada a idéia do LEP, seus 

objetivos e o contexto de seu surgimento. 

 

O laboratório de Ensino da Prática acho que vai ser fundamental para 
despersonalizar a supervisão de Estágio. Historicamente, no departamento 
ela vem sendo realizada de modo muito pessoal. E aí o privado, a autonomia 
do professor na hora do ensino ele fica mais reforçado ainda porque 
praticamente, o processo ocorre de modo muito individualizado e em muitos 
casos vira uma relação de amizade que não necessariamente contribui com a 
concepção teórica sobre estágio curricular. [...] na fala dos próprios 
professores/supervisores e técnicos que avaliam estágio de modo muito 
subjetivo, sem critério e ninguém sabe se o processo de supervisão tá 
ajudando no aprofundamento da reflexão sobre o estágio supervisionado, as 
vezes o professor fica cumprindo o papel de supervisor técnico, faça isso, 
não faça aquilo. E o aluno espera isso também. Pra além de personalizar a 
relação e não ter muito espaço para a crítica, pra avaliação porque a relação 
ficou de amizade e tal. Então, o laboratório quando amplia o volume de 
alunos por supervisor, favorece desfazer esses vínculos, essa personificação 



toda, torna mais obrigatório que o professor encare aquilo como uma 
disciplina e não fique na improvisação de faça isso, faça aquilo. Porque eu 
não sei até que ponto [...] como eu nunca supervisionei estágio, a minha 
experiência de instituição privada numa dinâmica como o LEP. Então, eu 
não sei se a supervisão aqui funciona como uma disciplina. Lá a gente 
prepara aula, como o agrupamento é por política e prepara uma aula e 
discute com os alunos. E a discussão fica enriquecida porque eles estão no 
exercício de algum modo. Então você vem com os elementos da reflexão 
teórica e eles vem com os dados da realidade. É muito interessante, é muito 
legal. Eu acho que é outro grau de avanço no processo de supervisão, que aí 
eu não sei se necessariamente quando a supervisão ocorre como ela é hoje, 
se passa por isso. A impressão que eu tenho até pelas minhas próprias 
vivências enquanto aluna é de que essa coisa é meio que, a ele lê o que você 
escreve [...] não vejo muito avanço. (D1) 

 

Nesse componente podemos identificar que o papel a ser desenvolvido pelo professor 

do LEP se sobreporia ao papel do supervisor pedagógico de estágio inserido em um núcleo 

temático, no âmbito da extensão. No entanto, mais uma vez, a proposta do núcleo temático é 

mais ampla. 

Segundo as Normas de Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, o TCC é 

tido como um processo acadêmico-pedagógico de iniciação científica, que se opera dentro de 

diversos componentes curriculares, oportunizando ao aluno a realização de uma pesquisa, 

articulada com um dos Núcleos Temáticos do Departamento. Deve ser gerado, 

preferencialmente a partir das experiências do estágio curricular obrigatório, constituindo uma 

abordagem teórico-empírica acerca de expressão da questão social presente no campo de 

estágio. O projeto de pesquisa poderá também originar-se de outras temáticas de interesse do 

aluno, ou ainda constituir-se num ensaio teórico, desde que se coadune com uma das linhas de 

pesquisa de um dos núcleos temáticos. É interessante que se diga que apesar das Normas 

citarem os núcleos temáticos eles ainda não estão formados/implementados. 

Em termos gerais, no quadro abaixo são apresentados os componentes curriculares, 

cujos docentes precisam articular-se, pois estão diretamente ligados aos núcleos temáticos. 

Em princípio é necessário que se analise de forma direta as ementas desses componentes para 

evitar a superposição de conteúdos e de atividades. 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 5: COMPONENTES CURRICULARES PARA ARTICULAÇÃO  

INVESTIGAÇÃO-INTERVENÇÃO 

DIMENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA 

Oficina de Instrumentalidade Profissional I Concepção de instrumentalidade. A unidade entre 
as dimensões técnico-operativa, teórico-
metodológica, ético-política na ação profissional. 
O conhecimento da realidade como determinante 
das proposições profissionais: o diagnóstico 
social e a análise de conjuntura. O projeto de 
intervenção como elementos organizativo central 
do exercício profissional. 

Oficina de Instrumentalidade Profissional II Exercício teórico-prático de aplicação e vivência 
de instrumentos e técnicas utilizados no exercício 
profissional: entrevistas, reuniões, pareceres 
sociais, perícia social, registro de observações, 
documentação, dinâmicas do trabalho com 
grupos, jogos interativos e sensibilização, 
oficinas de educação participativa, metodologia 
de recursos audiovisuais, artísticos e da cultura 
popular. Recursos de informática e multimídia. 

Administração e Planejamento em Serviço 
Social 

As teorias e os modelos gerenciais na 
organização dos processos de trabalho e nas 
políticas sociais. O planejamento nos processos 
de trabalho em que se inserem os assistentes 
sociais e seus instrumentos: planos, programas e 
projetos. 

Gestão Social Princípios orientadores da formulação e 
implementação de políticas e programas sociais 
no Brasil participação, relações 
intergovernamentais, descentralização político-
administrativa e a constituição do fundo público. 
O papel dos gestores. As novas modalidades de 
gestão (gestão democrática, co-gestão e auto-
gestão). Mecanismos de financiamento e de 
captação de recursos. Elaboração e 
acompanhamento de planos orçamentários. 
Monitoramento e avaliação de políticas 
programas e projetos sociais. 

Estágio Supervisionado I Desenvolvimento de atividade teórico-prática de 
aproximação dos alunos à realidade profissional 
em estabelecimentos públicos ou privados 
prestadores de serviços sociais. Desenvolvimento 
de competências profissionais nas dimensões 
teórico-metodológica, ético-política e técnico-
operativa, com relação a: analise institucional, 
compreensão das formas de organização da 
política setorial ante as expressões da questão 
social, caracterização da população usuária, 
formas de organização e gerência dos processos 
de trabalho onde se inserem os assistentes 
sociais. Elaboração de registros técnicos. 
Identificação de demandas e definição do objeto 
de intervenção. Elaboração de Relatório Parcial. 



Laboratório de Ensino da Prática I Estudo dos processos de intervenção 
desenvolvidos e documentados pelos alunos do 
campo de Estágio Supervisionado I. Delimitação 
do campo temático da experiência e 
aprofundamento do estudo das categorias teóricas 
que o constituem. Resgate das estratégias tendo 
como referência os parâmetros éticos e os 
objetivos profissionais, num exercício que 
articule as dimensões ético-política, teórico-
metodológica e técnico-operativa da profissão. 
Elaboração de Plano de Estágio e organização da 
dinâmica de supervisão com os atores nele 
envolvidos. Elaboração de relatório parcial. 

Estágio Supervisionado II Desenvolvimento de competências profissionais 
nas dimensões teórico-metodológica, ético-
política e técnico-operativa que potencializem a 
condição de atividades investigativas, a 
formulação de estratégias de ação, a definição de 
instrumentos de trabalho e a elaboração de 
registros técnicos que são inerentes ao projeto de 
intervenção. Elaboração de Relatório Parcial. 

Laboratório de Ensino da Prática II Estudo dos processos de intervenção 
desenvolvidos e documentados pelos alunos no 
Campo de Estágio supervisionado II. 
Aprofundamento do estudo das categorias 
teóricas que o constituem. Redefinição e 
aperfeiçoamento das estratégias e dos 
procedimentos técnico-operativos utilizados. 
Debate dos parâmetros éticos e dos objetivos 
profissionais, num exercício que articule as 
dimensões ético-política, teórico-metodológica e 
técnico-operativa da profissão. Elaboração do 
Projeto de Intervenção. Elaboração de relatório 
parcial. 

Estágio Supervisionado III Desenvolvimento de competências profissionais, 
nas dimensões teórico-metodológica, ético-
política e técnico-operativa que potencializem a 
execução do projeto de intervenção. Avaliação de 
Projeto e seus impactos. Avaliação do Estágio. 
Elaboração de Relatório Final. 

Laboratório de Ensino da Prática III Estudo dos processos de intervenção 
desenvolvidos e documentados pelos alunos no 
Campo de Estágio Supervisionado III. Resgate 
das estratégias e dos procedimentos técnico-
operativos utilizados. Análise da experiência de 
implementação do projeto de intervenção, em 
suas dimensões ético-política, teórico-
metodológica e técnico-operativa da profissão. 
Avaliação do Projeto de Intervenção e seus 
impactos junto à população alvo. Avaliação do 
Estágio Supervisionado. Elaboração e 
Consolidação do relatório final de estágio. 
 
 



DIMENSÃO INVESTIGATIVA 

Oficina de Metodologia Cientifica As formas de conhecimento: senso comum, 
mágico, literário, artístico, científico. A 
construção do conhecimento científico e a postura 
investigativa. Metodologia do trabalho científico: 
formas de produção, organização e exposição do 
trabalho acadêmico. As normas da ABNT. 
 

Pesquisa Social As diferentes formas de conhecimento e o 
conhecimento científico. Pesquisa como 
instrumento de conhecimento da realidade. 
Objetividade e subjetividade na pesquisa social e 
o “mito” da neutralidade científica. Incidência das 
principais orientações filosóficas e teóricas 
presentes nas ciências sociais quanto à lógica do 
processo de pesquisa: positivismo (funcionalismo 
e estruturalismo); fenomenologia e materialismo 
histórico-dialético. Ecletismo e pluralismo. O 
debate acerca da “crise de paradigmas” e a teoria 
social pós-moderna. 

Pesquisa Social e Serviço Social A investigação como dimensão constitutiva do 
trabalho dos Assistentes Sociais. A pesquisa 
qualitativa e quantitativa e os diferentes tipos de 
pesquisa: exploratória, descritiva, documental, 
teórica, etc. Interpretação de indicadores sociais e 
econômicos. Concepção e elaboração de projeto 
de pesquisa. 
 

TCC I  Elaboração de projeto de pesquisa empírica ou 
teórica, cuja temática esteja vinculada, 
preferencialmente às experiências de estágio. A 
apresentação do projeto deve estar de acordo com 
os padrões técnico-científicos e normas da 
ABNT. 

TCC II  Orientação teórico-prática para a realização da 
pesquisa, objetivando a elaboração do trabalho de 
conclusão de curso e a defesa. 

 

 

 

Analisando a inserção do PET e do LEP podemos constatar que são novos elementos 

presentes na formação discente, mas em sua concepção não favorecem ou não objetivam a 

articulação intervenção-investigação. E se objetivam não envolvem todos os atores que os 

núcleos temáticos defendem. Diante disso, há que haver articulação a partir das temáticas 

presentes em orientação de monografia e das áreas de supervisão de estágio curricular, 

buscando a identificação entre essas áreas para o estabelecimento de uma nova concepção e 

metodologia de trabalho que favoreça a implantação dos núcleos temáticos já considerando as 

áreas de estudo das doutorandas do departamento. Também seria interessante que o 



Departamento de Serviço Social buscasse aproximação com o Departamento de Educação na 

Universidade Federal de Sergipe no sentido de potencializar a formação didático-pedagógica 

e planejamento educacional para o trabalho com os novos componentes curriculares; buscasse 

assessoria junto à ABEPSS; articulação com o CRESS e o Centro Acadêmico. Em prol de 

uma participação que ultrapasse a participação só dos docentes, uma real construção coletiva. 

 

 

5.4 – Discussão epistemológica para o trabalho com Núcleos 
         Temáticos 

 
 

 
A ciência moderna, segundo Chauí (1997), nasce vinculada à idéia de intervir na 

Natureza, de conhecê-la para apropriar-se dela, para controlá-la e dominá-la. Vivemos uma 

crise do projeto civilizatório da modernidade, dos ideais iluministas de progresso e 

emancipação pela via da Razão; desencanto com a Modernidade, com o progresso, com a 

ciência e a tecnologia.  

Segundo Carvalho (1995), para Habermas, não é a Razão que está em crise, mas é uma 

forma atrofiada e reduzida da razão. Na modernidade, a Razão estaria dividida em Razão 

Sistêmica e Razão Integral. O aspecto sistêmico da razão ocasionou a crise e fez com que se 

deixasse de lado a esfera das normas, das emoções, dos valores, das paixões, reduzindo a 

Ciência e a tecnologia a um projeto de dominação, destituído de um sentido ético. Por isso, a 

saída proposta por Habermas é o resgate de outra dimensão da Razão, a dimensão da 

comunicação. O autor estabelece um vínculo essencial entre a Razão e a Crítica, e defende a 

“Racionalidade Comunicativa” através da qual a Ciência é produzida no âmbito do 

entendimento, no âmbito da comunicação, a partir de um processo de argumentação, de 

crítica, de autocrítica, de reflexão, de auto-reflexão entre sujeitos. Assim, Habermas defende o 

resgate da Razão Integral, na unidade da Razão Teórica, enquanto Razão Científica, e da 

Razão Prática, enquanto Razão Ética e Estética. 

Ampliando a discussão, Santos (2002) entende que estamos no fim de um ciclo de 

hegemonia de uma certa ordem científica que nega o caráter racional de outras formas de 

conhecimento; que defende o conhecimento baseado na formulação de leis que tem como 

pressuposto a idéia de ordem e de estabilidade do mundo; que reduz os fatos sociais às suas 

dimensões externas, observáveis e mensuráveis. Uma ciência cujas idéias da autonomia da 



ciência e do desinteresse do conhecimento científico (neutralidade) colapsaram perante o 

fenômeno global da industrialização da ciência e trouxeram conseqüências que nos fazem 

temer pelo futuro da humanidade (catástrofe ecológica, guerra nuclear). Para uma possível 

solução, o autor aponta que a prioridade deve ser dada à análise das potencialidades 

epistemológicas das representações inacabadas da modernidade. Não no sentido de procurar 

um novo equilíbrio entre regulação e emancipação, mas no sentido de procurar um 

desequilíbrio dinâmico em favor da emancipação. Assim, a racionalidade estético-expressiva 

une o que a racionalidade científica separou (causa e intenção) e legitima a qualidade e a 

importância (em vez da verdade) através de uma forma de conhecimento que a ciência 

moderna desprezou ou tentou fazer esquecer, o conhecimento retórico. 

O autor entende que houve a absorção do pilar da emancipação pelo da regulação, 

fruto da gestão reconstrutiva dos déficits e dos excessos da modernidade confiada à ciência 

moderna e, em segundo lugar, ao direito moderno. A colonização gradual das diferentes 

racionalidades da emancipação moderna pela racionalidade cognitivo-instrumental da ciência 

levou à concentração das energias e das potencialidades emancipatórias da modernidade na 

ciência e na técnica. A hipercientificização do pilar da emancipação permitiu promessas 

brilhantes e ambiciosas. No entanto, à medida em que o tempo passava, tornou-se claro não só 

que muitas dessas promessas ficaram por cumprir, mas também que a ciência moderna, longe 

de eliminar os excessos e os déficits, contribuiu para os recriar em moldes sempre renovados, 

e, na verdade, para agravar alguns deles. 

Segundo Harvey (1989) hoje estaríamos vivenciando uma sociedade baseada na 

produção de informação, dos serviços, dos símbolos (semiótica) e da estética. Proveniente de 

um conjunto de situações provocadas pelo advento da indústria, do desenvolvimento 

tecnológico, da difusão da escolarização e da mídia.  

Nesse contexto, cabe considerar o conceito de reflexividade pensado por Giddens 

(1991). A reflexividade é uma característica definidora de toda ação humana. Com o advento 

da modernidade, a reflexividade assume um caráter diferente. Consiste no fato de que as 

práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada 

sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. Isso inclui a 

reflexão sobre a natureza da própria reflexão. O que significa estarmos em grande parte num 

mundo que é inteiramente constituído através de conhecimento reflexivamente aplicado, mas 

onde, ao mesmo tempo, não podemos nunca estar seguros de que qualquer elemento dado 

deste conhecimento não será revisado. Assim, a reflexividade subverte a razão na medida em 

que a equação entre conhecimento e certeza revela-se erroneamente interpretada, 



questionando o conhecimento perito. Ou seja, ao passo que a modernidade está aberta ao 

conhecimento ela também gera inseguranças pela pluralidade de opções que detém. 

Para Haguette (1990) o foco central da dialética não é mais o conflito de classes, mas 

um conflito mais amplo entre o homem e a natureza. A verdadeira tarefa emancipatória é a 

eliminação do fosso entre o homem e a natureza. A dialética, agora vista como Teoria Crítica, 

consistirá na denúncia e negação de toda e qualquer forma de reificação (alienação) do homem 

na natureza para além das relações sociais de dominação.  

Sendo assim, a base “ontológica” ou epistemológica” da Teoria Crítica não é o 

proletariado, mas a essência humana negada e oprimida pelo capitalismo. A crítica social não 

pertence propriamente a uma determinada classe social, mas à consciência radical de todo e 

qualquer indivíduo, grupo ou classe honestos consigo mesmo, na sua luta emancipatória. A 

Razão se torna a categoria fundamental do pensamento filosófico, a mais alta possibilidade do 

homem e da existência assim como o tribunal crítico do mundo existentes. A Razão 

frakfurtiana incorpora entendimento e paixão, análise e desejo. Ante de ser calculista, 

racionalista e dominadora, ela é dialógica e se exercita na comunicação. Ela é agir moral e 

comunicação na história em busca da emancipação por mais liberdade e igualdade. A crítica, 

então, é uma hermenêutica. Diferentemente da ciência, a crítica se apóia na intencionalidade, 

no sentido, na subjetividade interativa. Mais do que objetiva, ela é avaliativa.  

Nesse entendimento, é no movimento da ação que o profissional elabora e constrói 

novos conhecimentos realizando, portanto, o tríplice movimento dialético: de crítica, de 

construção de conhecimento “novo” e da nova síntese no plano do conhecimento e da ação. E 

a pesquisa, vista como um processo tem: 

Natureza temporal – contextualidade e temporalidade do conhecimento; provisoriedade 

e parcialidade do conhecimento teórico sobre a realidade; teorias e métodos não podem ser 

vistos de forma ortodoxa. 

Natureza intelectual-instrumental-metodológica – relação sujeito e o objeto; 

neutralidade (visão de mundo do pesquisador); associação entre objetividade e subjetividade; 

ampliação do debate sobre as novas propostas metodológicas e paradigmas presentes na 

construção do conhecimento contemporâneo; não é a exclusão de um procedimento 

sistemático na pesquisa que vai transformá-la em um procedimento dialético – descrição do 

objeto mais interpretação – metodologias qualitativas e quantitativas – estatísticas e 

experiências. 

A pesquisa entendida como uma forma de práxis social, de acordo com Setúbal (2005) 

busca apreender as facetas da realidade para intervir de forma crítica. E desta forma, o Serviço 



Social caracteriza-se pela forma de intervir na vida social, contendo uma dimensão intelectual 

e uma dimensão interventiva. Enfrenta o desafio de decifrar a dinâmica da sociedade e do 

Estado e suas determinações no âmbito profissional.  

Nesse contexto podemos entender que o conhecimento produzido a partir da atitude 

investigativa do assistente social favorecerá uma intervenção mais crítica, qualificada e uma 

aplicação tecnológica, pautada em princípios éticos em favor da emancipação, da cidadania e 

da viabilização de direitos. Sendo assim, a aplicação da tecnologia tem uma dimensão 

política, dado o compromisso social assumido pela profissão.  

No entender de Sant´ana (1995) o desafio que hoje se faz presente na questão do 

instrumental de Serviço Social é a familiarização “com o raciocínio dialético, com o 

movimento, com a complexidade e com as contradições que compõem a totalidade social”. 

(SANT´ANA, 1995, p.131) Tal instrumentalização deve ser feita através do exercício 

constante do método dialético, o qual: 

 
Não permite a utilização de modelos, ou mesmo a concepção prévia dos 
instrumentais específicos para esta ou aquela realidade. Para o método 
materialista dialético, a construção de mediações da prática profissional tem 
que ser realizada a partir das características específicas de cada contexto e 
sua relação com a totalidade complexa. [...] Se o aluno ou profissional 
conseguir fazer o exercício dialético que o método exige, ele poderá 
construir alternativas de ação para as diversas situações postas pela sua 
realidade específica. (SANT´ANA, 1995, pp. 135-6) 

  

Como metodologias28 de pesquisa férteis a essa proposta podemos apontar a pesquisa-

ação (em seus tipos: intervenção sociológica, pesquisa-ação institucional) e a pesquisa 

participante. A metodologia de pesquisa dependerá do campo de atuação profissional, se 

movimentos sociais, se instituições, se empresas, se ong´s.  

Na situação particular deste estudo, encontram-se muitas diferenças nas experiências e 

contextos em que as professores do curso de Serviço Social da UFS trabalham, bem como nas 

concepções e valores culturais e sociais.  As variações podem existir também por razões 

políticas, econômicas ou temporais; por causa de diferenças de classe/gênero, ou em função de 

experiências de vida, de oportunidade e, naturalmente, da própria educação ou do processo de 

socialização a que foram submetidas nas vivencias cotidianas.  

                                                 
28 Todas essas metodologias são analisadas com propriedade por Haguette. HAGUETTE, Teresa Maria Frota. 
Metodologias qualitativas na sociologia. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1992 
 



Explorar questões subjacentes e nossos entendimentos acerca delas é particularmente 

importante, pois as suposições acerca de compreensão dessas questões, por parte das 

professoras e professores formadores, podem ter duas implicações: a primeira é negar aos 

estudantes do curso de Serviço Social oportunidades de discutir suas próprias posições e 

entendimentos dessas questões chave. A segunda, talvez mais importante, é as formadoras e 

formadores acreditarem que seus estudantes compartilham de seus conhecimentos, concepções 

e valores.     



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O estudo se propôs a analisar com base na perspectiva de gênero a atitude 

investigativa como princípio e condição de uma formação qualificada, crítica e emancipadora 

no campo do Serviço Social, a partir do entendimento das docentes do Curso de Serviço 

Social da UFS, focalizando as condições objetivas e subjetivas da instrumentalidade e a 

dimensão técnico-operativa da formação profissional. 

Nesta pesquisa, a atitude investigativa é considerada uma nova competência exigida 

do assistente social no enfrentamento dos problemas que se apresentam no processo de 

trabalho; uma nova competência a ser adquirida durante o processo de formação; instrumento 

básico para o conhecimento crítico e a competência profissional, onde o conhecimento da 

realidade é a condição sine qua non para o enfrentamento das questões sociais e para a 

qualificação dos serviços profissionais. Desta forma, a atitude investigativa é: 

� Condição para formulação de propostas de intervenção capaz de atribuir 

materialidade às dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-

política. 

� Princípio e condição central da relação teoria e realidade e da articulação do 

sujeito do conhecimento e sujeito da prática, pois ao conhecer a realidade 

desenha-se um projeto de ação para o enfrentamento dos problemas.  

� Componente alternativo para a associação das dimensões da formação superior: 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Lançou como hipótese orientadora a consideração de que o processo de 

operacionalização da atitude investigativa durante a formação discente só poderá ser 

concretizado através de uma mudança na estrutura curricular e, portanto, nos conteúdos das 

disciplinas, aliada, principalmente, a uma mudança nos métodos de ensino-aprendizagem que 

valorizem a investigação e a pesquisa no cotidiano da formação, apontando assim para a 

formação de uma nova cultura profissional e uma mentalidade investigativa. Tal processo 

requer: a qualificação e requalificação do corpo docente, formação didático-pedagógico, 

experiência em pesquisa, inserção na pós-graduação, ampliação do domínio teórico no sentido 

do pluralismo, domínio da tecnologia de gênero, já que o trabalho docente, o serviço social e a 

pesquisa são permeadas pela diferenciação dos gêneros.  



Tratou de um processo de reestruturação da formação do assistente social permeado 

por: condições objetivas que são aquelas relacionadas à divisão do trabalho, à conjuntura, as 

relações e condições materiais de trabalho; e por condições subjetivas que são aquelas 

relativas aos docentes, as suas escolhas, ao grau de qualificação e competência, e ao domínio 

técnico, teórico, metodológico, ético e político. Reestruturação no sentido de enfrentamento e 

de contra-hegemonia em favor da concretização de direitos conquistados. 

As condições objetivas, principalmente, aquelas relacionadas às condições de 

trabalho são aquelas características de uma sociedade capitalista e neoliberal que não se 

propõe a viabilizar uma educação superior a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão. Como 

resultado, a própria formação disponibilizada pelo ensino superior já é tida como incapaz de 

atender e formar profissionais com as competências e o perfil exigido pelo mercado de 

trabalho. Com isso, as grandes empresas passam a criar as suas universidades corporativas 

com o intuito de suprir essa lacuna. 

Nesta pesquisa, as condições objetivas estiveram relacionadas às condições materiais 

necessárias para a operacionalização de uma formação pautada na atitude investigativa. Sendo 

assim, constatou-se, evidentemente, que a nossa universidade, também vem passando por 

processos de expansão (ampliação dos cursos e do número de alunos), otimização dos 

recursos, privatização de alguns serviços, acordo de parcerias com instituições privadas que 

inclinam a extensão à prestação de serviços.  As condições de reestruturação da universidade 

pública no sentido da privatização, expressam-se entre outros aspectos, pela desqualificação 

ou desvalorização do trabalho docente, por baixos salários considerados pelos respondentes 

incompatíveis com as exigências de qualidade e produtividade na academia. Nessa situação, 

muitos professores são levados a fazer do trabalho docente um “bico” para complementar a 

renda.  

Nessa situação, são vislumbradas formas de enfretamento em tal conjuntura, a partir 

da reivindicação para a abertura de concursos para professores efetivos, pelo contínuo 

investimento na qualificação profissional, na formação didático-pedagógica dos docentes e 

pela melhoria das instalações físicas e dos equipamentos da universidade. Para uma formação 

que valorize a atitude investigativa, os docentes apontam a necessidade de um acervo 

atualizado, um laboratório de informática “decente” e salas estruturadas com novos “bureaus” 

e cadeiras. Para eles, a formação em serviço social não exige tantos equipamentos eletrônicos, 

estruturas laboratoriais ou coisas do tipo, pois o trabalho é mais forte com as idéias.  Ou seja, 

a formação está diretamente relacionada aos recursos humanos e ao conhecimento. 



Os docentes compreendem que o trabalho desenvolvido no cotidiano da academia é 

permeado por pressões políticas e ideológicas.  Para além da má condição de trabalho e da 

falta de recursos, os antagonismos de gênero/classe estruturam as experiências de trabalho do 

docente nas instituições públicas de ensino superior. Entretanto, a qualificação pós-graduada 

possibilita maior qualidade de trabalho, exercício de uma prática reflexiva e crítica e o debate 

político sobre o papel da educação e de formação profissional. Contudo, tais experiências 

necessitam ser fortalecidas e associadas aos programas, práticas pedagógicas, a 

operacionalização dos componentes curriculares e aos processos de gestão escolar.  

As universidades são instituições econômicas, culturais e ideológicas que tanto 

reproduzem quanto contradizem as relações de desigualdade, portanto, são lugares para a 

formação de subjetividade, identidades e subculturas, são espaços de produção, distribuição e 

reprodução de conhecimento, habilidades cognitivas e morais. São, portanto, uma arena 

política. A política está intrinsecamente ligada às identidades individuais e coletivas, à 

atividade concreta das pessoas. Sendo assim, os recursos simbólicos organizados e 

transmitidos nos processos de formação profissional não são neutros. A ideologia tem poder e 

pode ser utilizada para incluir ou para excluir. Formar assistentes sociais hoje, é função dos 

docentes de serviço social e as competências profissionais a serem formadas devem estar 

direcionadas à articulação investigação-intervenção, a partir do entendimento sobre as 

dimensões presentes no fazer e na formação profissional, dando um maior destaque à 

dimensão técnico-operativa. 

Nesse contexto, as condições subjetivas estão ligadas à qualificação e competência, à 

cultura profissional, ao compromisso político com a qualidade da formação e ao debate de 

gênero. Estão ligadas diretamente aos recursos humanos e dão significado a ação concreta dos 

indivíduos e a qualificação viabilizando a operacionalização dos princípios que regem a 

formação e a atuação profissional. Constituem, portanto, o “ponta-pé” inicial para a ação 

diferenciada. Isso implica que a operacionalização das diretrizes curriculares e do projeto 

pedagógico depende, inevitavelmente, de uma nova mentalidade e do entendimento sobre a 

formação profissional, depende da valorização da atitude investigativa no cotidiano da 

formação por todos os componentes curriculares. Exige competência técnica em pesquisa 

social, adquirida pelo docente no nível de pós-graduação. No entanto, alcançar tal 

qualificação favorecerá, mas não é garantia de modificação nos métodos de ensino-

aprendizagem utilizados em sala de aula.  

Entre os entraves à operacionalização do novo projeto pedagógico que favorece a 

formação das novas competências, potencializadoras do trabalho do assistente social, os 



docentes identificam entre outros, a falta do entendimento e envolvimento relativos ao 

conhecimento das diretrizes curriculares. Esse fato repercute no distanciamento da 

importância da atitude investigativa como condição e princípio da formação do docente e 

discente.   Um outro entrave, à operacionalização de uma formação que articule investigação-

intervenção é a fragilidade de uma formação didático-pedagógica. Neste sentido, a docência 

em Serviço Social tende a centralizar-se no improviso, no autodidatismo, restringindo-se, 

predominantemente, ao ambiente privado da sala de aula.  Tais entraves poderão ser 

revertidos através da capacitação interna (tanto para as docentes efetivas quanto para as 

substitutas) com base nas diretrizes curriculares, potencializando a operacionalização do 

currículo, através da formação didático-pedagógica que capacite os docentes em técnicas de 

ensino-aprendizagem baseadas na pesquisa, na produção do conhecimento e na articulação 

investigação-intervenção. 

No tocante à falta de entendimento das professoras substitutas sobre as diretrizes 

curriculares, a problemática poderia ser enfrentada, primeiramente, durante o processo de 

seleção dos mesmos, ou seja, a seleção deve ser considerada a partir das diretrizes curriculares 

(articulação das dimensões, a importância da articulação investigação-intervenção) e o 

concurso deve ser efetivado com coerência entre a matéria de seleção e a disciplina a ser 

ensinada durante o contrato. Seria uma forma do professor substituto se especializar em 

determinada matéria de ensino; formulando inclusive planos de aula e definindo métodos de 

ensino-aprendizagem e instrumentos de avaliação que favoreçam a articulação investigação-

intervenção. Trata-se, portanto, de problemas de gestão, seleção e de formação de 

professores. 

Como agravante, histórica e culturalmente, o trabalho docente e o trabalho do 

assistente social são tidos como “coisa de mulher” envolto, portanto, em relações de gênero 

que definem a feminização dessas profissões. Em uma sociedade patriarcal os espaços 

reservados às mulheres sempre foram aqueles destituídos de poder e de prestígio; também a 

reengenharia das profissões demanda competências cognitivas e comportamentais, domínio 

de novas tecnologias, trabalho em equipes multidisciplinares, domínio de gestão e da 

informática que mostram a complexidade do trabalho desenvolvido e o real produto dos 

serviços, viabilizando assim, instrumentos de luta pela valorização do trabalho feminino em 

termos de bons salários.  

Sendo assim, dar visibilidade a essas relações é atentar para a possibilidade de 

transformação e democratização da vida cotidiana, da formação e da atuação profissional. 

Pois, os sistemas de representação e auto-representação dos indivíduos direcionam as 



condutas e os comportamentos admitidos, ou seja, participam do processo de construção da 

identidade dos sujeitos e da ação dos sujeitos como instrumentos ideológicos e do poder. 

Romper com o assistencialismo e o pragmatismo da profissão de serviço social e encaminhar 

a atuação e a formação em prol da qualidade e eficácia dos serviços prestados, intencionando 

cidadania e democratização requer familiaridade com a abordagem de gênero; garantir 

espaços ocupacionais e melhores condições salariais e de trabalho também exige o domínio da 

abordagem de gênero. 

O estudo preocupou-se em destacar o modo como o gênero influencia o design, a 

construção e o uso da tecnologia, e ainda para o modo como gênero contribuiu para tornar 

visíveis ou invisíveis as tecnologias disponíveis, tanto no passado como na 

contemporaneidade.  Em relação às questões de equidade e gênero na formação docente, é 

essencial reconhecer que essa formação inicial dos/as professores/as é apenas isso: inicial.  É 

apenas um começo de um processo de formação docente que deverá continuar, e 

freqüentemente continua, ao longo da carreira de uma professora ou professor.  É importante, 

conseqüentemente, ver a formação inicial docente no contexto de um contínuo 

desenvolvimento profissional. Isto permite à professora ou professor formador tomar decisões 

sobre o que é mais apropriado saber, fazer ou compreender no decorrer da carreira docente.   

Considerando que o curso de serviço social atende a demanda de formar técnica(o)s, 

vinculada(o)s às ações sociais de empresas, sindicatos e organizações não governamentais e 

governamentais para atuarem em programas de desenvolvimento social e na elaboração e 

implementação de políticas públicas, é fundamental a adoção de perspectiva da 

transversalidade de gênero. Conquanto as matérias e conteúdos relacionados a gênero e 

eqüidade possam depender de contexto, parece muito evidente que o papel docente é um 

tópico que pode ser considerado essencial em qualquer programa de formação e em especial 

na formação docente – mas particularmente em relação a questões da eqüidade. Desse modo, 

as docentes em particular, aquelas do curso de Serviço Social, precisam estar conscientes e 

entender o poder e influência de seu comportamento e atitudes, assim como do que e de como 

ensinam.  È importante assegurar que abordagens holísticas/subjetivas da eqüidade sejam 

adotadas de modo que as/os alunos não pensem que vão ter que fazer tudo sozinhas(o). 

A predominância de mulheres na docência e discência no curso de Serviço Social no 

Brasil e na UFS constitui um fato histórico que justifica romper o ceticismo quanto à 

competência técnica e científica de mulheres, tendo em vista  resgatar todo o discurso que há 

muito vem sendo historicamente analisado sobe a divisão social e sexual do trabalho no 

âmbito da produção que, ao visibilizar o sexo da classe trabalhadora, explicita que há 



diferenciações presentes no espaço da produção entre força de trabalho feminina e a  

masculina.  Essas diferenciações no atual contexto de inovações tecnológicas, sobretudo, na 

docência superior que passa por uma questão bem mais séria do que a competência da mulher 

para assumir determinada função, ou de uma mera aposta para ver se de fato, mesmo sendo 

qualificada, ela é competente ou não para atender as exigências que a função de docente de 

nível superior requer.       

Além disso, nos espaços da formação superior, tanto homens quanto mulheres 

confrontam-se com a aquisição de novas habilidades/competências para o trato da dinâmica 

da realidade, da dinâmica dos espaços de trabalho, das inovações tecnológicas, dos 

componentes curriculares, da relação universidade com a dinâmica da sociedade e da relação 

professor-aluno.  Num contexto em que competência profissional remete à atitude 

investigativa e à pesquisa é preciso dar visibilidade aos processos de exclusão e diferenciação 

relacionados à produção do conhecimento, pois a produção da ciência na academia também, 

historicamente, é vista como espaço masculino e prioriza áreas específicas das habilidades 

masculinas, direcionam a divisão e as condições de trabalho a partir da divisão sexual dos 

cursos.  

Os relatos das docentes apresentam controvérsias que devem ser consideradas, mas a 

maioria delas foi unânime em reconhecer que ser homem ou mulher no espaço da produção, 

gera diferenciações, valendo ressaltar que estas, no atual estágio do desenvolvimento da 

produção estabelecem também funções diferenciadas entre os gêneros. Estas diferenciações 

de funções, diante das inovações tecnológicas presentes em alguns setores da produção, têm 

gerado inúmeras inquietações no universo desta pesquisa.  Entre as docentes, constatam-se 

dificuldades na integração de papéis público/privado e na construção de trajetórias, projetos 

de carreira e profissão, para a qualificação, requalificação profissional e a produção do 

conhecimento. No entanto, para garantir o espaço no mercado de trabalho e/ou garantir o 

sustento da família, ou para a realização de um projeto profissional individual algumas 

docentes desenvolvem estratégias de organização e administração do tempo e lançam-se nessa 

empreitada objetivando fazer a diferença com a construção de seus projetos.  

Em um processo de capacitação interna dos docentes, a pesquisa deve ser entendida 

como um instrumento estratégico e de primeira ordem que perpassa todo o processo de 

formação profissional e não apenas como prática teórica para elaboração de um trabalho de 

conclusão de curso, ou como atividade exclusiva da pós-graduação. O objetivo é obter 



conhecimentos úteis à intervenção, úteis à resolução ou enfrentamento de problemas 

ultrapassando as práticas espontâneas, imediatistas e pontuais.  

No caso específico do Serviço Social, entender a dinâmica da realidade é considerar o 

agravamento da questão social que é a base de fundação do Serviço Social, conhecer as 

especificidades da questão social com a qual se trabalha através da pesquisa para construir 

propostas de trabalho criativas, eficazes, capaz de preservar e efetivar direitos e 

operacionalizar os princípios que regem a formação e a atuação profissional. Por isso, a 

formação qualificada, a capacitação continuada e o conhecimento são condições inerentes a 

esse momento histórico.  Com esse direcionamento, o papel da educação superior é fazer os 

alunos pensarem, construir conhecimento, articulando inteligência crítica e criativa humana e 

meios eletrônicos. É sair do ato acadêmico discursivo e especulativo para a intervenção 

inovadora articulando teoria e prática. Partindo de um currículo que se funda na pesquisa 

como atitude cotidiana.  

Um currículo deste tipo trabalha com temas de pesquisa. No entanto, em um ambiente 

adverso, arcaico e sucateado, as primeiras iniciativas desse tipo de formação serão antiquadas, 

mas sinalizarão a direção a ser tomada. Deve ser visto, portanto, como uma meta e não como 

uma obrigação, como um compromisso político, caso contrário, já nascerá fadado ao fracasso. 

Assim, o currículo tem uma dimensão ideológica e política e as mudanças curriculares não 

podem corresponder a simples arranjos internos em nome da transformação. Deve ser 

operacionalizados, “sair do papel” para que os profissionais formados possam estar 

capacitados coerentemente com as transformação vivenciadas na profissão e na sociedade. 

As diretrizes curriculares para o curso de serviço social apontam a valorização do 

conhecimento da realidade e da atitude investigativa para direcionar a intervenção, tanto é que 

várias unidades de ensino tem núcleos temáticos implantados e em funcionamento. No 

entanto, a falta de entendimento tem dificultado a operacionalização do currículo e destituído 

a dimensão técnico-operativa, neste momento histórico, de sua real centralidade. O 

distanciamento entre os princípios de um projeto pedagógico e a introjeção desses princípios 

por parte dos docentes, discentes e da própria categoria profissional são refletidas nas 

implementações curriculares precárias e “capengas”. Se as diretrizes foram construídas e 

coletivamente aprovadas pela categoria como entender agora que o seu principal problema 

operacional é a falta de entendimento por parte das unidades de ensino e dos docentes efetivos 

e substitutos? Ao que parece, os avanços teórico-metodológicos ainda estão presos a uma elite 

da profissão que se concentram na academia e na formação stricto sensu e não atinge a 

maioria dos docentes, já que a forma de inserção destes, em geral, se dá sem formação 



específica para a docência em serviço social. E os avanços técnico-operativos, estão longe de 

sair do papel. 

Os núcleos temáticos espaço por natureza formador da atitude investigativa e da 

articulação investigação-intervenção só serão implantados à medida que se discuta a sua 

importância como componente alternativo à articulação ensino, pesquisa e extensão. 

Direcionar a implantação os núcleos temáticos para o desenvolvimento de atividades 

complementares e atividades de nivelamento (capacitação interna) não favorece a articulação 

ensino-pesquisa-extensão nem a constituição de um espaço de articulação investigação-

intervenção, trata-se de um desvirtuamento e descaracterização por falta de entendimento da 

natureza e do sentido do componente curricular.  

Refletir coletivamente sobre a questão seria a melhor forma de enfrentamento desse 

entrave e de lutar por uma formação mais qualificada. Devemos fugir da superposição de 

componentes curriculares que não se pautem no princípio do conhecimento da realidade, e da 

articulação investigação-intervenção, pois só serão paliativos a uma formação que cada vez 

mais perde em qualidade. Além disso, dentro da nova estrutura curricular da unidade de 

ensino estudada a pesquisa ainda continua desarticulada da intervenção ou da dimensão 

técnico-operativa da formação profissional, houve uma atualização dos conteúdos e uma 

mudança no método de ensino quando a temática passou a ser trabalhada através de oficinas.   

Em termos epistemológicos, a valorização da pesquisa como princípio educativo e dos 

núcleos temáticos como espaço de operacionalização deve aliar também o real entendimento 

sobre o método dialético e a teoria crítica, as quais negam toda e qualquer forma de alienação 

do homem, pautam-se na crítica e na auto-crítica, no compromisso formal e político com a 

emancipação e intenciona coerência entre a fala e a ação.  

Nessa perspectiva, é necessário, como já apontavam Giroux e McLaren (2003), que os 

professores percebam-se como intelectuais críticos e capazes de praticar o discurso da 

liberdade e da democracia. É preciso estabelecer o elo entre o político e o pedagógico e 

oferecer novas possibilidades para o desenvolvimento de relações sociais democráticas, 

transformando as relações assimétricas em poder. O trabalho docente capaz de fortalecer o 

poder dos professores e ao mesmo tempo estimular o exercício da docência como instrumento 

para o fortalecimento do poder inclui questões relativas à natureza do poder, da ideologia e da 

cultura e não apenas a relação entre a escola e a esfera econômica. Não podemos, enquanto 

docente, continuar a manter e legitimar o status quo. É preciso entender que o poder 

necessário à transformação da ordem social não poderá ser gerado pelo mero exercício de 



determinado discurso ou sínteses de discursos, pois a reforma como possibilidade prática não 

existe fora da dinâmica vivida pelos movimentos sociais. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO  
 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
 
I – Trabalho Docente 

1. Como você vê a universidade publica hoje, principalmente, em termos de condições 
para o trabalho docente? 

2. Quais são as funções do professor universitário, no seu entendimento? 
3. Como ocorreu a sua inserção no ensino em Serviço Social e de que modo se deu a 

formação didático-pedagógica para a docência superior? 
4. Como você entende os processos de qualificação e requalificação para a docência 

superior? 
5. Quais os entraves para o desenvolvimento de atividades de capacitação interna no 

departamento? 
6. Como você entende a dedicação exclusiva na universidade pública? 
7. Quais as competências/ habilidades valorizadas para formar Assistentes Sociais hoje? 
8. Porque se dá, no entender, a ligação de alguns docentes somente à extensão e de 

outros a pesquisa dentro do serviço social?  
 
II– Diretrizes Curriculares e Projeto Pedagógico do DSS/UFS 

1. Nos dias de hoje, quais as competências que o assistente social precisa ter para que 
possa desenvolver sua intervenção de forma qualificada? 

2. Qual a sua concepção sobre as diretrizes curriculares nacionais? 
3. Como você entende o atual projeto pedagógico do DSS/UFS? 
4. Quais os entraves à operacionalização do novo projeto pedagógico? 
5. Qual a relação entre: operacionalização do projeto pedagógico, qualificação do corpo 

docente e compromisso político com a formação discente? 
6. Como você entende a unidade teoria-prática durante o processo de formação? 
7. Enquanto professora, quais os pontos positivos e negativos referentes aos novos 

componentes curriculares e conteúdo programático da estrutura curricular? 
8. No seu entender, qual o papel e a importância dos Núcleos Temáticos? 

 
 
III – Dimensão técnico-operativa para articulação investigação-intervenção 

1. Quais os instrumentais essenciais para conhecer a realidade e direcionar a intervenção 
profissional? 

2. Quais os métodos de ensino-aprendizagem que podem favorecer a articulação 
investigação-intervenção, durante o processo de formação? 

3. Qual a possibilidade de articular ensino-pesquisa-extensão durante o processo de 
formação discente? 

4. Qual a importância da pesquisa, produção e divulgação do conhecimento na 
formação? 

5. Quais as possibilidades, em termos concretos, de desenvolver a atitude investigativa 
nos graduandos durante o processo de formação? 



6. Em termos de condições físicas e materiais, quais as mudanças necessárias para a 
viabilização de uma formação pautada na articulação investigação-intervenção? 

 
IV – Gênero e capacitação profissional 

1. Os atributos de gênero: estado civil, número e idade dos filhos dificultam a realização 
de projetos de profissão, qualificação e produção científica? 

2. A histórica predominância de mulheres na profissão condiciona a reprodução de 
estereótipos de papéis femininos? 



TABELA: Produções, publicações e/ou apresentações dos docentes do DSS/UFS (2003-2005) 

Fonte: Dados coletados nos Currículos Lattes no ano de 2006. Disponíveis em www.cnpq.br . Complementada com dados da Relação de Servidores Ativos e Inativos de 
dez/2006. (CPD/UFS) 
 

Docente Produção 
Bibliográfica 
(2003-2005) 

Vinculo 
efetivo na 

UFS 

Enquadr
amento 

Funcional 

Participação 
em grupos de 

pesquisa 

Apresentação  
de Trabalho 
(2003-2005) 

Mestrado Doutorado Produção 
Técnica 
(2003-
2005) 

Orientação de 
TCC, 

Monografia e 
Dissertação 
(2003-2005) 

Iniciação 
Científica 

(2003-
2005) 

Projetos 
Financiad
os (2003-

2005) 

D1 04 
(Thereza) 

12 anos Titular 
40h 

Assistente 
IV 

1 
(pesquisadora) 

0 1994 
Sociologia 

Rural 

2003 
em 

andamento 

----- ----- ----- ----- 

D2 11 
(Lica) 

32 anos Adjunto I 
40h 

Assistente 
III 

1 
(pesquisadora) 

04 1977 
S. Social 

1994 
S. Social 

02 TCC: 17 02 02 

D3 10 
(Lucia) 

13 anos Adjunto 
III 40h 

1 (líder) 
1 

(pesquisadora) 

05 1992 
Educação 

1997 
Educação 

61 TCC: 11 
Dissertação: 10 

08 02 

D4 06 
(conceição) 

12 anos Assistente 
40h 

Adjunto I 

1 
(pesquisadora) 

0 1999 
Sociologia 

2003-atual 
S. Social 

------ TCC: 02 ----- ----- 

D5 08 
(Cecília) 

9 anos Assistente 
I 40h 

1 
(pesquisadora) 

0 2002 
Educação 

2004-atual 
S. Social 

------ ----- ----- ----- 

D6 01 
(Clarissa) 

11 anos Titular 
40h 

Assistente 
IV 

3 
(pesquisadora) 

0 2000 
Antropolo 

em 
andamento 

------ ------ ------ ------ 

D7 83 
(helena) 

28 anos Adjunto 
IV 

1 (líder) 
2 

(pesquisadora) 

32 1979 
Educação 

1999 
Educação 

10 TCC: 17 
Monografia: 5 
Dissertação: 20 

10 06 

D8 01 
(Josi) 

2006 
10 anos de 
experiência 

Assistente 
I 

1 
(pesquisadora) 

08 2000 
S. Social 

2002-atual 
S. Social 

----- 01 -------- --------- 

D9 0 
(Ana Melo) 

27 anos Adjunto 
IV 
40h 

2 
(pesquisadora) 

0 1985 
S. Social 

------ ------ ------ ------ ------ 



Continuação da Tabela 

 

 

 
 
 

Docente Produção 
Bibliográfica 
(2003-2005) 

Vinculo 
efetivo na 

UFS 

Enquadr
amento 

Funcional 

Participação 
em grupos de 

pesquisa 

Apresentação  
de Trabalho 
(2003-2005) 

Mestrado Doutorado Produção 
Técnica 
(2003-
2005) 

Orientação de 
TCC, 

Monografia e 
Dissertação 
(2003-2005) 

Iniciação 
Científica 

(2003-
2005) 

Projetos 
Financiad
os (2003-

2005) 

D10 0 
(Noemia) 

17 anos Adjunto II 
40h 

Adjunto 
IV 

1 
(pesquisadora) 

0 1982 
S. Social 

------ ------ ------ PIBIX 
2 alunos 

------ 

D11 03 
(Tel) 

12 anos Titular 
Auxiliar 

IV 

----- 20 
apresentações 
21 mini-cursos  

----- -----  ----- ----- ----- 

D12 07 
(Vânia) 

9 anos Titular 
Assistente 

II 

1 
(pesquisadora) 

01 2006 
(Desenvol
vimento e 

Meio 
Ambiente) 

----- ----- ----- ----- ----- 

D13 02 
Rosangela 

14 anos Assistente 
IV 

1 
(pesquisadora) 

----- 1996 
Sociologia 

2005-atual 
S. Social 

----- ----- ----- ----- 

D14 ----- 
(Nadja) 

 Assistente 
III 

----- ----- 2000 
Sociologia 

----- Extensão ----- ----- ----- 

D15 03 
Marlene 

14 anos Auxiliar 
IV 

----- ----- ----- ----- Extensão ----- PIBIX 
1 aluno 

------ 

D16 01 
Nailsa 

2006 Titular 
Assistente 

I 

----- ----- 2000 
S. Social 

2002-atual 
S. Social 

----- ------ PIBIX 
2 alunos 

----- 

D17 0 
Liliadia 

2006 Assistente 
I 

----- ----- 2003 
Educação 

----- ----- ------ ----- ----- 


